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  كأنها المقدمة 

وتاريخ حروبهم وأيامهم بحلوها ومرهاا وعااداتهم وتقاليادهم ، هموعرفت مآثر همبه حفظت أنسابالشعر ديوان العرب ف

وكانوا يقسمون كالمهم إلى منثور ومنظوم مقارنة  وكانت العرب تقيم الشعر مقام الحكمة و العلم،ودياناتهم ومعتقداتهم 

ينة فالمنثور هو النثر والمنظوم هو الشعر وكان الشعر عندهم أكثر تقاديرا وقيماة وأعلاى كعباا وأبقاى بالدر والآللئ الثم

سنة. أما القبيلاة التاي كاان  150أثرا وكان الكالم كله منثورا إلى أن قصده المهلهل وأمرؤ القيس قبل اإلسالم بأكثر من 

لتهنئااة بشاااعرهم كمااا يهنئااونهم بغااالم يولااد أو فاارس ينااتج يظهاار فيهااا شاااعرا قااديرا فيصاابح مفخاارتهم وتأتيهااا القبائاال ل

فالشاعر للقبيلة درع واقي يحمي أعراضها ويخلاد مآثرهاا ويقودهاا وتعمال لاه القبائال المجااورة ألاف حسااب خوفاا مان 

هجائه الذي ال تمحوه السنين كلما كان شعره رصين وعندما نزل الحطيئاة المديناة عمعات لاه قاريط العطاياا خوفاا مان 

ره . كما كان الرعل يقول أبيات من الشعر يقضي بها حاعته فستنزل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم ويرقع بها قادره ش

أمام الملوك ويحصد من ورائها الهبات والعطايا ويأثر بها قلوب النسااء والصابايا ويناافح بهاا عان قبيلتاه ويادافع وربماا 

 يلقون فيها من أشاعارهم مواسمالول. وكان الشعراء يحضرون األسواق أبيات من الشعر وقعها أقوى من السيوف والنب

ء يرععاون إلياه مان أحكاامهم ولم يكن لهم شايللشعر والشعراء فتسمع  من كل حدب وصوب وتجتمع القبائل والعشائر

دحون ويمااويتفاااخرون وأفعااالهم إالا الشااعر، فبااه كااانوا يختصاامون وبااه يتمثلااون ويتفاضاالون ويتقاساامون ويتناضاالون 

ربماا وكان أثره في النااس  .. وإن كان للشعر تلك المنزلة عند عرب الجاهلية فلم يكن موقعهم في القرآن أقل.ويعابون .

وكم من شعراء ال نسب لهم بل هم في عداد العبيد خلد ذكرهم بينما أسيادهم طواهم النسيان منذ السيف  أقصى من وقع 

.. لسات أناا الخنسااء وال أدعاي ... وال متمكناة مان علام القاوافي والعاروض أمد بعيد ويحضرني مانهم عنتارة العبساي .

ولكناه الفازع والهاول الاذي انتاابني وأناا أقارأ أشاعار الجاهليااة ووعاد التطاابق التاام باين القارآن وتراكيباه وأفكااره وبااين 

وقلاوب والسانة وأقااالم أشاعار عارب الجاهلياة قبلاه كام أنااا حزيناة لاذلك الجهال والخاداع والجابن الااذي ينخار فاي عقاول 

الكتاااب والمثقفااين ورعاااالت اإلعااالم وأعهزتااه العربيااة واإلسااالمية فتطاال علينااا وعااوه أعاذنااا هللا منهااا تتحااد  عاان 

اإلعجاز العلمي في القرآن فجل ما ينسبونه للقرآن والنبي من إعجاز فاضت به قريحة شعراء الجاهلية وأوحى لهام بهاا 

كال تلاك األحادياث والكتاب والمقااالت والحلقاات التاي يكتبهاا ويتفاوه بهاا كال الشايو   شيطان الشعر ... نعم حزينة مان

والكتاب والصاحفيين والمطبلاين ورعاال اإلعاالم الاذين يسايرون فاي درب الحقيقاة برعال واحادة وينظارون إليهاا بعاين 

اآلخر بال يكفارون ويلعناون واحدة فال يقولون إال نصف الحقيقة إن كان هناك حقيقة يتحدثون عنها ويتجاهلون النصف 

.... وأناا هناا أرياد   ويصادرون ويمنعون ويرهبون وحتى يقتلون من يفتح فاه ويتحد  عن النصاف الثااني مان الحقيقاة

أن استعرض بعضا مما أوحى به شيطان الشعر في الجاهلية وفاضت به قريحة شعرائها وبين ما قاله محمد بوحي مان 

نسان أبن بيئته ولطالما تغناى العارب باألشاعار ونصابوا لهاا األساواق والمواسام التاي كاان عبريل والعليم الخبير .... اإل

محمد يحضرها مع غيره من العرب سكان البادية ....... ال يحتاج المرء أن يكون شاعرا أو دارسا للعروض أو خبيارا 
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لقاارآن والشااعر الجاااهلي ال فااي فااي ضااروب الشااعر وأوزانااه وقوافيااه حتااى يتساانى لااه أن ياارى التشااابه والتطااابق بااين ا

األفكار والمعاني فقط بل وفاي األلفااظ والتراكياب أيضاا. لقاد أهاتم القارآن بالشاعر والشاعراء حتاى أن هنااك فاي القارآن 

سورة باسمهم هي سورة الشعراء. نعم هناك حقيقة ناصعة ال يضل عنها إال المصابون بالعمى وهى أن الشعر الجاهلي 

أمارا مان غرائاب القارآن. فقاط يحتااج المارء إلاى قليال مان الحيادياة والتخلاي عان المذهبياة و  مرعع لمن استشكل عليه

 التعصب الذي ال يصيب البصر بالعمى بل والبصيرة أيضا.

أما موقف النبي من الشعر وأن كان متناقضا إال أنه ال يخرج عن الساياق العاام مان الخطااب المحمادي الاذي كثيارا ماا  

الخطااب القرآناي وإن كاان التبريار عااهز وهاو الناساخ والمنساو  لكان ماا ال شاك فياه وال مجاال كاان متناقضاا وكاذلك 

باان عباد هللا لنكراناه هاو أن محماادا نصاب حسااان بان ثاباات شااعرا يمدحااه يناافح عناه وكااان لاه صااوالت وعاوالت مااع 

بان بن حرب وكعاب  سفيان بن المغيرة وأبيبن هشام والحار  وهند بنت عتبة هري فالزبعرى وضرار بن الخطاب ال

بمدحاه للغساسانة والمنااذرة قبال اإلساالم ممن رفضاوا دعاوة محماد وكاذبوه وهجاوه وحساان اشاتهر  شرف وغيرهماأل

"ولام يتاردد  اهجهام وهااعهم وعبريالد معاك" "اللهم أياده باروح القداددس  " يا حساان ! أعْب عن رسول هللاوقال له النبي 

يد حسان أن يسب أعدائه بأقذع السباب. وكثيرا ما كان يقول للشعراء الاذين يمدحوناه أو الروح القدس أو عبريل الذي أ

 يلقون أمامه شعرا عيد يعجبه "ال فض هللا فوك"....

 :وأنا عن يمينه صلعمأنشدت النبي  :قال الجعدي عن يعلى بن األشدق عن النابغة*

 لك مظهراوإنا لنرعو فوق ذ       بلغنا السماء مجدنا وعدودنا 

 :أعل إن شاء هللا فقلت :قلت الجنة فقال -أم لك  ال ؟إلى أين :فقال :وفي لفظ -أين المظهر يا أبا ليلى  :فقال 

  بوادر تحمي صفوه أن يكدرا     وال خير في علم إذا لم يكن له 

 حليم إذا ما أورد األمر أصدرا    وال خير في عهل إذا لم يكن له

حرف  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال". )*( منتخب يفضض فوك مرتين أعدت ال" : صلعمرسول هللا  فقال لي 

 -37542حديث رقم الفاء

 لمعلقات.ا  والنابغة الجعدي غير النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي صاحب إحدى

ولقاد وارى  عباد هللا بان رواحاةفي غزوة األحزاب وياردد أرعاوزة  يوم األحزاب ينقل الترابصلعم كان رسول هللا * 

 :التراب بياض بطنه وهو يقول

ا فااغفر فاداءل لاك ما* وال صاليناتصادقنا  لاوال أنات ماا اهتادينا * وال !وهللا *بسم هللا وبه هددينا * ولو عبدنا غياره شاقينا

وثباِّات األقاادام إن *عليناا*إن أرادوا فتنااة أبينا بغاواإن الماال قااد  *اتقيناا * فاأنزلن سااكينة عليناا * إن األدلااى قاد أباوا علينااا

لوا علينا * * إنا إذا صيح بنا أبَْينا القينا ياح َعوَّ  . وبالصاِّ

 :صالعم  قاالفقاال هاذا الشاعر ف كمان هناتا رعال شاعرا وفاي المساير إلاى خيبار قاال لاه أسامعناعامر بن األكوع وكان 

 .وقاد وقاع ذلاك فاي حارب خيبار ال يساتغفر إلنساان يخصاه إال استشاهد صلعموكانوا يعرفون أن رسول هللا  يرحمه هللا

ارتجااز ابان األكاوع  ألبان هشاام بااب  السيرة النبوية .غزوة الخندق أو األحزاب )*( مجموعة من البداية والنهاية باب

مخلاص ل الوعاد مان خيبار إلاى القادس .الخنادق غزوة األحازاب وهاي . صحيح مسلم بابه واستشهادهودعاء الرسول ل

ل للشهااـادة بااب بارزق ي صاافي الارحمن المبااركفوري بعااض ماا وقاع فاال  الرحياق المختاوم. القتاال ماع اليهااود يفاتح باباا

 .الطريق

هذا قدر مان أرعاوزة عباد هللا بان رواحاة والاذي كاان يلقباه محماد بسايد الشاعراء كماا يادل علاى إعجااب النباي بالشاعر 

والكالم المزخرف ذو الجرس الموسايقي وكاان يحاب أن يسامعه فا ن مان البياان لساحر ومان الشاعر لحكماة ومان كاالم 

 النبوة كما قال النبي ... 

فلماا بلاك كعباا الكتااب ضااقت باه  :ن زهيار وقصايدته الشاهيرة بانات ساعاد قاال ابان إساحاق كعاب با* قال أبن هشاام : 

هاو مقتاول فلماا لام يجاد مان شايء بادال ،  :من كان في حاضره من عدوه فقالوا  األرض وأشفق على نفسه ، وأرعف به

  . صلعمقصيدته التي يمدح بها رسول هللا  قال

 .كعب بن زهير وقصيدته الشهيرة بانت سعاد اب)*( السيرة النبوية ألبن هشام ب

، حتاى أتياا أبارق ) زهيار بان أباي سالمى مان فحاول شاعراء الجاهلياة( خرج كعاب وبجيار ابناا زهيار* قال أبن كثير : 

ماا يقاول،  فأسامعصالعم اثبت في هذا المكان حتاى آتاي هاذا الرعال يعناي رساول هللا  :)أخوه( العزاف فقال بجير لكعب

ل فقال فعرض عليه اإلسالم صلعمرج بجير، فجاء رسول هللا فثبت كعب وخ   :فأسلم فبلك ذلك كعبا

 فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا  أال أبلغا عني بجيرال رسالة 

 فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلكا 

ل أبا له   عليه وما تلفى عليه أبا لكا   على خلق لم ألف يوما

 عل فلست بآسف وال قائـل إما عثـرت لعا لكاف ن أنت لم تف

 فأنهلك المأمـون منهـا وعلكا    سقاك بها المأمون كأسا روية 

 لعا لكا )كلمة تقال لمن عثر أن يفيق من عثرته(المأمون )محمد(

 

ل فليقتلاه" :أهادر دماه وقاال صلعمفلما بلغت األبيات رسول هللا  ت أن رساول هللا ورد فاي بعاض الرواياا ."مان لقاي كعباا

فكسااه بداردال اشاتراه مناه معاوياةد "القصيدة، وقد نظر ذلك الصرصري في بعاض مدائحه أعطاه بردته حين أنشده صلعم

ل  . البداياة والنهاياة ألبان كعب بن زهير وقصايدته الشاهيرة بانات ساعاد )*( السيرة النبوية ألبن هشام باب.."بعشرين ألفا

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=370
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=370
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=99
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=99


كتااب الزماردة بااب   الجازء الثاانيبان عباد رباه الالعقد الفرياد ... .بن أبي سلمى وذكر إسالم كعب بن زهيركثير باب 

 . الثانية في فضائل الشعر

  : منها القليل صلعم فهي طويلة أعتزئحين قدم على رسول هللا  هاقال كعب بن زهير التية قصيد * أما

 متيـم إثرهـا لـم يفـد مكبـول   بانت سعـاد فقلبي اليـوم متبول 

 إال أغن غضيض الطرف مكحول     وما سعاد غداة البين إذ رحلـوا 

 ال يشتكي قصر منهـا وال طـول    هيفـاء مقبلـة عجزاء مـدبرة 

 ـول كـأنـه منهـل بالـراح معل    تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 

 إال العتـاق النجيبات المـراسيل     أمست سعـاد بـأرض ال يبلغها 

 في خلقها عن بنات الفحل تفضيل     ضخـم مقلـدها فعـم مقيـدها 

 فـي دفهـا سعـة قـدامها ميل    غلباء وعنـاء علكـوم مذكـرة 

 طلـح بضاحية المتنـين مهزول    وعلـدها من أطـوم ما يؤيسـه 

 وما إخـال لدينا منـك تنـويل   أن تدنو مـودتها أرعـو وآمـل 

 مرفقهـا عن بنات الزور مفتول  عيرانة قذفت بالنحض عن عرض 

 من خطمهـا ومن اللحيين برطيل   كـأنما فـات عينيهـا ومذبحها 

 في غارز لـم تخـونه األحاليل     تمر مثل عسيب النخل ذا خصل 

 ـل ما قـدر الرحمـن مفعولفك   فقـلت خلـوا سبيلي ال أبا لكـم 

 يومـا علـى آلة حـدباء محمول     كل ابن أنثى وإن طالت سالمته 

 والعفـو عنـد رسول هللا مأمول    نبئت أن رسـول هللا أوعدنـي 

 القـرآن فيها مـواعيظ وتفصيل    مهال هداك الذي أعطـاك نافلة 

 ي األقاويل أذنب ولـو كثرت ف    ال تأخذني بأقـوال الـوشاة ولم 

 مهند من سيـوف هللا مسلول     إن الرسـول لنـور يستضاء به 

 

)كبيرة  عجزاء )ضامرة البطن دقيقة الخاصرة( هيفاء )من الكحل( مكحول )مقيد( مكبول )فارقت( متبول )ذليل( بانت

 )الناقااة( بنااات الفحاال( )عنقهااا مكااان القااالدة مقلاادها )اإلباال السااريعة( العتاااق النجيبااات )أساانانها( عااوارض المااؤخرة(

 تنوياال)قياال الزرافااة(  أطااوم)ضااخمة مثاال الرعاال(  علكااوم مااذكرة )عظيمااة الااوعنتين( وعناااء )غليظااة العنااق(غلباء

)الجرياد الاذي لام عسايب النخل )الفكاين( اللحياين )األنف( خطم)الصدر( الالزور)اللحم(  النحض)ناقة( عيرانة)التأمين(

 .....  ) العضو الذكري(حاليلاأل)الضرع( غارز  ينبت عليه الخوص(

الجازء بان عباد رباه الالعقاد الفرياد  .كعب بن زهير وقصايدته الشاهيرة بانات ساعاد )*( السيرة النبوية ألبن هشام باب 

 . كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعرباب   الثاني

للقصة دالالت مهمة وهي أن كعب بن زهير عنادما عااءه كتااب النباي لكاي يسالم خااف مان القتال وضااقت باه األرض 

وعندما أسلم أخيه قال قصيدته التاي يعاتاب أخياه فيهاا فبسارعة البارق أنتقال شاعره إلاى الجمياع وخااف مناه النباي ومان 

ه يقتلاه !!!! وباذكاء الرعال لام يارى بادا مان الشاعر أشعاره وأهدر الذي ال ينطق عن الهوى دمه وصرح باأن مان وعاد

طريقا يسالكه إلاى قلاب محماد وقاد كاان   فقاال قصايدة التاي تحاد  فيهاا ووصاف وأساهب عان محاسان ساعاد الجسادية 

الحسية والنبي سعيد بالشعر فالقصيدة قد تزيد عن المائة بيت ومدح النبي بأبيات قليلة فعفا عنه النبي وكافأه وخلع علياه 

    ته التي اشتراها منه معاوية بعشرين ألف وهذا يدل على قيمة الشعر لدى النبي ....برد

  :تبكيه  أو بنته قالت قتيلة بن الحار  أخت النضر بن الحار  :قال ابن إسحاق  قال ابن هشام* 

 موفق وأنت خامسة صبح من    مظنــة األثيـل إن راكبـا يا 

  تخفق النجائب بها تزال إن ما    حيـةت بـان ميتـا بهـا ابلـك

 تخنق وأخرى بواكفهـا عادت    مسفـوحة وعـبرة إليـك مني

 ينطق ال ميت يسـمع كيف أم    ناديته إن النضر يسمعني هـل 

  معرق فحل والفحل قومها في    كـريمة ضْنءِّ  خـير يا أمحمد

 حنقالم المغيظ وهو الفتى منَّ     وربما مننت لو ضـرك كان ما

 ينفق مـا به يغـلو ما بأعـز    فلينفقـن فديـة قابـل كنت أو 

 يعتق عتق كـان إن وإحقهـم    قرابة أسرت من اقرب فالنضر 

 تشـقق هنـاك أرحـام للـه    تنوشه أبيـه بني سيـوف ظلت

 موثاااااق عاااااان   وهداااااو المقياااااـد رساااااف   متعباااااا المنياااااـة إلاااااى يقاااااـاد صاااااـبرا

  

لو بلغني هذا قبل قتلاه لمننات علياه  :لما بلغه هذا الشعر ، قال  صلعمأن رسول هللا  :ل ، وهللا اعلم فيقا :قال ابن هشام  

 .شعر قتيلة بنت الحار  تبكي أخاها النضر)*( سيرة أبن هشام باب .

ان مان أبيهاا الاذي اختلف كتاب السيرة أبنت النضر أم أخته لكنها كانت عميلاة وكاان النباي يرياد أن يتزوعهاا إلاى أن كا

سر في مرعع محمد من بدر فأمر النبي عليا أبن أبي طالب أن يضرب عنقه فضربها. هنا نقارأ شاعرا غاياة فاي الرقاة 
أد

من أخت أو بنت تبكي أخيها أو أبيها الذي قتله محمد وتنادي وتقول كيف يسمع األموات وحتى اإلبل تبكي أباها وتقول 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=195&CID=32
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=195&CID=32
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=195&CID=32


له بعد أن أسارته وقيدتاه بالوثااق وتشاقق األرحاام وتقطعهاا !!! ويجياب الاذي ال ينطاق يا محمد ما كان يضرك لو لم تقت

عن الهوى لو سمعت هذا الشعر ما قتلته. وهنا نرى كيف أن النفس البشرية كانت عند محمد ال تساوي أكثر مان بيتاين 

  ة للعالمين. من الشعر ويدل أيضا على موقع الشعر من قلب النبي وشفاعة الشعر لدى الذي عاء رحم

يجاور في حراء من كل سنة شهرا, وكاان ذلاك مماا تحناث  صلعمكان رسول هللا : عبيد بن عمير بن قتادة الليثي * عن

عاواره مان  صالعميطعم من عاءه من المساكين فا ذا قضاى رساول هللا  صلعم ...به قريط في الجاهلية.فكان رسول هللا 

من عواره الكعبة قبل أن يادخل بيتاه فيطاوف بهاا سابعا ثام يرعاع إلاى بيتاه , به إذا انصرف  أشهره ذلك كان أول ما يبد

 صالعمحتى إذا كان الشهر الذي أراد هللا عز وعل فيه ما أراد من كرامتاه وذلاك فاي شاهر رمضاان , خارج رساول هللا 

ءه عبريال باأمر هللا فقاال إلى حراء معه أهله , حتى إذا كانات الليلاة التاي أكرماه هللا فيهاا برساالته ورحام العبااد بهاا, عاا

؟ فغتني حتى ظننات اناه الماوت , ثام أفقلت ما اقر أفجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقر صلعمرسول هللا 

باسام رباك  أاقار"؟ وما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود إلى بمثال ماا صانع باي قاال أفقلت: ماذا اقرأ قراأرسلني فقال : 

قال فقراتاه قاال : ثام انصارف عناي وهببات مان ناومي وكأنماا كتاب فاي  "علم اإلنسان ما لم يعلم" قوله إلى "الذي خلق

قلبي كتابا.قال : ولم يكن من خلق هللا أحد ابغض إلى من شاعر أو مجنون , كنت ال أطياق أن انظار إليهماا, قاال : قلات 

قتلنهااا طاارحن نفسااي منااه فأالجباال فأق ماان ألعماادن إلااى حااالشاااعر أو مجنااون ال تحااد  بهااا عنااي قااريط أباادا إننااي :

 ستريحن .فأ

 تاريخ الطبري خبر عما كان من نبي هللا صلعم عند ابتداء هللا تعالى ذكره إياه ب كرامه ب رسال عبريل إليه بوحيه.)*( 

 فقال: إني وهللا لقد عئت ألمر وقد قلت شعرال فاسمعه وقال: عند النبي قام األقرع بن حابس * 

 إذا خـالفونا عند ذكـر المكـارم    كيما يعرف الناس فضلناأتيناك 

 تكـون بنجـد أو بـأرض التهائم    وإنا رؤوس الناس في كل غارة

 وأن لااااااااااااااايس فاااااااااااااااي أرض الحجااااااااااااااااز كااااااااااااااادارم  وإن لناااااااااااااااا الماااااااااااااااـرباع فاااااااااااااااي كااااااااااااااال معشااااااااااااااار 

  

 فقام وقال: "قم فأعبه" لحسان: صلعمفقال النبي 

 وباالل عند ذكـر المكارميصير    بني درام ال تفخروا إن فخركم 

 وأموالكم أن تقسموا في المقاسم   ف ن كنتـم عئتم لحقن دمائكـم 

 وال تفخروا عند النبي بـدارم   فـال تجعلـوا هللا ندال وأسلموا 

 على هامكم بالمرهفات الصوارم   وإال ورب البيت قد مالت القنا 

 

 )سورة الحجرات( تفسير البحر المحيط ألبي حيان (*)

 عمر مر  قال  سعيد  عن  الزهري  عن  عيينة  سفيان بن قاال حدثنا  المعنى  وأحمد بن عبدة  ابن أبي خلف  حدثنا * 

 )أي النبي(.خير منك قد كنت أنشد وفيه من هو إليه فقال  فلحظ  وهو ينشد في المسجد  بحسان  

 باب ما عاء في الشعر. )*( سنن أبي داود كتاب األدب

محمد يحب الشعر والشعراء ويعفو عن الشعراء بمدحهم إياه ولو بلغه شعر أبنت الرعل الذي قتله ما كان قتله وينصب 

له شعراء يمدحونه ويسبون من عاداه ويحضر مباراة للشعر بين حسان واألقرع بن حاابس وغيارهم والمساجد للصاالة 

كالم النبوة هذا في عانب وفي الجانب اآلخر محماد يكاره أن يكاون شااعر والشااعر ولتالوة الشعر والشعر حكمة ومن 

هااو أبغااض خلااق هللا عنااد محمااد ال يطيااق ينظاار إليااه وليمتلاائ عااوف اإلنسااان قيحااا وال يمتلاائ شااعرا والشااعراء يتاابعهم 

ض في القارآن يقولاون أناه الغاوون !!! أين أقف؟ أين أضع قدمي؟ فأينما توعهت في اإلسالم ال أعد إال تناقض !!! تناق

ناسااخ ومنساااو  وتاادرج و... تنااااقض فااي األحادياااث   الصااحيح والحسااان والضااعيف والمساااند والمتصاال والمعضااال 

والمرسل والمرفوع والمقطوع و... وكتب السيرة والرواة واألشيا  .. بحر يغص بالمتاهات ومن يقول عنهم السنة في 

ة يقول عنهم الشيعة في علم الرعال أنهم كذابين مدلسين ... أين تجاد اإلبارة علم الجرح والتعديل أنهم رواة ومحدثين ثقا

   في كومة القط؟؟؟

 

 

 اآليــات المحوريـة للبحـث

لقد قال عرب الجاهلية المعاصرون لمحمد قولهم في القرآن وفي كل ما عااء باه محماد ورد القارآن علايهم وعاادلهم فاي 

ي المخالف له   حتى نصل إلى الحقيقاة التاي يساعى إليهاا الجمياع. ولقاد ساجل ذلك وهذا شئ مهم أن نناقط الرأي والرأ

القرآن حوارهم وأقوالهم وسجل لنا ردود القرآن عليهم وأنا هناا سأساتعرض أقاوالهم وردود القارآن علايهم وفاي كال ماا 

فيهاا أماا لماا قالاه سأستعرض من أوعه التشابه بين القارآن وأشاعار الجاهلياة مان أفكاار وتراكياب سايكون قاول الفصال 

عرب الجاهلية عن القرآن أو ما قاله القرآن عن نفسه. وقبل أن أستعرض اآلياات وتفسايرها سأساتعرض ماا كاان يتلاوه 

على مسامعي فضيلة الشيخ صباح مساء والذي لم تمله أقالم الجبناء والجهلاة ويعتبروناه دلايال قاطعاا علاى أن النباي لام 

 ن أبغض خلق هللا له هو الشاعر:يكتب شعرا ولم يكن شاعرا بل كا

علياه القارآن، فكأناه  فقارأ صالعمأن الوليد بن المغيرة عاء إلى رساول هللا  .عن ابن عباس ... قال إسحاق بن راهوايه* 

ك أتيات ليعطوكاه ف نا :قاال ؟لِّامَ  :قاال .أن يجمعاوا لاك مااالل  يا عم إن قومك يريادون :رقَّ له، فبلك ذلك أبا عهل فأتاه فقال

ومااذا  :قاال .فقل فيه قوالل يبلاك قوماك أناك منكار لاه :قال .قد علمت قريط أني أكثرها ماالل  :قال .محمدال لتعرض ما قبله
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أعلم برعزه، وال بقصايده مناي، وال بأشاعار الجان، وهللا ماا يشابه  فوهللا ما منكم رعل أعرف باألشعار مني، وال ؟أقول

ل م أعاله مغدق أسفله، وإنه ليعلو  وإنه لمثمرلطالوة  هذا، ووهللا أن لقوله الذي يقوله حالوة، وإن عليه نالذي يقول شيئا

 .قاف عناي حتاى أفكار فياه، فلماا فكار :قاال .ال يرضى عنك قومك حتى تقاول فياه :قال .وال يعلى، وإنه ليحطم ما تحته

ياادال َوَععَْلااتد لَااهد َماااالل َمْمااددودال َوبَنِّاايَن  ذَْرنِّااي َوَمااْن َخلَْقااتد "ت فنزلاا  إن هااذا إال سااحر يااؤثر يااأثره عاان غيااره، :قااال َوحِّ

 .بمكة عن إسحاق به هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن عبد هللا بن محمد بن علي الصنعاني (.13-11 :المدثر)"شدهدودال 

وإقاماة الحجاة الدامغاة علايهم واعتارافهم فاي  صالعم مجادلاة النباي  :بااب والنهاية ألبان كثيار الجازء الثالاث)*( البداية 

الولياد بان المغيارة و ألبان هشاام بااب   السايرة النبوياة .عنادال وحسدال وبغيال وعحودال  أنفسهم بالحق وإن أظهروا المخالفة

   .كيده للرسول ، وموقفه من القرآن

للت من هذا اللغو الفارغ الذي يخلوا من أي قواعد أو أسس من منطق وعقل وقد رموا القرآن خلف ظهاورهم نعم لقد م

 وتعلقوا بذلك الخيط الذي هو أوهى من خيوط العنكبوت وكأنه قرآن ينسخون به القرآن!!! 

تشاابه بيناه وباين الشاعر مان لكن الدارس المدقق الفاهم يجد أن القرآن يشهد أن العرب عنادما سامعوا القارآن ووعادوا ال

حيااث الصااياغة قااالوا أن محماادا شاااعر وعناادما رأوا التشااابه بااين أفكااار القاارآن وبااين القصااص المتداولااة عناادهم قااالوا 

أساطير األولين وسأورد من القرآن والتفاسير ما يدل علاى ذلاك كماا ساأورد ماا عااء باه الشاعراء قبال محماد وماا أخاذه 

العرب فيما قالوا وكذب إله محمد وفشل في دحض كالمهام أم صادق إلاه محماد وماا محمد منهم ونرى هل صدق حكم 

 قاله العرب وطعنهم في القرآن لم يكن إال افتراء.... 

 

 : البالغة والزخرف من الشيطان

ْم إِّلَى بَعْ *  هد ي بَْعضد ناِّ يدوحِّ نسِّ َواْلجِّ يَن اإلِّ ا َشيَاطِّ ا َولَْو َشااء َربكاَك َماا َوَكذَلَِّك َععَْلنَا لِّكدلاِّ نِّبِّيا  َعددوًّ ورل َف اْلقَْولِّ غدرد ْخرد ض  زد

وَن   )األنعام( 112فَعَلدوهد فَذَْرهدْم َوَما يَْفتَرد

ورال " قوله:قال الطبري:  َف القَْولِّ غدرد ْخرد ْم إلى بَْعض  زد هد ي بَْعضد مانهم )الرائي أو الشيطان( يعني: أنه يدلقي الملقي " يدوحِّ

 بالباطل إلى صاحبه ليغترا به من سمعه فيضل عن سبيل هللا.القول الذي زيانه وحسنه 

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري.

وراقال القرطبي : " َف ٱْلقَْولِّ غدرد ْخرد ْم إِّلَٰى بَْعض  زد هد ي بَْعضد عبارة عماا يوساوس باه شاياطين الجان إلاى شاياطين "  يدوحِّ

ل ألنه إنما يكون خفية َي َوْحيا ل لتزيينهم إياه  ومنه سامي الاذهب زخرفاا. وكال شايء اإلنس. وسدماِّ ، وععل تمويههم زخرفا

ف. والمزخَرف المزيان.  ْخرد ه فهو زد َموا  حَسن مد

 )*( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي.

ظاهر النص يقول أن هللا خصص لكل نبي شياطين يوحي بعضهم إلى بعض وال نعرف من يوحي لمن لكن دعنا نأخاذ 

سرون بأن شياطين الجن يوحون إلى أعداء النبي زخرف القول أي الكالم البليك المنمق فيضالوا النااس عان بما قاله المف

   سبيل هللا خالصة القول أن البالغة من الشياطين.

 

 : قالوا عن محمد شاعر

ٌر فَْليَأْتِّنَا بِّآيَة  *  لدوَن بَْل قَالدواْ أَْضغَا د أَْحالَم  بَلِّ اْفتََراهد بَْل هدَو َشاعِّ َل األَوَّ دْرسِّ  )األنبياء( 5َكَما أ

قاالوا هاو أخاالط كااألحالم المختلطااة   أي  كماااال الزعااج : أي قاالوا الااذي ياأتي باه أضاغا  أحاالم . قاال القرطباي : قا

بَالِّ " ا كما قالو  .أهاويل رآها في المنام   وقال القتبي : إنها الرؤيا الكاذبة وقال اليزيدي : األضغا  ما لم يكن له تأويل

رٌ  ثم انتقلوا عن ذلك فقاالوا " بال هاو شااعر " أي هام متحيارون ال يساتقرون علاى شايء قاالوا مارة " اْفتََراهد بَْل هدَو َشاعِّ

اَل ا"ومارة شااعر .( واالفتاراء االخاتالق )سحر , ومرة أضغا  أحالم , ومرة افتراه  دْرسِّ لداونَ ألفَْليَأْتِّنَاا بِّآيَاة  َكَماا أ أي " وَّ

 ... قالوا : ينبغي أن يأتي بآية نقترحها ووسى بالعصا وغيرها من اآليات ومثل ناقة صالح . كما أرسل م

 )*( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي.

وهنا يعرض لنا اإلمام القرطبي رأي العرب المعاصارين لمحماد وهام األكثار مقادرة علاى التقيايم ألنهام كاانوا فاي نفاس 

محمد ويمتلكون ناصية البالغة والشاعر فقاالوا عان محماد أناه شااعر كماا طاالبوه  الفترة الزمنية فهم األقرب إلى عصر

عان أن ياأتي بمعجاازة مثال عصاا موسااى أو ناقاة صاالح وهااذا يادل علاى معاارفتهم بقصاص األنبيااء الااوارد ذكارهم فااي 

الكاالم فلايس  التوراة وكذلك معرفتهم بأساطير العرب فاي الجاهلياة مثال ناقاة صاالح ولماا كاان العارب يمتلكاون ناصاية

 هناك شك من أنهم قالوا في ذلك شعرا...

ٌر نَّتََربَّصد بِّهِّ َرْيَب اْلَمندونِّ *  يَن  30أَْم يَقدولدوَن َشاعِّ تََرباِّصِّ َن اْلمد ِّناِّي َمعَكدم ماِّ هدْم أَحْ  31قدْل تََربَّصدوا فَ  رد ام بَِّهاذَا أَْم الأَْم تَأْمد هد مد

لَهد بَل أَْم يَقدولدو 32هدْم قَْوٌم َطاغدوَن  ندوَن  الَن تَقَوَّ قِّيَن  33يدْؤمِّ ثْلِّهِّ إِّن َكاندوا َصادِّ يث  ماِّ دوا بَِّحدِّ  )الطور( 34فَْليَأْت

يقول لك المشركون يا محمد: هاو شااعر نتاربص باه  "أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون "وقوله قال الطبري : 

, الماوت يكفيكماوه كماا  صالعمئلون من الناس تربصاوا بمحماد حواد  الدهر , يكفيناه بموت أو حادثة متلفة قال ذلك قا

ول محماد يقول تعالى: يقاول هاؤالء المشاركون : تقاا "أم يقولون تقوله"كفاكم شاعر بني فالن وشاعر بني فالن. وقوله 

 مثلهيقول : عل ثناؤه : فليأت قائلو ذلك من المشركين بقرآن  "فليأتوا بحديث مثله" هذا القرآن وتخلقه. وقوله

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري.

 وهنا تأكيد من المحب الطبري على أن العرب قالوا عن محمد أنه شاعر.

يم  *  ر  قَلِّي 40إِّنَّهد لَقَْولد َرسدول  َكرِّ ندونَ  الَوَما هدَو بِّقَْولِّ َشاعِّ دْؤمِّ  )الحاقة( 41َما ت
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  بقول شاعر ألن محمدا ال يحسن قول الشعر , فتقولوا هو شعر . ما هذا القرآن "وما هو بقول شاعر قال الطبري : "

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري.

وهنا عاء رد القرآن ضعيفا وهزيال بالقول أنه قول رسول كريم فمان هاو الرساول؟ هال هاو محماد أم هاو عبريال؟ أماا 

 بأنه قول شاعر ... نفيه بأن القرآن ليس بقول شاعر يدل على تكرر تقييمهم للقرآن

 

 : الموقف المتناقض من الشعر والشعراء

ي لَهد إِّْن هدَو إِّ *  ْعَر َوَما يَنبَغِّ بِّيٌن  الَوَما َعلَّْمنَاهد الشاِّ ْكٌر َوقدْرآٌن مك  )يس( 69ذِّ

ي لَهد قال القرطبي : " ْعَر َوَما يَنبَغِّ  فيه أربع مسائل:  "َوَما َعلَّْمنَاهد ٱلشاِّ

ناه،  صالعممن الكفار إناه شااعر، وإن القارآن شاعر وكاذلك كاان رساول هللا  األولى: قول من قال ال يقاول الشاعر وال يزِّ

ل  )شعر عاهلي(وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثالل كسر وزنه، وإنما كان يحرز المعاني فقط مان ذلاك أناه أنشاد يوماا

  قول طرفة:

 ألخبار ويأتيك من لم تزوده با   ستبدي لك األيام ما كنت عاهال

    ويأتيك باألخبار من لم تزوده)األصل(   ستبدي لك األيام ما كنت عاهال

  قيل له من أشعر الناس فقال الذي يقول:و

 وعدت بها وإن لم تطيب طيبا      ألم تراني كلما عئت طارقا

 وعدت بها طيبا وإن لم تطيب)األصل(      ألم تراني كلما عئت طارقا

ل:   وأنشد يوما

 بيـن األقـرع وعيينـة       هبي ونهب العبيـدأتجعل ن

 بيـن عيينـة واألقـرع)األصل(       أتجعل نهبي ونهب العبيـد

 وقد كان عليه السالم ربما أنشد البيت المستقيم في النادر. روي أنه أنشد بيت )عبد هللا بن رواحة(:

 إذا اسااااااااااااااااااتثقلت بالمشاااااااااااااااااركين المضاااااااااااااااااااعع    يبيااااااااااااااااات يجاااااااااااااااااافي عنبااااااااااااااااااه عااااااااااااااااان فراشاااااااااااااااااه

فقاال أباو بكار رضاي هللا "كفاى باإلساالم والشايب للمارء ناهياا"  ال الحسن بن أبي الحسان: أنشاد النباي علياه الساالم:وق

  عنه: يا رسول هللا إنما قال الشاعر:

 كفاااااااااااااااااي الشااااااااااااااااايب واإلساااااااااااااااااالم للمااااااااااااااااارء ناهياااااااااااااااااا     هريااااااااااااااااارة ودع إن تجهااااااااااااااااازت غادياااااااااااااااااا

اي لَاهد َومَ " فقال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول هللا، يقول هللا  ْعَر َوَماا يَنبَغِّ وعان الخليال بان أحماد: كاان " ا َعلَّْمنَاهد ٱلشاِّ

 من كثير من الكالم، ولكن ال يتأتَّى له.  صلعمالشعر أحب إلى رسول هللا 

ل مان نثار كالماه ماا يادخل فاي وزن، كقولاه  ل ال يوعب أنه يعلم الشعر، وكذلك ما يأتي أحيانا الثانية: إصابته الوزن أحيانا

  نين وغيره:يوم حد 

 وفي سبيل هللا ما لقيت     هل أنت إال إصبع دميت

 أنا أبن عبـد المطلب      أنا النبي ال كذب وقوله:

لَان تَنَاالدواْ ٱْلبِّارَّ َحتَّاٰى " فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن، وفي كل كالم  وليس ذلك شعرال وال فاي معنااه  كقولاه تعاالى:

بكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو دحِّ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت مَّ دْنفِّقداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواْ مِّ  "نَ ت

ن " ( وقوله:92)آل عمران:  يبٌ  هللانَْصٌر ماِّ يَات  " ( وقولاه:13)الصف: " َوفَتٌْح قَرِّ اسِّ فَاان  َكاْْلَجَوابِّ َوقداددور  رَّ )سابأ: "َوعِّ

 )*( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي. ( إلى غير ذلك من اآليات.13

أن محمادا نباي ولايس بشااعر ألناه كاان يقاول وهنا يعرض لنا اإلمام القرطبي رأيا مضحكا بأن أباي بكار أو عمار آمان 

أبياات الشااعر فيباادل كلمااة عاان مكانهااا فااي بعااض األحيااان ولكان كااان يقااول أحيانااا أخاارى أبياتااا موزونااة فااي القاارآن أو 

 يستشهد بقول شاعر من الشعراء وهذا يدل على حفظه لشعر الجاهلية وإطالعه على ما قالوا ...

 ال البيت الذي ألمرؤ القيس ويحفظه النبي فهو من قصيدة ألمرؤ القيس فيها:أما رد النبي عن من أشعر الناس فق

 لنقضي حاعات الفؤاد المعذب  خليـلي مرا بي عـلى أم عندب 

 تنفعنـي، لـدي أم عنـدب   ف نكما إن تنظراني ليلة من الدهر 

 بهاااااااااااااااـا طيباااااااااااااااـا، وإن لاااااااااااااااـم تطياااااااااااااااب   ألااااااااااااااام تراناااااااااااااااي كلماااااااااااااااا عئااااااااااااااات طارقاااااااااااااااا وعااااااااااااااادت 

  

 ( 30-21)ق:  ع البيان في تفسير القرآن للطبرسيتفسير مجم)*( 

وَن *  مد اْلغَاود َّبِّعدهد وَن  224َوالشكعََراء يَت يمد ْم فِّي كدلاِّ َواد  يَهِّ ْم يَقدولدوَن َما  225أَلَْم تََر أَنَّهد  )الشعراء( 226يَْفعَلدوَن  الَوأَنَّهد

ذا الموضع فقال بعضهم : رواة الشعر وقال آخرون هام اختلف أهل التأويل في الذين وصفوا بالغي في هقال الطبري : 

 صالعمذكر من قال عصاة الجن وقال آخرون هام السافهاء ذكار مان قاال كاان رعاالن علاى عهاد رساول هللا والشياطين 

أحدهما من األنصار واآلخر من قوم آخرين وأنهما تهاعيا , وكان مع كل واحد منهما غواة مان قوماه , وهام السافهاء , 

ذكر من قال هم الكفار يتابعهم ضاالل ووقال آخرون هم ضالل الجن واإلنس .  ..."والشعراء يتبعهم الغاوون" فقال هللا

الجان واإلنااس. ذكار ماان قاال : الغاااوون المشاركون. وأولااى األقاوال بالصااواب أن يقاال فيااه ماا قااال هللا عال ثناااؤه : إن 

 . وعصاة الجنشعراء المشركين يتبعهم غواة الناس , ومردة الشياطين , 

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري.
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وهنا يعرض لنا المحب الطباري عمادة المفسارين أن شاعراء المشاركين يتابعهم غاواة النااس وماردة الشاياطين وعصااة 

 الجن لكن ال نعرف من كان يتبع شعراء النبي مثل حسان أبن ثابت وغيره؟ 

 

 : القرآن أساطير األولين 

ْنهدم *  ا َوإِّن يَاَرْواْ كدالَّ َومِّ ْم َوْقرل وهد َوفِّي آذَانِّهِّ نَّةل أَن يَْفقَهد ْم أَكِّ عد إِّلَْيَك َوَععَْلنَا َعلَى قدلدوبِّهِّ ن يَْستَمِّ نداواْ بَِّهاا َحتَّاى إِّذَا مَّ  آيَاة  الَّ يدْؤمِّ

يرد األَوَّ  واْ إِّْن َهذَآ إِّالَّ أََساطِّ يَن َكفَرد لدونََك يَقدولد الَّذِّ وَك يدَجادِّ  )األنعام( 25لِّيَن َعآؤد

واألسااطير: عماع إساطارة وأساطورة مثال  .أي ماا هاذا إال أسااطير األولاين "إن هذا إال أساطير األولينقال الطبري :"

ف ن تأويله : ما هذا إال ما كتبه األولون . وذكر عن ابان عبااس وغياره أنهام كاانوا يتأولوناه بهاذا  ...أفكوهة وأضحوكة 

فأسااعيع األولاين . وكاان بعاض أهال العلام  "أسااطير األولاين": إن هاذا إال أحادياث األولاين . التأويال , ويقولاون معنااه

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري. بكالم العرب يقول : اإلسطارة : لغة الخرافات والترهات .

قصاص األولاين وخرافااتهم  وهنا يطلعنا الطبري على رأي المعاصرين لمحمد أن ماا قالاه محماد فاي القارآن ماا هاو إال

 وأساطيرهم الذين سطروها في سجعهم وأشعارهم ... 

يرد *  ثَْل َهـذَا إِّْن َهـذَا إِّالَّ أََساطِّ ْعنَا لَْو نََشاء لَقدْلنَا مِّ دنَا قَالدواْ قَدْ َسمِّ ْم آيَات دتْلَى َعلَْيهِّ لِّينَ َوإِّذَا ت  )األنفال( 31 األوَّ

سارى نزلت في النَّضر بن القال القرطبي:  مناة، وكِّ يرة في التجارة فاشاترى أحادياث َكلِّيلاة ودِّ حار   كان خرج إلى الحِّ

با.  صلعموقيصر  فلما قصا رسول هللا  أخبار مان مضاى قاال النضار: لاو شائت لقلات مثال هاذا. وكاان هاذا َوقاحاة وكاذِّ

ناادال: إن هاذا إال وقيل: إنهم توهموا أنهم يأتون بمثله، كما توهامت سحرة موسى، ثام راماوا ذلاك فعجازوا عناه  وقاالوا عِّ

لين.  )*( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي.أساطير األوا

ويطلعنا اإلمام القرطبي على أن أقاصيص كليلة ودمنة كانات موعاودة فاي عصار محماد ويتاداولها العارب هنااك بيانهم 

طلاع علاى ماا قالاه النضار كما أنهم قال النضر بان الحار  نحان نساتطيع أن نقاول مثال ماا قاال محماد ولاو شااء لناا أن ن

لعرفنا إلى أي مدى صدقوا أم كذبوا لكن سيف محمد لم يمهلهم فالنضر هذا لم يجد محمد وسايلة أماماه إال إخاراس هاذا 

 الرعل بالسيف كما قال ذلك الطبري. 

ا محماد إال ماا إن هاذا القارآن الاذي تتلاوه عليناا يا "إن هاذا إال أسااطير األولاين "عني المشركون بقولهم : قال الطبري :

وإذا تتلاى "سطر األولون وكتبوه من أخباار األمام . كاأنهم أضاافوه إلاى أناه أخاذ عان بناي آدم , وأناه لام يوعاه هللا إلياه .

قال : كان النضر بن الحار  يختلف تاعرا إلى فاارس , فيمار بالعبااد  "عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا

قاد أنازل علياه وهاو يركاع ويساجد فقاال  صالعمويركعون ويسجدون . فجاء مكة , فوعد محمدا  وهم يقرءون اإلنجيل ,

كان النضر يختلف إلى الحيارة , فيسامع ساجع أهلهاا والنضر : قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ! للذي سمع من العباد . 

ا لو نشااء لقلناا مثال هاذا إن هاذا إال أسااطير قد سمعن "والقرآن , فقال  صلعموكالمهم . فلما قدم مكة , سمع كالم النبي 

قتل يوم بدر ثالثة رهط من قريط صبرا المطعم بن عادي  صلعمأن رسول هللا و يقول : أساعيع أهل الحيرة . "األولين

, والنضر بن الحار  , وعقبة بن أبي معيط . فلما أمر بقتل النضر , قاال المقاداد بان األساود : أسايري ياا رساول هللا ! 

 صالعمل : " إنه كان يقول في كتاب هللا وفي رسوله ما كان يقول " قال : فقال ذلك مرتين أو ثالثاا , فقاال رساول هللا قا

 .)*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري." اللهم أغن المقداد من فضلك! " وكان المقداد أسر النضر

اذَا أَنَزَل َربككدْم قَالدو*  لِّيَن َوإِّذَا قِّيَل لَهدم مَّ يرد األَوَّ  )النحل( 24اْ أََساطِّ

أي شايء  "ماذا أنازل ربكام"مان المشاركين " قاالوإذا قيل لهام مااذا أنازل ربكام قاالوا أسااطير األولاين قال الطبري : "

أحادياث األولاين وباطلهماا , قاال ذلاك وقاالوا أنزل ربكم ؟ قالوا : الذي أنزل ما سطره األولون مان قبلناا مان األباطيال .

,  صالعمف ذا مر بهم أحد من المؤمنين يرياد نباي هللا صلعم نبي الن مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى قوم م

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري.قالوا لهم : أساطير األولين , يريد : أحاديث األولين وباطلهم . 

قيال لمان تقادم ذكاره ممان ال ياؤمن بااآلخرة وقلاوبهم منكارة " وإذا قيل لهم ماذا أنازل ربكام " يعناي وإذا قال القرطي : 

بالبعث " مااذا أنازل ربكام " . قيال : القائال النضار بان الحاار  وأن اآلياة نزلات فياه وكاان خارج إلاى الحيارة فاشاترى 

ساطير على أصحابه إال أ )أليس هو النبي األمي( أحاديث " كليلة ودمنة " فكان يقرأ على قريط ويقول : ما يقرأ محمد

وقيل : إن المؤمنين هم القائلون لهم اختباارا فأعاابوا بقاولهم " أسااطير األولاين "  .األولين   أي ليس هو من تنزيل ربنا

 واألساطير : األباطيل والترهات . .فأقروا ب نكار شيء هو أساطير األولين

 )*( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي.

نَ*  دْنَا نَْحند َوآبَاؤد عِّ ن قَْبلد إِّْن َهذَا إِّ لَقَدْ ود يرد ا الا َهذَا مِّ لِّينَ ألأََساطِّ  )المؤمنون( 83وَّ

ماا ساطره األولاون فاي كتابهم مان األحادياث واألخباار التاي ال صاحة لهاا وال  " أيإال أسااطير األولاين قال الطباري :"

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري. حقيقة.

يرد ا*  لِّينَ ألَوقَالدوا أََساطِّ ي وَّ دْملَى َعلَْيهِّ بدْكَرةل َوأَصِّ َي ت  )الفرقان(5 الاْكتَتَبََها فَهِّ

نزلت في النضر بن الحار  بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بان عباد الادار بان قصاي كاان مان شاياطين  قال الطبري :

إذا  صالعمهللا  قريط , وكان قد قدم الحيارة , تعلام بهاا أحادياث ملاوك فاارس وأحادياث رساتم وأسافنديار , فكاان رساول

 )عااءهم بعاده(علس مجلسا فذكر باهلل وحد  قومه ما أصاب من قبلهم من األمم من نقماة هللا , خلفاه فاي مجلساه إذا قام

يقول : أنا وهللا يا معشر قريط أحسن حديثا منه , فهلموا فأناا أحادثكم أحسان مان حديثاه ! ثام يحادثهم عان ملاوك فاارس 

محمد أحسن حديثا مني ! قاال : فاأنزل هللا تباارك وتعاالى فاي النضار ثمااني آياات مان  ورستم وأسفنديار , ثم يقول : ما

أشاعارهم وكهاانتهم قالهاا النضار بان الحاار . فتأويال "...أي إذا تتلى علياه آياتناا قاال أسااطير األولاين "القرآن , قوله :
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: هذا الذي عاءناا باه محماد صلعمفك افتراه محمد الكالم : قال هؤالء المشركون باهلل الذين قالوا لهذا القرآن إن هذا إال إ

 "فهاي تملاى علياه"مان يهاود .  صلعمأساطير األولين , يعنون أحاديثهم التي كانوا يسطرونها في كتبهم , اكتتبها محمد 

 "بكارة وأصايال "فهذه األساطير تقرأ عليه , من قولهم : أمليت عليك الكتاب وأمللات . "فهي تملى عليه "يعنون بقوله :

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري. يقول : وتملى عليه غدوة وعشيا .

" وقالوا أساطير األولين اكتتبها " يعنون كتب األوائل أي استنسخها " فهي تملاى علياه " أي تقارأ علياه قال أبن كثير : 

 .)*( تفسير أبن كثير." بكرة وأصيال " أي في أول النهار وآخره

كثير وغيره من المفسارين للقارآن أن العارب المعاصارين قاالوا أن النباي كاان يساتمع لقصاص الساابقين  وهنا يقرر أبن

وتتردد على مسامعه نهارا وليال سواء شفاهه أو أن أحدا كان يقرأها أمامه كما كان يفعال النضار بان الحار  أو شاعرا 

 من خالل القصائد التي كان العرب يحفظونها.... 

دْنَ*  عِّ ن قَْبلد إِّْن َهذَا إِّ لَقَدْ ود نَا مِّ يرد ا الا َهذَا نَْحند َوآبَاؤد لِّيَن ألأََساطِّ  )النمل(  68وَّ

يقول : لقد وعدنا هذا من قبل محمد واعدون وعدوا ذلك آباءنا , فلم نر لذلك حقيقة , ولم نتباين لاه صاحة قال الطبري : 

يب في كتبهم , فأثبتوه فيها وتحادثوا باه مان غيار أن يكاون . يقول : قالوا : ما هذا الوعد إال ما سطر األولون من األكاذ

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري. له صحة .

يرد ا*  دنَا قَاَل أََساطِّ دتْلَى َعلَْيهِّ آيَات لِّيَن ألَ إِّذَا ت  (13)القلم()المطففين: 15وَّ

عليااه آيااات كتابنااا , قااال : هااذا ممااا كتبااه األولااون يقااول : إذا تقاارأ  "إذا تتلااى عليااه آياتنااا قااال أساااطير األولااين "وقولااه 

 )*( عامع البيان في تفسير القرآن للطبري. استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند هللا .

ومن تكرار اآليات نستدل على رأي عرب الجاهلية المتكرر أن ماا يقولاه محماد ماا هاو إال قصاص وأسااطير وترهاات 

 السابقين.

المفسارون فاي كلماة أسااطير األولاين ماا باين االساتعمال الادارج وهاو خرافاات وترهاات الساابقين وباين  نعم لقاد أحتاار

التفسير اللغوي فيقول أبن منظور في لسان العرب تحت مادة سطر عمعها أسطر وأساطير وسطور واسطر هاو الخاط 

   والكتابة ومعناها ما تقوله يا محمد هو ما كتبه وسطره السابقون.

 

 : عند عرب الجاهلية ومحمدالغيب 

اْم يَْكفدالد َماْريَمَ *  اْم أَيكهد ْم إِّذْ يدْلقداون أَْقالََمهد ياهِّ إِّلَياَك َوَماا كدناَت لَادَْيهِّ ْن أَنبَااء اْلغَْيابِّ ندوحِّ وَن  ذَلَِّك مِّ امد ْم إِّذْ يَْختَصِّ َوَماا كدناَت لَادَْيهِّ

 )آل عمران(44

بها عباده عان امارأة عماران وابنتهاا هللا ني ذلك األخبار التي أخبر يع "ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك قال الطبري : "

ثم عمع عميع ذلك تعالى  "إن هللا اصطفى آدم ونوحا "مريم وزكريا , وابنه يحيى , وسائر ما قص في اآليات من قوله 

مان خفاي أخباار القاوم التاي ذكره بقوله ذلك فقال هذه األنباء من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب . ويعني بالغيب , أنها 

لم تطلع أنت يا محمد عليها وال قومك , ولم يعلمها إال قليل من أحبار أهل الكتابين ورهبانهم ثم أخبر تعالى نبيه محمادا 

ذلك حجة على نبوته , وتحقيقا لصدقه , وقطعا منه به عذر منكري رسالته من كفار أهل الكتابين الذين يعلماون صلعم ب

صل إلى علم هذه األنباء مع خفائها ولم يدرك معرفتها مع خمولها عناد أهلهاا إال با عالم هللا ذلاك إيااه , إذ أن محمدا لم ي

أمي ال يكتب فيقرأ الكتب فيصل إلى علم ذلاك مان قبال الكتاب , وال صااحب  صلعمكان معلوما عندهم أن محمدا صلى 

 ر القرآن للطبري.)*( عامع البيان في تفسيأهل الكتاب فيأخذ علمه من قبلهم . 

ر منكااري رسااالته ماان كفااار أهاال اعااذأل هللا  وتحقيقااا لصاادقه , وقطعااا ماانة علااى نبوتااالقاطعااة حجااة قااال الطبااري أن ال

هو أن محمدا حكى القصص السابقة   فماذا يحد  لو عرفنا أن كل تلك القصص عاء بها شعراء الجاهلياة قبال  الكتابين

بتلاك القصاص والتاي تتطاابق تماماا ماع القارآن وربماا تختلاف عان القصاص محمد فتارى مان أوحاى لشاعراء الجاهلياة 

 الواردة في كتاب هللا التوراة واإلنجيل!!!

دمَّ يَ *  ْم ث دَمٌم َسندَمتاِّعدهد عََك َوأ ن مَّ مَّ دَمم  ماِّ نَّا َوبَرَكات  َعلَْيَك َوَعلَى أ نَّا َعاذَاٌب أَ قِّيَل يَا ندوحد اْهبِّْط بَِّسالَم  ماِّ اْن  48لِّايٌم َمسكهدم ماِّ تِّْلاَك مِّ

ن قَْبلِّ َهـذَا فَاْصبِّْر إِّنَّ اْلعَاقِّبَةَ  َك مِّ َها أَنَت َوالَ قَْومد يَها إِّلَْيَك َما كدنَت تَْعلَمد تَّقِّيَن أَنبَاء اْلغَْيبِّ ندوحِّ  )هود(  49 لِّْلمد

أخبار الغيوب الساالفة نوحيهاا هذه القصة وأشباهها " من أنباء الغيب" يعني من  صلعميقول تعالى لنبيه قال أبن كثير : 

إليك على وعهها كأنك شاهدها نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا إليك " ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا " 

أي لم يكن عندك وال عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك إناك تعلمتهاا مناه بال أخبارك هللا بهاا مطابقاة لماا 

 .الصحيح كما تشهد به كتب األنبياء قبلك  كان عليه األمر

 )*( تفسير أبن كثير.

وهنا يؤكد أبن كثير على أن من دالئل نبوة محماد أن تلاك القصاص أعطاهاا هللا لمحماد ولام يكان يعرفهاا أحادا مان قاوم 

فس التراكياب محمد قبل أن يأتي بها القرآن. لكن ماذا يحد  لو عرفنا أن قوم محمد قالوا قصص القرآن قبال محماد وبان

واألفكار؟ هل كان يجهل إله القرآن أن العرب سطروا تلك القصص في أشعارهم؟ إذا كان ذلك مان أنبااء الغياب أوحاى 

 بها هللا لمحمد فمن أوحى لشعراء الجاهلية بتلك القصص؟ 

 

 :قبـول التحـدي

ثْلِّهِّ َوادْعدواْ *  دواْ بِّسدوَرة  ماِّ ن ددونِّ أَْم يَقدولدوَن اْفتََراهد قدْل فَأْت دم ماِّ قِّيَن  هللا َمنِّ اْستََطْعت دْم َصادِّ  (23)يونس( )البقرة : 38إِّن كدنت

ن ددونِّ *  دم ماِّ ْفتََريَات  َوادْعدواْ َمنِّ اْستََطْعت ثْلِّهِّ مد دواْ بِّعَْشرِّ سدَور  ماِّ قِّيَن  هللاأَْم يَقدولدوَن اْفتََراهد قدْل فَأْت دْم َصادِّ  )هود( 13إِّن كدنت
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يقول تعاالى ذكاره أم يقاول هاؤالء المشاركون : افتارى محماد هاذا القارآن مان  "فتراه قل فأتوا بسورة مثلهأم يقولون ا "

فا نكم مثلاي مان العارب ولسااني    قال ياا محماد لهام : إن كاان كماا تقولاون إناي اختلقتاه وافتريتاه .نفسه فاختلقه وافتعلاه

 ع البيان للطبري.)*( عاموكالمي مثل لسانكم , فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن .

قِّيَن *  ثْلِّهِّ إِّن َكاندوا َصادِّ يث  ماِّ دوا بَِّحدِّ  )الطور( 34فَْليَأْت

مان هاذا القارآن فا نهم لاو اعتمعاوا هام  صلعمأي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه فليأتوا بمثل ما عاء به محمد 

)*( تفساير أبان مثلاه وال بساورة مان مثلاه . وعميع أهل األرض من الجن واإلنس ما عاءوا بمثلاه وال بعشار ساور مان

 كثير.

اآليات ال تحتاج إلى تفسير لكناه مان قبيال رد الشابهات بالتأويال أوردت ماا قالاه كباار المفسارين لكان اآلياات تادل علاى 

نقاط مهمة وهي أن العرب قالوا لمحمد أن هذا القرآن من عندك يا محماد وأنات مفتاري   لكان ال أعارف لمااذا تحاداهم 

 ة بمثله ومرة بعشر سور ومرة بسورة؟ ...مر

لكن هل يرضى المسلمون بهذا التحدي أم أن كل من يقترب من القرآن يتهم بالكفر بالردة بالفتنة وعشرات التهم عقوباة 

 كل واحدة القتل !!!

صاص فاي ما معنى أن تتحدى مالكما وال تدعوه للنزال؟ ما معناى أن تقاول هاذا ذهباا وال يخضاع لفحاص الرعال المتخ

كشف زيف الذهب من صدقه؟ ما معنى التحدي إن لم نضع القرآن في المواعهة مع الشعر الجاهلي حتى نعارف نتيجاة 

التحدي؟ إن هذا العمل كان ضروريا ال ممن يعتقادون بزياف القارآن وأناه مان عناد محماد ولايس مان عناد هللا   بال هاو 

يضعوه في الميزان مع الشاعر الجااهلي ويثبتاوا أناه يختلاف عان ضرورة كان على المؤمنين بالقرآن أنه من عند هللا أن 

    الشعر شكال ومضمونا.

واآلن سأستعرض ماذا قال شعراء الجاهلية وما سطروا في أشعارهم ونحكم على مان هاو الصاادق ومان الكااذب؟ هال 

ياة أم هاو مان أنبااء ما قاله محمد فاي كتاباه هاو أسااطير وقصاص وخرافاات وترهاات الساابقين كماا قاال شاعراء الجاهل

الغيب أوحى بهاا هللا لمحماد ولام يكان يعرفهاا قبلاه أحادا مان قوماه؟ هال عااء الشاعراء بساورة مثلاه مان حياث التركياب 

واألفكار وصدقوا في قولهم أن محمدا مفتري أم عجزوا وصدق إله محمد في تحديهم؟ هال محماد تعلام الشاعر وأساتمع 

ل كااان يعشااق الشااعر أم كااان ياابغض الشااعر والشااعراء وال يطيااق سااماعه للشااعراء وكااان يكاان للشااعر تقااديرا كبياارا باا

   وسماعهم؟

 

 

 المدرسـةالنبويـة لتعليم الشعر

الموسيقى الشعرية في النفوس   بل كاان الشاعر   لقد عرف النبي أهمية الشعر ووقعه على عقلية العربي البدوي وتأثير

بماااء الااذهب للشااعر أنهاام كااانوا يكتبااون أعااود أشااعارهم يحظااى بقاادر كبياار ماان التقااديس وماان مظاااهر تقااديس العاارب 

وهذا يدل علاى ماا يحتلاه الشاعر عناد عارب  المعلقات تارة والمذهبات تارة أخرىب سميتفعلى أستار الكعبة  ونهاعلقيو

بان الجاهلية من تقدير وتقديس   كما كانوا يسجدون بعد سماعهم للقصائد الرائعة وكان محمد يعرف ذلاك عيادا بكوناه أ

 تلك البيئة التي نشأ فيها وترعرع. 

 * سمع الفرزدق رعال ينشد قول لبيد:

 زبر تدجد متونها أقالمها    وعال السيول عن الطلول كأنها

فسجد فقيل ما هاذا ياا أباا فاراس؟ فقاال أناتم تعرفاون ساجدة القارآن وأناا أعارف ساجدة الشاعر. وروي أناه لماا أنشاد لبياد 

 ك قوله :قصيدته هذه في الجاهلية وبل

 في ليلة كفر النجوم غمامها    يعلو طريقة متنها متواتر

 سجد له شعراء زمانه. )*( بلوغ األرب لألوسي باب لبيد بن ربيعة العامري.اإلصابة ألبن حجر

أدرك محمد تلك الحقيقة ومكانة الشعر وقدسيته في قلوب ونفوس العرب فقال عن الشعر أنه حكمة وأنه من كالم النبوة 

ال عن نفسه أنه يسجع كسجع األعراب والزال المسلمين في العالم يقولون أن القرآن عاء يتحدى العرب في البالغاة وق

فالقاسم المشترك بين القران وشعر الجاهلية هو البالغة. أدرك محمد تلك الحقيقة فافتتح لاه مدرساة تلقناه وتعلماه وتتلاو 

    وعظاتهم التي سمعها قبال ويحفظ منها الكثير ويريد المزيد. على مسامعه أشعار فحول الشعراء وأبلك قصائدهم

 أساجع"  "كساجع اإلعاراب أسجع" صلعمعن المغيرة بن شعبة قال رسول هللا  ...حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي* 

ل الخطاا بااب دياة الجناين ووعاوب الدياة فاي قتا صحيح مسلم كتاب القساامة والقصااص والادياتالجاهلية ")*(  كسجع

مسند أحمد حديث المغيرة  . باب دية عنين المرأة كتاب القسامةسنن النسائي .   - 4487وشبه العمد على عاقلة الجاني 

ِّ   بن شعبة رضي هللا تعالى عنه فتح الباري شرح صحيح البخاري با تَاب الطاِّ  باب الكهانة كِّ

المشارق فخطباا فعجاب النااس لبيانهماا  حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد هللا بن عمر، أنه قال قدم رعالن مان* 

بااب ماا   موطأ مالك كتاب الكاالم)*( " سحر  بعض البيان إن " أو قال . "سحر البيان إن من " صلعمفقال رسول هللا 

 باب ما عاء في المتشدق في الكالم  كتاب األدب  سنن أبي داود.  1820 يكره من الكالم بغير ذكر هللا

 . " لحكمة إن من الشعر "قال  صلعمرسول هللا عن أبى بن كعب أن  ...حدثنا أبو بكر* 

بان ماعاه أسانن )*(  "إن من الشعر حكماا  "كان يقول  صلعمأن النبي  عن عكرمة، عن ابن عباس ...حدثنا أبو بكر* 

تَابِّ ا سنن الدارمي - 3887- 3888باب الشعر  كتاب األدب       حكمة باب في إن من الشعر ْستِّئْذَانِّ الكِّ
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يرياه خيار  قيحاا ألن يمتلائ عاوف الرعال " صالعمعن أبي هريرة، قال قال رسول هللا  ...حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة* 

 . "يريه  "قال أبو بكر إال أن حفصا لم يقل  . "يمتلئ شعرا  من أن

يريه خير  قيحا ألن يمتلئ عوف أحدكم  "قال  صلعم عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي ...حمد بن المثنىحدثنا م* 

 . "يمتلئ شعرا  من أن

بالعرج إذ عرض شاعر  صلعمعن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول هللا ...حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي* 

يمتلائ  خيار لاه مان أن قيحاا وا الشايطان أو أمساكوا الشايطان ألن يمتلائ عاوف رعال خذ " صلعمينشد فقال رسول هللا 

تَاابِّ ا   سانن الادارمي - 6030 - 6031 - 6032 كتااب الشاعر صحيح مسلم)*(  ."شعرا  بااب ألن يمتلائ  ْساتِّئْذَانِّ الكِّ

  .عوف

ن النطااق والساياق العاام للخطااب وبرغم ذلك التناقض المحير في موقف النباي مان الشاعر والشاعراء فهاو ال يخارج عا

القرآني المحمدي في عميع المجاالت وهو دائم التناقض ابتداء مان الخمار وموقفاه مان الاديانات األخارى وأهال الكتااب 

اح القارآن ومفساريه عاهادين لملماة ذلاك  وحتى باين الكفار واإليماان وغياره مان المواقاف المتناقضاة والتاي يحااول شدارا

والمنسو  وبرغم أحاديث النبي المتناقضة إال أنه نهل من ينابيع الشعر على يد أساتذتها الكباار   الخرق المتسع بالناسخ

فكان النبي يذهب إلى سوق عكاظ ذلك السوق الذي كان العرب يتوافدون عليه من كل حدب وصوب   ففيه كانت تعلق 

الشااعراء ذلااك اللاواء الااذي يتسااابق العاارب القصاائد الساابع الشااهيرة بفصااحتها ويرتفااع معهااا لاواء تخليااد ذكاارى هاؤالء 

لشرف أن ينضوا تحته. ففاي ساوق عكااظ هنااك كاان النباي يساتمع لفحاول الشاعراء وخطاب وماواعظ وأشاعار األساتاذ 

القس المصقع بن ساعدة األيادي وهو على عمله األورق والاذي ظال عالقاا فاي ذهان النباي ال ينسااه ويساعى حثيثاا لمان 

 تلك الخطب الشهيرة والمليئة بالمواعظ والعبر ناهيك عن فصاحتها وبالغتها. يعيدها على أسماعه خاصة

 

 : األستاذ القس بن ساعدة األيادي

 :(الجاان هواتاف)قال الحافظ أبو بكر محمد بن ععفر بن سهل الخرائطاي فاي كتااب * قال أبن كثير في البداية والنهاية 

 .اإليادي ساعدة وفد إياد ما فعل قس بن يا معشر :قال صلعمد إياد على النبي لما قدم وف :الصامت قال عن عبادة بن ...

ل بسوق عكاظ على عمل أحمر يتكلم بكالم:قال .هلك يا رسول هللا :قالوا  .معجب مونق ال أعدني أحفظه لقد شهدته يوما

 ...بذلك  صلعمنبي فسر ال :قال .أنا أحفظه يا رسول هللا :فقام إليه أعرابي فقال

أيكام يعارف  :فقاال صالعمعلى النباي  قدم وفد عبد القيس :عن ابن عباس قال...  :المعجم الكبيرفي وقد رواه الطبراني  

فاي الشاهر فماا أنسااه بعكااظ  :قاال .هلاك :قاالوا ؟فماا فعال :قاال .كلنا يعرفه يا رسول هللا :قالوا .اإليادي ساعدة القس بن

يا أيهاا النااس اعتمعاوا واساتمعوا وعاوا، مان عاا  ماات،  :يخطب الناس وهو يقول الحرام وهو على عمل أحمر وهو

 .....فات، وكل ما هو آت آت،  ومن مات

  فأنشده بعضهم ؟أفيكم من يروي شعره : صلعمثم قال رسول هللا 

 في الذاهبين األولين * من القرون لنا بصائر

 إلى آخر األبيات التي سيرد ذكرها  ..... 

وقد رواه البزار، وأباو  . ...محمد بن حسان السلمي به من طريق (دالئل النبوة)وهكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه  

 ورواه ابان درساتويه، وأباو نعايم مان طرياق الكلباي، عان أباي صاالح، عان ابان .نعيم من حديث محمد بن الحجاج هذا

بكمالهاا نظمهاا ونثرهاا، باين يادي  إن أباا بكار هاو الاذي أورد القصاة :وهذه الطريق أمثل مان التاي قبلهاا، وفياه عباس،

قادم وفاد  :عن ابن عباس قال ...ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الحطمي صلعمرسول هللا 

 ....وذكر القصة مطولة .اإليادي ساعدة ليف لكم يقال له قس بنما فعل ح :فقال لهم صلعموائل على رسول هللا  بكر بن

ورطاب، وأعااج وعاذب، وشاموس  شارق وغارب، وياتم وحازب، وسالم وحارب، وياابس :وهاو القائال فاي ياوم عكااظ

وبحاور، وحاب ونباات، وآبااء وأمهاات، وعماع وأشاتات،  وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وإنا  وذكور، وبرار

لقد ضل األناام، نشاوا مولاود، ووأد مفقاود، وتربياة  .ويسر وإعدام، ورب وأصنام إثرها آيات، ونور وظالم، وآيات في

هاو  ومحسن ومسيء، تبال ألرباب الغفلة، ليصلحن العامل عملاه، وليفقادن اآلمال أملاه، كاال بال محصود، وفقير وغني،

فياا  :أماا بعاد .رب اآلخارة واألولاى وخلق الاذكر واألنثاى،إله واحد، ليس بمولود وال والد، أعاد وأبدى، وأمات وأحيا، 

كل لاه معااد، يقسام قاس بارب العبااد، وسااطح  ؟وأين العليل والعواد ؟واألعداد وأين اآلباء ؟معشر إياد، أين ثمود وعاد

ألرض، ووعااظ ا لتحشاارن علااى االنفااراد، فااي يااوم التناااد، إذا نفااخ فااي الصااور، ونقاار فااي الناااقور، وأشاارقت المهاااد،

 فويل لمن صدف عن الحق األشهر، والنور األزهر، والعرض األكبر، في يوم .الواعظ، فانتبذ القانط، وأبصر الالحظ

ففرياق فاي الجناة، وفرياق فاي  الفصل، وميزان العدل، إذا حكم القادير، وشاهد الناذير، وبعاد النصاير، وظهار التقصاير،

 :وهو القائل .السعير

 نهـار خــاللهن وليـال    كار أد عواه نم القلب ذكــر 

 نار عـواهن وفي ماء ثرن    غمــام من هواطل وسجـال

 تطار الخافقين في شــداد    وأرعاد العيون يطمس ضوءها 

 قفار بهن خلت وأخــرى    الخير حــوت مشيدة وقصور 

 غـزار ميهاههن وبحــار    راسيات شــــوامخ وعبال

 تدار يــوم كـل في نراها    الليل لمظ في تلــوح ونجوم 

 مــوار متـابع وكــل    الليل قمــر يحثها شمس ثم 
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 مزار يوما الصعيد في كلهم     وكبيـر وأشمط وصغيــر 

 يحار ال الذي الخاطر حدسه    عنه يقصــر ممـا وكبيـر 

 واعتبااااااار هااااااـدى لهااااااا نفااااااـوسا    هللا علااااااى دل ذكاااااارت قااااااـد فالااااااذي 

  

ل علاى عمال أحمار يخطاب: صلعمال رسول هللا فق :قال  اعتمعاوا  :النااس مهماا نسايت فلسات أنسااه بساوق عكااظ، واقفاا

فاصدقوا، من عاا  ماات، ومان ماات فاات، وكال ماا  فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا وقولوا، وإذا قلتم

براج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وضوء وظاالم، داج، وسماء ذات أ هو آت آت، مطر ونبات، وأحياء وأموات، ليل

موضاوع، وساقف  إن فاي الساماء خبارال، وإن فاي األرض عبارال، يحاار فايهن البصارا، مهااد .وآثاام وليال وأياام، وبار

ل ال  .النسطاس، ووزن القسطاس مرفوع، ونجوم تغور، وبحار ال تفور، ومنايا دوان، ودهر خوان، كحد أقسم قس قسما

ل فيه ل، لئن كان في هذا األمر رضي، كاذبا ل هاو أحاب إلياه مان ديانكم  :ثم قال .ليكونن سخط وال آثما أيها الناس إن هلل ديناا

أم  ؟أرضاوا بالمقاام فأقااموا ماا لاي أرى النااس ياذهبون فاال يرععاون، :ثام قاال .أنتم عليه، وهذا زمانه وأواناه هذا الذي

فاداك  :فقال أبو بكار الصاديق ؟وأيكم يروي شعره لنا :إلى بعض أصحابه فقال صلعم والتفت رسول هللا .؟تركوا فناموا

 :حيث يقول أبي وأمي، أنا شاهد له في ذلك اليوم

 بصائر لنا القــرون من    األولين الـذاهبين في 

 مصادر لها ليس للمـوت     مـواردال  رأيت لمـا 

 واألكابر غراألصا يمضي     نحوهـا قومي ورأيت

 غابـــر الباقين من وال     إلي الماضي يرعع ال 

 صائااااااااـر القااااااااوم صااااااااار حيااااااااث      محالااااااااة ال أنااااااااـي أيقناااااااات 

  

فاداك أباي  :عظيم الهامة، طويال القاماة، بعياد ماا باين المنكباين فقاال شيخ من عبد القيس صلعمفقام إلى رسول هللا  :قال

ل  وأمي، وأنا رأيت خرعات فاي  :فقاال ؟بناي عباد القايس ما الاذي رأيات ياا أخاا : صلعمه رسول هللا فقال ل .من قس عجبا

فادنوت مناه، وقلات  .الشاجرة وبياده قضايب في أصل تلكساعدة  وإذا أنا بقس بن ...شبيبتي أربع بعيرال لي فدعني أقفو 

ل  :له سابع منهاا يشارب مان العاين  فكان كلما ذهابوأنت فنعم صباحك، وقد وردت العين سباع كثيرة  :فقال .أنعم صباحا

يشارب الاذي قبلاك، فاذعرت مان ذلاك ذعارال شاديدال،  اصابر حتاى :قبل صاحبه، ضربه قاس بالقضايب الاذي بياده، وقاال

قبارا أخاوين كاناا يعبادان هللا عاز وعال  :قال ؟ما هذا القبران :وإذا بقبرين بينهما مسجد، فقلت .ال تخف :ونظر إليا فقال

خيارهم،  أفاال تلحاق بقوماك فتكاون معهام فاي :عباد هللا حتاى ألحاق بهماا، فقلات لاهابين قبريهما  بهذا الموضع، فأنا مقيم

واتبعاوا األضاداد، وعظماوا  ثكلتك أمك، أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم، :فقال لي ؟وتباينهم على شرهم

  :لاألنداد، ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقو

 كـراكما تقضيان ال أعدكمـا    رقدتمـا قـد طـالما هبَّا خليلـي 

 سقاكما العقار يسقي الذي كأن    منكما والعظم الجلد بين النوم أرى 

ل  تجيبان ال نوم طــول أمن  سقاكما العقار يسقي الذي كأن     داعيا

 اسواكم حبيب من فيه لي وما     مفــردال  بنجران أني تعلما ألـم 

ل  لست قبريكمـا علـى مقيم   صداكما يجيب أو الليالي إياب    بارحا

 بكاكما أن لوعة ذي على يرد     الذي ومــا الحياة طول أأبكيكما

 فداكما تكون أن بنفسي لجدت    فدى امرئ لنفس نفس ععلت فلـو

 أتاكمااااااا قااااااد قبريكمااااااا فااااااي بروحااااااي    غايااااااة أقااااااـرب والمــااااااـوت كأنكمااااااا

  

ل  صلعمسول هللا فقال ر :قال  ذكر )*( البداية والنهاية ألبن كثير باب  .أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة رحم هللا قسا

 .اإليادي ساعدة قس بن

هاذه أخباار واحااد مان أساااتذة محماد الاذي كااان ال ينساى مااواعظ القاس باان سااعدة فاي سااوق عكااظ وأشااعاره التاي كااان 

ي كما كان النباي ال يتارك فرصاة تفوتاه عنادما يجاد أحادا مان قبيلاة القاس بان سااعدة يحفظها أبي بكر وكان يدسمعها للنب

حتى يسأله عن أخبار أبن ساعدة ومواعظه وأشعاره لينهال منهاا المزياد والمزياد.أما ماا فيهاا مان ألفااظ وأفكاار مطابقاة 

 للقرآن ال تخفى على أحد.

 

 : األستاذ أمية أبن أبي الصلت

بي الصلت الثقفي الذي تشابه النباي معاه كثيارا مان وعاوه عاده ومنهاا أناه سامي باأبي القاسام كماا أما األستاذ أمية أبن أ 

محمد وسافر إلى الشام كما محمد وأتصل برهبان النصارى كما محمد وشق صدره قبل محمد وكان له رائاي كماا كاان 

ويماادحون مااا فيااه ماان تعاااليم لمحمااد ويحكااى أن الجاان كاناات تطيعااه وكااان للنبااي أصاادقاء ماان الجاان يسااتمعون للقاارآن 

... نعام كاان أمياة قادوة للنباي وكاان لاه   ويدعون قبائلهم ألتباعه بل عاءوا بساورتين مان ساور القارآن األحقااف والجان

الدور األبرز في التأثير على النبي وعلى أفكار القرآن فجاء القارآن نساخة محرفاة عان سافر أمياة أبان أباي الصالت ولام 

 ينكر النبي ذلك. 
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الاوداع فبينماا  فاي حجاة صلعمخرعنا مع رسول هللا  :عن الشريد الهمذاني قال.... برنا علي بن عبد هللا الزاغوني اخ* 

 :قلات "أال أحملاك  " :نعم قال :قلت "الشريد  " :فقال صلعمي فالتفت ف ذا رسول هللا فأنا امشي ذات يوم إذ وقع ناقة خل

معاك مان سافر أ :فأنا  فحملناي فقاال صلعموب ولكني أردت البركة في ركوبي مع رسول هللا وما في إعياء وال لغ بلى

 بان أباي عناد هللا علام أمياة :صالعم وقاال :أظنه مائة بيت قال :فأنشدته قال "هات  " :قال نعم :قلت الصلت أمية بن أبي

الجازء   تاريخ أبو الفارج عباد الارحمن بان علاي بان الجاوزيالمنتظم في الالصلت.)*( أمية بن أبي عند هللا علم الصلت

 .غزوة بني قينقاع  الثالث

هاـ وأساتند إلياه عباد القاادر بان عمار 245سفر أمياة أبان أباي الصالت أو ديواناه الاذي شارحه وعمعاه محماد بان حبياب 

هـ وبكل آسى وحزن ضاع السافر أو طمساوه 1205هـ ومحمد مرتضى الزبيدي 1067ي صاحب خزانة األدب البغداد

أو أخفوه ذلك السفر الذي كان محمد به حفيا وشغوفا ويحب أن يسمعه ويستزيد منه وما ترك فرصة تفلت من باين ياده 

التااريخ العرباي واإلساالمي أن النباي كاان حتى يقتنصها فكان دائم السؤال عن أشعار أمية لدى أصحابه ولكم سجل لناا 

 يختلي بالفارعة أخت أمية لتحكي له عن قصص أخيها وأشعاره .

 لطبرسي أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر، واستنشد رسول هللا أخته شعره بعد موته فأنشدته: * قال ا

 وال شيء أعلى منك عدا وأمجد  لك الحمد والنعماء والفضل ربنا 

 لعـزته تعنـو الوعوه وتسجـد عر  السماء مهيمن مليك على 

فشقاـي         وهي قصيدة طويلة حتى أتات علاى آخرهاا، ثام أنشادته قصايدته التاي فيهاا. وقاف النااس للحساـاب عميعاا 

 معـذب وسعـيد

 والتي فيها:

 عند ذي العر  تعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا 

 ان وعـده مأتيـايوم يأتي الـرحمن وهو رحيم إنـه كـ

 رب إن تعف فالمعافـاة ظنـي أو تعاقب فلـم تعاقب بريا

 ( 175)األعراف :تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي (*)

 وتتواتر األحاديث عن حب النبي ولهفته لسماع شعر أمية أبن أبي الصلت 

يوماا فقاال  صلعمردفت رسول هللا  عن أبيه قال دالشري عن عمرو بن... حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، كالهما * 

ثام أنشادته بيتاا  . "هياه  "فأنشادته بيتاا فقاال  . "هياه  "قلت نعام قاال  . "شيئا  هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت "

 .حتى أنشدته مائة بيت  . "هيه  "فقال 

بمثال حاديث إباراهيم بان  . صالعماستنشادني رساول هللا  عن أبياه، قاال الشريد عن عمرو بن... حدثنا يحيى بن يحيى* 

 . "فلقد كاد يسلم في شعره  "وفي حديث ابن مهدي قال  . "أن كاد ليسلم  "ميسرة وزاد قال 

 - 6024 - 6023   – 6022 )*( صحيح مسلم كتاب الشعر.

اعر أمياة بان أبايصلعم الشريد فقال له النبي  فأرد صلعمأن النبيا  :ومن حديث ابن أبي َشْيبة*   الصالت تَْروي مان شِّ

ل  )*(العقاد الفرياد بااب .هياه حتاى أنشادته مائاة قافياة :فجعال يقاول باين كال قاافيتين أتنشدني فأنشادته.ف قال نعم :قلتد  شيئا

الناوع الحاادي ين السايوطي بااب لجاالل الاد المزهر فاي علاوم اللغاة وأنواعهاا كتاب الزمردة الثانية في فضاائل الشاعر.

 .واألربعون معرفة آداب اللغوي

لم يكن أبن الشريد هو الوحيد الذي يحفظ أشعار أمية لكنها كانات األوساع انتشاارا فاي الجزيارة كماا سانرى لكان لاك أن 

. كماا أن البساملة تتخيل األفكار والتراكيب التي حوتها أبيات من الشعر يبلك عددها المائاة وأشاعار بلغات قوافيهاا المائاة

اإلسالمية في الحقبة األولى لإلسالم لم يكن قد عاء بها عبريل بعد بل كانات بساملة أمياة أبان أباي الصالت   فهال كانات 

هي بسملة إبراهيمية ونسخت؟ لماذا لم يحافظ عليها محمد؟ كما أن النباي أقار وأعتارف أن شاعر أمياة هاو شاعر ماؤمن 

 الم!! مسلم يتوافق تماما مع مبادئ اإلس

فأنشادته  صالعمالنباي  كنات ردف :عان عمار بان الشاريد عان أبياه قاال ...اخبرنا احمد بن منيع  :اخبرنا الترمذي قال* 

 صالعمفقاال النباي  -يعني بيتلاا  -حتى أنشدته مائة  "هيه  " :بيتلا قال كلما أنشدته الصلت مائة بيت من شعر أمية بن أبي

المناتظم . (2255) -1 كتاب األلفاظ من األدب وغيرها كتاب الشعر .إخراعه مسلم في صحيحه )*( ."أن كاد ليسلم  "

باان حجاار . اإلصااابة ألغاازوة بنااي قينقاااع  الجاازء الثالااث  فااي التاااريخ أبااو الفاارج عبااد الاارحمن باان علااي باان الجااوزي

 العسقالني باب أمية أبن أبي الصلت.

بل أن النبي محمد صدق على خرافات أمية أبن أبي الصلت الشعرية كما سنرى. وهذا ينزع من قلب الباحث عن الحق 

 أي شك في أن أمية أبن أبي الصلت كان المثل األعلى لنبي الجزيرة محمد بن عبد هللا.

صادَّق  صلعمأن رسول هللا  :عن ابن عباس....  بن محمد، هو أبو بكر ابن أبي شيبةحدثنا عبد هللا :اإلمام أحمد ىرو* 

  :بيتين من شعره فقال أمية يعني ابن أبي الصلت في

  و النسر لأخرى وليث مرصد    رعل وثور تحت رعل يمينه 

 :فقال .(صدق) صلعمفقال رسول هللا 

لعر  ثمانية هم رعل وثور ونسر وأسد هذه أربعة ويؤيدهم يوم القياماة بأربعاة }عاء في التفاسير أن هذه صفة حملة ا

ْم يَْوَمئِّذ  ثََمانِّيَةٌ أخرى ذلك قول القرآن  لد َعْرَ  َرباَِّك فَْوقَهد   )الحاقة({17َواْلَملَكد َعلَى أَْرَعائَِّها َويَْحمِّ

 حمراء مطلع لونهـــا متورد     والشمس تطلع كل آخر ليلة 
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 إال معــاااااااااااااااااااااـذبة وإال تجلــاااااااااااااااااااااـد    ال تبااااااااااااااااااااادو لناااااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااااي رسااااااااااااااااااااالها تاااااااااااااااااااااأبى فااااااااااااااااااااا

  

ْسااانَدد َعْبااادِّ المساااند لإلماااام أحماااد بااان حنبااال بااااب )*( .(صااادق) صااالعمفقاااال رساااول هللا   ْبااانِّ اْلعَبَّااااسِّ ْبااانِّ َعْبااادِّ  هللامد

طَّلِّبِّ  تَابِّ اسنن الدارمي ..2200  المد اْعرِّ باب  ْستِّئْذَانِّ الكِّ بااب فصال فيماا ورد عان  بان كثيارال والنهاياة البداياة - فِّاي الشاِّ

وأورده البيهقاي فاي األساماء والصافات  .وقال حديث صحيح اإلسناد رعاله ثقاات (1/12)صفة خلق العر  والكرسي 

 حاقةاآلية رقم سورة ال(    5 : 1 )اآلية رقم . الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي باب سورة الصافات(360)صفحة 

 .-15242   تاريخ أبن عساكر. األغاني لإلمام أبي الفرج. منتخب كنز العمال .(17 : 15)

ويصال النقاال والتقليااد ذروتااه عناادما ناارى أن قصاة شااق صاادر النبااي هااي نفااس القصاة التااي كاناات شااائعة عنااد العاارب 

ا أحد لكنه قصة حكاها النبي كما كانات ويحكى أنها حدثت ألمية أبن أبي الصلت. وطالما حادثة شق صدر النبي لم يره

 تدحكى نفس القصة عن أمية أبن أبي الصلت قبله.

الثقفي عاءتاه فساألها عان قصاة  الصلت أن وازعة بنت أبي :وروى الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عزا ابن عباس* 

هما علاى صادره فشاق ماا باين صادره فاقبل طائران فسقط أحاد قدم أخي من سفر فوثب على سريري :أخيها أمية فقالت

المنتظم في التااريخ أباو الفارج عباد الارحمن بان )*(.ال وهللا إال توصيبلا :أخي هل تجد شيئلا قال يا :إلى ثنيته فانتبه فقلت

. األغااني لإلماام أباي الفارج ترعماة أمياة أبان أباي الصالت. اإلصاابة وة بني قينقاعغز  الجزء الثالث  علي بن الجوزي

 ألبن حجر العسقالني باب أمية أبن أبي الصلت. طبقات فحول الشعراء لمحمد أبن سالم الجمحي.

ويأتياه  ثم يبلك الشوط نهايته عندما نعرف أن أمية أبن أبي الصلت كان له رائاي مان الجان يتحاد  لاه فاي أذناه اليسارى

   باألخبار .. ويخبرنا أبن حجر بتحفة رائعة نقال عن شيخ من الجن أن الرائي الذي يأتي األنبياء يأتي من األذن اليمنى.

كتاابتهم ذلاك ماا ذكاره المساعودي فاي ماروج  كانت قريط قبل البعثة تكتاب فاي أول كتبهاا باسامك اللهام والسابب فاي *

إلى الشام في نفر من ثقيف وقريط في عير  الثقفي خرج الصلت ن أمية بن أبيأ ...الذهب عن عماعة  من أهل المعرفة

هم إذ أقبلت حيةٌ صغيرةٌ حتى دنت منهم فحصبها بعضهم بحجار فاي ئواعتمعوا لعشا لهم فلما قفلوا راععين نزلوا منزالل 

شارفت علايهم أالمنازل  مانفرععت فشدوا سفرتهم ثم قاموا فشدوا على ابلهم وارتحلاوا مان منازلهم فلماا بارزوا  وعهها

ل فقالاـت تطعماوا رحيباة اليتيماة الصاغيرة التاي باتات لطعاامكم  ماا مانعكم أن :عجوٌز من كثيب رمل  متوكئاةٌ علاى عصاا

ثام ضاربت )الحظاوا الساجع( رملت منذ أعوام أماا ورب العبااد لتفارقن فاي البالدأقالـت أم العوام  وما أنت :عليلةل قالـوا

ل  فوثبت اإلبال كاان علاى !أطيلي إيابهم وفرقي ركابهم :بها الرمل وقالت األرض أثارت بعصاها ذروة كال منهاا شايطانا

ل حتى افترقت في الاوادي فجمعوهاا مان آخار نااخوا الرواحال طلعات علايهم أالنهاار إلاى غادوة فلماا  ما يملكون منها شيئا

  .خرعت في اليوم األول فجمعوها من غد   لمقالها األول فخرعت اإلبل كما العجوز وفعلت كما فعلت أوال وعادت

مسوا في ليلة مقمرة ويئساوا مان أوالثاني فنفرت اإلبل و ناخوها ليرحلوها فعلت العجوز مثل فعلها في اليوم األولأفلما 

اذهباوا اناتم فاي طلاب اإلبال  :كنات تخبرناا باه عان نفساك وعلماك فقاال أيان ماا : الصالت ظهورهم فقالوا المية بان أباي

ل آخر حتى هبط منه  فتوعه إلى الكئيب الذي كانت تأتي منه العجوز حتى هبط من ثنيته .دعونيو األخرى ثم صعد كئيبا

  .مضطجٌع على بابها وإذا رعٌل عالٌس ابيض الرأس واللحية ثم رفعت له كنيسةٌ فيها قناديل ورعٌل معترض

فباأي  :قاال .مان أذناي اليسارى :فمن أين يأتيك صاحبك قلات :قال .علقلت ا .انك لمتبوع :فلما وقفت قـال لي قـال أمية:

في أذنه اليمنى واحب  هذا خطيب الجن كدت ولم تفعل ولكن صاحب هذا األمر يكلمه :قـال .السواد :الثياب يأمرك قلت

هي امرأة يهودياة هلاك زوعهاا مناذ أعاوام  :فقال .فحدثته حديث العجوز .؟فلما عاء بك وما حاعتك .الثياب إليه البياض

فا ذا عااءتكم  اعمعاوا ظهاركم :قلات فماا الحيلاة قاال بكم ذلاك حتاى تهلككام أن اساتطاعت قاال أمياة: وأنها لن تزال تفعل

ل من اسفل باسمك ل من فوق وسبعا   .اللهم ف نها لن تضركم وفعلت ما كانت تفعل فقولوا سبعا

ل مان  رهم بما قيل له وعاءتهم العجوز ففعلتفرعع أمية إلى أصحابه فاخب ل مان فاوق وسابعا كماا كانات تفعال فقاالوا سابعا

 هللا أعاله وليساودن أسافله. قد علمكم صاحبكم ليبيضن :فلما رأت اإلبل ال تتحرك قالت .اسفل باسمك اللهم فلم تضرهم

فلماا قادموا مكاة ذكاروا  دره واساود أسافله.وص دركهم الصبح نظروا إلى أمية قد برص في غرته ورقبتهأوساروا فلما 

)*(  .اللهم فكان أول ما كتبها أهل مكة وعاء اإلسالم واألمر على ذلاك ول كتبهـا باسمكأهذا الحديث فكتبت قريٌط في 

 .الفصال األول فاي الفاواتح األول الباب الراباع مان المقالاة الثالثاة فاي الفاواتح والخاواتم واللواحاقصبح األعشى الجزء 

 األغاني لإلمام أبي الفرج ترعمة أمية أبن أبي الصلت. اإلصابة ألبن حجر العسقالني باب أمية أبن أبي الصلت. 

يكتبهاا فاي  صالعمكتابهم وكاان النباي  فكتبها قريط فاي الصلت أول من كتب في أول الكتب باسمك اللهم أمية بن أبي* 

 .ع عشر النظر في كتب التاريخ والمعرفة باألحوالالنوع السابباب 1.)*( صبح األعشى الجزءابتداء األمر

بعاد فاتح  صالعمقادمت علاى رساول هللا  :الصلت أخت أمية بن أبي الصلت الثقفي بنت أبي* قال أبن عبد البر: الفارعة 

ل  صالعموعفاف وعماال وكاان رساول هللا  الطائف وكانت ذات لب تحفظاين مان شاعر  هال " :يعجاب بهاا وقاال لهاا يوماا

ل أخياك شا مكاناه وهاو ناائم  خاراج قلباه ثام صارفهإفأخبرتاه خباره وماا رأت مناه وقصات قصاته فاي شاق عوفاه و ."يئا

  أنشدت له الشعر الذي أوله:و

 اكف عيني والدمع سابقها        باتت همومي تسري طوارقها 

ل منها قوله  :نحو ثالثة عشر بيتا

 فالموت سائقها تحيا قليالل         ما رغب النفس في الحياة وان 

ل   على غرة يـوافقـها      يوشك من فر من منيته يومــا

ل   للموت كاس والمرء ذائقها.        من لم يمت غبطة يمت هرمـا
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ددْخِّ   َح َعنِّ النَّارِّ َوأ ْحزِّ وَركدْم يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ فََمن زد دعد دَوفَّْوَن أ د الادكْنيَا إِّالَّ لَ كدلك نَْفس  ذَآئِّقَةد اْلَمْوتِّ َوإِّنََّما ت  اْلَجنَّةَ فَقَدْ فَاَز َوماا اْلَحيَااة

ورِّ   )آل عمران(185َمتَاعد اْلغدرد

 كـان بديا باألمس خالقهـا         قـد أنبئت أنهـا تعـود كمـا

 من عيشهـا مرة مفارقهـا          وأن مـا عمعت وأعجبهــا

هد شاروح األلفياة لإلماام العينااي محماود بااب شاواهد أفعااال البيتاين األخيارين مان )*(المقاصااد النحوياة فاي شارح شااوا

 المقاربة. 

  :وفي الخبر لما حضرت وفاته قال عند المعاينة

 وأي عبـد لك ال آلمـا              إن تعف يا ربي تعف عما 

  :قالثم 

 صـائر مـرة إلى أن يــزوال     كل عيط وان تطاول دهرال 

 في تالل الجبال أرعى الوعوال     ليتني كنت قبل ما قد بدا لي

 .مات ثم

كمثال الاذي آتااه هللا آياتاه فانسالخ منهاا فاتبعاه الشايطان فكاان مان  ياا فارعاة كاان مثال أخياك " : صلعمفقال رسول هللا  

.الادر المنثاور فاي التفساير بالماأثور بااب الفاء الجزء الثاني ألبن عبد البر االستيعاب في تمييز األصحاب)*(."الغاوين 

أخباار أمياة بان أباي بااب   البداية والنهاية ألبن كثير الجزء الثاني .(177 - 175)اآلية سورة األعراف   للسيوطي باب

 .الصلت الثقفي

 ون األدب :* قال اإلمام النويري في نهاية األرب في فن

أن الفارعاة أتات رسااول هللا صالعم فسااألها عان أخوهااا أمياة أباان أباي الصالت وقااال لهاا النبااي أنشاديني ماان شاعر أخيااك 

 فأنشدته 

 وال شئ أعلى منك عدا وأمجد    لك الحمد والنعماء والفضل ربنا

 وهى قصيدة طويلة حتى أتت على آخرها. وأنشدته قصيدته التي يقول فيها:

 فشقـي معـذب وسعيـد          للحساب عميعايوقف الناس 

 ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها:

 يعلـم الجهر والسرار الخفيا     عند ذي العر  تعرضون عليه

 (110)األعلى()األنبياء: 7إِّنَّهد يَْعلَمد اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى  هللاَما َشاء  الإِّ 

 وعـده مأتيــاكـان   إنه      يوم نأتي الـرحمن وهو رحيم

 ثم ال أدري راشـدا أم غويا     يوم آتيـه مثـل ما قال فـردا

 أو مهانا ألقى من العذاب فريا    أسعـيدا إسعـاده أنـا أرعـو

   أو تعـاقب فلـم تعاقب بريا    رب إن تعف فالمعـافاة ظنـي

 ر بلعم بن باعورا وما يتصل بذلك.)*( نهاية األرب في فنون األدب لإلمام النويري باب خبر مدينة بلقاء وخب

النبي يأنس ألخت أمية بن أبي الصالت ويساتمع منهاا لقصاائد أخيهاا بعاد موتاه والتاي تحكاي عان هللا وصافاته والتوحياد 

وقصص األنبيااء والجناة والناار   نعام هاذا الكام مان القصاائد كاان لهاا تأثيرهاا الواضاح والكبيار فاي قارآن محماد فجااء 

وتقليااد وتصااديق ألشااعار األسااتاذ أميااة أباان أباي الصاالت فااي مساااحة كبياارة منااه كمااا ساانرى. أمااا  القارآن نسااخ وانتحااال

صحابة محمد فتجذر شعر أمية في داخلهم حتى أنهم عند وفاتهم لم يتمثلوا بآيات من القرآن بل تمثلوا بأشاعار أمياة أبان 

 ى في قلوب وعقول المسلمين األوائل.أبي الصلت مما يدل على شيوع أشعار أمية على كل لسان وعلو منزلتها حت

* لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه يا أبتاه إنك لتقول لنا ليتني كنات ألقاى رعاال لبيباا عناد نازول الماوت 

حتى يصف لي ما يجد وأنت ذلك الرعل فصف لي الموت فقال يا بني وهللا كأن عنبي فاي تخات وكاأني أتانفس مان سام 

 غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي ثم أنشأ يقول:)ثقب( إبرة وكأن 

 ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تالل الجبال أرعى الوعـوال

 )*( التذكرة للقرطبي باب ما عاء أن للموت سكرات.

 

 : األستاذ زيد بن عمرو نفيل

  :عنهمااااااااااااا(رض)عبااااااااااااد هللا باااااااااااان عماااااااااااار  عاااااااااااان ...  محمااااااااااااد باااااااااااان أبااااااااااااي بكاااااااااااار  حاااااااااااادثني  * 

 الاوحي فقادمت إلاى النباي  صالعم  قبل أن ينزل على النبي  بلدح  بأسفل   نفيل زيد بن عمرو بن لقي   صلعم نبي أن ال

عليه  إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم وال آكل إال ما ذكر اسم هللا زيد  قال  سفرة فأبى أن يأكل منها ثم  صلعم

هللا وأنزل لها من السماء الماء وأنبات لهاا مان  ذبائحهم ويقول الشاة خلقها قريط  ان يعيب على ك زيد بن عمرو  وأن 

 .إنكارا لذلك وإعظاما له األرض ثم تذبحونها على غير اسم هللا

 )*( صحيح البخاري باب المناقب حديث زيد بن عمر نفيل. 

رو نفيال فاي الاذبائح هلل فكاان زياد ال يأكال مماا ذباح لأوثاان لقد تلقى محمد الدروس األولى على يد األستاذ زيد بان عما

 بينما محمدا كان غارقا فيها.
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لقاد  :بنات أباي بكار رضاي هللا عنهماا ، قالات  وحدثني هشام بان عاروة عان أبياه ، عان أماه أساماء :قال ابن إسحاق  *

بان  ياا معشار قاريط ، والاذي نفاس زياد :قاول شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعباة وهاو ي نفيل رأيت زيد بن عمرو بن

أني أعلم أي الوعوه أحب إليك عبدتك باه  اللهم لو :عمرو بيده ، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ، ثم يقول 

  .، ولكني ال أعلمه ، ثم يسجد على راحلته

وعمر بن الخطاب ، وهو ابن عمه ، قاال لرسول هللا نفيل  وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن :قال ابن إسحاقو

زياد بان عمارو يتوقاف عان  .)*( سيرة أبن هشام باابنعم ، ف نه يدبعث أمة وحده :قال  ؟أتستغفر لزيد بن عمرو  صلعم

 بن نفيل العدوي. بن عمرو. اإلصابة ألبن حجر العسقالني باب زيد عميع األديان

العدوي قاال أبان حجار العساقالني اناه كاان يحياي الماوءودة يقاول للرعال إذا أراد أن يقتال  * أما زيد بن عمرو بن نفيل

أبنته ال تقتلها فأنا أكفيك مؤنتها وكان يعيب على قريط ذبحهم لغير هللا تعالى وكان النبي يستغفر له ... وقال عنه النبي 

 يبعث يوم القيامة أمة وحده.

 حجر العسقالني باب زيد بن عمرو نفيل العدوي. )*( اإلصابة في تمييز الصحابة ألبن 

 

 :  األستاذة الخنساء

* قال البغدادي: كان النبي صلعم يعجبه شعرها)الخنساء( ويستنشدها ويقول هيه يا خنساء )اسمعيني أو زيديني شعرا( 

مناا أشاعر النااس ويومئ بيده صالعم ولماا قادم عادي بان حااتم الطاائي علاى الرساول صالعم وحادثاه فقاال ياا رساول هللا 

وأسخى الناس وأفرس الناس فقال صالعم سامهم قاال أشاعر النااس امارؤ القايس بان حجار وأساخى النااس فحااتم الطاائي 

وأفارس النااس عمارو بان معاديكرب فقاال صالعم أماا اشااعر النااس فالخنسااء وأساخى النااس فمحماد يعناي نفساه صاالعم 

 ه بالمقارنة مع أفعال النبي{ ....}وسنستعرض الحقا بعضا من أشعار الطائي لترى كرم

أما صخر أخو الخنسااء عنادما اقتسام مالاه ماع أختاه وأعطاهاا الشاطر األفضال وكانات امرأتاه تعياب علياه ذلاك وتقاول 

 تعطيها أفضل النصفين فقال:

 ولو هلكت قددت خمارها    وهللا ال أمنحها شرارها

لحا بنعماة هللا.)*( خزاناة األدب ولاب لبااب لساان ولما أصيب أخوها صخر ف ذا ساألوا أماه عان حالاه قالات أصابح صاا

العرب للشيخ عبد القادر البغدادي باب الشاهد السبعون )ترعماة الخنساء(.اإلصاابة ألبان حجار العساقالني بااب خنسااء 

 بنت عمرو بن الشريد. 

 * قالت الخنساء في أخيها صخر :

 سـاد عشـيرتـه أمـرادا      طويل النجاد رفيع العماد

 إلـى المجـد مد إليه يـدا     لقـوم مدوا بـأيديهمإذا ا

 من المجد ثم مضى مصعدا     فنال الـذي فـوق أيديهم

 وإن كـان أصغرهم مـولدا    فكـلافه القـوم ما عالهـم

 يرى أفضل الكسب أن يحمدا    ترى الحمد يهوي إلى بيته

 المدح وفيه ثالثة عشر فصال. )*(كتاب نهاية األرب في فنون األدب لإلمام النويري باب في 

 * قالت الخنساء :

 ر ما به التبساـات فانظـوهيه     ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشدا

 والبس عليه أمورا مثل ما لبسا     صـدق مقالتـه وأحـذر عـداوته  

 (42)اآلية رقم    سورة البقرة  )*(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي باب

 * قال دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة:خطب الخنساء بنت عمرو فلم تجبه فقال فيها:

 من الفتيان أمثالي ونفسي      كفاك هللا يا ابنة آل عمرو

 )*( تهذيب تاريخ دمشق ألبن عساكر باب دريد بن الصمة

 يس في مغازلة إحدى النساء:* قال أمرؤ الق

 مصابيـح رهبـان تشب لقفـال     نظرت إليها والنجوم كأنهـا

 سمو حباب الماء حاال على حـال    سموت إليها بعد أن نام أهلها

ار والناس أحوالي    فقالت سباك هللا إنك فاضحي  ألست ترى السما

 أوصاليولو قطعوا رأسي لديك و     فقلت يمين هللا ما أبرح قاعدا

 لناموا فما أن من حديث وال صالي    حلفت لها باهلل حلفة فاعــر

)*(المقاصد النحوية في شرح شواهد شاروح األلفياة لإلماام العيناي محماود شاواهد المعارب والمبني.الشاعر والشاعراء 

 ألبن قتيبة باب أمرؤ القيس.

وعادها والتاي كاان النباي يحاب أن يجالساها ويساتمع تلك هي الحالة الدينياة للخنسااء وأمهاا وأخيهاا ومان طلبهاا للازواج 

 لشعرها ويقول هيه يا خنساء زيديني شعرا زيديني ....

 

 : األستاذ ورقة أبن نوفل

هو ورقة أبن نوفل بن عبد العزى بن قصي ويجتمع مع النبي في عد عده. هو أبن عم خديجة زوعاة النباي الاذي تارعم 

كان لديه إنجيل !!! أما الكتب فال أثر لتلك الكتب حتى لادي مان يتمساكون بتلاك  اإلنجيل وقرأ الكتب وكأنه الوحيد الذي
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األقوال   وهو األقرب لخديجة ومحمد   فكان أول من استشاراه عقب ظهور الكاائن الروحااني لمحماد   وهاو صااحب 

زيرة فهو مان أهال الكتااب ختم النبوة   وهو الوحيد الذي قال أن محمدا نبيا وكان شاعرا وتتردد أشعاره في أصقاع الج

أهل العلم والحكمة والنبوة. وبارغم أناه يجياد لغاات عادة حتاى أناه تارعم اإلنجيال العبراناي وأشاعاره كانات تتاردد علاى 

ألسنة الصحابة إال أنها اختفت وما وصل إلينا منها إال النزر اليسير   وبموت ورقاة فتار الاوحي وأنقطاع مادة تضااربت 

 على االنتحار بعده !!!  فيها األقوال وأقدم محمد

 * كان عمر بن الخطاب كثيرا ما يتمثل بهذه األبيات:

 يبقى اإلله ويودى المال والولد       ال شئ مما تـرى تبقى بشاشته

 والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا    لم تغن عن هرمز يومال خزائنه 

 ردوالجـن واألنس فيما بينها م   وال سليمان إذ تجري الرياح به 

 من كـل أوب إليها وافـد يفـد   أين الملوك التي كـانت لعزتها 

ل كما وردوا    حوض هنالك مورود بال كذب    ال بد من ورده يوما

 )*( التذكرة للقرطبي باب ذكر الموت وفضله واالستعداد له.

تدل على تغلغال وتجاذر عمر بن الخطاب كلما خاف من الموت وذكر اآلخرة هرع إلى أبيات القس ورقة يرددها وهي 

 أشعار القس في النفوس وشيوعها في أصقاع عزيرة العرب.

 

 :  األستاذ عنترة بن شداد العبسي

دنشد بين يدي رسول هللا صلعم أبياتا من شعر عنترة:  * قال اآللوسي أ

 أصبحت عن غرض المنون بمعزل    بكرت تخوفني المنون كأننـي

 د أن أسقـى بكــأس المنهـلالب    فأعبتها إن المنيــــة منهل

 أنـي امرؤ سأمـوت إن لـم اقتل    فاقني حياءك ال أبا لك واعلمي

 تسقى فـــوارسها نقيع الحنظل     والخيل ساهمة الوعوه كأنمـا 

 بعـد الكريهـة ليتني لـم أفعـل     وإذا حملت على الكريهة لم أقل

 ريم المأكــلحتـى أنـال به ك     ولقد أبيت على الطوى وأظلـه

 فقال النبي صلعم ما وصف لي إعرابي قط فأحببت أن أراه إال عنترة

. شاعراء النصارانية قبال اإلساالم لاأب لاويس شايخو بااب  3)*( بلوغ األرب لآللوسي باب عنترة بن شداد العبسي عـ

 .8/240الفرج األصفهاني ج ي بألاألغاني  عنترة.

أصاحاب المعلقاات ويحاب أن ينشادوه مان قصاائده وكاان يتمناى أن ياراه مان كان النبي يستمع ألشعار عنتارة وهاو مان 

كثرة ما أنشدوه من أشعار. نعم أشعار عنترة كانت تتردد على كل المسامع في أرعاء الجزيرة وسمع منها النبي الكثيار 

 والكثير حتى أنه تمنى لو تقابل معه ورآه . 

 

  : أستاذ الظل المطموس

عطياة بان حاوط بان حبياب بان عمارو بان عاوف بان مالاك بان  بن الصامت بنة والنهاية : سويد قال أبن كثير في البداي

عباد  هاذا ابان خالاة فساويد .النجارية أخت سلمى بنات عمارو أم عباد المطلاب بان هاشام ليلى بنت عمرو :األوس، وأمه

 صلعم. المطلب عد رسول هللا

بان  ساويد قادم :الظفري عن أشيا  من قومه ، قالوا  ألنصاري ، ثموحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ا :قال ابن إسحاق 

الكامل ، لجلده وشعره  :فيهم  إنما يسميه قومه سويد بني عمرو بن عوف ، مكة حاعا أو معتمرا ، وكان صامت ، أخو

 :وشرفه ونسبه ، وهو الذي يقول 

دا * وبالغياب ماأثور ـاهاـان شـد ما كاـه كالشهـمقالت ما يفريأال رب من تدعو صديقا ولو ترى * مقالته بالغيب ساءك  

دْغرة النحر   على ث

 نميمة غط تبتري عقب الظهر يســرك باديــه وتحت أديمــه * 

دبيـن لك العينان ما هـو    من الغل والبغضاء بالنظر الشزر كـاتم *  ت

ْشني بخيـر طالما قد بريتنـي * فخير الموالي من يريط وال    يبريفَرِّ

 )عصب الظهر(عقب الظهر )تقطع( تبتري )الذبح(النحر )السيف( مأثور )يكذب ويختلق( يفري

  .أشعار كثيرة كان يقولها وله  

معاك مثال الاذي  فلعال الاذي : ساويد وإلاى اإلساالم ، فقاال لاه حين سمع به ، فدعاه إلى هللا صلعمفتصدى له رسول هللا 

 : صالعمفقال له رساول هللا  -يعني حكمة لقمان  -مجلة لقمان  :قال  ؟وما الذي معك  : مصلع معي   فقال له رسول هللا

 من هذا ، قرآن أنزله هللا تعالى عليا  إن هذا لكالم حسن ، والذي معي أفضل :، فعرضها عليه   فقال له  اعرضها عليا 

 .إن هذا لقول حسان  :، فلم يبعد منه ، وقال  قرآن ، ودعاه إلى اإلسالمال صلعمفتال عليه رسول هللا  .، هو هدى ونور 

لناراه قاد  إناا :على قومه ، فلم يلبث أن قتلته الخزرج ، ف ن كان رعال من قومه ليقولون  ثم انصرف عنه ، فقدم المدينة

 .قدتل وهو مسلم 

 صامت بن سويد ه علىنفس صلعمعرضه )*( السيرة النبوية ألبن هشام باب 
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سويد أبن الصامت من األوس يسكن يثرب وبالقراءة الجغرافية للمكان هو فاي عاوار اليهاود اليثارباة ولايس هنااك شاك 

في أنه كرعل لقبوه بالرعل الكامل فمن األرعح أن يكون تعلم ودرس في مدارس اليهود وقرأ في كتبهم وظهر تأثيرهاا 

الم حسن   ولم ال وعمر كان له أخوة في الرضاعة من اليهود وأصاب الكثيار مان في شعره الذي قال عنه محمد هذا ك

 وعندما قرأها أمام محمد تغير وعهه وتلون ؟؟  كتب التوراة

وماذا عرض على النبي من صحف لقمان ولماذا كانوا يعتبرونه ويلقبونه بالكامل ومااذا عان  صامت بن سويد ماذا قال

عباد  ابان خالاةعار الرعال الكامال فاي رباوع الجزيارة عاماة وقاريط خاصاة حياث أناه أشعاره؟؟ ترى هل لم تنتشار أشا

لماذا قال النبي عن كالم سويد بان الصاامت أناه كاالم حسان ولام يقال أناه كاالم كفار؟؟ لمااذا طمسات عد محمد  المطلب

ة الكذاب "الفيل وما الفيل أشعاره وهو الذي عا  في نفس فترة النبي وكان من الممكن نقلها لنا كما نقلوا لنا عن مسيلم

المطمااوس  ذو الخرطااوم الطوياال" عشاارات األساائلة بااال عااواب حقااا أنااه األسااتاذ الااذي يحااوز علااي لقااب أسااتاذ الظاال 

 بجدارة؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 : ألقاب وأوسمة ونياشين

كال  لم يترك النبي القرشي البدوي دربا من الدروب إال وسلكه فاي سابيل دعام نبوتاه وفارض سالطته وساطوته فطارق 

األبااواب وساالك كاال الساابل لكااي يااأتلف قبائاال العاارب حتااى لااو أدى ذلااك األماار إلااى ماادح الالتااي والعاازى ومناااة الثالثااة 

األخرى وبزل األموال للمؤلفاة قلاوبهم فكاان يشاتريهم ويرشايهم بااألموال لكاي يسالموا ويضامن والءهام ويضامهم إلاى 

سرة ويعلق النياشين واألوسامة فحمازة بان عباد المطلاب صاار األنصار واألتباع واألشياع وراح يوزع األلقاب يمنة وي

أسد هللا وععفر أعطاه عناحان وصار ععفر الطيار وسعد بان معااذ أهتاز لاه عار  الارحمن وأباي بكار أبان أباي قحافاة 

أصبح الصديق عندما صدق محمد في رحلة اإلسراء والمعراج رغم إعماع األمة من المؤمنين والمشركين بكاذب تلاك 

ة وعماار بان الخطاااب اصاابح الفااروق الااذي فاارق باه هللا بااين الحاق والباطاال وعثمااان اصابح ذي النااورين والااذي الرحلا

تستحي منه المالئكة وخالد الذي أكل رأس مالك بن نوير اصبح سيف هللا المسلول وفاطمة أعطاها سيدة نساء العاالمين 

الشعراء أيضا كان لهم من األلقاب واألوسامة والنياشاين وأبو عبيدة بن الجراح أصبح أمين األمة وغيرها كثير ... لكن 

 حظا وافرا لكي يأتلف بها قبائلهم ... 

 

 :  امرؤ القيس

 :لقدير شرح الجامع الصغير عاء في فيض ا

الشاعر وقاال العساكري فاي  امرؤ القيس الزائد وهو أول من تكلم فاي نقاد )عمع مرقس(وأشعر الَمَراقَِّسة :قال التبريزي

وأول شعر قاله امارؤ القايس إناه راهاق .. زهير ثم األعشى أئمة الشعراء سبعة امرؤ القيس هذا ثم النابغة ثم التصحيف

مكان كذا  بني إذ لو كان كذلك لقال شعرال فقال الثنين من عماعته خذاه واذهبا به إلىأليس ب ولم يقل شعرال فقال أبوه هذا

 :ا ليذبحاه فبكى وقالفاذبحاه فمضيا به حتى وصال المحل المعين فشرع

 بسقط اللوا بين الدخول    قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  

وبكاى واساتبكى ونعاى الحبياب  فرععا به إلى أبيه وقااال هاذا أشاعر مان علاى وعاه األرض قاد وقاف واساتوقف وملفحد 

ل وآخار شاعر قالاه امارؤ ا والمنزل في نصف بيت فقام إليه واعتنقه وقبله وقال أنات لقايس إناه وصال إلاى عبال ابناي حقاا

  :قبر فأخبر بأنها بنت ملك فقال عسيب وهو يجود بنفسه فنزل إلى

 ام عسيبـوإني مقيم ما أق   أعارتنا إن المزار قريب 

 وكل غريب للغريب نسيب   أعارتنا إنا غريبان ههنا  

وقد تكلم امارؤ القايس  ..كذا وكذاعلي بذلك  قال في الزاهر أنشد عمر هذين فأعجب بهما وقال وددت أنها عشرة وإني 

  :فقال .قبل أن ينزل بالقرآن

 حتى إذا عاء الشتاء أنكره   يتمنى المرء في الصيف الشتاء 

 أكـفره ما اإلنسان قتـل    واحـد بحال يرضى ال فهـو 

 تاريخه في (وابن عساكر)له  (األوائل)كتاب  (أبو عروية في) 

  1624 --  حرف الهمزة اإلمام عبد الرؤوف المناويالجامع الصغير  فيض القدير شرح)*(

أبو عروبة فاي  )*(.قوافيها امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار، ألنه أول من أحكم* عن أبي هريرة قال النبي صلعم : 

 -7956  الشعر والمدح المذمومانمنتخب كنز العمال باب  .ابن عساكر عن أبي هريرةاألوائل و

 .النار الشعراء إلى لواء امرؤ القيس صاحب صلعمقال رسول هللا  عن أبي هريرة، قال ..حدثنا هشيم* 

 -1625    1624 عاالل الادين السايوطي .الجاامع الصاغير مان حاديث البشاير الناذير)*( مسند اإلمام أحمد بان حنبال. 

عاالل  المزهار فاي علاوم اللغاة وأنواعهاا. -7955 .الشعر والمادح الماذمومان عان أباي هريارةمنتخب كنز العمال باب 

 .الدين السيوطي

 لاواء معاه ذاك الرعال مشاهور فاي الادنيا خامال فاي اآلخارة ماذكور فاي الادنيا منساي فاي اآلخارة :النباي صالعم  قال* 

مان  الجازء الثااني و الفارج عباد الارحمن بان علاي بان الجاوزيأبا المناتظم فاي التااريخ)*(  .إلاى الناار الشاعراء يقاودهم

 الحواد  في زمان أنوشروان
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* عاء في بلوغ األرب لألوسي عن امرؤ القايس بان حجار الكنادي قاال هاو أميار الشاعراء بشاهادة خيار األنبيااء وسايد 

اآلخارة يجائ ياوم القياماة  البطحاء صلعم وذلك أنه ذكر عنده يوماا فقاال صالعم ذلاك رعال ماذكور فاي الادنيا منساي فاي

 وبيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار فيروى أن كال من لبيد وحسان بن ثابت قال ليت هذه المقولة فيا .

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب امرؤ القيس بن حجر الكندي. 

دورهاا باارزا فاي الحيااة اإلساالمية ولقاب مثال  قبيلة كندة التي ينتمي لها امرؤ القيس كانت من أكبر قبائل العرب وكان

هذا كان من قبيل استمالتها فلقب أمير الشعراء وقائدهم إلى النار لقب عظايم فاي قلاب البادوي حتاى أن حساان بان ثابات 

 فضل وتمني هذا اللقب عن النساء الكواعب والحور العين وأنهار الخمرة واللبن التي وعده بها محمد.

 

 : لتأمية أبن أبي الص

واعتمعاوا ماع  منازلهاا فاي عبال الحجااز باين مكاة والطاائف كبيارة قبيلاةأمياة أبان أباي الصالت الثقفاي مان ثقياف وهاي 

ومان  ثقياف اهاد  هللابعد فتح مكة وهزمهم وأغتنم أموالهم وكان محماد دائماا يادعو  8حنين سنة  على محمد في هوازن

ذي كانوا يعتبرونه أهال علمهام فقاال النباي صالعم عان أمياة أبان أباى قبيل استمالتهم خلع النبي لقبا على أمية شاعرهم ال

 الصلت أمن شعره وكفر قلبه.

حادثنا أباو سالمة عان أباي  .حدثنا ابن مهدي عان سافيان، عان عباد الملاك بان عميار .حدثني محمد بن حاتم بن ميمون* 

وكااد أمياة بان  .أال كل شايء ماا خاال هللا باطال :بيدل اصدق كلمة قالها شاعر، كلمة" صلعمقال رسول هللا  :قال .هريرة

 ."أن يسلم الصلت أبي

 كتاب الشعر  صحيح مسلم)*( 

نبااري فاي أباو بكار األ )*(.وكفر قلبه الصلت آمن شعر أمية بن أبي* عن أبن عباس قال النبي صلعم عن شعر أمية : 

صاحابة ألبان حجار العساقالني بااب أمياة بان أباي الصالت. اإلصابة في تمييز ال.المصاحف وابن عساكر عن ابن عباس

وقال حديث  (1/12)أورد الحديث بلفظه ابن كثير في البداية والنهاية .-7980 .الشعر المحمودمنتخب كنز العمال باب 

ص  )والصافات صافحة  أورده البيهقاي فاي األساماء (1/256)أخرعاه احماد فاي مسانده  .اإلساناد رعالاه ثقاات صاحيح

360). 

نعم لقد علق محمد على صدر أمية أبن أبي الصلت أكبار وساام لشااعر عااهلي وهاو أخطار تصاريح أن شاعر أمياة هاو 

شعر مؤمن مسلم. تري هل يقول محمد هذا عن شعر أمية وهو لم يسمعه أو سمع منه قليل ؟ باالطبع ال  فمان الطبيعاي 

 وسمع منه الكثير والكثير كما عاء عن أبن الشريد الاذي أنشاده مائاة قافياة أن يكون محمد قد ألم بشعر أمية إلماما كامال

والفارعة التي كان محمد يختلي بها ويستنشدها شعر أخيها أمية. قول محمد عن أمية آمن شعره كانت كافية ألن تجري 

شعار أمية إال تلك القصيدة التي أشعاره على السنة المسلمين األوائل مم حفظ لنا الكثير من أشعاره فلم يدحرم محمد من أ

قالها ليبكي بها قتلى المشركين في موقعة بدر والدارس لتلك القصيدة يجدها تحمل نفس البصمات التي فاي أشاعار أمياة 

من حيث التراكيب وقوة العبارة هاذا فقاط لنقطاع طرياق الهارب علاى هاؤالء الاذين اعتاادوا الهارب مان الماأزق باالقول 

 ءت في صحيح مسلم.بالمدسوس حتى لو عا

  

 : األيادي ساعدة بن القس

المثال وتعلمات العارب الخاط مانهم وعانهم أتات أخباار  خطبااء يضارب بهام أيااد كاان مانو قبيلة أياد بالنصرانية ودانت

وكانات مان القبائال الكبيارة فاي باالد العارب ولقباا يطلقاه محماد علاى قاس تلاك  .وعاديس كثيرة من األمم الخالية كطسام

 لكي يستميلهم بها ويأتلف قلوبهم...القبيلة 

ل  صلعمقال رسول هللا *  ذكر قس )*( البداية والنهاية ألبن كثير باب  .أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة رحم هللا قسا

ذكار الحاواد  بااب   الجازء الثااني الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجاوزي يب.المنتظم في التاريخ ألاإليادي ساعدة بن

 صلعم. في سنة خمس عشرة من مولده 

)*(منتخاب كناز .إنه كان علاى ديان أباي إساماعيل بان إباراهيم !رحم هللا قساعن النبي صلعم قال  عن غالب بن أبجر *

مان حاديث أباو أحماد ... عان أبان دالئل النباوة ألباي نعايم  .-34071 -34072 رقم األيادي ساعدة  قس بن العمال باب

  .عباس

 

 : ورقة بن نوفل سالق

  .ال تسبوا ورقة بن نوفل، ف ني قد رأيت له عنة أو عنتين* عن عائشة عن النبي صلعم قال 

 -34076 رقم ورقة بن نوفل. منتخب كنز العمال باب عن عائشة)*(أخرعه الحاكم في المستدرك 

رأيته فاي المناام فرأيات علياه ثيااب بيااض  ل قدابن نوفل فق ورقة عن صلعمأن خديجة سألت رسول هللا  * عن عائشة 

حديث السيدة عائشاة رضاي هللا عنهاا   بن حنبل مسند أحمد )*(. بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب

 -34081 .منتخب كنز العمال رقم –

علياه حلاة مان ساندس  علاى نهار فاي بطناان الجناة -يعناي ورقاة بان نوفال  -لقد رأيته النبي صلعم قال عن عن عابر * 

 .وال نصب ورأيت خديجة على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب ال صخب فيه

 -34082  منتخب كنز العمال رقم .(عن عابر -ابن عساكر )*( عن 
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 : بن نفيل العدوي بن عمروزيد 

وعمر بن الخطاب ، وهو ابن عمه ، قاال لرسول هللا نفيل  وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن :بن إسحاققال او

زياد بان عمارو يتوقاف عان  .)*( سيرة أبن هشام باابنعم ، ف نه يدبعث أمة وحده :قال  ؟أتستغفر لزيد بن عمرو  صلعم

عان أساامة بان  - ابان عسااكربن نفيل العادوي. أورده  بن عمرواب زيد . اإلصابة ألبن حجر العسقالني بعميع األديان

  -34077منتخب كنز العمال رقم  زيد بن حارثة عن أبيه

 قال  عده  عن  أبيه  عن   نفيل سعيد بن زيد بن عمرو بن..  يزيد  حدثنا *  

لهما فقال يا ابن  سفرة   ىإل فدعواه   نفيل زيد بن عمرو بن ا فمر بهم حارثة  وزيد بن هو  بمكة   صلعم كان رسول 

قاال قلات  النصاب  ذبح علاى  بعد ذلك أكل شيئا مما صلعم  رئي النبي قال فما النصب  إني ال آكل مما ذبح على  أخي 

فاستغفر لاه قاال نعام فأساتغفر لاه ف ناه يبعاث  يا رسول هللا إن أبي كان كما قد رأيت وبلغك ولو أدركك آلمن بك واتبعك

 .يوم القيامة أمة واحدة

   .عمرو بن نفيل مسند سعيد بن زيد بن)*( مسند اإلمام أحمد بن حنبل باب 

ف نه ماات  !غفر هللا عز وعل لزيد بن عمرو ورحمه ن نفيلزيد بن عمرو ب* عن السعيد بن المسيب قال النبي صلعم: 

 :قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم ال يذكره ذاكر منهم إال ترحم عليه واستغفر له .إبراهيم على دين

زياد منتخب كناز العماال بااب (3/381صذكر استخالف عمر رحمه هللا)باب الطبقات الكبرى  بن سعد فيأأورده  )*(

 -34073 بن عمرو بن نفيل.

ابان )*( أورده  .ماريم يحشر زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة بيني وباين عيساى ابان* عن عابر عن النبي صلعم قال 

 -34078  -34079 منتخب كنز العمال رقمعن الشعبي عن عابر -عساكر 

بائح التي هلل ويعلمه أن يهجر ذبائح األوثاان هذا اللقب لرعل قبل محمد كان شاعرا وهو الذي أعطي محمد درسا في الذ

التي كان غارقا فيها؟ هل هذا اللقب أعطاه مجاملة ألبنه سعيد الذي بشاره محماد بالجناة؟ هال هاو مجاملاة لعمار سااعده 

 األيمن؟ 

تلاك بعاض ماان اللمحاات الساريعة عاان بعاض األسااتذة الااذين تتلماذ النباي علااى أشاعارهم وخطابهم ونهاال مان بالغااتهم  

صاحتهم وتأثر بقصصهم وردد أشعارهم على لسانه وترددت أشعارهم على مسامعه وعلق على صدورهم األوسامة وف

والنياشين التي ساهمت في حفظ الكثير من أشعارهم. ناهيك عن أن العرب كانوا ينشدون الشعر بالفطرة فكانوا يقولون 

ردد علاى مساامع النباي يومياا والتنادر باألشاعار في كل واقعة وحد  يومي شعرا فأشعار وخطب عبد المطلب كانت تت

وقصائد مشاهير الشعراء كان دائم الجريان على لسانهم وفي مجالسهم فكان هو العلام والحكماة والنباوة بالنسابة للعارب 

ت بل كانوا يحفظون أبياتا من الشعر وتجري على ألسنة الجميع كأمثال وعبرا وال تزل إلى اآلن تتاداول بيانهم .....وكانا

 عائشة واحدة ممن يحفظون الشعر ويتمثلون به في الوقائع واألحدا  ..

عائشاة القصايدة ساتين بيتاا  أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عان أبياه قاال ربماا روت* 

صاديق بان أباي عائشاة بنات أباي بكار ال صالعمذكار أزواج رساول هللا  )*(الطبقات الكبارى ألبان ساعد باابوالمائة بيت

 .قحافة

 شاعره الاذي كثيارا ماا كاان يستشاهد بابعض مانصااحب إحادى المعلقاات طرفة بان العباد  النبي صلعم يقول عنكان * 

 كقوله: 

   ن لم تزودمن خباراألويأتيك ب     ستبدي لك األيام ما كنت عاهال 

باو عمار أحماد بان أل ( العقاد الفرياد*باوة" )هذا البيت: "هذا كالم مان كاالم النعن النبي أنه كان يقول في فتقول عائشة 

كتااب الزماردة الثانياة فاي   الجازء الثاانيو أمثاال مساتعملة فاي الشاعر بااب الجازء األول محمد بن حبيب ابان عباد رباه

 .فضائل الشعر

 أما لبيد فكانت أشعاره الرائعة لم يغني القرآن عائشة عن ترديدها عندما تريد التعزية فترددها. 

 .وهلل در لبيد حيث يقول شعرال .. ..وعن مسروق بن األعدع قال سمعت عائشة تقول 

 األعرب وبقيت في خلف كجلد    ذهب الذين يعا  في أكتافهم  

 يشغب لـم وان قائلهم ويعاب      خيرهم يرعى وال ينفعون ال 

 باب حجر األول الجزءاالستيعاب في تمييز األصحاب )*( 

  

 * قال معن بن أوس:

 ألاقمه بأطـراف البنان     فيا عجبا لمن ربيت طفال

 فلما أشتد ساعده رماني       أعلمه الرماية كـل يوم

 فلما قـال قافية هجاني       كم علمته نظـم القوافي

 فلما طر شاربـه عفاني        أعلمه الفتوة كـل يوم

الباب الثالث والعشرون للميداني  مجمع األمثالمام العيني محمود باب في شرح شواهد الكالم. )*(المقاصد النحوية لإل

 .الم فيما أوله

 سنتهم كاألمثال ...هذا مثال يضرب لمن يسئ إليك بعد أن أحسنت إليه فكانت الكثير من أشعارهم تجري على أل

 ولالقتراب من القرآن ومقارنته بالشعر الجاهلي لنا أن نعرف أن الكثير من السور كانت في قالب شعري:

 سورة النجم :
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 ما ضل صاحبكم و ال غوى  و الــنجم إذا هـــــوى 

 إن هو إال وحـي يوحــي    و مـا ينطـق عن الهــوى 

 فـاســـتوى  ذو مــرة   عـلمـه شــديد الـــقوى 

 ثـم دنـــا فــــتدلى      و هــو باألفـــق األعلى 

 فأوحى إلى عبده مـا أوحـى    فكان قـــاب قوسين أو أدنى 

 أفتمــارون على مـا يرى     ما كذب الفــــؤاد ما رأى 

 عـند سـدرة المـــنتهى   و لـقد رآه نزلة أخــــرى 

 السـدرة مـا يغشى إذ يغشى    عـندها عـنـــة المـأوى 

 لقد رأى من آيات ربه الكبرى       مــا زاغ البصر و ما طغى 

 

 سورة اإلخالص : 

 اللــه الصمـــد      قل هو هللا أحــد

 ولم يكن له كفوا أحد      لم يلد ولم يولــد

 سورة المسد :

 ما أغنى عنـه ما له وما كسب     تبت يدا أبى لهب وتب

 وامــرأته حمــالة الحطب     سيصلى نار ذات لهب

 سورة البروج :

 واليـوم المـوعـود         والسماء ذات البروج

 قتل أصحاب األخدود        وشاهـد ومشهـود 

 إذ هـم عليها قعـود        النار ذات الوقـود  

 بالمـؤمنين شهـود         وهم على ما يفعلون 

 ئ ويعيدإنه هـو يبد        إن بطط ربك لشديد

 ذو العـر  المجيـد         وهو الغفور الودود

 هل أتاك حديث الجنود        فعـال لمـا يـريد

 بل هـو قـرآن مجيد        فـرعـون وثمـود

 وسورة القمر .... وقس على ذلك الكثير من اآليات والسور المكية.

ومدى معرفتهم بقصص األنبياء الساابقين ومادى واآلن سنستعرض أشعار عرب الجاهلية وإيمانهم باهلل وكيف وصفوه 

معاارفتهم بمعجاازات األنبياااء وفكاارتهم عاان الخلااق والخااالق والبعااث والنشااور والحساااب والجنااة والنااار وأفكااارهم عاان 

القصص التراثية والتي هي إلى األساطير والخرافات والترهات أقارب وسأساتعرض معهاا أو فاي مقابلهاا آياات القارآن 

مدى تأثر القرآن بأشعار الجاهلية وأتفق معها تماما مع شعرائها في أغلاب معتقاداتهم ويصال االتفااق حتى نرى إلى أي 

أحيانا كثيرة إلى حاد التطاابق ال فاي األفكاار بال وفاي األلفااظ والتراكياب أيضاا حتاى أنناا نارى أن القارآن فاي كثيار مان 

ة تلاك السارقة أو التقلياد الاذي كاان شاائعا عناد العارب األحيان عاء نسخ وتقليد وانتحاال أو سارقة أدبياة ألشاعار الجاهليا

فالكثير من األبيات الشعرية تجدها تذكر ألكثر من شاعر وربما يفتتح شاعر قصايدته بأبياات يساتعيرها أو يسارقها مان 

 شاعر آخر... 

 نعم كان القرآن المرآة التي عكست لنا أشعار الجاهلية.

 

 

 التوحــيد في الجاهلية واإلسالم

هلية ظالم في ظالم عبادة أصنام شرك وآثام ذل وهوان أما اإلسالم فهاو ناور فاي ناور أو ناور علاى ناور  اإلساالم الجا

أعز هللا به العرب بعد أن كانوا أذلة   نور أضاء العقول فنقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبااد أو مان عباادة 

 مين وللعرب بعبادة هللا الواحد األحد الذي لم يكن يعرفه أحد !!! ... المخلوق إلى عبادة الخالق اإلسالم عاء للعال

لغو وهراء كذب وافتراء ال صدق فيه والمدهط ذلك الجهل والجبن   فالجهل ألن هذا الكالم مخاالف للقارآن أماا الجابن 

والمنااافقين وتجااار فللصاامت المريااب المخاازي المطبااق علااى شاافاه الجميااع وأقالمهاام فااال أحااد يسااد أفااواه هااؤالء الكذبااة 

الكلمات وهواة الرقص في الموالد وكتابة القصاائد فاي مادح الخليفاة وانتهااز أي فرصاة للمكاساب الرخيصاة حتاى ولاو 

.... محمد أبن عبد هللا   من الاذي أطلاق علياه هاذا االسام؟ ألايس هام عبااد األصانام؟ عبياد هللا أبان   على حساب الحقيقة

عليه االسم؟ عبد هللا بن عدعان وعبياد هللا بان األبارص وغياره وغياره مان الاذي عحط أبن عمة محمد من الذي أطلق 

أطلق عليهم تلك األسماء في الجاهلية؟   أليس هم عباد األصنام؟ القرآن نفسه يكذب أقوالكم فاالعرب كاانوا يعرفاون إلاه 

ا القارآن عانهم بانفس األلفااظ محمد بنفس صفاته التي عاء به القرآن واعترف القارآن باذلك وفاضات باه أشاعارهم ونقلها

 والتراكيب والمعاني .... 

ْن َخلََق السََّماَواتِّ َوا َر الشَّاْمَس َواْلقََماَر لَيَقداولدنَّ ألَولَئِّن َسأَْلتَهدم مَّ ( 25)العنكباوت( )لقماان 61فَاأَنَّى يدْؤفَكداونَ  هللاْرَض َوَسخَّ

 (38)الزمر
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اَن السَّا َل مِّ ان نَّازَّ ان بَْعادِّ َمْوتَِّهاا لَيَقداولدنَّ ألَماء َمااء فَأَْحيَاا بِّاهِّ اَولَئِّن َسأَْلتَهدم مَّ هدْم  هللقدالِّ اْلَحْمادد  هللاْرَض مِّ يَْعقِّلداوَن  البَاْل أَْكثَارد

 )العنكبوت(63

ْن َخلََق السََّماَواتِّ َوا يزد اْلعَلِّيمد ألَولَئِّن َسأَْلتَهدم مَّ  )الزخرف( 9ْرَض لَيَقدولدنَّ َخلَقَهدنَّ اْلعَزِّ

ْم لَيَقدولدنَّ َولَ  ْن َخلَقَهد  )الزخرف(87فَأَنَّى يدْؤفَكدوَن  هللائِّن َسأَْلتَهدم مَّ

َن اْلَمياِّاتِّ  جد اْلَحيَّ مِّ ن يَْملِّكد السَّْمَع واألَْبَصاَر َوَمن يدْخرِّ َن السََّماء َواألَْرضِّ أَمَّ قدكدم ماِّ ِّ قدْل َمن يَْرزد اَن اْلَحايا جد اْلَميَّاَت مِّ  َويدْخارِّ

َّقدوَن  هللاباِّرد األَْمَر فََسيَقدولدوَن َوَمن يددَ   )يونس(31فَقدْل أَفاَلَ تَت

يمِّ  بك السََّماَواتِّ السَّْبعِّ َوَربك اْلعَْر ِّ اْلعَظِّ َّقدوَن  القدْل أَفَ  هللَسيَقدولدوَن  86قدْل َمن رَّ هِّ َملَكدوتد كدلاِّ َشْيء  َوهدَو  87تَت قدْل َمن بِّيَدِّ

يرد وَ  وَن يدَجارد عَ  اليدجِّ دْم تَْعلَمد وَن  هللَسيَقدولدوَن  88لَْيهِّ إِّن كدنت دْسَحرد  )المؤمنون( 89قدْل فَأَنَّى ت

هناا بانص القارآن فاالعرب فااي الجاهلياة لام يكوناوا كمااا تصاورونهم مان الشارك والجهال باال أن القارآن فاي خطاباه لهاام 

م وخاالق الساموات واألرض وهاو الاذي يحاي وحواره معهم يعتارف أنهام كاانوا يقولاون كماا قاال القارآن باأن هللا خاالقه

ويميت وهو السميع البصير الارزاق وهاو الاذي يادبر األمار وهاو الاذي ساخر الشامس والقمار وهاو الاذي ينازل المطار 

 فيحيي به األرض فاهلل هو الخالق ورب العر  العظيم وبيده ملكوت كل شئ وهو العزيز العليم!!

 به أشعار الجاهلية.  أما ما فاضت به قريحتهم ف ليكم ما عاءت

 

 : هللا الواحد وصفاته في الجاهلية

بن موسى النحوي وغيرهما عمن  أبو عبد هللا محمد بن موسى الفراء وععفر :اخبرني عماعة منهم :قال أبو الحسين* 

يدة فاي أول أن أمية بان أباي الصالت قاال هاذه القصا :قالوا حدثهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى واألصمعي وغيرهما

  :وهي صلعماإلسالم ونبوة نبينا محمد  المبعث يذكر فيها دين

 وال شيء أعلى منك عدلا وامجد       لك الحمد والنعماء والملك ربنا

بَةل وَ    )الجن(3َولَدلا  الَوأَنَّهد تَعَالَى َعدك َرباِّنَا َما اتََّخذَ َصاحِّ

 لوعـوه وتسجـد لعزته تضوي ا    مليك على عر  السماء مهيمن 

 (82()الزخرف: 15)غافر: 15َرفِّيعد الدََّرَعاتِّ ذدو اْلعَْر ِّ 

 وانهـار نور فوقـه تتوقــد      عليه حجاب النور والنور حوله 

 ودون حجاب النور خلق مؤيد      فال بصر يسمــو إليه بطرفه 

كد األَْبَصاَر َوهدَو ا كدهد األَْبَصارد َوهدَو يددْرِّ ددْرِّ يفد اْلَخبِّيرد الَّ ت  )األنعام(103للَّطِّ

 وأعناقهم فوق السماوات تسجد      مالئكة أقدامــهم تحت أرضه 

 بكفيه لــوال هللا كلوا وبلـدا     فمن حامـل إحدى قوائم عرشه 

ْم يَْوَمئِّذ  ثََمانِّيَةٌ   لد َعْرَ  َرباَِّك فَْوقَهد  )الحاقة(17َواْلَملَكد َعلَى أَْرَعائَِّها َويَْحمِّ

 . غزوة بني قينقاعالجزء الثالث باب  بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي)*( المنتظم في التاريخ أل

ر  ويحمال هاذا العار  في هذه األبيات يوضح أمية بن أباي الصالت أن هللا فاي الجاهلياة هاو العاال أو المتعاال ولاه عا

 مالئكة وهو نور ال تدركه األبصار وهى ال تختلف عن ما عاء به القرآن ... 

 * قال أمية بن أبي الصلت:

 بالخيـر صبحنا ربي ومسـانا    الحمد هلل ممسانا ومصبحنا

 مملوءة طبق اآلفـاق اشطانـا   رب الحنيفة لم تنفد خزائنها

 بعد غايتنا من رأس مجرانـاما     أال نبي لنا منا فيخبرنــا

 وبينمـا نقتنـي األوالد أبالنـا    بينا يدرببنا آباؤنا هلكــوا

 أن سوف تلحق أخرانا بأوالنـا   وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا

 وأععل سريرة قلبي الدهر إيمانا    يارب ال تجعلني كافرا أبدا

 ت إنساناواللحم والـدم ما عمر  واخلط به بنيتي واخلط به بشرى

 )*( خزانة األدب للبغدادي باب الشاهد السادس والثالثون ترعمة أمية أبن ألي الصلت.

وفي هذه األبيات يؤكد أبن أبي الصلت ويطلب من هللا أن يباعد بينه وباين الكفار أبادا ويطلاب مان هللا أن يخلاط اإليماان 

 بلحمه ودمه ...

 : وقال زيد بن عمرو بن نفيل *

 األمـور تدقسمت إذا أدين         رب ألـف أم واحـدا أربا 

 الصبور الجلد يفعـل كذلك       عميعا والعزى الالت عزلت

 ازور عمرو بن صنَميْ  وال      ابنتيها وال أدين العزى فـال 

 يسير حلمي إذ الدهر في لنا       ربا وكـان أدين هبـال وال 

عجبات الليالـي وفي عجبت  البصير فهايعر األيـام وفي     مد

 الفجـور شانهم كـان كثيرا       رعـاال أفنى قـد هللا بـان 

 الصغير الطفـل منهم فيربِّل       قـوم ببر آخـرين وأبقـى 

  الغفااااااـور الااااااـرب ذنبااااااي ليغفاااااار        ربااااااي الااااااـرحمن اعبااااااـد ولكاااااان
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 )*(السيرة النبوية ألبن هشام باب شعر زيد في فراق دين قومه.

دَخافِّاْت بَِّها هللاقدلِّ ادْعدواْ  ْسانَى َوالَ تَْجَهاْر بَِّصاالَتَِّك َوالَ ت اا تَادْعدواْ فَلَاهد األَْساَماء اْلحد ْحَمـَن أَيًّا مَّ ا َواْبتَاكِّ بَاْيَن ذَلِّاَك أَوِّ ادْعدواْ الرَّ

 )اإلسراء(110َسبِّيالل 

رو في أبياته تلك وبين ما فعلاه وهنا يؤكد زيد بن عمرو نفيل أنه يؤمن برب واحد وال يعبد األصنام وال مقارنه بين عم

 محمد عندما سجد لأصنام. كما يقول أن هللا يفني الفجار وهو الرحمان الذي يسأله أن يغفر له ذنوبه.

أباي الصالت فاي قصايدة لاه ، إال البيتاين األولاين  هاي المياة بان :قال ابان هشاام  -وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضا * 

  : -البيت األول عن غير ابن إسحاق  وعجز .تا والبيت الخامس وآخرها بي

  وقوال رصينا ال يني الدهر باقيا   ا ـدي مدحتي وثنائيـإلى هللا اه

  ون مدانياـاله وال رب يك   إلى الملك األعلى الذي ليس فوقه 

يمِّ  الإِّلَهَ إِّ  الاْلَملِّكد اْلَحقك هللا فَتَعَالَى   )المؤمنون(116 هدَو َربك اْلعَْر ِّ اْلَكرِّ

 فانك ال تخفي من هللا خافيا   ردى ـاك والـإال أيها اإلنسان إي

 باديا اصبح الرشد سبيل فان    غيره هللا مـع تجعـل ال وإياك 

ْخذدوالل  هللاالَّ تَْجعَل َمَع  ا مَّ ومل ا آَخَر فَتَْقعددَ َمذْمد  )اإلسراء(22إِّلَـهل

 الهي ربنـا ورعـائيا وأنت    حنانيك أن الجن كانت رعاءهم  

 أدين إلهـا غيـرك هللا ثانيا   رضيت بـك اللهم ربَّا فلن أرى 

 أدين لمن لـم يسمع الدهر داعيا أدين لـرب يدستجاب و ال أرى  

 الكثر إال ما غفرت خطائيا  وإني ولـو سبحت باسمـك ربنا 

 عليا وبارك فـي بَنيَّ وماليا    فـرب العباد القِّ سيبا ورحمـة 

 )*( السااااااااااااايرة النبوياااااااااااااة ألبااااااااااااان هشاااااااااااااام بااااااااااااااب شاااااااااااااعر زياااااااااااااد فاااااااااااااي فاااااااااااااراق ديااااااااااااان قوماااااااااااااه.

وهنا يؤكد زيد بن عمرو نفيل أن هللا هو الملك األعلى ويقاول ال تجعال ماع هللا إلاه آخار فتضال الطرياق وأن الجان لهام 

 رعاء عند هللا وهو المجيب للداعي وهو الرحيم .... 

 : و نفيلزيد ابن عمر قال ورقة بن نوفل بن أسد يبكي* 

 تجنبت تنـورا من النار حاميا     رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما 

 وتركك أوثان الطواغي كما هيا   دينـك ربـا ليـس رب كمثلـه 

يرد   يعد البَصِّ ثْلِّهِّ َشْيٌء َوهدَو السَّمِّ  )الشورى(11.... لَْيَس َكمِّ

 اهياولم تـك عن توحيد ربك س   وإدراكـك الدين الـذي قد طلبته 

دعـلَّل فيهـا بالكرامـة الهيـا    فأصبحت في دار كريـم مقامهـا   ت

 من الناس عبارا إلي النار هاويا     تالقي خليل هللا فيهـا ولـم تكن 

يَم َحنِّيفلا َواتََّخذَ  لَّةَ إِّْبَراهِّ ٌن واتَّبََع مِّ ْحسِّ ْن أَْسلََم َوْعَههد هلل َوهدَو مد مَّ ينلا ماِّ يَم َخلِّيالل  هللا َوَمْن أَْحَسند دِّ  )النساء(125إِّْبَراهِّ

 كان تحت األرض سبعين واديا    وقد تدرك اإلنسان رحمة ربه ولو 

)*(بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي بااب زياد بان عمارو بان نفيال. السايرة النبوياة ألبان هشاام بااب رثااء ورقاة 

 لزيد.

 ليس كمثله شئ ويشيد بزيد لتركه األوثان ويصف بأنه تجنب الناار وهنا يؤكد األستاذ ورقة تلك المعاني السابقة بأن هللا

 والهاوية وسينعم في دار كريم يالقي فيها خليل هللا .... 

 * قال عبد الطابخة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة قال:

 دعـاء غـريق قـد تشبث بالعصم     أدعـوك يارب بما أنت أهله

 الطول لم تعجل بسخط ولم تلم  وذو     ألنك أهل الحمـد والخير كله

ي الطَّْولِّ  قَابِّ ذِّ يدِّ اْلعِّ  (غافر)3..هدوَ  الإِّلَهَ إِّ  الَغافِّرِّ الذَّنبِّ َوقَابِّلِّ التَّْوبِّ َشدِّ

 ولـم ير عبد منك في صالح وعـم    وأنت الذي لم يحيه الدهر ثانيا

 تبدأ خـلق الناس فـي أكتم العـدم    وأنت القديم األول الماعد الذي

 إلى ظلمـة في صلب آدم في ظـلم    أنت الذي أحللتني غيب ظلمةو

دَة    ن نَّْفس  َواحِّ ن بَْعدِّ َخْلق  فِّي ظدلدَمات  ثَ ... َخلَقَكدم ماِّ َهاتِّكدْم َخْلقلا مِّ دمَّ ْلاكد  هللا   ذَلِّكدامد الفِّي بدطدونِّ أ هداَو  الإِّلَاهَ إِّ  الَربككداْم لَاهد اْلمد

 ر()الزم6فَأَنَّى تدْصَرفدوَن 

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب عبد الطابخة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة.

وهنا يضيف عبد الطابخة القضاعي أن هللا هو القديم أي األزلي وهو الماعد وهو الذي خلقه في ظلمات بعد ظلمات في 

   صلب آدم

 * قال لبيد بن ربيعة:

 عند اإلله المحاصلإذا كشفت     وكل امرئ يوما سيعلم سعيه

 وكـل نعيـم ال محالـة زائل     أال كل شئ ما خال هللا باطل

وقاال النباي عان البيات األخيار أنهاا أصادق كلماة قالهاا الشااعر كلماة لبياد وكاان مان المؤلفاة قلاوبهم ولام يقال شاعرا فاي 

 اإلسالم كما قال أبن عبد البر في االستيعاب.

 ب لبيد بن ربيعة . )*( اإلصابة ألبن حجر العسقالني با 
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 أما هذا البيت فال تعليق عليه إال أن النبي كان يستشهد به وينشده ويمدح من قاله .... 

 قال لبيد: * 

 وعجل وب ذن هللا ريثي       نفل إن تقوى ربنا خير

 (1)األنفال :* تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي

 * قال عبيد بن األبرص :

 اللـه ال يخـيب  وسائـل    يحرموهمن يسأل الناس 

 وغائب المـوت ال يـؤوب   وكـل ذي غيبة يـؤوب

 والقـول في بعضـه تلغيب   باهلل يـدرك كـل خيـر

 عـالم مـا أخفت القلـوب    واللـه ليس له شريـك

يَن  ْسلِّمِّ لد اْلمد ْرتد َوأَنَاْ أَوَّ دمِّ يَك لَهد َوبِّذَلَِّك أ  (األنعام)163الَ َشرِّ

واْ أَنَّ  أَلَمْ  هدْم َونَْجَواهدْم َوأَنَّ  هللايَْعلَمد رَّ  )التوبة(78َعالَّمد اْلغديدوبِّ هللا يَْعلَمد سِّ

 )*( بلوغ األرب لآللوسي باب عبيد بن األبرص.شعراء النصرانية لأب لويس شيخو باب عبيد بن األبرص.

ي عناه قصاص ماع الجان ال تقال عام تحكاي عبيد أبن األبرص توافق في وعوه عدة مع محمد فكان صاديقا للجان وتارو

عن محمد كما كان له أيضاا شايطان أو رائاي مان الجان يأتياه باألشاعار وكاان الرائاي ال يسامى عبريال بال يسامى هبياد 

وكان عرب الجاهلية يقولونها مثال لوال هبيد ماا كاان عبياد وكاان لاه مان الكراماات والخاوارق الكثيار التاي تحكياه عناه 

 أشعاره تتردد في أرعاء عزيرة العرب المولعون باألشعار فهو الحكمة وهو كالم النبوة ... عرب الجاهلية وكانت

 قال عبيد بن األبرص:* 

 رعل بابن أبي أوفى فقمت على    وأوحى إلى هللا أن قد تأمروا

 )سورة الشورى(. تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 

هللا ليس له شريك وعنده كل خير وسائله ال يخيب وهو عالم الغيوب ويستمر مسلسل التوحيد لدى شعراء الجاهلية بأن 

وهو الذي يوحي لإلنسان وأبن األبرص من فحول شعراء الجاهلية قبل محمد   فترى هل لم يكن مسلما خاصاة أن مان 

النطاق  كان له هذا اإليمان قبل محمد كان يدعى مسلما كما سيأتي في شعر تبع وغياره قبال محماد؟ لاو كاان نعام فشارط

بالشهادتين باطل وتكفاي الشاهادة بااهلل الواحاد ال شاريك لاه   وإن كاان ال فاإليماان بااهلل الواحاد ال قيماة لاه دون الشاهادة 

 بنبوة محمد.

 * قال عبيد هللا بن األبرص األسدي :

   هو من المعمرين عا  أكثر من مائتي عام ونالحظ أسمه عبيد هللا أي إله؟

 عشرين عشت معمرا محمودا    ـةمائتي زمان كامـل وبضع

 ركضا وكدت بأن أرى داودا     وطلبت ذا القرنين حتى فاتني

 إال الخلـود ولن تنال خـلودا     ما تبتغي من بعد هـذا عيشة

 إال اإلله ووعهـه المـعبودا     وليفنين هذا وذاك كــالهما

المائة. بلاوغ األرب فاي أحاوال العارب لألوساي بااب )*( خزانة األدب للشيخ البغدادي باب الشاهد السادس عشر بعد 

 عبيد هللا بن األبرص األسدي.

 * قال أمية أبن أبي الصلت:

 ربنا ذو الجالل واألفضال             سمع هللا ألبن آدم نوح

 )*( كتاب الحيوان للجاحظ باب شعر أمية في الديك والغراب والحمامة.

 قال أمية بن أبي الصلت: * 

 يقوم والنجوم والشمسد معها قمر ق السماءد لم تدخلَ 

 القيوم دارَها المهيمنـوالحميم ق والحشر والجنة

 عظيم إالا ألمر  شأنه

 (255)البقرة:  تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

 (255)آل عمران( )البقرة:2ال إِّلَـهَ إِّالَّ هدَو اْلَحيك اْلقَيكومد  هللا

ي  هللاهدااَو  تََكباِّاارد سدااْبَحاَن الإِّالَّ هدااَو اْلَملِّااكد اْلقداادكوسد السَّااإِّلَااهَ  الالَّااذِّ ياازد اْلَجبَّااارد اْلمد ند اْلعَزِّ َهااْيمِّ ند اْلمد ااْؤمِّ كدوَن  هللامد اْلمد ااا يدْشاارِّ َعمَّ

 )الحشر(23

 * قال عدي بن زيد : 

 غير وعه المسبح)؟؟( الخالق        ليس شئ على المنون بباق

 س شيخو باب عدي بن زيد. )*( شعراء النصرانية لأب لوي

 )الرحمن( 27ْكَرامِّ إللِّ َواالَويَْبقَى َوْعهد َرباَِّك ذدو اْلجَ  26كدلك َمْن َعلَْيَها فَان  

 * قال أمية ابن أبي الصلت: 

 وهلل ميـرا  الذي كـان فانيا    أال كـل شئ هالك غيـر ربنا

يَرا د السََّماَواتِّ َواألَْرضِّ وَ  هللوَ   (10)آل عمران( )الحديد: 180ْعَملدوَن َخبِّيٌر بَِّما تَ  هللامِّ

 إذا شاء لم يمسـوا عميعا مواليا    وليا لـه من دون كـل والية 

 تأمـل تجـد من فـوقه هللا باقيا    وإن يـك شئ خالدا ومعمـرا
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 سماء اإللـه فوق سبـع سمائيا    له ما رأت عين البصير وفوقه

بك السََّماَواتِّ ال ايمِّ قدْل َمن رَّ ( 12( )فصالت: 44( )اإلساراء: 29( )البقارة: 86)المؤمناون:  86سَّاْبعِّ َوَربك اْلعَاْر ِّ اْلعَظِّ

 (15( )نوح: 3( )الملك: 12)الطالق: 

 )*( خزانة األدب للبغدادي باب الشاهد السادس والثالثون ترعمة أمية أبن ألي الصلت.

 * قال بشير بن الحجير األيادي:

يه في سدلـَّمِّ       دد اإلله ونَْحند أيـاد عبـا  نَاعِّ  َوَرْهط مد

َجااااااااااااااااااااااااابِّ العَتِّيااااااااااااااااااااااااق   الةد حِّ اااااااااااااااااااااااااْرهدم  َونَْحااااااااااااااااااااااااند ود  َزَمااااااااااااااااااااااااااَن النكَخاااااااااااااااااااااااااَع علااااااااااااااااااااااااى عد

  

   كاف الباب الثاني والعشرون فيما أولهمجمع األمثال )*( 

 ن أبي الصلت: قال أمية ب* 

 باق وما على حدثان الدهر من    واق يا نفس مالك دون هللا من

 (107)البقرة  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

 وهنا يضيف لنا أمية أن كل شئ فان وأن ليس لإلنسان من حافظ إال هللا.

 * قال أمية أبن أبي الصلت:

 ردد ــة باألمر فيها تــمالئك      وبين طباق األرض تحت بطونها 

 ومن هو فوق العر  فرد موحد      فسبحان من ال يقدر الخلق قـدره 

يٌز  يٌّ َعزِّ هِّ إِّنَّ هللا لَقَوِّ وا هللا َحقَّ قَدْرِّ  )الحج(74َما قَدَرد

 وان لـم يفـرده العبـاد يفـرد       ومن لم ينازعه الخــالئق ملكه 

 وليس بشيء عن هـواد تـاود        مليك السموات الشـداد وأرضها 

 ولـم يك مـولودلا بذلك اشهـد        يلد  وسبحان ربي خالق النور لم 

 وال والد ذو العر  أم كيف يولد       وسبحانه من كـل إفك وبـاطل 

َمدد  1قدْل هدَو هللا أََحدٌ    )اإلخالص( 4ا أََحدٌ َولَْم يَكدن لَّهد كدفدول  3لَْم يَلِّدْ َولَْم يدولَدْ  2هللا الصَّ

 إماء له طوعـلا عميعـلا واعبد       هو هللا باري الخلق والخلق كلهم 

 يميت ويحمي دائبـا ليس يمهد       ويفني وال يبقى سوى القاهر الذي 

 غزوة بني قينقاعالجزء الثالث باب   فرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيأبو ال)*( المنتظم في التاريخ

أناا الناذير     م ـوام وقلات لهاـد نصاحت القاـلقا (روضاه)فيما أورده أبو القاسم السهيلي في  ورقة بن نوفل ومن شعر* 

 ال يغرركم أحدـف

 حداد بيننا فقولوا دعوكم فان    خـالقكم غيـر إلهـا تعبـدن  ال 

 صمد واحد فرد البرية رب يعادلـه شئ ال العر  ذي بحانس

 والجمد الجودي سبح وقبلنا    بــه نعوذ سبحانـا ثم سبحانـه

 أحد ملكه يناوي أن ينبغي ال  له  السماء تحت مـا كـل مسخر

 والولاااااد الماااااال ويااااودي اإللااااه يبقااااى       بشاشتاااااـه تبقاااااى ناااارى ممااااا شاااايء ال 

  

ل كماا وردوا     ورود بال كذب ـحوض هنالك م )*( خزاناة األدب ولاب لبااب لساان العارب للشايخ  ال بد من ورده يوما

فصال ذكار خديجاة  البغدادي باب الشاهد الراباع والثالثاون بعاد الماائتين. البداياة والنهاياة ألبان كثيار الجازء الثااني بااب

 .لورقة بن نوفل عن النبي عليه الصالة والسالم

 ذكر الحوض الذي لم يرد له أي ذكر في كتب هللا بل ورد فقط في أشعار ورقة وعقيدة محمد. لقد أنفرد ورقة بن نوفل ب

 * قال حاتم الطائي: 

 عنـون ولكـن كيـد أمـر يحاوله   يعيبـوا كـريما بالجنـون وما به

 وأخرعت كلبي وهو في البيت داخله   فأوقدت ناري حين أبرزت ضوئها

 وبشـر عـوفا كـان عما بـالبله     فمـا رآنـي كـبر هللا وحــده

 أوفيه حقـا نـازال أنـا فــاعله     فقمت إلـى برك الهجـان أعدها

 )*( تهذيب تاريخ دمشق الكبير للحافظ أبن عساكر باب حاتم الطائي الجواد المشهور.

ف أن ضايفه الاذي وها هو حاتم الطائي المشهور شعره في كل بقاع الجزيرة يصف لنا ما فعله مان إكارام الضايف وكيا

 كان عوفه يصدر صوتا مثل البالبل وعندما رأى الطائي كبر هللا وحده أي قال هللا أكبر قبل محمد.

 * قال حاتم الطائي:

 ويحي العظام البيض وهي رميم     أما والــذي ال يعلم السـر غيره

 مخافــة يوما أن يقــال لئيم    لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى

 غ األرب لآللوسي باب من أشتهر بالجود والسخاء وضرب بهم المثل في الكرم من عرب الجاهلية.)*( بلو

* كان زهير أبن أبي سلمى يمر بالعضاه)شجرة( وقد أورقت بعد يبس فيقول : لاوال أن تسابني العارب آلمنات أن الاذي 

 بن أبي سلمى.أحياك بعد يبس سيحي العظام وهى رميم. )*( بلوغ األرب لآللوسي باب زهير ا
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يٌم  الَوَضَرَب لَنَا َمثَ  َي َرمِّ َظاَم َوهِّ َي َخْلقَهد قَاَل َمْن يدْحيِّي اْلعِّ ة  َوهدَو بِّكدالاِّ َخْلاق  َعلِّايٌم  78َونَسِّ َل َمرَّ ي أَنَشأََها أَوَّ قدْل يدْحيِّيَها الَّذِّ

 )يس( 79

  :* قال أمية بن أبي الصلت 

 .ين به شمسا وال قمرانور يب    من يطمس هللا عينيه فليس له 

 قول 47سورة النساء اآلية  )*(الدر المنثور في التفسير بالمأثور باب 

 * قال أمية بن أبي الصلت :

 الملك وحمد له على كل حال      ولـه الدين واصبا ولـه  

ااابلا أَفَغَْياااَر  يند َواصِّ الااادر المنثاااور فاااي التفساااير ( )*( النحااال) 52قداااونَ تَتَّ  هللاَولَاااهد َماااا فِّاااي اْلسَّاااَماَواتِّ َواألَْرضِّ َولَاااهد الاااداِّ

 .سورة النحل للسيوطي بالمأثور

 * : َهْير   قولد زد

ي  فَأَْبالَهدَما َخْيرَ     َما فَعاَلَ بِّكدْم  َعَزى هللاد بِّاإْلْحَسانِّ   يَْبلدواْلباَلءِّ الَّذِّ

 (50-49)البقرة:  تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

 * قال النابغة الذبياني:

 وليس وراء هللا للمرء مطلب    حلفت فلـم أترك لنفسك ريبة

 لمبلغك الـواشي أغط وأكذب    لئن كنت قد بلغت عنى عناية

 ترى كـل ملك دونها يتذبذب    ألـم تر أن هللا أعطاك سورة

 ألدب للبغدادي باب الشاهد الثامن والسبعون بعد السبعمائة. بلوغ األرب لآللوسي باب النابغة الذبياني.)*( خزانة ا

 وهنا يضيف لنا النابغة أن الملك بيد هللا وهو الذي يعطيه دون غيره.

 * قال النابغة الذبياني :

 هذا لعمرك في المقال بديع     تعصى اإلله وأنت تظهر حبه

 إن المحب لمن يحب مطيع       ألطعته لو كنت تصدق حبه

 )*( شعراء النصرانية قبل اإلسالم لأب لويس شيخو باب النابغة الذبياني.

 ويستمر النابغة الذبياني في شرح العالقة بين اإلنسان وهللا ويصفها بعالقة محبة ال عالقة عبودية !!

 قال أمية بن الصلت:* 

 مشكورا ين لوعههفي الساعد    كله وعنا له وعهي وخلقي

 )طه( تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

 ويضيف لنا أمية أن السجود هلل واعب.

 ل أمية: اق* 

 الذموم بريئا ما يعيبك       فجر سالمك ربنا في كل

 (69)هود:  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

بنى لاه الخورناق )بنااء عاالي( خوفاا مان أن يبناي مثلاه آلخار  * قال الجاحظ : قتل بعض الملوك سنمار الرومي بعد أن

 فقال شراحيل الكلبي :

 عزاء سنمار وما كـان ذا ذنب     عزانـي عـزاه هللا شـر عزائه

 يعلاى عليه بالقرميــد والسكب     سـوى رصه البنيان سبعين حجة

 فذاك لعمر هللا من أعظم الخطب    فقال أقذفوا بالعلج من رأس شاهق

 )*( الحيوان للجاحظ باب حديث سنمار وحاشيته دار إحياء الترا  العربي تحقيق عبد السالم محمد هارون.

 * قال ذي اإلصبع العدواني :

 وأن عهلتم سبيل الرشـد فأتوني    فأن عرفتم سبيـل الرشد فانطلقوا

 أن ال أحبكـم إن لــم تحبوني     ماذا عليا وأن كنتـم ذوي كـرم

ينـي    دمي لم يرو شاربكـم لو تشربون  وال دماؤكــم عميعا تروا

 واللـه يجزيكم عنـي ويجزيني    اللـه يعلمنـي واللـه يعلمكــم

 ودي على منبت في الصدر مكنون   قد كنت أوتيكم نصحي وأمنحكـم

 فـان ذلـك مما ليس يشجينـي     فان ترد عرض الدنيا بمنقصتـي

 ومـا سـواه فان اللـه يكفينـي     وال يرى في غير الصبر منقصة

 ورهبـة هللا فيمـن ال يعادينـي      لوال أياصر قربى لسـت تحفظها

 أن كان أغناك عني سوف يغنيني     أن الذي يقبض الدنيا ويبسطهـا

ضد  ي يدْقرِّ ن ذَا الَّذِّ فَهد لَهد أَْضعَافلا َكثِّيَرةل وَ  هللامَّ ا َحَسنلا فَيدَضاعِّ دْرَععدوَن يَْقبِّضد هللا قَْرضل  )البقرة(245 َويَْبسدطد َوإِّلَْيهِّ ت

 )*( خزانة األدب للبغدادي باب الشاهد الثالث والعشرون بعد الخمسمائة.

وهنا شعر ذو اإلصبع العدواني يفيض بصفات هللا الذي يجازي اإلنساان ويعلام داخلاه وهاو المغناي وأن هللا يكفياه وهاو 

 القتل وسفك الدماء ويصبر على من يسبه ويعيبه ... الذي يقبض األرض ويبسطها ونرى ترفعه عن

 * قال أمية أبن أبي الصلت:

 عجب وينبيك الذي تستشهد     فاسمع لسان هللا كيف شكوله
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 والعــلم بينهـم ويبـدد     والوحط واألنعام كيف لغاتها

 )*( كتاب الحيوان للجاحظ باب نطق الطير.

 منذر:* قال حجر بن خالد يمدح النعمان بن ال

 كمثل أبي قابوس حزما ونائال     سمعت بفعل الفاعلين فلم أعد

 إليك فأضحى حول بيتك نازال    فساق إلهي الغيث من كل بلدة

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب باب العرب اقرب للسخاء من غيرهم.

 * قال أوس بن حجر:

  وغفر الظباء في الكناس تقمع     انزل مزنه  ألم تر أن هللا

 تفسااير النكاات والعيااون للماااوردي .(22 : 15)سااورة التكااوير اآليااة رقاام  )*( الجااامع ألحكااام القاارآن للقرطبااي باااب

 )التكوير(

 وهنا نرى أن هللا هو منزل المطر.

 :قال لبيد بن ربيعة في تثبيت القدر * 

 وعجل ريثي هللا وبـ ذن    نفل خير ربنا تقـوى إن 

 فعل شاء ما الخـير بيديه         لـه نـد فـال هللا أحمـد

 أضاااااال شااااااء ومااااان البااااااال نااااااعم        اهتااااادى الخياااااار سااااابل هاااااداه مااااان 

  

ياَِّن لَهد سدوءد َعَملِّهِّ فََرآهد َحَسنلا فَ ِّنَّ  ي َمن يََشاء  هللاأَفََمن زد لك َمن يََشاء َويَْهدِّ  )فاطر(8... يدضِّ

 ( 163 : 161 )اآلية رقم   سورة الصافاتالجامع ألحكام القرآن  )*(

   صفة عديدة وهى أن هللا هو الذي يهدي ويضل من يشاء.لبيد بن ربيعة يضيف لنا 

 لبيد: * قال 

ونَ  م أََرى النَّاَس الَ يَدْرد هِّ ي     َما قَدْرد أَْمرِّ  واسل )الوسيلة( َواسِّل هللا لدبا  إلَى أاَلَ كدلك ذِّ

 (35)المائدة:  تفسير الكشاف للزمخشري)*( 

 ل زهير:اق* 

ل وبرال لإلله وشيمة  المفسد تعفو على خلق المسيء           حزما

 (237)البقرة: تفسير روح المعاني لألوسي)*( 

وحكى الطبري: أناه  .رعل  قاله ابن عباس ومجاهد فيه سبعة أقاويل: أحدها: أنه بالسريانية يا "طه"قوله عز وعل: * 

بالنبطية يا رعل  وقاله ابن عبير والسدي كذلك. وقال الكلبي: هو لغة عكل وقال قطرب: هو بلغاة طياىء وأنشاد ليزياد 

 بن مهلهل:

 ال قدس هللا أرواح المالعين           خليقتكم إن السفاهة )طه( من

 )سورة طه( تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

لقد أباحت أشعار الجاهلية عن أن فكرتهم عن هللا وصفاته ولم تختلف عن هللا في القرآن فهو الخالق والواحد الصامد لام 

يلد ولم يولد وهو خالق السموات السبع بال أعمدة وخالق األرض وهو الخالد والكل يفنى وهاو رب البرياة وهاو القااهر 

ال شاريك لاه وهاو العاالي والمتعاالي والمغناي والماعاد والجباار والقاابض الباساط  وهو األزلي وهو عالم الغيوب الاذي

والديان والمجيب ذو الطول وليس كمثله شئ وأنه نور وهو ال يقدس أرواح المالعين وله الدين واصبا وهو الذي يحي 

لفجاار وهاو صاااحب العظاام وهاي رمايم والكال ساايفني إال وعهاه وهاو رعااء الجاان واألناس وهاو الارحمن الااذي أفناى ا

العر  الذي تحمله المالئكة نعم وهللا أكبر قالها الطائي وغيره ... كال تلاك األفكاار التاي عااء بهاا القارآن كانات تعرفهاا 

عرب الجاهلية والكثيرين يؤمنون بها من خالل األشعار التاي كاان يرددهاا الجمياع وخاصاة لاو عرفناا أن دور الشااعر 

الشعر بل كان دوره قيادة القبيلة وكثيار مان القبائال دخلات اإلساالم عان طرياق شاعرائها  في القبيلة لم يكن فقط هو قول

الذين أغدق عليهم محمد األموال التي كان يصيبها من السلب والنهب التي كان ينهبها في حروبه التي عرت فاي رباوع 

   عالثة العامريان وغيرهم ....ومنهم الشاعرين لبيد وعلقمة ابن   الجزيرة وكان النبي يسميهم المؤلفة قلوبهم

أما القول بأن العرب في الجاهلية كانوا يصنعون إلههم من العجوة وإذا عاعوا أكلوه أو يكون ماع اإلنساان فاي الجاهلياة 

أحجار يفتض من الغائط بثالثة ويعبد الرابع ما هاو إال كاذب وخاداع للبساطاء وتعتايم مان وساائل اإلعاالم اإلساالمية  4

ذب من بداية محمد وإلى الياوم بتطبياق مبادأ التقياة أو اإلهاام أو الخاداع ...ال يصامد كال ذلاك أماام الاداس واستمرار للك

 والباحث وتفضحه القراءة المتأنية لكتب الترا .

واألساوأ مان هاذا وذاك ماا قالاه واحاد مان أكبار الطباالين والادعالين وهاو عبااس محماود العقااد فاي كتااب" هللا" بااب " 

 مصر" :

لعقاااد: " كااان عاارب الجاهليااة مااثال يعرفااون أساام هللا كمااا نعرفااه اليااوم ولكاان هللا الااذي وصاافوه وهللا الااذي وصاافه قااال ا

 اإلسالم ال يتشابهان بغير الحروف وبينهما من الفارق بين أبعد األرباب "

الحاي الحقيقاي وباين الصانم أي ليس هناك أدنى تشابه بين إله الجاهلية وإله اإلسالم والفارق بينهماا هاو الفاارق باين هللا 

الذي ال ينفع وال يضر. ترى بعد كل ما استعرضاناه مان أقاوال القارآن عان عارب الجاهلياة وماا ساطروه فاي أشاعارهم 

وفاضت به قريحتهم   ترى هل تحد  العقاد بالصدق واألمانة والحق أم بالكذب والضااللة والازور؟ هال تحاد  العقااد 

ي كتب السيرة والتاريخ؟ هل يتحد  العقاد عان عاهلياة عقلاه الماريض؟ نعام العقااد عن عاهلية غير التي سطروها لنا ف
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كااان واحاادا ماان اكباار الماازورين والاادعالين وماان يقاارأ كتااب العبقريااات ويقاارأ التاااريخ يكتشااف حجاام الكااذب والتضااليل 

لحقاائق ومان هناا طبال لاه والخداع الذي يتمتع به الرعل مستعينا بما يملك مان القادرة علاى فلسافة األماور ولايا أعنااق ا

المطبلون لكن الحقيقة أقوى وأبقى من أن يلوي أعناقها البشار الادعالين أو يطفائ نورهاا الاواهمين. أماا ماا يثيار الحازن 

والشفقة فهي على األعيال التي تربت على الزيف والخداع والكذب حيث كتب العقااد العبقرياات تقررهاا وزارة التربياة 

 ي عليها الشباب في مصر!!!والتعليم المصرية لترب

وحتى ال يتهمني أحد بأنني أتهجم على رمز من الرموز البارزة في الثقافاة العربياة واإلساالمية ساأورد رد رعال مسالم 

 ورعل علم وتاريخ رعل قال الصدق ال الكذب قال الحقيقة الخداع ...

وحياد إساالمي أو توحياد قرياب مان التوحياد * قال الدكتور عواد علي " فعبادة أهل مكاة هاي عباادة محماد وتوحيادهم ت

 اإلسالمي"

 . 428   424صـ  5عـ  )*( تاريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور عواد علي عضو المجلس العلمي العراقي

   

 : المـالئكة

ن لقد عرفت الجاهلية المالئكة ورسموها داخل الكعبة وكانوا يعرفاون بالتحدياد مانهم عبريال ومكايال وهاذا يفسار لناا ما

أين عرفت خديجة عبريل وقامت باختبار الوحي باإلضافة إلاى مالئكاة العار  والتاي سأساتعرض فيهاا لقاول أمياة أبان 

 أبي الصلت وهي نفسها التي قال بها اإلسالم وصدق عليها وتطابق معها ... 

 * قال أمية بن أبي الصلت 

 دوميكال ذو الروح القوي المسد     عبريل فيهم  روح القدسأميناه 

 . غزوة بني قينقاعالجزء الثالث باب  بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي)*( المنتظم في التاريخ أل

 * قال ورقة بن نوفل: 

 حـديثك اياهـا فأحمـد مرسل     وإن يك حقا يا خديجة فاعلمي

 من هللا وحي يشرح الصدر منزل    يل يأتيه وميكايل فاعلميوعبر

 )*( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للشيخ البغدادي باب الشاهد الرابع والثالثون بعد المائتين.

ا  يَكاَل فَ ِّنَّ  هللاَمن َكاَن َعددوًّ يَل َومِّ ْبرِّ سدلِّهِّ َوعِّ ينَ  هللاَوَمآلئَِّكتِّهِّ َورد  ( 4)البقرة( )التحريم:  98 َعددوٌّ لاِّْلَكافِّرِّ

 :قول أمية بن أبي الصلت صلعمولما أنشد بين يدي النبي * قال القرطبي في الجامع ألحكام القرآن 

 لأخرى وليث مرصد النسرو     رعل يمينه  رعل وثور تحت 

 يتـورد لونها يصبـح حمراء     ليلة آخر كل تطـلع والشمس 

 تجلــد وإال معــذبة الإ رسـلها في لهم بطالعة ليست 

أيادهم هللا تعاالى  أن حملاة العار  الياوم أربعاة فا ذا كاان ياوم القياماةصالعم قاال:"وعن النبي  (صدق) صلعمقال النبي  

لكال ملاك مانهم أربعاة أوعاه وعاه رعال ووعاه أساد  إن"وفي الحاديث  . صلعمعن النبي  ".بأربعة آخرين فكانوا ثمانية

 ".يسأل هللا الرزق لذلك الجنس وكل وعه منها نسر ووعه ثور ووعه

 (17 : 15)اآلية رقم  سورة الحاقة)*(الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي باب 

تلك فكرة الجاهلية عن المالئكاة وعااءت بهاا أشاعارهم فعرفاوا عبريال ومكيال ومالئكاة العار  التاي علاى شاكل رعال 

 عاءت به أشعارهم.وأسد وثور ونسر وصادق النبي على ما 

 

 : كفر الجن وإيمانهم

أحتل الجن مساحة واسعة في الفكر البدوي الصحراوي الجاهلي وفاضت به أشعارهم وعااء القارآن مصادقا للكثيار مان 

أشعارهم وأفكارهم عن الجن وأحتل الجن نفس المساحة فاي الفكار اإلساالمي كماا فاي الفكار الجااهلي فاورد فاي القارآن 

آية. أما كتب أهل الكتاب فخالفت ذلك فالجن هاو الشايطان واألرواح الشاريرة  31مرة في  32والجنة لفظ الجن والجان 

 ....   وليس لهم نبي أو كتب أو عبادات أو رعاء وليس هي الحيات والثعابين كما قال القرآن واألحاديث

 قال عذع بن سنان :

 افقالوا الجن قلت عموا صباح    أتوا ناري فقلت منون أنتم؟

 رأيت الليـل قد نشر الجناحا    نزلت بشعب وادي الجن لما

 تالقى المرء صبحا أو رواحا     أتيتهـم ولــأقدار حتـم

 كـلوا مما طهيت لكم سماحا      نحرت لهم وقلت أال هلموا

 أهز لها الصـوارم والرماحا     وحذرني أمورا سوف تأتي

 لـما به اعتياحايتيـح لمن أ      ألـم تعلـم بأن الذل موت

 لقـرم ماعد صـدق الكفاحا     وال يبقـى نعيـم الدهر إال

ْعنَا قدْرآنلا َعَجبلا  ناِّ فَقَالدوا إِّنَّا َسمِّ َن اْلجِّ َي إِّلَيَّ أَنَّهد اْستََمَع نَفٌَر ماِّ وحِّ
د  )الجن( 1قدْل أ

 ة الجن. )*( بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب لألوسي باب أشعارهم وأحاديثهم في رؤي

وهنا يصف لنا عذع بن سنان لقائه بالجن والمائدة التي صنعها لهم والجن يحذروناه مان الاذل ويحرضاونه علاى الكفااح 

        والجهاد وال يخفى على أحد تشابهها مع الجن الذين التقى بهم محمد!!!

 * قال النابغة الذبياني :
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 ثال في الناس سائرةوما انفكت األم     كما لقيت ذات الصفا من حليفها

 وال تغشيني منـك للظـلم بـادره      فقالت له أدعـوك للعقل وافرا

 فكانت تديه الجـزع خفيا وظاهره      فواثقـها باهلل حتـى تراضـيا

 وعارت به نفس عن الخير عائره      فلمـا توفـى العـتقل إال أقله

 ـتل واتـرهفيصـبح ذا مال ويق      تفكـر أني يجمـع هللا شـمله

 ليقتلـها والنفـس للقـتل حـاذره     فظـل على فـأس يحد غرابها

 وللـه عـين ال تغمـض ساهره      فلمـا وقاهـا هللا ضربة فأسه

 على العقل حتى تنجـزي لي آخره    فقـال تعالى نجعــل هللا بيننا

 رأيتـك ختـارا يمينـك فـاعره     فقـالت يمـين هللا أفعـل إنني

 وضربة فأس فـوق رأسي فاقرة       لك قـبر ال يزال مواعها أبى

 فيصبح ذا مـال ويقتـل واتـره       تذكـر أنى يجعـل هللا عنـة

ذات الصفا )الحية ألنها تسكن في الصفا وهي الحجارة الملس الصالب( فذهب النابغة في الحياات ماذهب أمياة بان أباي 

 .الصلت وعدي أبن زيد وغيرهما من الشعراء

 )*( كتاب الحيوان للجاحظ باب نطق الحيات. خزانة األدب للبغدادي باب الشاهد الحادي واألربعون بعد الستمائة. 

كانت العرب تؤمن بخرافات منها أن الحيات هي من الجن وهي تتكلم ويصور لنا النابغاة هاذا الحاوار باين الحياة وهاي 

الخرافاات عينهاا وأكادها محماد فاي القارآن ليكارس لناا فاي القارآن الجن وبين من يريد قتلها كما عااءت األحادياث بتلاك 

 أفكار عرب الجاهلية.

وَسااى  ا َولَااْم يدعَقاِّااْب يَااا مد اادْبِّرل ااا َرآَهااا تَْهتَاازك َكأَنََّهااا َعااانٌّ َولَّااى مد ْرَساالدوَن  التََخااْف إِّناِّااي  الَوأَْلااقِّ َعَصاااَك فَلَمَّ يََخااافد لَاادَيَّ اْلمد

 )النمل(10

وَسااى أَْقبِّاااْل وَ َوأَْن أَْلااقِّ  ا َولَااْم يدعَقاِّااْب يَاااا مد ااادْبِّرل اااا َرآَهااا تَْهتَااازك َكأَنََّهااا َعاااانٌّ َولَّااى مد ااَن ا ال َعَصاااَك فَلَمَّ نِّااايَن آلتََخااْف إِّنَّاااَك مِّ مِّ

 )القصص( 31

وللمزيااد عاااء فااي بلااوغ األرب أن مالااك باان حااريم الااداالني خاارج فااي نفاار ماان قومااه فااي الجاهليااة وزحااف إليااه شااجاع 

ان( وخرج رعل من أصدقائه ليقتله ومنع ملك صديقه من قتل الثعبان ... وعطشوا فسمعوا هاتف يدلهم على المااء )ثعب

 وفي النهاية قال الثعبان لهم تلك الموعظة :

 هـذا وداع لكـم مني وتسليـم    يا مـال عني عزاك هللا صالحة

 ف محـرومإن الذي يحـرم المعرو     ال تزهدن في اصطناع الخير مع أحد

 ما عا  والكفر بعد الغب مذموم    من يفعـل الخير ال يعدم مغبته

 شكرت ذلك إن الشكـر مقسوم    أنا الشجاع الذي أنجيت من رهق

 )*( بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب لألوسي باب اعتقادهم في القنفد وغيره أنه مركب الجن.

طي مالك وأصحابه موعظة وهي تماما تشبه ما حد  مع محمد في نفر وهنا نرى الشجاع أي الثعبان وهو من الجن يع

 الجن الذين صرفهم إله محمد له.

نَّا ددوَن ذَلَِّك كدنَّا َطَرائَِّق قِّدَدلا  وَن َومِّ الِّحد نَّا الصَّ دْولَئَِّك تَحَ  11َوأَنَّا مِّ طدوَن فََمْن أَْسلََم فَأ نَّا اْلقَاسِّ وَن َومِّ ْسلِّمد نَّا اْلمد ْوا َرَشادلا َوأَنَّا مِّ رَّ

   )الجن(14

ايَ  اا قدضِّ اتدوا فَلَمَّ وهد قَاالدوا أَنصِّ اا َحَضارد عدوَن اْلقداْرآَن فَلَمَّ اناِّ يَْساتَمِّ َن اْلجِّ ا ماِّ يَن َوإِّذْ َصَرْفنَا إِّلَْيَك نَفَرل رِّ ناذِّ م مك هِّ  29 َولَّاْوا إِّلَاى قَاْومِّ

ن بَعْ  َل مِّ دنزِّ تَابلا أ ْعنَا كِّ ْستَقِّيم  قَالدوا يَا قَْوَمنَا إِّنَّا َسمِّ يق  مك ِّ َوإِّلَى َطرِّ ي إِّلَى اْلَحقا قلا لاَِّما بَْيَن يَدَْيهِّ يَْهدِّ َصداِّ وَسى مد يَاا قَْوَمنَاا  30دِّ مد

َي  يبدوا دَاعِّ ْن َعذَاب  أَلِّيم   هللاأَعِّ ْركدم ماِّ ن ذدندوبِّكدْم َويدجِّ ندوا بِّهِّ يَْغفِّْر لَكدم ماِّ  )األحقاف(31َوآمِّ

 * قال زيد بن عمرو نفيل:

 وأنت إلهي ربنـا ورعائيـا    انيك إن الجن كنت رعاءهم حن

 أديـن إلها غـيرك هللا ثانيا     رضيت بك اللهم ربَّا فلن أرى 

 أدين لـرب يدستجاب و ال أرى أدين لمن لم يسمع الدهر داعيا

 )*( السيرة النبوية ألبن هشام باب شعر زيد في فراق الوثنية. 

َي إِّلَيَّ أَنَّهد  وحِّ
د ْعنَا قدْرآنلاا َعَجبلاا قدْل أ ناِّ فَقَالدوا إِّنَّا َسمِّ َن اْلجِّ َك بَِّرباِّنَاا أََحادلا  1 اْستََمَع نَفٌَر ماِّ ْشادِّ فَآَمنَّاا بِّاهِّ َولَان نكْشارِّ ي إِّلَاى الرك يَْهادِّ

 )الجن(2

نَّ َوا  ( الذاريات)56لِّيَْعبدددونِّ  النَس إِّ إلَوَما َخلَْقتد اْلجِّ

 * قال سواد بن قارب:

 وشدها العيس بأحـالسها     ــن وإبـالسها عجبت للج

 ما مؤمنو الجن كأنجاسها     تهوي إلى مكة تبغي الهدى  

بن قارب يحد  عمر بن )*( السيرة النبوية ألبن هشام باب سواد فهذا ما بلغنا من الكهان من العرب  :قال ابن إسحاق 

 . الخطاب عن صاحبه من الجن

و إنا ْسلِّمد نَّا اْلمد ْوا َرَشدلا مِّ دْولَئَِّك تََحرَّ طدوَن فََمْن أَْسلََم فَأ نَّا اْلقَاسِّ  الجن 14َن َومِّ

قال األستاذ أمية واألستاذ ورقة وساواد بان قاارب الاذي كاان لاه رائاي مان الجان يرافقاه ويعطياه األشاعار أن الجان لهام 

 هم مسلم مؤمن وبعضهم كافر ....رعاء عند هللا ومنهم المؤمن ومنهم الكافر وقال محمد في قرآنه أن الجن بعض
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 زيد بن عمرو:  قال* 

 الصبور كذلك يفعل الجلد       عني عزلت الجن والجنان

 )السجدة(* تفسير النكت والعيون للماوردي

ويبدو هذا موقف زيد ابن عمرو قبل وفاته انه ترك الجن والشياطين لكن محمد لم يتركها وأصار علاى أن الجان ماؤمن 

 عاء وأمنوا بمحمد.وله رسل ولهم ر

 * قـال أمية بن الصلت:

 ورواغها شتى إذا ما تطرد    وترى شياطينا تروغ مضافة

 وكواكب ترمى بها فتعرد)تهرب(    تلقى عليها في السماء مذلة

 . محاضرات األدباء .275ص  6)*( كتاب الحيوان للجاحظ ج 

لِّئَْت حَ  بلا َوأَنَّا لََمْسنَا السََّماء فََوَعدْنَاَها مد يدلا َوشدهد عِّ ا 8َرسلا َشدِّ دَ لِّلسَّْمعِّ فََمن يَْستَمِّ ْنَها َمقَاعِّ اَهابلا آلَوأَنَّا كدنَّا نَْقعددد مِّ ادْ لَاهد شِّ َن يَجِّ

َصدلا   )الجن( 9رَّ

قال األستاذ أمية أن الشياطين تهرب عندما ترمي بالكواكب وقال القرآن في سورة الجان أن الشاهب تترصاد بالشاياطين 

 لتصيبها. في السماء

 

 :  خلق آدم

ذدكر آدم في القرآن خمسة وعشرين مرة في خمسة وعشرين آية لكن هذا لام يكان عديادا علاى عارب الجاهلياة بال قاالوا 

بمثله في أشاعارهم وتطاابق القارآن معهام واختلاف ماع كتاب أهال الكتااب فجااء القارآن مصادقا ألشاعار الجاهلياة ولايس 

 مصدقا لكتب هللا

  الصلت أمية بن أبي قال* 

 ستعود وإلى الساللة كلها      منتن خلق البرية من ساللة

 )المؤمنون( تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

ْسندون   ْن َحَم   مَّ ن َصْلَصال  ماِّ نَساَن مِّ  (33   28   26)الحجر26َولَقَدْ َخلَْقنَا اإلِّ

عم إنها نظرية الفخار الذي كان يصانع األواناي فيتارك لماذا خلق اإلنسان من طين منتن لم ترد إال في القرآن والشعر؟ ن

 الطين إلى أن ينتن !!!

 * قال أمية بن أبي الصلت 

 لئن قال ربي للمالئكة اسجدوا  من الحـقد نيران العداوة بيننا 

 له طوعلا سجودلا وكددوا)بالغوا في السجود(  آلدم لما أكمل هللا خلقه فخروا 

 لطين على نار السموم يسود)يسود(    ا فقال عدو هللا للكــبر والشق

ينلا  دد لَِّمْن َخلَْقَت طِّ ددواْ آلدََم فََسَجددواْ إاَلَّ إِّْبلِّيَس قَاَل أَأَْسجد  ( اإلسراء)61َوإِّذْ قدْلنَا لِّْلَمآلئَِّكةِّ اْسجد

ددواْ آلدَمَ  دمَّ قدْلنَا لِّْلَمآلئَِّكاةِّ اْساجد ْرنَاكدْم ث دمَّ َصوَّ يَن َولَقَدْ َخلَْقنَاكدْم ث دِّ اَن السَّااعِّ قَااَل َماا َمنَعَاَك أاَلَّ  11 فََساَجددواْ إِّالَّ إِّْبلِّايَس لَاْم يَكدان ماِّ

ين   ن طِّ ن نَّار  َوَخلَْقتَهد مِّ ْنهد َخلَْقتَنِّي مِّ دَك قَاَل أَنَاْ َخْيٌر ماِّ دَ إِّذْ أََمْرت ْنَها فََما يَكدوند لََك أَن تَتََكبََّر فِّيَها12تَْسجد ْج قَاَل فَاْهبِّْط مِّ ا فَااْخرد

يَن  رِّ اغِّ َن الصَّ  (األعراف)  13إِّنََّك مِّ

 فذاك الذي في سالف الدهر يحقد   من خير منزل  فأخرعه العصيان

 علينا وال يـألو خـباال وحيلة ليوردنـا مـنها الـذي يتـورد

 غزوة بني قينقاع)*( المنتظم في التاريخ الجزء الثالث  

ان ددونِّاي  الدََم فََسَجددوا إِّ آلددوا ئَِّكةِّ اْسجد الَوإِّذْ قدْلنَا لِّْلمَ  يَّتَاهد أَْولِّيَااء مِّ ذدونَاهد َوذدراِّ ناِّ فَفََسَق َعْن أَْمارِّ َرباِّاهِّ أَفَتَتَّخِّ َن اْلجِّ إِّْبلِّيَس َكاَن مِّ

يَن بَدَ   (34)الكهف( )البقرة:  50 الَوهدْم لَكدْم َعددوٌّ بِّئَْس لِّلظَّالِّمِّ

أبان أباي الصالت مان حياث القصاة واأللفااظ ال يخفاى حتاي علاى عمياان البصار التطابق بين القرآن وشعر األستاذ أمية 

والبصيرة. كما أن مخالفتها للعقل والمنطق من حيث كيف يأمر هللا المالئكة بالسجود لغير هللا مما أوقع مفسرين القرآن 

قارآن والشاعر الجااهلي في مأزق صعب المخارج وكل هذا مخالف للتوراة واإلنجيل مما يدل على وحدة المصدر بين ال

   ...  وتصديق محمد للشعراء وتأثره بأشعارهم والسير على دربهم

 * قال عدي بن زيد شاعر عاهلي نصراني :

 وكان آخـرها أن صور الرعال    قضـى لستـة أيـام خليقتـه

ي َخلَاااَق السَّاااَماَواتِّ َوا دااامَّ ألَ الَّاااذِّ اااتَّةِّ أَيَّاااام  ث َماااا فِّاااي سِّ ا ْرَض َوَماااا بَْينَهد ْحَمند فَاْساااأَْل بِّاااهِّ َخبِّيااارل اْساااتََوى َعلَاااى اْلعَاااْر ِّ الااارَّ

 (4( )الحديد: 38( )ق: 4( )السجدة: 7( )هود: 3( )يونس: 54)الفرقان()األعراف: 59

 بنفخة الروح في الجسد الذي عبال     دعـاه آدم صوتا فاستجاب له

 وزوعه صنعة من ضلعه ععال      ثـم أورثه الفردوس يعمرها

 من شجـر طيب أن شم أو أكال     نهه ربه عن غـير واحدةلم ي

هِّ الشَّااَجَرةَ فَتَكدونَاا  دَما َوالَ تَْقَربَااا َهاـذِّ ائْت ااْن َحْياثد شِّ اَك اْلَجنَّااةَ فَكداالَ مِّ يَن َويَاا آدَمد اْساكدْن أَنااَت َوَزْوعد ااَن الظَّاالِّمِّ )األعااراف( 19مِّ

 ( 120( )طه: 22( )األعراف: 20( )األعراف: 35)البقرة: 

 كما ترى ناقة في الخلق أو عمال     فكانت الحية الرقشاء إذ خلقت

 بأمر حـواء لـم تأخذ له الدغال      فعمـدا للتي عن أكلـها نهيا
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 من ورق التين ثوبا لم يكن غزال     كالهـما خاط إذ بزا لبوسهما

َما  ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بَدَْت لَهد ور  فَلَمَّ ن َوَرقِّ اْلَجنَّةِّ فَداَلَّهدَما بِّغدرد َما مِّ فَانِّ َعلَْيهِّ َما َوَطفِّقَا يَْخصِّ دهد  )األعراف(22 ....َسْوَءات

 طول الليـالي ولم يجعل لها أعال     فالطـها هللا إذ أغوت خليقته

 والتراب تأكله حزنا وإن سـهال    تمشي على بطنها في الدهر ما عمرت

 وع واألوصاب والعلالوأوعد الج     فأتبعـا أبـوانا فـي حياتهما

 نشفى بحكـمه أحـالمنا عـلال      وأوتينا الملك واإلنجيل نقرؤه

 فوق الـبرية أربابا كـما فعـال      من غير ما حاعة إال ليجعلنا

 )*( كتاب الحيوان للجاحظ باب قول في شعر ألمية بن أبي الصلت.

وعاءت مطابقة لكتاب أهال الكتااب. نعام كاان عادي بان  ها هي قصة الخلق في ستة أيام كانت تعرفها العرب قبل محمد

زيد نصرانيا وكان عليسا للنعمان ولكناه كاان مان شاعراء الجاهلياة وأشاعاره تتغناى بهاا العارب قبال النباي محماد وكاان 

شعره يجري على كل لسان كما كانت العرب تتغنى باألشعار فهي الحكمة والعلم وأهل الكتااب هام أهال العلام والعارب 

    ميين الجهلة.هم األ

دَماٌم ترى هل صدق القرآن أم كذب عنادما قاال "  عَاَك َوأ ان مَّ مَّ دَمام  ماِّ نَّاا َوبَرَكاات  َعلَْياَك َوَعلَاى أ قِّياَل يَاا نداوحد اْهابِّْط بَِّساالَم  ماِّ

نَّا َعذَاٌب أَلِّيٌم  دمَّ يََمسكهدم ماِّ ْم ث يَهاا  48َسندَمتاِّعدهد اْن أَنبَااء اْلغَْيابِّ ندوحِّ ان قَْبالِّ َهاـذَا تِّْلاَك مِّ اَك مِّ َهاا أَناَت َوالَ قَْومد إِّلَْياَك َماا كدناَت تَْعلَمد

تَّقِّيَن   ( " 49)هود:  فَاْصبِّْر إِّنَّ اْلعَاقِّبَةَ لِّْلمد

 ترى هل صدق عرب الجاهلية أم كذبوا عندما قالوا لمحمد خرافات األولين. 

يرد ا" دنَا قَاَل أََساطِّ دتْلَى َعلَْيهِّ آيَات لِّ ألَ إِّذَا ت  ("13()المطففين: 15)القلم: يَن وَّ

 

 

 اآليـات الكونيـة واإلعجاز العلمي

تطل علينا صباح مساء في وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية وعاوه أعاذناا هللا منهاا تتحاد  عان اإلعجااز العلماي فاي 

اإلنساان مان نطفاة أي القرآن واآليات الكونية وكيف سبق القرآن العلم بمعرفة كروية األرض والجبال الرواسي وخلاق 

الحيوان المنوي و.... وتتاح لهؤالء الكذابين مساحات واسعة من صفحات الصحف لكتابة مغالطاتهم وكاذبهم وال نارى 

 أو نسمع أو نقرأ عن أحد من المثقفين أو المستنيرين يقول لهم لمصلحة من هذا التضليل أو التجهيل؟

 

 : األرض كروية

  :قال أمية بن أبي الصلت* 

 )القيامة(التناد فهم سكانها حتى        دحاها  فيها إذ وبث الخلق

 )النازعات(  30ْرَض بَْعدَ ذَلَِّك دََحاَها ألَ َوا 33-29)*( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي تفسير سورة غافر اآلية 

  :قول زيد بن عمرو* 

 األرض تحمل صخرا ثقاال        وأسلمت وعهي لمن أسلمت له 

 بأيـد وأرسى عليها الجباال        فلما استـوت شــدها  دحاها

 له المزن تحمل عذبا زالال        وأسـلمت وعهي لمن أسلمت 

 أطاعت فصبت عليها سجاال        إذا هـي سيقت إلـى بلـدة  

  :وأنشد المبرد* 

  الماء أرسى عليها الجباال          فلما رآها استوت علىدحاها 

.السيرة النبوية ألبن هشام باب شعر زياد حاين 33-27ع ألحكام القرآن للقرطبي تفسير سورة النازعات اآلية )*( الجام

 كان يستقبل الكعبة.

ْنَها َماءَها َوَمْرَعاَها  بَاَل أَْرَساَها  31أَْخَرَج مِّ  )النازعات( 32َواْلجِّ

يدَ بِّكدْم َوأَْنَها َي أَن تَمِّ ا َوسدبدالل لَّعَلَّكدْم تَْهتَددوَن َوأَْلقَى فِّي األَْرضِّ َرَواسِّ  )النحل( 15رل

 قال أمية بن أبي الصلت: * 

 أمجد  وأقام باألخرى التي هي       بابها دار دحاها ثم أعمر

 (46-27)النازعات:  مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

لبيضة وقد أثبتها العلم الحديث وهذا يدل على أفاضوا وأعادوا وكرروا وأسهبوا بأن كلمة دحاها تعني أن األرض مثل ا

األعجاز العلمي في القرآن وحشدوا كوكبة من الشيو  تسبق كاال مانهم ألقااب أقلهاا دكتاور أو عاالم أو أساتاذ أو عالماة 

والبعض حاذ على كل تلك األلقاب أو يزيد وتكتشف في النهاية بأنهم عميعا كذابين لصوص وشهود زور فكلماة دحاهاا 

عرب الجاهلية قبل محمد فلو كاان فيهاا أعجااز فكاان مان قبيال األماناة والشارف أن ينساب هاذا اإلعجااز للشاعراء  قالها

   الذين سبقوا محمد وليس لمحمد وقرآنه.

 

 : الجبال أوتاد ورواسي

 يسخر من فرعون: زيد بن عمرو بن نفيل* قال 

 اأأنت سويت هذه * بال وتد حتى اطمأنت كما هي :وقوال له 
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َهادلا ألأَلَْم نَْجعَلِّ ا  بَاَل أَْوتَادلا  6ْرَض مِّ  )النباء( 7َواْلجِّ

الجازء األول  لمطهار بان طااهر المقدسايلالبدء والتأريخ  )*(السيرة النبوية ألبن هشام باب شعر زيد في فراق الوثنية.

 .ذكر ما يتعلق بخلق السموات وما فيهن من اآليات. البداية والنهاية ألبن كثير باب القول في األضدادباب 

قوماه ياوم الجمعاة، وكانات قاريط تساميه العروباة،  كاان كعاب بان لاؤي يجماع :أباي سالمة قاال... عان روى أباو نعايم 

واألرض مهاد، والساماء بنااء،  ا، ليل ساج، ونهار ضاح،أما بعد فاسمعوا، وتعلموا، وافهموا، واعلمو :فيخطبهم فيقول

 . )*( البداية والنهاية ألبن كثير الجزء الثاني باب كعب بن لؤي.أعالم، واألولون كاآلخرين ، والنجومأوتادوالجبال 

الدقاة أخيرا ما قولكم عن كعب بن لؤي الذي قال بأن الجبال أوتاد قبل محمد بقارون. لكناه الهاوى والغارض وإن شائت 

فقاال الماارض الااذي أنتاااب العدياادين بعااد اإلفااالس واإلحباااط الااذي أصاااب المساالمين ماان البااون الشاسااع بااين المبااادئ 

الحضاارية وحقاوق اإلنساان وتقادم األمام األخارى وبقااء المسالمين قاابعين فاي مكاانهم مناذ أربعاة عشار قرناا معاازولين 

أي كلمااة ينسااجون منهااا قصااص اإلعجاااز العلمااي ومنهااا  متخاصاامين متخلفااين مقياادين بشاارائع الباادو فراحااوا يتلمسااون

الجبااال أوتااادا وأن الجبااال ثلثهااا فااي األرض مثاال الوتااد حسااب القااوانين الفلكيااة والنظريااات الكونيااة ونظريااات دارون 

وأينشاتين وحسااب أقااوال العلمااء فااي وكالااة الفضااء ناسااا والعلماااء األمريكاان والكنااديين والغااربيين الكفاار الااذين آمنااوا 

وأسلموا بعد أن عرفوا تلك الحقائق العلمية في القرآن. هل هناك شئ يبعث على الحزن والغثيان أكثر من ذلك !!! لكان 

ماذا عن أوتاد كعب بن لؤي قبل محمد بقرون؟ وماذا عن أوتاد فرعون يا من تدعون أن لفظ األوتاد في القرآن ينطوي 

   على إعجاز علمي؟.

ْم قَوْ  ي ا( ص) 12ْوتَادِّ ألَ مد ندوح  َوَعادٌ َوفِّْرَعْوند ذدو اَكذَّبَْت قَْبلَهد  ( الفجر) 10ْوتَادِّ ألَ َوفِّْرَعْوَن ذِّ

 كل تلك األوتاد والرواسي عاء بها شعراء الجاهلية قبل النبي فماذا تقولون ؟

  :وقال زيد بن عمرو بن نفيل  :قال ابن إسحاق * 

  وأسلمت وعهي لمن أسلمت * له األرض تحمل صخرا ثقاال

 * على الماء أرسى عليها الجباال  استوت فلما رآها دحاها 

انَ ألَخلََق السََّماَواتِّ بِّغَْيرِّ َعَمد  تََرْونََها َوأَْلقَى فِّي ا ن كدلاِّ دَابَّة  َوأَنَزْلنَا مِّ يدَ بِّكدْم َوبَثَّ فِّيَها مِّ َي أَن تَمِّ السَّاَماء َمااء  ْرضِّ َرَواسِّ

يم   ن كدلاِّ َزْوج  َكرِّ   10فَأَنبَتْنَا فِّيَها مِّ

  وأسلمت وعهي لمن أسلمت * له المزن تحمل عذبا زالال

 لدة * أطاعت فصبت عليها سجاالــإلى ب إذا هي سيقت 

لنهاياة ألبان كثيار )*( السيرة النبوية ألبن هشام المجلاد الثااني بااب قاول زياد حاين يساتقبل الكعباة وكاذلك فاي البداياة وا

 الجزء الثاني باب زيد بن عمرو بن نفيل رضى هللا عنه. 

  قال العجاج يصف األرض:* 

 الثبت أوحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات 

 )سورة الزلزلة(تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 

اسير سيصاب بصدمة وخاصة تفساير أبان ماذا عن الجبال الرواسي التي لوالها لما استقرت األرض ومن قرأ كتب التف

   "القلم"  كثير في سورة

عندما قرأت هذه األشعار انتابني شعور باألسى والغثيان والحزن الشديد فأما األسى فعلاى هاؤالء المخادوعين بأحادياث 

دحاهاا وأوتااد  اإلعجاز العلمي وبأن القرآن قال بكروية األرض فها هم شعراء الجاهلية قاد سابقوا محمادا باالقول بكلماة

ورواسي في أشعارهم فمان أخاذ مان مان؟ أماا حالاة الغثياان التاي انتاابتني فعلاى هاؤالء الادعالين الاذين يضاحكون علاى 

األبرياء وال هم لهم إال حب الظهور وكم تثقل عيوبهم   أما حزني فعلى الساكتين الجبنااء الاذين يعرفاون الحقيقاة لكانهم 

 لمخادعين والمدضللين والدعالين واألعراء. عبنوا وتركوا الساحة للجهلة أو ا

 

 : الليل والنهار

 :قال علقمة بن قرط* 

  وإنجاب عنها ليلها وعسعسا     الصبح لها تنفسا  حتى إذا 

ْبحِّ إِّذَا تَنَفََّس  17َواللَّْيلِّ إِّذَا َعْسعََس   )التكوير(18َوالصك

 إلااىالكشاااف ونساابه الزمخشااري فااي  (22 : 15)اآليااة رقاام سااورة التكااوير )*( الجااامع ألحكااام القاارآن للقرطبااي باااب 

   .العجاج

  وهنا نرى نفس بيت الشعر ولكن محمد قلبه فجعل عسعسة الليل قبل تنفس الصبح!!!

 * قال أمية بن أبي الصلت:

 مستبين حسابه مقدور    خلق الليل والنهار فكل  

 بمهاة شعاعها منشور   ثم يجلو النهار رب رحيم 

 *(السيرة النبوية باب شعر أبي الصلت الثقفي في وقعة الفيل ) 

وَن  ي َخلََق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر كدلٌّ فِّي فَلَك  يَْسبَحد  )األنبياء(33َوهدَو الَّذِّ

أباي الصالت أن وقاال القارآن كماا قاال علقماة وقاال األساتاذ أمياة أبان  ليال عساعسوالقال علقمة بن قارط الصابح تانفس 

 النهار والليل مخلوقان فقال محمدا في قرآنه مثلما قال أستاذه ...
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  : الجنين والنطفة

 :قال النابغة* 

 في األرحام ماء حتى يصير دما    الخـالق البـارئ المصـور  

 )الحشر( تفسير النكت والعيون للماوردي .( 24 اآلية رقم)  سورة الحشر الجامع ألحكام القرآن  )*(

 * قال السموءل بن العاديا الغساني اليهودي:

 أمرت أمرها وفيها بريت)خلقت(       نطفة ما منيت يوم منيت

 وخفـى مكانهـا لو خفيت      كنها هللا في مكـان خفي

 فاعلمي أنني كبيرا رزيت)ابتلي(      ميت دهرا قد كنت ثم حييت

 )*(المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية لإلمام العيني محمود باب شواهد نون التوكيد.

ين   كِّ دمَّ َععَْلنَاهد ندْطفَةل فِّي قََرار  مَّ  )المؤمنون(13ث

ْوَعْينِّ الذََّكَر َوا ن نكْطفَة  إِّذَ  45نثَى الد َوأَنَّهد َخلََق الزَّ دْمنَى مِّ  )النجم(46ا ت

ا إلِّ َهْل أَتَى َعلَى ا اذْكدورل اَن الادَّْهرِّ لَاْم يَكدان َشاْيئلا مَّ يٌن ماِّ يعلا إلإِّنَّاا َخلَْقنَاا ا1نَسانِّ حِّ ان نكْطفَاة  أَْمَشااج  نَّْبتَلِّياهِّ فََجعَْلنَااهد َسامِّ نَسااَن مِّ

ا  يرل  )اإلنسان(2بَصِّ

حياوان المناوي وقاالوا هاا هاو القارآن قاال باالحيوان المناوي قبال أن قالوا وصالوا وعالوا وترعموا أن كلمة نطفة هي ال

يكتشفه العلم بقرون طويلة فلو كان من عن غير هللا فكيف لمحماد النباي األماي أن يعارف الحياوان المناوي؟ لكان ماا لام 

األسابق يقولوه كيف عرف السموءل الشاعر الجاهلي قبل محماد كلماة نطفاة أو الحياوان المناوي حساب تارعمتكم؟ مان 

ومن أخذ من من؟ أما المدقق يجاد أن آياات القارآن ماا هاي إال نقال وانتحاال وسارقة ألبياات الساموءل فكلماة "نطفاة ماا 

دْمنَىمنيت" هي " ين  " وكلمة "مكـان خفي" هي "نكْطفَة  إِّذَا ت كِّ " وكلماة "رزيات" هاي َخلَاقَ " وكلمة "بريت" هي "قََرار  مَّ

 "نَّْبتَلِّيهِّ "

 

 : النجم الطارق

 * قالت زبراء الكاهنة تنذر قوم:

قِّ والليل الغاسق   واللوح الخافق   والصباح الشارق   والانجم الطاارق } قد  1َوالسَّاَماء َوالطَّاارِّ  2َوَماا أَدَْراَك َماا الطَّاارِّ

دامَّ  هللاأَلَْم تََر أَنَّ )الطارق({ والمزن)السحاب( الوادق }3النَّْجمد الثَّاقِّبد  ي َساَحابلا ث اا فَتَاَرى  يدْزعِّ َكامل دامَّ يَْجعَلداهد رد يدَؤلاِّافد بَْينَاهد ث

ْن خِّ  جد مِّ )النور({   أن شجر الوادي ليادو ختال   ويحرق أنيابا عصال   وان صخر الطود ليناذر 43 ...لِّهِّ الاْلَودَْق يَْخرد

وج   أتاات زبااراء ثكاال   التجاادون عناه معااال   فوافقات قومااا أشاارى سااكارى فقاالوا ريااح خجاوج   بعياادة ماا بااين الفار

 باألبلق النتوج   مهال يا بني األعزة ! وهللا إني ألشم ذفر الرعال تحت الحديد.

 :ل زهير بن أبي سلمى اق)*( بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب لألوسي باب زبراء الكاهنة. * 

 ضرار وابنا خالـها وكعب      عـذام في ربيعة عرفتْ  لقد

 بحاري بحارهم سجرت وقد      ماقدي حسبا نازعتهـم لقـد

َرْت    )التكوير(6َوإِّذَا اْلبَِّحارد سدجاِّ

علاي بان مجماع الزوائاد ومنباع الفوائاد   .29 – 1سورة التكاوير اآلياة للسيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور )*( 

 .المجلد السابع كتاب التفسير  بكر الهيثمي أبي

حزينة حزينة حزينة على هؤالء المخدوعين عندما سمعت أحد األشخاص الذي يادعي أناه أساتاذ عاامعي ومعاه شاريط 

صوتي يقول هو مسجل بواسطة وكالة ناسا للفضاء تعلن عن اكتشاف نجم يصدر عنه صوت مثل طرق الباب وهذا ما 

جازه العلمي وكم من األمريكان أسلموا عندما عرفوا تلك الحقائق العلمية التاي عااء بهاا القارآن. يؤكد صدق القرآن وإع

وها هو النجم الطارق قالت به كاهنة الجاهلياة التاي تماتهن الكهاناة ويرافقهاا الشاياطين والجان. فتارى مان أخاذ مان مان 

وللبحاار التاي ساجرت قصاة أخارى وقاس  وللودق قصاة محزناة مشاابهة ....  ومن سرق من من ومن تأثر بمن؟؟؟؟؟؟

 على ذلك كثير من القصص ومنها الزيتون والرمان.

  * قال أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس :

 عمرو وليت يقولها المحزون      ليت شعري مسافر بن أبي 

 بـورك نبع الرمان والزيتون بـورك الميت الغريب كما 

يٌّ يدوقَادد ألَماَواتِّ َواندورد السَّ  هللا َعاَعةد َكأَنََّهاا َكْوَكاٌب ددراِّ َعاَعة  الزك ْصبَاحد فِّي زد ْصبَاٌح اْلمِّ ْشَكاة  فِّيَها مِّ هِّ َكمِّ ان  ْرضِّ َمثَلد ندورِّ مِّ

دونِّة   بَاَرَكة  َزْيت  )النور(35..َغْربِّيَّة  ال َشْرقِّيَّة  وَ  الَشَجَرة  مك

مَّ  َهةٌ َونَْخٌل َورد َما فَاكِّ ِّ آ 68اٌن فِّيهِّ بَانِّ الفَبِّأَيا دَكذاِّ  )الرحمن(69ء َرباِّكدَما ت

 ( 35 )اآلية رقم   سورة النور)*( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي باب 

أن الزيتوناة شاجرة مباركاة وكاذلك قاال القارآن أماا بركاة الرماان فجااءت باه األحادياث. أماا  باي طالابوهنا نرى فكر أ

ن يمطروننا ليل نهار بفوائد الرمان الذي قال القرآن انه من آالء هللا أي معجزاتاه وهاذا يادل الكارثة فهي في هؤالء الذي

علاى اإلعجااز العلمااي فاي القارآن وكااذلك الزيتاون وفوائاده وأن هللا سااماها الشاجرة المباركاة ففوائااد الزيتاون تادل علااى 

في بيتاه قاال باأن البركاة فاي الزيتاون والرماان  اإلعجاز العلمي في القرآن ونسوا أو تناسوا أن الرعل الذي تربى محمد

!! 
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  : مطلع الشمس وغروب في عين من طين

ل كاان قاد أسالم. وحكاى  صلعمروي عن عمرو بن رعاء عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول هللا *  قال: ال تسبوا تبعاا

 بن قتيبة في المعارف شعرال ذكر أنه لتبع وهو: أ

دْمسِّي وطلوعها من حيث ال     الشمسِّ  منح البقاَء تقلبد   ت

 كالوْرسِّ  وغروبدها حمراءَ     صافية  وشروقها بيضاء

 سيرال ألبلـك مطلع الشمسِّ    وتشتت األهواءِّ أزعجني 

 رأي الحليم إلـى شفا لبسِّ    ولرب مطعمة  يعـود لها 

              )الدخان( تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

 ي القرنين:قال أمية بن أبي الصلت عن ذ

 أسباب أمر من حكـيم مرشد    بلك المشارق والمغارب يبتغي

 في عين ذي خلب وثأط حرقد   فرأى مغيب الشمس عند مآبها

 *الخلب الطين والثأط طين الحمأة.

 . ( 91-83)اآلية رقم سورة الكهفللقرطبي   الجامع ألحكام القرآن)*(

ا  ْكارل ْنهد ذِّ ي اْلقَْرنَْينِّ قدْل َسأَتْلدو َعلَْيكدم ماِّ ان كدالاِّ َشاْيء  َسابَبلا ألإِّنَّاا َمكَّنَّاا لَاهد فِّاي ا 83َويَْسأَلدونََك َعن ذِّ فَاأَتْبََع  84ْرضِّ َوآتَْينَااهد مِّ

َب الشَّْمسِّ وَ  85َسبَبلا  ا َحتَّى إِّذَا بَلََك َمْغرِّ َب َوإِّمَّ دعَذاِّ ا أَن ت ا قدْلنَا يَا ذَا اْلقَْرنَْينِّ إِّمَّ ندََها قَْومل ئَة  َوَوَعدَ عِّ بد فِّي َعْين  َحمِّ َعدََها تَْغرد

ْسنلا  ْم حد ذَ فِّيهِّ  )الكهف( 86أَن تَتَّخِّ

إلاى مكاان  والدة محماد بكثيار !!! أن الشامع تطلاع مان مكاان غيار الاذي تغارب مناه. وساار ليصال  قال تبع المسلم قبل

طلوعها وكذلك قول األستاذ أمية بن أبي الصلت أن الشمس تغرب في عين من طين وحفظ التلميذ محماد الادرس وقاال 

في القرآن أن ذي القرنين سار إلى مغرب الشمس وإلى مشرقها كما أن الشامس تغارب فاي عاين مان طاين وأحتاار مان 

 ضيحة نفسها!!!عاء بعده في لملمة هذه الفضيحة بكالم ال يقل عن الف

 

 :انشقاق القمر

لقد أسالم علمااء وكالاة الفضااء كلهام أو فاي الطرياق مان بعاد ماا عرفاوا أن القارآن قاال بانشاقاق القمار قبال أن يكتشافوه 

بقرون وهذا يدل على أن محمدا األمي رسول من عند هللا وهللا أكبر. ماذا أقول ... فلنادع القاول لكتاب التااريخ وألمارؤ 

 القيس ..

 :امرئ القيسال * ق 

 عن غزال  صاد قلبي ونفر. دنت الساعةد وانشقَّ القمـر 

 ناعس الطرف بعينيه َحَور.   أحور قد حرتد في أوصافه 

 فـرماني فتعاطى فعقــر . مرَّ يوم العيد في زينتــه 

ر.  بسهام  من لحـاظ  فاتــكِّ   فتََركـْني كهشيمِّ المدحتظِّ

. كانت    وإذا ما غـاب عني ساعةل   الساعـةد أدهى وأمرا

ْسك سطـرال مدختَصر.  كدتب الحسند على وعنته بَسحيق المِّ

 عادةد األقمارِّ تسري في الدعى فرأيتد الليَل يسري بالقمر.

ته فَْرقه ذا النور كم شيء َزَهـر.  بالضحى والليلِّ من طدرَّ

ذارد خدَّه   دنت الساعةد وانشقَّ القمـر      قلتد إذ شقَّ العِّ

 ادر اإلسالم للدكتور سنكلير تسدل.)*( مص 

 )القمر( 1اْقتََربَتِّ السَّاَعةد َوانَشقَّ اْلقََمرد 

هذا بعض من قصيدة ألمرؤ القيس فيها انشقاق القمر وهي نفس اآلية التي عاء بها محمد بل وهناك مان األبياات تحمال 

من الشعراء فاي اإلساالم أطلاق علايهم أمارؤ نفس التراكيب التي في آيات القرآن. نعم يعترض البعض بأن هناك الكثير 

القيس فربما عاء به شاعر بعد اإلسالم. نقاول لاو أن شااعرا قاال هاذا فاي اإلساالم لقامات علياه الادنيا ولام تقعاد ولاو فاي 

اإلسالم من قال ذلك لظهر له ديوان فيه من البالغة ما فيه مما يضع آيات التحادي باأن ياأتوا بآياة مان مثلاه فاي موضاع 

ثم أن هذا ليس شيئا شاذا فقد زخرت المراعع اإلسالمية من كتب السيرة المحمدية وتفاساير القارآن بأشاعار فيهاا حرج. 

بل هي عينها أو تختلف عنهاا فاي كلماة أو كلمتاين، ولكنهاا ال تختلاف معهاا  نفس أفكار القرآن بل ونفس تراكيب اآليات

ل. في المعنى لصلت وزيد بن عمرو بن نفيل وكما سانرى!!! لكان فضايلة الشايخ كما رأينا من أشعار أمية بن أبي ا مطلقا

يرغي ويزبد ويقول هذا استشهاد بكالم رعل مستشرق ليس حجة على المسلمين   لكان مااذا تقاول ياا فضايلته فايم عااء 

 فيض القدير شرح الجامع الصغير  في

  :فقال .قبل أن ينزل قد تكلم امرؤ القيس بالقرآن

 نشق القمر * من غزال صاد قلبي ونفراقتربت الساعة وا

 تاريخه في (وابن عساكر)له  (األوائل)كتاب  )أبو عروية في 

 1624 --  حرف الهمزة اإلمام عبد الرؤوف المناويفيض القدير شرح الجامع الصغير )*( 

 

 : رعد يسبحال
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 * قال أمية أبن أبي الصلت : 

 وإذ هي في عـو السماء تصعد    تسبحه الطـير الحوائج في الخفا 

 وسبحه األشجار والـوحط ابد    ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا 

يفَتِّهِّ  ْن خِّ هِّ َواْلَمالَئَِّكةد مِّ ْعدد بَِّحْمدِّ  )الرعد(13 ...َويدَسباِّحد الرَّ

 وما ضم من شيء وما هو متلد    والبحر زاخر ()الحيتانوسبحه النيان

 غزوة بني قينقاعالجزء الثالث باب   أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي)*( المنتظم في التاريخ

بح فقاال محماد أن المالئكاة والرعاد يسابحون كماا أن النيناان هاي عماع قال األستاذ أمية أن الرعد ملك مان المالئكاة يسا

 "نلحرف النون وهو الحوت وورد ذلك في سورة القلم عندما أقسم هللا بالنون "

ونَ   َر َعلَْيهِّ ...ََوذَا النكونِّ إِّذ" )القلم(   1َواْلقَلَمِّ َوَما يَْسطدرد بلا فََظنَّ أَن لَّن نَّْقدِّ غَاضِّ  بياء( )األن87َهَب مد

 

 : المسخ في الجاهلية والقرآن

 * قال الحكم بن عمرو البهراني:

 وما لشـيء أراده من مفر      إن ربـي لمـا يشاء قـدير

 فلهـذا تناعـال أم عـمر      مسخ الماكسـين ضبعا وذئبا

 بنجيع الرعاف في حي بكر      بعث النـمل والجـراد وقفى

 محكم األساس صخر عرما     خرقت الفـارة بأنف ضئيـل

 عاعزا لو يرومه بعد دهـر     فجرته وكـان عيـالن عنـه

 وسهيل السماء عمدا بصغر     مسخ الضب في الجـدالة قدما

 بغزال وصـدقتي زق خمر      وتزوعت في الشبيبـة غـوال

 ومتى شئت لم أعد غير بكر      ثيـب إن هـويت ذلك منهـا

 سـوى تاعـر وآخـر مكر      سادة الجن ليس فيها من الجن

 يسرق السمـع كل ليلة بدر     ونفـوا عن حريمها كـل عفر

 وال الضبع أنهـا ذات نكـر     كنت ال أركب األرانب للحيض

 فلفـال مجتنى وهضمة عطـر     عائبـا للبحـار أهدى لعرسي

 وأسقي العيـال من نيل مصر     وأحلى هرير من صدف البحر

 ويـرى كبرتي ويقبل عذري      ضعفـيفلعـل اإلله يرحـم 

 )*( كتاب الحيوان للجاحظ باب شعر الحكم بن عمرو في غرائب الخلق.

هذا عزء من قصيدة البهراني التي يفصح فيها عن خرافات العرب التي كانوا يؤمنون بها ومنها مساخ البشار الماكساين 

خرقت سد العرم وأن الغول مخلاوق موعاود وتازوج مناه أي العشارين إلى ضبعا وذئبا وأن الفارة التي لها أنف ضئيل 

 البهراني وعاء القرآن وأحاديث النبي بنفس ما قاله الشعراء.

 :تأبط شرا* قال 

 صحصحان كالصحيفة بسهب        تهوي الغول لقيت قد بأني 

 وللجااااااااـران لليااااااااـدين صااااااااـريعا        فخاااااااارت دهااااااااط بااااااااال فأضااااااااربها 

  

 ( 9 )اآلية رقم  سورة فاطرالجامع ألحكام القرآن )*( 

 قال امرؤ القيس: * 

 ل اومسنونة زرق كأنياب أغو     مضاععي  أتقتلني والمشرفي

 )الصافات( ورديتفسير النكت والعيون للما(.65)الصافات:  مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

ئِّيَن  ْم كدوندواْ قَِّردَةل َخاسِّ واْ َعْنهد قدْلنَا لَهد ا ندهد ا َعتَْواْ َعن مَّ     (65( )البقرة: 60)األعراف( )المائدة: 166فَلَمَّ

ناوع  )والجرياث  الفيل، والدب، والخنزير، والقرد، :هم ثالثة عشر :فقال سئل عن المسو  صلعمعن علي أن النبي * 

وساهيل، والزهارة  ، والعنكباوت، واألرناب،(مثال الضافدع)والضب، والوطاواط، والعقارب، والادعموص  (السمك من

عباارا لوطياا ال يادع رطباا وال يابساا، وأماا الادب فكاان  أما الفيل فكان رعال :قال ؟يا رسول هللا ما سبب مسخهن :فقيل

فيهاود  ن النصارى الذين سألوا المائدة فلما نزلت كفروا، وأماا القاردوأما الخنزير فكان م مؤنثا يدعو الرعال إلى نفسه،

إلاى امرأتاه حليلتاه، وأماا الضاب فكاان أعرابياا يسارق الحااج  يدعو الرعال ديوثا اعتدوا في السبت، وأما الجريث فكان

 مان لساانه، وأماارعال يسرق الثمار من رؤوس النخل، وأما العقارب فكاان ال يسالم أحاد  بمحجنه، وأما الوطواط فكان

فكانت امرأة ال تطهر مان  الدعموص فكان نماما يفرق بين األحبة، وأما العنكبوت فامرأة سحرت زوعها، وأما األرنب

بنتاا لابعض الملاوك مان بناي إسارائيل افتاتن بهاا هااروت  الحيض، وأما سهيل فكان عشارا باليمن، وأما الزهارة فكانات

 .وماروت

الحافظ النسابة قاضي مكة، أبو عبد هللا بان أباي بكار  :وفقيات وابن مردويه والزبير بن بكارالزبير بن بكار في الم)*( 

وأخبار المتقدمين له مصانف فاي  كان ثقة ثبتا عالما بالنسب :ثقة، وقال الخطيب :األسدي المكي قال الدارقطني القرشي

 -15254لمسو  رقم باب ا حرف الخاءـ. منتخب كنز العمال ه 256نسب قريط توفي سنة 
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إذا سرتم في الخصب  صلعمهللا  حدثنا محمد بن سلمة، عن هشام، عن الحسن، عن عابر بن عبد هللا، قال قال رسول* 

المنازل وإذا سرتم في الجدب فاستجدوا وعليكم بالادلج فا ن األرض تطاوى بالليال  فأمكنوا الركاب أسنانها وال تجاوزوا

ماأوى الحياات والساباع  باألذان وإياكم والصالة على عواد الطريق والنزول عليهاا ف نهاا لكم الغيالن فنادوا تغولت وإذا

 .وقضاء الحاعة ف نها المالعن

 14559 -13759 عنه مسند عابر بن عبد هللا رضي هللا تعالى)*( مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

العرب تزعمه من تلون الغاول  معناه إبطال ما كانتليس المراد إبطال وعود الغيالن، وإنما  :قال أبن حجر العسقالني 

 "بااألذان  الغايالن فناادوا تغولت إذا "ويؤيده حديث  .يضل أحدا والمعني ال يستطيع الغول أن :بالصور المختلفة، قالوا

  .أي ادفعوا شرها بذكر هللا

ِّ  فتح الباري شرح صحيح البخاري)*( با تَاب الطاِّ  كِّ

ما رأيكم يا دعاة اإلعجاز العلمي في الغيالن التي تتغاول ويقاول الرساول ناادوا بااآلذان عنادما تتغاول؟؟؟ ماا رأيكام فاي 

والضاب  والقارد والجرياث مان النصاارى الفيال والادب والخنزيارمسخ اليهود إلى قردة وخنازير حساب القارآن ومساخ 

. أليس هي ثقافاة الباداوة والجاهلياة الاذي أخاذها وسهيل والزهرة والوطواط والعقرب والدعموص والعنكبوت واألرنب

 النبي من أهل العلم في عزيرة العرب وهم الشعراء. لماذا أتفق محمد مع الشعراء وأختلف مع كتب أهل الكتاب؟؟؟

  

 

 أهـل الكتـاب  قصص

سعة لقصص أهال الكتااب مماا دفاع الابعض باالقول أن القارآن كلاه موساى حياث ذكار موساى لقد أفرد القرآن مساحة وا

مرة وقس على ذلك بينماا لام ياذكر محماد  33مرة ونوح  33مرة ومريم  11مرة وباسم المسيح  27مرة وعيسى  136

تصاالهم بااليهود مرات. نعم كان هناك في عزيرة العرب يهود ونصارى وهم من العارب األقحااح وذلاك نتيجاة ال 4إال 

والنصارى خارج عزيرة العرب خالل رحالتهم التجارية إلى بالد الشام وغيرها مان الابالد المجااورة .خااطبهم القارآن 

وتحاور معهم وقال بأن تلك القصص التي عاء بها إنما هي مصدقة ومطابقة لما معهام لكان األغارب أناه أختلاف معهام 

لكناه أتفاق ماع شاعراء الجاهلياة وتطاابق ماع أشاعارهم ال مان حياث التفاصايل في أغلب األسماء والتاواريخ والتفاصايل 

    واألفكار بل وفي األلفاظ والتراكيب أيضا وهذا ما سنراه ...

واْ بِّآيَاتِّي ثََمن َل َكافِّر  بِّهِّ َوالَ تَْشتَرد ل لاَِّما َمعَكدْم َوالَ تَكدوندواْ أَوَّ قا َصداِّ ندواْ بَِّما أَنَزْلتد مد ل قَلِّ َوآمِّ    )البقرة(41يالل َوإِّيَّاَي فَاتَّقدونِّ ا

ندواْ بَِّماا أَناَزَل  ْم آمِّ اْم قداْل فَلِّاَم  هللاَوإِّذَا قِّيَل لَهد ل لاَِّماا َمعَهد قا َصاداِّ َل َعلَْينَاا َويَْكفداروَن بَِّماا َوَراءهد َوهداَو اْلَحاقك مد دنازِّ ند بَِّماآ أ قَاالدواْ نداْؤمِّ

دلدوَن أَنبِّيَاء  ن قَْبلد إِّ  هللاتَْقت نِّيَن مِّ ْؤمِّ دم مك  )البقرة(91ن كدنت

لدوَن    َل األَوَّ دْرسِّ ٌر فَْليَأْتِّنَا بِّآيَة  َكَما أ  )األنبياء( 5بَْل قَالدواْ أَْضغَا د أَْحالَم  بَلِّ اْفتََراهد بَْل هدَو َشاعِّ

بكتابهم فقاط باالطبع تلك اآليات تقول أن القرآن مصدقا لما مع أهل الكتاب ولكن أهل الكتاب كفروا بقرآن محمد وآمناوا 

ألنااه غياار مصاادق لمااا معهاام. كمااا أن اآليااة األخياارة تاادل علااى أن الجاهليااة كااانوا يعرفااون قصااص األنبياااء السااابقين 

ويطالبون محمدا أن يأتهم بمعجزات كما الساابقون مان الرسال !! ولماا كاانوا يجيادون الشاعر فالباد أن تانعكس قصاص 

 األنبياء السابقين في أشعارهم.

 

 : قصة نوح

 * قال أمية بن أبي الصلت:

لشيعتـه كاناـوا      وإن كان تحت األرض سبعين واديا كرحمـة نوح يوم حـل سفينة     إلى أن يفوت المرء رحمة ربه 

 عميعـا ثمـانيـا

ا    :فهذا يقول مذهب من زعم أنهم كانوا ثمانية أنفس وقوله أيضل

 بنان مـن أخـراهايـوم بـادت ل     منج ذي الخير من سفينة نـوح 

 فـوق الجبـال حتـى عـــالها      فار تنوره وعـا  بمـاء طم  

نَا َوفَاَر التَّنكورد فَاْسلدْك  ِّذَا َعاء أَْمرد ان كدالا  َزْوَعاْينِّ اثْنَاْينِّ َوأَْهلَاَك إِّال َمافَأَْوَحْينَا إِّلَْيهِّ أَنِّ اْصنَعِّ اْلفدْلَك بِّأَْعيدنِّنَا َوَوْحيِّنَا فَ  ن فِّيَها مِّ

ْغَرقدوَن  وا إِّنَّهدم مك يَن َظلَمد ْبنِّي فِّي الَّذِّ دَخاطِّ ْم َوال ت ْنهد  )المؤمنون( 27َسبََق َعلَْيهِّ اْلقَْولد مِّ

ن كدلا  َزْوَعْينِّ اثْنَْينِّ َوأَْهلََك إِّالَّ َمن سَ  ْل فِّيَها مِّ نَا َوفَاَر التَّنكورد قدْلنَا اْحمِّ ْلقَاْولد َوَماْن آَماَن َوَماا آَماَن بََق َعلَْيهِّ اَحتَّى إِّذَا َعاء أَْمرد

 )هود( 40َمعَهد إِّالَّ قَلِّيٌل 

 على الهـول سـيرها وسـراها        قيـل للعبـد سر فسار وباهلل 

 عـلى رأس شـاهق مـرساهـا        قيل فأهبط فقد تناهت بك الفلك 

ا   عـزاء الـبر ليس لهـا كـذاب       فجازى هللا باألعل المرء نوحل

 غـداة اتهام المـوت القــالب         حمـلت سفينته وأنـجت بما  

 وفاض الماء ليس له عــراب        عيشه أرسـل الطوفان تجرى 

كأن سعار زاخرة الهـضاب )*( البدء والتااريخ للمطهار بان طااهر المقدساي الجازء       على أمواج أخضر ذي حبيك 

 الثالث الفصل العاشر.

 :لت بن أبي الص أمية* قال 

 فوق الجبال حتى عالها  صار     وعا  بماء  تنورهم فار 
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 ( 40 )اآلية رقم   سورة هود الجامع ألحكام القرآن)*( 

 :بن أبي الصلت  أمية* قال 

 ـه من أمير السـوء ينتقـموأن     عرفت أن لن يفوت هللا ذو قـدم

 خـالل عريتهـا كأنها عـوم     المسبح الخشب فوق الماء سخرها

 بكـل موج مـع األرواح تقتحم     تجري سفينة نـوح في عـوانبه

 هللا مـوف للنـاس ما زعمـوا     نـودي قـم واركبن بأهـلك أن

 ممأ وقد صرعت من حولها األم     مشحونة ودخان المـوج يرفعها

 بكـل ما استـودعت كأنها اطم     حتى تسوت على الجودي راسية

ِّ َوقِّ  يا ااودِّ ااَي األَْماارد َواْسااتََوْت َعلَااى اْلجد اايَض اْلَماااء َوقدضِّ ااي َوغِّ ااي َماااءكِّ َويَااا َسااَماء أَْقلِّعِّ يااَل بدْعاادال لاِّْلقَااْومِّ َوقِّيااَل يَااا أَْرضد اْبلَعِّ

يَن  نَّا َعذَاٌب قِّيَل يَا ندوحد اْهبِّْط بِّ ...  44الظَّالِّمِّ دمَّ يََمسكهدم ماِّ ْم ث دَمٌم َسندَمتاِّعدهد عََك َوأ ن مَّ مَّ دَمم  ماِّ نَّا َوبَرَكات  َعلَْيَك َوَعلَى أ أَلِّيٌم َسالَم  ماِّ

ن قَْبلِّ َهـذَا فَاْصبِّْر إِّ 48 َك مِّ َها أَنَت َوالَ قَْومد يَها إِّلَْيَك َما كدنَت تَْعلَمد ْن أَنبَاء اْلغَْيبِّ ندوحِّ تَّقِّيَن تِّْلَك مِّ  )هود( 49نَّ اْلعَاقِّبَةَ لِّْلمد

 )*( خزانة األدب للبغدادي باب الشاهد الحادي عشر بعد السبعمائة"هللا موف للناس مازعما"

 * قال أمية أبن أبي الصلت في سفينة نوح :

 مع قـوى السباع واألفـيال      تصـر  الطير والـبرية فيها

 هري غوارب كالجبالبين ظ    حين فيها من كل ما عا  زوج

 )*( كتاب الحيوان للجاحظ باب شعر في ذكر الفيل.

 * قال النابغة الذبياني:

  :فمن الذي يقول هذا الشعرالنبي صلعم قال 

ل ثِّيابي  ل َخلَقا دَطنك بَي الظدنوند       أتيتدك عـاريا  على َوَعل ت

وح ال يَخو      فألفيت األَمانةَ لـم نَخنها   ن كذلك َكان نـد

 .هو أشعرد شدعرائكم :قال .هو النابغة :قالوا

 كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر)*( العقد الفريد ألبن عبد ربه باب الجزء الثاني 

محمد يحفظ قصة نوح من أقوال العديد من الشعراء وذلك من سماعه لشعر النابغة الاذبياني وساماعه لشاعر أمياة ومان 

الذين معه في السفينة؟ فمرة أهل نوح نجوا إال أبناه ومارة يقاول وماا آمان معاه إال قليال ومارة معاه  هنا لم يحدد كم عدد

أمم. أما أمية أبن أبي الصلت قال قصة نوح وحدد أن من كان في الفلك ثمانية ولم يستطع محمد تحديدهم وقال أمياة أن 

في مشكلة ما هاو التناور الاذي فاار فاي شاعر أمياة وفاار التنور فار وقال القرآن بمثل ما قال ووقع السابقون والالحقون 

أيضا في قرآن محمد ولم يوعد له ذكر في التوراة ...؟ حكى كثير من الشعراء قصة نوح في أشاعارهم وأغارب ماا فاي 

يَهاا إِّ القرآن أنه يقول ذلك من أنباء الغيب يوحيه العليم الخبير إلى محمد "  ْن أَنبَاء اْلغَْيابِّ ندوحِّ َهاا تِّْلَك مِّ لَْياَك َماا كدناَت تَْعلَمد

ن قَْبلِّ  َك مِّ " تري صدق إله محمد أم كذب ؟ أم صدق عرب الجاهلية عندما قاالوا أسااطير األولاين نعرفهاا أَنَت َوالَ قَْومد

ومحمد يسمعها صباح مساء؟ من أوحى إلى أمية وسويد بن قارب والنابغة وغيارهم وغيارهم بقصاص الساابقين؟ عبال 

سفينة نوح في الشعر الجاهلي وقرآن محمد وخالف كتب أهل الكتاب ترى هل عاء القارآن مصادقا  الجودي رست عليه

 لكتب أهل الكتاب أم مصدقا لشعراء الجاهلية؟؟؟ 

  

 : عن لوط

 * قال أمية بن أبي الصلت :

 ثم لوط أخو سادوم أتاها إذ أتاها برشدها وهــداها

 قـراهاراودوه عن ضيفه ثم قالوا قد نهيناك أن يقيم 

 عرض الشيخ عند ذاك بنات كظباء باعرع فـرعاها

 غضب القوم عند ذاك وقالوا أيها الشيخ خطبة نأباها

 القوم أمرهم وعجوز خيب هللا سعيها ولحاها أعمع

 أرسل هللا عند ذاك عذابا ععل األرض سفلها أعالها

 ورماها بحاصب ثم طين ذي حروف مسوم إذ رماها

 -58. الباادء والتاااريخ الجاازء الثالااث سااخا باااب  زكريااا باان محمااد باان محمااود القزويناايلعباااد آثااار الاابالد وأخبااار ال)*(

 لياقوت بن عبد هللا الحموي.  -201للمطهر بن طاهر المقدسي. معجم البلدان الجزء الثالث 

ا َعاءْت رد  ايٌب َولَمَّ ْم ذَْرعلاا َوقَااَل َهاـذَا يَاْوٌم َعصِّ ْم َوَضاَق بِّهِّ يَء بِّهِّ ان قَْبالد  77سدلدنَا لدوطلا سِّ اهد يدْهَرعداوَن إِّلَْياهِّ َومِّ َوَعااءهد قَْومد

الء بَنَاتِّي هدنَّ أَْطَهرد لَكدْم فَاتَّقدواْ  دْخزد  هللاَكاندواْ يَْعَملدوَن السَّياِّئَاتِّ قَاَل يَا قَْومِّ َهـؤد ايدٌ َوالَ ت شِّ اٌل رَّ انكدْم َرعد ونِّ فِّاي َضاْيفِّي أَلَاْيَس مِّ

يدد  78 ْن َحقا  َوإِّنََّك لَتَْعلَمد َما ندرِّ يد   79قَالدواْ لَقَدْ َعلِّْمَت َما لَنَا فِّي بَنَاتَِّك مِّ ْكان  َشادِّ ي إِّلَاى رد ةل أَْو آوِّ  80قَااَل لَاْو أَنَّ لِّاي بِّكداْم قداوَّ

سدلد َرباِّ  انكدْم أََحادٌ إِّالَّ اْمَرأَتَاَك إِّ قَالدواْ يَا لدوطد إِّنَّا رد اَن اللَّْيالِّ َوالَ يَْلتَفِّاْت مِّ واْ إِّلَْيَك فَأَْسرِّ بِّأَْهلَِّك بِّقِّْطع  ماِّ
لد ايبدَها َماا َك لَن يَصِّ نَّاهد مدصِّ

ياب   اْبحد بِّقَرِّ ْبحد أَلَاْيَس الصك دَهدمد الصك ْم إِّنَّ َمْوعِّ نَاا َععَْلنَاا َعا 81أََصابَهد اا َعااء أَْمرد ان فَلَمَّ َجااَرةل ماِّ لِّيََهاا َساافِّلََها َوأَْمَطْرنَاا َعلَْيَهاا حِّ

نضدود   يل  مَّ جاِّ  )هود( 82سِّ
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لقد تطابق القرآن مع شعر الجاهلية وصادق على أشعار أمية بان الصالت وأختلاف ماع التاوراة فاي بعاض الجزئياات!!! 

شعار أمية؟ لماذا أختلف محمد ماع هل الذي أوحى إلى أمية هو الذي أوحى إلى محمد؟ هل محمد نسخ وسرق وأنتحل أ

 التوراة هل الختالف المصدر؟؟؟ 

 

 :  يونس واليقطينة

 :ذلك بيتا من شعر قبل اإلسالم في الصلت قال ابن أبي* 

 من هللا لوال هللا ألفى ضاحيا    فانبت يقطينا عليه برحمة  

  .146وأنبتنا عليه شجرة من يقطين الصافاتسورة باب  الدر المنثور في التفسير بالمأثور)*(

 الصلت: أمية بن أبي* قال 

. قصاة ياونس ألبان كثيار بااب  البداياة والنهاياة)*( وقاد باات فاي أضاعاف حاوت ليالياا  وأنت بفضل منك نجيت يونسا 

 وأبن هشام يذكرها لزيد بن عمرو نفيل. 

ْرَسلِّيَن  َن اْلمد ونِّ  139َوإِّنَّ يدوندَس لَمِّ اينَ  140إِّذْ أَبََق إِّلَى اْلفدْلكِّ اْلَمْشحد دَْحضِّ اْن اْلمد اوتد َوهداَو 141فََسااَهَم فََكااَن مِّ فَاْلتَقََماهد اْلحد

لِّيٌم  يَن  الفَلَوْ  142مد َسباِّحِّ ْن اْلمد دوَن لَلَبَِّث فِّي بَْطنِّهِّ إِّلَى يَْومِّ يدبْ  143أَنَّهد َكاَن مِّ َوأَنبَتْنَاا  145فَنَبَذْنَاهد بِّاْلعََراء َوهدَو َسقِّيٌم  144عَث

ين   ن يَْقطِّ  )الصافات(146َعلَْيهِّ َشَجَرةل ماِّ

أختلف محمد مع التوراة فلم يقول لنا ما هو الغرض اإللهي من اليقطينة وكم يوم مكث يونس في بطن الحوت؟؟؟؟ وقع 

بعدها حيرة عن المدة التاي مكثهاا ياونس فاي بطان الحاوت الابعض قاال سااعة المفسرون وكتاب األحاديث في حيرة ما 

والبعض قال ثالثة أياام وسابعة وعشارين وأربعاين يوماا !!! لكان ماا سابب االخاتالف؟ السابب واضاح أن األساتاذ أمياة 

ن مصادر وغيره من األساتذة لم تأت في أشعارهم المدة ولذلك فالمصادر الاذي نهال مناه محماد كاان ناقصاا ويختلاف عا

    كتب هللا التوراة واإلنجيل ...

 

 : إبراهيم والفداء

 * قال أمية بن الصلت: 

 وإلبراهيـم الموفي بالنـذر إحسابا وحامـل األعزال

 بكره لـم يكن لصبر عنه أو يـراه فـي معشر أقتال

 أبنـي إني نـذرت هلل شحيطا فاصبر فـدى لك خالي

 غـير انتحالفأعاب الغـالم أن قـال فيه كل شئ هلل 

 أبتي إننـي عزيتـك باهلل تقيا بـه علـى كـل حـال

 فاقض ما قد نذرت هلل واكفف عن دمي أن يمسه سربالي

 واشدد الصفد ال أحيد عن السكين حيد األسير ذي األغالل

 فكـه ربـه بكبط عـالل  بينما يخـلع السرابيل عنـه

 قـال خـذه وأرسل أبنك إني للـذي قد فعلتما غير قالي

 ربما تكـره النفـوس من الشر لـه فرعة كحـل العقال

 المطهار بان طااهر المقدساي )*( خزانة األدب للبغدادي باب الشاهد الساابع والثالثاون بعاد األربعمائاة. البادء والتااريخ

 . إسحاق فيما حكى وذكر ابنباب   العاشر الفصل الجزء الثالث

ا بَلََك َمعَهد السَّْعَي قَاَل يَا بدنَيَّ إِّناِّي أََرى فِّي اْلَمنَامِّ أَ  ددنِّي إِّن فَلَمَّ داْؤَمرد َساتَجِّ َك فَانظدْر َمااذَا تَاَرى قَااَل يَاا أَبَاتِّ اْفعَاْل َماا ت ناِّي أَذْبَحد

يَن  هللاَشاء  ابِّرِّ َن الصَّ ا أَْسلََما َوتَلَّهد لِّْلَجبِّينِّ  102مِّ يمد  103فَلَمَّ ْؤيَا إِّنَّاا َكاذَلَِّك نَ 104َونَادَْينَاهد أَْن يَا إِّْبَراهِّ ي قَدْ َصدَّْقَت الرك ْجازِّ

نِّيَن  ْحسِّ َو اْلبَ  105اْلمد بِّيند الإِّنَّ َهذَا لَهد يم   106ء اْلمد ْبح  َعظِّ  )الصفات(107َوفَدَْينَاهد بِّذِّ

عاءت قصة إبراهيم في سفر أمية بن الصلت لكن لم صمت ولم يقل أسم الاذبيح كماا عااءت باه التاوراة ولاذلك لام ياذكر 

ن كتباوا أحادياث محماد الابعض يقاول الاذبيح إساماعيل والابعض قاالوا القرآن أسم الذبيح وتضاربت أقوال المفسرين وم

 إسحاق واحتاروا لكن لم يعرفوا ما المغذي والدرس من قصة الفداء ....

  

 : سليمان والهدهد

 * قال ورقة بن نوفل:

 والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا    لم تغن عن هرمز يومال خزائنه 

 والجـن واألنس فيما بينها مرد    وال سليمان إذ تجري الرياح به 

 من كـل اوب إليها وافـد يفـد    أين الملوك التي كـانت لعزتها 

ل كما وردوا    حوض هنالك مورود بال كذب    ال بد من ورده يوما

 .فصل ذكر خديجة لورقة بن نوفل عن النبي عليه الصالة والسالم )*( البداية والنهاية ألبن كثير الجزء الثاني باب

نَّاةِّ نََسابا"فسر بعضهم قولاه تعاالى:*  ( وورد مثلاه فاي كاالم العارب، فقاد قاال 158)الصاافات:  "َوَععَلدواْ بَْينَاهد َوبَاْيَن ٱْلجِّ

 األعشى في سيدنا سليمان عليه السالم: 

ل لديه يعملون بال      وسخر من عن المالئك تسعة   أعر قياما

 (34)البقرة:  * تفسير روح المعاني لألوسي
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هِّ إِّلَى ا ي بِّأَْمرِّ فَةل تَْجرِّ يَح َعاصِّ يَن ألَ َولِّسدلَْيَماَن الراِّ  )األنبياء( 81ْرضِّ الَّتِّي بَاَرْكنَا فِّيَها َوكدنَّا بِّكدلاِّ َشْيء  َعالِّمِّ

َخاء َحْيثد أََصاَب  هِّ رد ي بِّأَْمرِّ يَح تَْجرِّ ْرنَا لَهد الراِّ ا 36فََسخَّ يَن كدلَّ بَنَّاء َوَغوَّ  )ص( 37ص  َوالشَّيَاطِّ

 * قال أعشى قيس المعروف باألعشى األكبر:

 له ازج عـال وطئ مـوثق      بنـاه سليمان بن داود حقبـة

 بالط ودارات وكلس وخندق      يوازي كبيـداء السماء ودونه

 ومسك وريحان وراح تصفق     له درمـك في رأسه ومشارب

 سقوقدر وطبا  وصاع ودي     وحور كأمثال الدمى ومناصف

 ولكن اتاه المـوت ال يتابق     فذاك ولم يعجز من الموت ربه

 )*( شعراء النصرانية قبل اإلسالم لأب لويس شيخو باب أعشى قيس.

 * قال النابغة الذبياني يمدح النعمان بن النذر :

 فضال على الناس في األدنى وفي البعد   فتلك تبلغني النعمــان أن لـه

 وال أحاشى من األقــوام من أحــد   يشبهه وال أرى فاعال في الناس

 قـم في البريـة فاحددهـا عن الفنـد   اال سليمان إذ قــال اإلله لـه

 يبنـون تدمـر بالصفـاح والعمــد   وخبر الجـن أني قـد أذنت لهم

 كمـا أطاعـك وأدهلل علـى الرشـد   فمن أطاعـك فانفعـه بطاعتـه

 تنهى الظلوم وال تقعـد على ضمـد    ومن عصـاك فعاقبـه معاقبـة

 كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد     والخيـل تمرغ غربا في أعنتها

)*( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للشيخ البغدادي باب الشاهد السادس والثالثون بعد المائتين. بلاوغ األرب فاي 

 تدمر.. أحوال العرب لألوسي باب العرب ومبانيها في بوادي الشام

اٌب  ودَ سدلَْيَماَن نِّْعَم اْلعَْبدد إِّنَّهد أَوَّ يَادد  30َوَوَهْبنَا لِّدَاود افِّنَاتد اْلجِّ ِّ الصَّ يا َض َعلَْيهِّ بِّاْلعَشِّ ابَّ اْلَخْيارِّ  31إِّذْ عدرِّ فَقَاَل إِّناِّي أَْحبَْبتد حد

َجابِّ  ْكرِّ َرباِّي َحتَّى تََواَرْت بِّاْلحِّ دكوَها َعلَيَّ فَطَ  32َعن ذِّ ا بِّالسكوقِّ َوارد َولَقَادْ فَتَنَّاا سدالَْيَماَن َوأَْلقَْينَاا َعلَاى  33ْعنَاقِّ ألفَِّق َمْسحل

دمَّ أَنَاَب  ياِّهِّ َعَسدلا ث ْلكلا  34كدْرسِّ ِّ اْغفِّْر لِّي َوَهْب لِّي مد اي  القَاَل َربا ي إِّنَّاَك أَناَت اْلَوهَّاابد أليَنبَغِّ اْن بَْعادِّ ْرنَا لَاهد  35َحاد  ماِّ فََساخَّ

َخاء َحْيثد أََصاَب الراِّ  هِّ رد ي بِّأَْمرِّ اص   36يَح تَْجرِّ يَن كدلَّ بَنَّاء َوَغوَّ نِّيَن فِّي ا 37َوالشَّيَاطِّ قَرَّ يَن مد  )ص( 38ْصفَادِّ ألَ َوآَخرِّ

قال األستاذ ورقة بن نوفل أن هللا سخر لساليمان الاريح والجان وأن الماوتى سايردون الحاوض ليشاربوا مااء باارد طبعاا 

قال أستاذه ورقة وخالف كتاب هللا التاوراة واإلنجيال وقاال األساتاذ النابغاة الاذبياني باأن ساليمان كاان لاه وقال محمد كما 

خيل كالطير فقال بها القرآن أيضا وأضاف المفسرون بأنه كانات لهاا أعنحاة وقاال األساتاذ النابغاة باأن الجان الاذي كاان 

بأن كل له بنااء وغاواص وغياره كثيار لكان لمااذا تطاابق  لسليمان بعضه مطيع وهم الذين سيبنون له تدمر وقالها محمد

محمد مع شعراء الجاهلية وأختلف مع كتب هللا التوراة واإلنجيل؟ هل صدق العرب المعاصرين لمحمد أم كذبوا عنادما 

اْن أَنبَااء اْلغَْيابِّ قالوا أساطير وترهات وخرافات األولين ؟ هل صدق أم كذب إله القرآن عندما قال " يَهاا إِّلَْياَك  تِّْلاَك مِّ ندوحِّ

ن قَْبلِّ  َك مِّ َها أَنَت َوالَ قَْومد  "؟ من الذي أوحى لشعراء الجاهلية حتى أنهم قالوا كما قال القرآن بل سبقوه؟ َما كدنَت تَْعلَمد

 * قال تبع الحميري:

 ملكا تدين له الملوك وتحشد      قد كان ذو القرنين قبلي مسلما

 لكتهم حتى أتاها الهـدهدم     من بعــده بلقيس كانت عمتي

 )*( بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب لآللوسي الجزء الثالث باب علم العرب باألخبار.

قال شعراء الجاهلية أن بلقيس كانت تقضي أمرها بالهدهد وأيضا قال القرآن أن قضاء األمار باين ساليمان وبلقايس كاان 

 بالهدهد. 

َن اْلغَائِّبِّيَن  الَي َوتَفَقَّدَ الطَّْيَر فَقَاَل َما لِّ  دْهددَ أَْم َكاَن مِّ يدلا أَْو أل 20أََرى اْلهد بَنَّهد َعذَابلا َشدِّ بِّاين  ألَعذاِّ ذْبََحنَّهد أَْو لَيَأْتِّيَناِّي بِّسداْلَطان  مك

ن َسبَ   بِّنَبَ   يَقِّين   21 دَك مِّ ئْت ْط بِّهِّ َوعِّ يد  فَقَاَل أََحطتد بَِّما لَْم تدحِّ ان كدالاِّ  22فََمَكَث َغْيَر بَعِّ دوتِّيَاْت مِّ اْم َوأ ل تَْملِّكدهد إِّناِّي َوَعدتك اْمَرأَة

ايٌم  ْم فََصادَّهدْم َعانِّ  23َشْيء  َولََها َعْرٌ  َعظِّ امد الشَّاْيَطاند أَْعَماالَهد ِّ َوَزيَّاَن لَهد ََّ ان ددونِّ  ددوَن لِّلشَّاْمسِّ مِّ  َوَعادتكَها َوقَْوَمَهاا يَْساجد

ْم  ددوا  الأَ  24يَْهتَددوَن  الالسَّبِّيلِّ فَهد جد اْلَخْبَء فِّي السََّماَواتِّ َوا هلليَْسجد ي يدْخرِّ دْعلِّنداوَن ألالَّذِّ دْخفداوَن َوَماا ت  25ْرضِّ َويَْعلَامد َماا ت

يمِّ  الإِّلَهَ إِّ  هللا ال ْم فَان ... 26هدَو َربك اْلعَْر ِّ اْلعَظِّ دمَّ تََولَّ َعْنهد ْم ث تَابِّي َهذَا فَأَْلقِّْه إِّلَْيهِّ عدوَن اذَْهب باِّكِّ قَالَْت يَاا  28ظدْر َماذَا يَْرعِّ

يٌم  أأَيكَها المَ  تَاٌب َكرِّ ْلقَِّي إِّلَيَّ كِّ
د ن سدلَْيَماَن َوإِّنَّهد بِّْسمِّ  29إِّناِّي أ يمِّ  هللاإِّنَّهد مِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ أَْفتدونِّي فِّي  أقَالَْت يَا أَيكَها المَ  31 ...الرَّ

ا َحتَّا عَاةل أَْمارل ي َماا كدناتد قَاطِّ لَّااةل  ... 32ى تَْشاَهددونِّ أَْمارِّ ةَ أَْهلَِّهاا أَذِّ ازَّ لداوَك إِّذَا دََخلداوا قَْريَاةل أَْفَساددوَها َوَععَلداوا أَعِّ قَالَاْت إِّنَّ اْلمد

يَن  ....َوَكذَلَِّك يَْفعَلدوَن  ْسلِّمِّ دونِّي مد قَ  38يَأْت ن مَّ ناِّ أَنَا آتِّيَك بِّهِّ قَْبَل أَن تَقدوَم مِّ َن اْلجِّ ْفريٌت ماِّ ايٌن قَاَل عِّ يٌّ أَمِّ َك َوإِّناِّاي َعلَْياهِّ لَقَاوِّ امِّ

 )النمل( 39

السؤال لماذا لم يوعد أثر للهدهد في كتب أهل الكتاب؟؟ لماذا تطابق القرآن مع شعراء الجاهلية واختلف ماع كتاب أهال 

! مااا الكتااب فااي القصاص التااي تحكاي عاان أنبيااء أهاال الكتااب؟؟؟ حرفااوا كتابهم لعاانهم هللا هكاذا يجيااب فضايلة الشاايخ !

 الهدف والمغزى من التحريف؟؟؟

 * قال رؤبة بن العجاج:

 علم سليمان كالم النمل      لو كنت عدلامت كالم الحكل

    الحكل )أسم حيوان مثل النمل(

 )*( كتاب الحيوان للجاحظ باب كالم النمل.
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 علوقياة الساالم نبقاة اعن ابن مسعود رضي هللا عناه أن نملاة تجار نصاف شاقها حملات إلاى ساليمان بان داود عليهما* 

 :يديه فلم يلتفت إليها، فرفعت رأسها فقالت وضعتها بين

  وإن كان عنه ذا غنى فهو قابله      أال كلنا يهدي إلى هللا ماله  

 لقصر أعلى البحر منه مناهله      ولو كان يهدي للجليل بقدره 

  لهولم يك في وعداننا ما يشاك       ولكننا نهدي إلى من نحبه  

ويقول لك اقبل هديتها، ف ن هللا تعالى يحاب عهاد  فأتاه عبريل عليه الصالة والسالم، فقال إن هللا عز وعل يقرئك السالم

 .رضي هللا عنهما المقل، وأسنده الديلمي عن ابن عمر

حارف  اإلمام إسماعيل الشافعي العجلاونيكشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس )*( 

 .الجيم

لقد تحدثت النملة وقالات شاعرا فماا رأياك ياا فضايلة الشايخ؟؟ نعام ساتقول أحادياث ضاعيفة مكذوباة ضاعيفة اإلساناد وال 

تتخيلون أنكم قد أعبتم لكن ماا غااب عان فضايلتكم تصل إلى درعة التواتر و... كالم معلب تقذفون به كل من يناقشكم و

 أنه نفس كالم القران !!

نَكدْم   لداوا َمَسااكِّ ي النَّْملِّ قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيكَها النَّْمالد ادْخد نداوددهد َوهداْم  الَحتَّى إِّذَا أَتَْوا َعلَى َوادِّ َمانَّكدْم سدالَْيَماند َوعد وَن  اليَْحطِّ يَْشاعدرد

ْعنِّاي أَْن أَْشااكدَر نِّْعَمتَاَك الَّتِّااي أَْنعَْماَت َعلَاايَّ َوَعلَاى َوالِّاادَيَّ َوأَ فَتَبَسَّاَم  18 ِّ أَْوزِّ اان قَْولَِّهاا َوقَاااَل َربا كلا ماِّ ا َضااحِّ ْن أَْعَماَل َصااالِّحل

يَن  الِّحِّ َك الصَّ بَادِّ ْلنِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ  )النمل(19تَْرَضاهد َوأَدْخِّ

 قال أمية: * 

 ليال  على ملكه ثال       طرالق وسليمان إذ يسيل له

 (50)إبرهم : مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

قال يحيى بن سالم: ولم يكن يفعل ذلك إال بكفرهم، ف ذا آمنوا أطلقهم ولم يساخرهم. ووعاد علاى ساور مديناة ساليمان * 

 عليه السالم:

ـلد في مهل لنـال ذلك سليمـان بـن داوِّ  ل ينال الخد  دلـو أن حياا

 سالت له العين عين القطر فائضة فيه ومنه عطـاٌء غير موصود

ل بعـد أخدود  لم يبق من بعدها في الملك مرتقيال حتى تضمن رْمسا

 إال من هللا ذي التقوى وذي الجود      هـذا التْعلَـم أنا الملك منقطـع 

 )سورة ص( تفسير النكت والعيون للماوردي)*( 

يَح  اناِّ َمان يَْعَمالد بَاْيَن يَدَْياهِّ بِّا ِّذْنِّ َولِّسدلَْيَماَن الراِّ اَن اْلجِّ َها َشْهٌر َوأََسْلنَا لَهد َعْيَن اْلقِّْطرِّ َومِّ َها َشْهٌر َوَرَواحد ْغ  غدددوك َرباِّاهِّ َوَمان يَازِّ

يرِّ  ْن َعذَابِّ السَّعِّ ْقهد مِّ نَا ندذِّ ْم َعْن أَْمرِّ ْنهد  )سب (12مِّ

الجاهلية لكن السؤال لمااذا ساالت عان القطار فاي أشاعار الجاهلياة األشعار التي وعدت بالعربية فهي من صناعة عرب 

وفي أشعار أمية ابن أبي الصلت وقرآن محمد ولم يوعد لها اثر في كتاب هللا التوراة؟ دعاوى التحرياف لايس لهاا سابب 

طاابق باين وال تستند على منطق لماذا يحرفوا هذه النقطة ما الهدف؟ ان دعوى التحرياف تبعاث علاى الساخرية. لكان الت

شعراء الجاهلية وقرآن محمد يدل على وحدة المصادر واختالفهماا ماع كتاب أهال الكتااب يادل علاى أن الشاعر والقارآن 

 ليس من عند هللا !!

 قاله ابن عباس، قال لبيد: 

 يقاتل مضاعفة من نسجه إذ    وابنه وما نسجت أسراد دواد

 وقال الهذلي: 

  تباع صنع السوابكداود أو     قضاهما وعليهما مسرودتان

   )سورة سب (( * تفسير النكت والعيون للماوردي 

يٌر  ا إِّناِّي بَِّما تَْعَملدوَن بَصِّ ْر فِّي السَّْردِّ َواْعَملدوا َصالِّحل  )سب (11أَنِّ اْعَمْل َسابِّغَات  َوقَداِّ

 واإلنجيل؟؟؟ سابغات وقدر في السرد لماذا قالها القرآن وشعراء الجاهلية ولم يرد ذكر لها في التوراة

وقال وهب: كان مستقر سليمان عليه السالم بتدمر وكانت الجن قد بنتها له بالصفاح والعمد والرخام األبيض واألشاقر، 

 وفيه يقول النابغة

 العبد في البرية فاصددها عن      أال سليمان قد قال اإلله له قم

 يبنون تدمر بالصفاح والعمد      وعيط الجن إني قد أذنت لهم

ل منقورة في صخرة بأرض يشكر شاهدة لبعض أصحاب سليمان عليه السالم وهي  :ووعدت أبياتا

 نروح من األوطان من أرض تدمر     ونحن وال حول سوى حول ربنا 

ل نفوسهم   بنصـر ابن داود النبي المطـهر     أناس أعـز هللا طـوعا

ل فمن    لهم في معاني الدين فضل ورفعة   خير معشر وإن نسبـوا يوما

 مبـادرة عن يسـرها لـم تقصر وإن ركبوا الريح المطيعة أسرعت 

 مسـيرة شـهر والـغد وآلخـر     إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا 

 )سورة سبأ(انتهى ما حكى وهب تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 

َها َشْهٌر َوأَسَ  َها َشْهٌر َوَرَواحد يَح غدددوك ْغ َولِّسدلَْيَماَن الراِّ اناِّ َمان يَْعَمالد بَاْيَن يَدَْياهِّ بِّا ِّذْنِّ َرباِّاهِّ َوَمان يَازِّ اَن اْلجِّ ْلنَا لَهد َعْيَن اْلقِّْطرِّ َومِّ

يرِّ  ْن َعذَابِّ السَّعِّ ْقهد مِّ نَا ندذِّ ْم َعْن أَْمرِّ ْنهد  )سب (12مِّ
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ا وعاودة ولايس وهنا نرى العجب في تصديق القرآن ألشعار الجاهلية من حيث تسخير الريح لسليمان مسيرة شهر ذهاب

 هناك أي اثر لذلك في كتب هللا التوراة واإلنجيل !!! 

 ماذا أقول عن بساط الريح السليماني؟ بساط الريح عميل ومريح وله عناحين ...

 

 : فرعون وموسى

 * قال أمية عن فرعون وموسى:

 بعثت إلى موسى رسـوال مناديا   وأنت الذي من فضل سيب ونعمة

 كثـير به يارب صـل ليا عناحيا    ي فأننيفقـال أعني يـا أبن أم

 على المرء فرعون الذي كان طاغيا   وقـلت لهارون أذهبا فتظاهـرا

بِّين   وَن بِّآيَاتِّنَا َوسدْلَطان  مك وَسى َوأََخاهد َهارد دمَّ أَْرَسْلنَا مد وَن نَبِّيًّا )المؤمنون( 45ث ْحَمتِّنَا أََخاهد َهارد ن رَّ  يم()مر53َوَوَهْبنَا لَهد مِّ

 بـال وتـد حتى اطمأنت كما هيا      وقـوال له أأنت سـويت هـذه

 بـال عمـد أرفق إذا بـك بانيـا      وقـوال له أأنت رفعـت هـذه

ن كدلاِّ دَابَّ ألَ َخلََق السََّماَواتِّ بِّغَْيرِّ َعَمد  تََرْونََها َوأَْلقَى فِّي ا يدَ بِّكدْم َوبَثَّ فِّيَها مِّ َي أَن تَمِّ اَن السَّاَماء َمااء ْرضِّ َرَواسِّ ة  َوأَنَزْلنَا مِّ

يم   ن كدلاِّ َزْوج  َكرِّ  )لقمان( 10فَأَنبَتْنَا فِّيَها مِّ

 منـيرا إذا ما عنـه الليل ساريـا      وقـوال له أأنت سويت وسطها

ا نِّيرل ا مك ا َوقََمرل َراعل ا َوَععََل فِّيَها سِّ وعل ي َععََل فِّي السََّماء بدرد  قان()الفر 61تَبَاَرَك الَّذِّ

 فأصبح منه البقـل يهتز رابيـا    وقوال له من أنبت الحب في الثرى

)*( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للشايخ البغادادي بااب ترعماة أمياة أباي الصالت. وعااءت فاي السايرة النبوياة 

 ألبن هشام لزيد بن عمرو نفيل باب شعر زيد في فراق دين قومه.

دْم أََشدك َخْلقلا أَمِّ  اَها  27 السََّماء بَنَاَها أَأَنت ْرَض بَْعادَ ذَلِّاَك دََحاَهاا ألَ َوا 29َوأَْغَطَط لَْيلََها َوأَْخَرَج ضدَحاَها  28َرفََع َسْمَكَها فََسوَّ

ْنَها َماءَها َوَمْرَعاَها  30 بَاَل أَْرَساَها  31أَْخَرَج مِّ  )النازعات(32َواْلجِّ

لم يختلفوا في أنها من أشعار الجاهلة قبل محمد ونجد فيها التطابق مع القارآن  لقد اختلفوا في قائلها بين أمية أو زيد لكن

وهي أن هارون نبي مرسل بما يخالف التوراة فلم تذكر التوراة نباوة هاارون أو نازل علياه وحاي أو كتااب. تارى لمااذا 

ى التاوراة واإلنجيال هاو الاذي تطابق القرآن مع أشعار الجاهلية وأختلف مع كتب هللا التوراة واإلنجيال؟ هال الاذي أعطا

   أعطى القرآن أم أن الذي أعطى شعراء الجاهلية وأوحى إليهم هو الذي أوحى وأعطى محمدا القرآن؟

 * قال أمية عن فرعون :

 فهـال هلل كان شكـورا          وبفرعـون إذ تشـاق له الماء

 وال رب لي عليا يجيرا           قال إني أنا المجير على الناس

 )النازعات(24ْعلَى ألفَقَاَل أَنَا َربككدمد ا ... 17اذَْهْب إِّلَى فِّْرَعْوَن إِّنَّهد َطغَى 

 ناميات ولم يكن مقهورا          فمحـاه اإللـه من درعــات

 وأراه العـذاب والتدميرا          نزع الذكـر في الحيـاة وغنا

 كتهـم وموراوسنينا فأهل          أرسل الذارا والجـراد عليهـم

 وإن الجـراد كان ثبورا           ذكر الذارا إنه بفعـل الشـرر

)*( كتاااب الحيااوان للجاااحظ وحاشاايته باااب شااعر فااي التعااذيب بالنماال.دار إحياااء التاارا  العربااي بيااروت لبنااان تحقيااق 

 وشرح عبد السالم محمد هارون.

 قال سماك اليهودي: * 

 عهد موسى ولم نصدفعلى       ألسنا ورثنا كتـاب الحكيم 

تَاَب  وَسى اْلهددَى َوأَْوَرثْنَا بَنِّي إِّْسَرائِّيَل اْلكِّ  )غافر( 53َولَقَدْ آتَْينَا مد

 بسهـل تهـامـة واألخيف      وأنتـم رعاء لشاء عجاف 

 لدي كـل دهر لكم مجحف     ترون الــرعاية مجدال لكم 

 لمؤنفعن الظلم والمنطق ا    فيا أيهـا الشاهـدون انتهوا 

 يدلن عن العـادل المنصف     لعل الليالي وصرف الدهور 

 وعقـر النخيل ولـم تقطف     بقتـل النضـير وإعـالئها 

 )الحشر( تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

 

 : مريم والمسيح ونصرانية ما قبل محمد

العاارب تعتنااق النصاارانية وكااذلك  لقااد انتشاارت المساايحية فااي عزياارة العاارب بصااورة كبياارة فكاناات تغلااب أكباار قبائاال

باإلضافة إلى قبائل نجران وحوار وفدها ماع محماد وبعاد هاذا الحاوار  ءيقبيلة طوقبيلة بني كلب الغساسنة والمناذرة و

آية من آل عمران وكانت عبارة عن تلخيص موعز لهذا الحوار. فكل هذه القبائال النصارانية وغيرهاا  70عاء محمد بـ 

 شعرا وشاع وأنتشر في عزيرة العرب وسمعه محمد كما سمعه باقي العرب.  قال شعراؤها بالطبع

 أبن أبي الصلت : أمية* قال 

 وفي دينكـم من ربى مريـم آية منبئة والعبـد عيسى بن مريم 
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ين   هد آيَةل َوآَوْينَاهدَما إِّلَى َرْبَوة  ذَاتِّ قََرار  َوَمعِّ دمَّ  نون()المؤم 50َوَععَْلنَا اْبَن َمْريََم َوأ

 أنـابت لوعـه هللا ثـم تبتـلت فسـبح عنهـا لومـة المتلـوم 

 فـال هي همت بالنكـاح وال دنت إلى بشـر منها بفـرج وال فم 

 ولطت حجاب البيت من دون أهلها تغيب عنهم في صحارى دمدم 

ْن أَْهلَِّها َمَكانلا َشاْرقِّيًّ  تَابِّ َمْريََم إِّذِّ انتَبَذَْت مِّ وَحنَاا فَتََمثَّاَل لََهاا  16ا َواذْكدْر فِّي اْلكِّ َجابلاا فَأَْرَساْلنَا إِّلَْيَهاا رد اْم حِّ ان ددونِّهِّ فَاتََّخاذَْت مِّ

يًّا  ا َسوِّ  )مريم( 17بََشرل

 يحـار بها الساري إذا عن ليله وليس وإن كـان النهـار بمغلـم 

 فقـال أال ال تجزعـي وال تكذبي مالئكة من رب عـاد وعـرهم 

  نني رسـول من الرحمـن يأتيـك بابنم أنيبـي وأعطي ما سئلت ف

 فقـالت له أنى يكـون ولـم أكن بغيـا وال حبـلى وال ذات قيـم 

نَك إِّن كدنَت تَقِّيًّا  ْحَمن مِّ يًّاا  18قَالَْت إِّناِّي أَعدوذد بِّالرَّ اا َزكِّ قَالَاْت أَنَّاى يَكداوند لِّاي 19قَاَل إِّنََّما أَنَاا َرسداولد َرباِّاكِّ ألَهاَب لَاكِّ غدالمل

يًّا غد   )مريم( 20الٌم َولَْم يَْمَسْسنِّي بََشٌر َولَْم أَكد بَغِّ

 أأخـرج بالرحمـن إن كنت مسلمـا كالمي فأقعـد ما بدا لك أو قم 

 فسبح ثـم اغترها فالتقيت به غالمـا سـوى الخـلق وليس بتـوأم 

 بنفخته في الصدر من عيب درعها وما يصرم الرحمن مل أمر بصرم

دبِّاهِّ َوَكانَاْت  َوَمْريََم اْبنَتَ  نَاا َوَصادَّقَْت بَِّكلَِّمااتِّ َرباَِّهاا َوكدت وحِّ ان رك ْمَراَن الَّتِّي أَْحَصنَْت فَْرَعَها فَنَفَْخنَا فِّياهِّ مِّ اَن اْلقَاانِّتِّيَن عِّ  12مِّ

 )التحريم(

نَا َوَععَْلنَاَها َواْبنََها آيَةل لاِّ  وحِّ ن رك يَن َوالَّتِّي أَْحَصنَْت فَْرَعَها فَنَفَْخنَا فِّيَها مِّ  )األنبياء( 91ْلعَالَمِّ

 فلمـا أتمتـه وعاءت لوضعـه فآوى لهـم مـن لومهـم والتنـدم 

 وقال من حولهـا عئت منكـرا فحـق بأن يلجى عليـه وتـرعمي 

يًّا  ئْتِّ َشْيئلا فَرِّ لدهد قَالدوا يَا َمْريَمد لَقَدْ عِّ وَن َما كَ  27فَأَتَْت بِّهِّ قَْوَمَها تَْحمِّ دْخَت َهارد يًّاا يَا أ اكِّ بَغِّ دمك اَن أَبدوكِّ اْمَرأَ َساْوء  َوَماا َكانَاْت أ

 )مريم( 28

 فأدركهـا من ربها ثـم رحمة بصـدق حـديث مـن نبي مكلم 

 فقـال لهـا أنـي من اللـه آيـة وعلمـني وهللا خـير معلـم 

 وأرسلت ولم أرسل غويا ولم أكن شقيا ولـم أبعث بفحط ومأثم 

تَاَب َوَععَلَنِّي نَبِّيًّا  قَاَل إِّناِّي َعْبدد هللا َكاةِّ َما ددْمتد َحيًّاا  30آتَانَِّي اْلكِّ بَاَركلا أَْيَن َما كدنتد َوأَْوَصانِّي بِّالصَّالةِّ َوالزَّ  31َوَععَلَنِّي مد

ا َشقِّيًّا  ا بَِّوالِّدَتِّي َولَْم يَْجعَْلنِّي َعبَّارل  )مريم( 32َوبَرًّ

 نزل الوحي على عيسى وهو ابن ثال  عشرة قصه عيسى بن مريم عم روينا عن الحسن أنه قال

أبان  مياةه ألذكار ذكر اختالفهم في هاذه القصاةباب  -123الجزء الثالث  لمطهر بن طاهر المقدسيلالبدء والتأريخ )*( 

 أبي الصلت.

يسى في القرآن وشعر أمية بن أبي الصلت   لماذا عاءت القصة بنفس تراكيبها في القارآن أمام هذا التطابق بين قصة ع

بدء من هروب مريم الى الصحارى أو المكان الشرقي وظهور هذا الكاائن الغرياب الاذي تعاوذت مناه إلاى النفخاة التاي 

ى هللا العجز وأنه لم يكن قادرا على نفخها وانتهاء بكالم عيسى؟ نحن هنا أمام احتماالت عدة. هل من العقل أن ننسب إل

حفظ كلمته لكل البشر ويسمح بتحريفها وتغييرها وتبديلها ويحفظها ويصونها أبن الصلت أو زيد بن عمرو نفيال ؟ هال 

محمدا فهال محماد   عاء القرآن مصدقا لكتب هللا أم مصدقا لما عاءت به أشعار الجاهلية؟ لقد سبق أمية أبن أبي الصلت

عان مااريم والمسايح ماان أميااة وأمثالاه؟ لااو أن األناعيال التااي ساابقت محماد بقاارون والموعاودة فااي المتاااحف  أخاذ ثقافتااه

وتتطابق مع األناعيل الحالية هي غير صحيحة وقصة أمية هي الصحية فهل أطلع هللا أمياة علاى اللاوح المحفاوظ؟ هال 

عاون باألشاعار ودارت معهام مان دار إلاى دار؟ أشعار أمية كانت مخبأة تحت األرض ولم يتداولها عرب الجاهلية المول

هل لم تصل تلك األشعار إلى العرب ومحمد وقريط وسكان مكة وهم الذين علقوا صور مريم وأبنها عيساى وتمااثيلهم 

 في أقدس أماكنهم وهى الكعبة؟. 

واختاراع مان غيار ألنه ال يتعارف مثلاه، وهاو وعاود ولاد مان غيار والاد فهاو إيجااد  )المسيح( في قصة مريم: يخلق* 

يرياد عيساى وسبب عادي فلذلك عاء بلفظ: يخلاق الادال علاى هاذا المعناى. وقاد ألغاز بعاض العارب المستشاهد بكالمهاا 

 وآدم. فقال: 

 أبوان وذي ولد لم يلده     أال رب مولود وليس له أب 

 )البلد(4نَساَن فِّي َكبَد  إللَقَدْ َخلَْقنَا ا 3َوَوالِّد  َوَما َولَدَ 

 )سورة آل عمران( سير البحر المحيط ألبي حيانتف)*( 

 :  قال أمية بن أبي الصلت* 

بدرد  يحييهم هللا في أيديهم     لو كان منقلب كانت قساوسة   الزك

 (82)المائدة:  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي )سورة المائدة( تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 

 قال امرؤ القيس: * 

 لقفال مصابيح رهبان تشب     كأنها  موت إليها والنجومس

 (38)النور:  مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي
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 وهنا كان أمية وامرؤ القيس يعرف الرتب الدينية ومنها القساوسة والرهبان.

 :ابن أبي الصلت  قال أمية* 

 عرفا  إذ الصوابالـعهد، وخلى        في صبغة هللا كان إذ نسي

ْبغَةَ  َن  هللاصِّ ْبغَةل َونَْحند لَهد َعابِّدوَن  هللاَوَمْن أَْحَسند مِّ  )البقرة(138صِّ

 (138البقرة ) تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

كان نصارى العرب يصبغون أوالدهم في النصرانية وهي المعمودية وقال أمية بصبغة هللا وقال محمد مثلماا قاال أمياة 

ي صبغة هللا؟ أحتار السابقون في عصر محمد وكان من يدخل اإلساالم يغسالونه بالمااء وبعاد محماد لام يتفقاوا لكن ما ه

 على ما هي صبغة هللا !!!

 * قال عبد المطلب عندما هاعم الحبط الكعبة

 اللهم إن المرء يمنع رحلـه فامنع حـاللك 

 ال يغلبن صليبهـم ومحالهـم أبدا محـالك

 عبتنا فأمر ما بـدا لكإن كنت تاركهـم وك

 فلئن فعـلت فانـه أمـر يتم بـه فعـالك

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب ذكر ما وقع ألصحاب الفيل في مكة شرفها هللا تعالى. 

وهنا يطلعنا عبد المطلب أن النصارى يؤمنون بصلب المسيح ويتخذون من الصليب شعار لهم قبال القارآن وقبال والدة 

 د.محم

هل كان عرب الجاهلية يعيشون في ظالم وعهل وكفر وشرك وعزل عن األديان واألنبياء وأخبارهم؟ هال عااء محماد 

بجديد كانت تجهله عرب ما قبل اإلسالم؟ هل القرآن وحاي متطاابق ماع كتاب هللا اإلنجيال والتاوراة أم أن القارآن سارقة 

ن من ناحية واإلنجيل والتوراة من الناحية األخرى ساببه تحرياف ونقل وتقليد لشعراء الجاهلية؟ هل االختالف بين القرآ

أهل الكتاب لكتبهم أم بسبب تناقل عرب الجاهلية لقصص أهل الكتاب عن طريق األفواه فساهل الخلاط فيهاا أو تحريفهاا 

    أو اإلضافة عليها أو الحذف منها؟ أيهما األقرب إلى العقل والمنطق والضمير؟؟

 

 

 راتيةغيـر التـو القصص

لقد أنفرد القارآن بقصاص لام يارد ذكرهاا فاي التاوراة ولام يارد ذكرهاا أيضاا فاي اإلنجيال بال عااءت فاي أشاعار العارب 

وأساطيرهم وخرافاتهم وقال العرب المعاصرون قولتهم الشهيرة عندما استمعوا لقرآن محمد وقالوا بأن ما يقوله محماد 

 ى عليه صباح مساء ممن حوله. ما هو إال أساطير وقصص األولين اكتتبها وهى تمل

لِّيَن  يرد األَوَّ اذَا أَنَزَل َربككدْم قَالدواْ أََساطِّ ( 17( )األحقااف 68( )النمال 5( )الفرقان83( )المؤمنون النحل)24َوإِّذَا قِّيَل لَهدم مَّ

 (31( )األنفال 25( )األنعام 13( )المطففين 15)القلم 

 

  : صالح والناقة وهود

 : الصلت قال أمية بن أبي* 

 ناقة لإلله تسرح في األرض وتنتاب حول ماء مديـرا

 بعضب فقال كونى عقيرا          فأتاها أحيمــر كأخي السهم 

 ومشت في دمائها مكسورا         فأبت العرقوب و الساق منهـا 

 بعـد إلف حنيـة وظؤورا          فــرأى السقب أمه فارقتـه 

 في السماء تعـلو الصخورا        فأتى صخرة فقام عليها صعقة 

 رغـوة السقب دمروا تدميرا         فــرغا رغوة فكانت عليهم  

 من عـواريهم وكانت عرورا  فأصيبوا إال الذريعــة فاتت 

 قــرح بأن قد أمسوا ثبورا        سبعة أرسلت تخـبر عنهم أهل 

 يراوانتهى ريهــا فوافت حف       فسقـوها بعد الحـديث فماتت 

 وذكر ابن إسحاق فيما حكىباب  40الفصل العاشر صـ الجزء الثالث لمطهر بن طاهر المقدسيل)*( البدء والتاريخ 

ا قَااَل يَاا قَاْومِّ اْعبداددواْ وَ  ودَ أََخاهدْم َصالِّحل هِّ نَاقَاةد  هللاإِّلَى ثَمد باِّكداْم َهاـذِّ ان رَّ هد قَادْ َعااءتْكدم بَياِّنَاةٌ ماِّ اْن إِّلَاه  َغْيارد لَكداْم آيَاةل  هللاَماا لَكدام ماِّ

وَها تَأْكداااْل فِّاااي أَْرضِّ  اااذَكدْم َعاااذَ  هللافَاااذَرد ( 59( )اإلساااراء: 64)األعاااراف( )هاااود: 73اٌب أَلِّااايٌم َوالَ تََمسكاااوَها بِّسداااَوء  فَيَأْخد

 (13( )الشمس: 27( )القمر: 155)الشعراء: 

لماذا لم تقل التوراة أي خبر عن صالح وناقته؟ ماذا استفدنا من قصة ناقة هللا؟ على أي شئ ترمز تلاك الناقاة؟ الصاخرة 

اح القرآن؟ هل ألن العرب كاانوا أهال وبار  ولدت ناقة في خرافات عرب الجاهلية من أين عاءت يا حراس العقيدة وشرا

وكانوا يجوعون ويطعمون أبلهم ألنها وسيلة نقلهم ومن ألبانها يشربون وبجلودها يحتمون كخيام ومن وبرها يلبساون؟ 

هااال كاااان القااارآن مصااادقا لكتاااب هللا أم مطابقاااا ألشاااعار وخرافاااات وترهاااات وأسااااطير األولاااين كماااا قاااال لاااه العااارب 

 المعاصرين؟ 

 قال ورقة بن نوفل عن محمد : *

 إلى كل من ضمت عليه األباطح      بأن أبن عبـد هللا أحمـد مرسل
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 كـم أرسل العبدان هود وصالح      وظني به أنه سوف يبعث صادقا

 بهاء ومنشور من الذكر واضح      وموسى وإبراهيم حتى يـرى له

 لجحـاعـحشبابهم واألشيبون ا      غـالب  ويتبعه حيـا لـؤي بن

 ف ني بـه مستبشر الـود فارح      ف ن أبقـى يـدرك الناس أمـره

 )*(خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للشيخ البغدادي باب الشاهد الرابع والثالثون بعد المائتين.

 قال مرثد بن سعد :* 

ل ما تبلاهـم السماء      عصت عاد رسولهم فأضحوا   عطاشـا

 والهـباء يقابـله صـداء        د لهم صـنم يقال له صمـو

 فأبصرنا الهدى وعلى العماء       فبصرنا الرسول سبيل رشد 

 لهي ...هود هو إ لهوإنا إ

 )سورة األعراف( تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 

 وهنا مرثد بن سعد الذي لم يذكره العسقالني من الصحابة يعرف قصة هود كما عاء بها القرآن.

عبدان هود وصالح؟؟ لماذا لم يرد لهما ذكر إال في القرآن والشعر الجااهلي؟ لمااذا لايس لهام أي أثار فاي كتاب من هما ال

 هللا التوراة واإلنجيل؟؟؟

 

 : الكهف والرقيم

 قال أمية ابن أبي الصلت:

را َولَْيَس بَِّها إالَّ  َجاوِّ قِّيمد مد يدَهدمد َواْلقَْومد في      الرَّ دد  َوصِّ  اْلَكْهفِّ هدمَّ

ْن آيَاتِّنَا َعَجبلا  قِّيمِّ َكاندوا مِّ ْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهفِّ َوالرَّ  )الكهف(9أَْم َحسِّ

 (9)الكهف:  تفسير روح المعاني لألوسي(. 9)*( الكشاف للزمخشري باب سورة الكهف اآلية)

ميذ محمد بنفس ماا قاال األساتاذ قال األستاذ أمية ابن أبي الصلت أن الكهف كان فيه قوم هامدون ومعهم الرقيم وقال التل

لكن لم يحدد أمية عدد القوم وما هو الرقيم وترك القرآن المسلمين والمفسرين فاي حيارة ماا بعادها حيارة كام عادد القاوم 

 وعدد السنين وما هو الرقيم؟؟؟

 

 : ذو القرنين ولقمان وشعيب

ي اْلقَْرنَْينِّ قدْل َسأَتْلدو َعلَْيكدم ماِّ  ا َويَْسأَلدونََك َعن ذِّ ْكرل  )الكهف( 83ْنهد ذِّ

لقد عرف العرب قصص السابقين وأخبارهم وفي تلك اآلية تأكيد على أن عرب الجاهلية هم الذين سألوا النباي عان ذي 

 القرنين وهم الذين سطروا تلك األحدا  في أشعارهم فالشعر ديوان العرب.

 * قال أعشى بن ثعلبة :

 حنو في عد  هناك مقيم بال       والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا

 وقال الربيع بن ضبيع:

 ألفين أمسى بعد ذاك رميما      والصعب ذو القرنين عمـار ملكه

 وقال قس بن ساعدة:

 باللحد بين مالعب األرياح        والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا

 العرب.)*( بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب لآللوسي باب أعمل ما قالته الشعوبية في  

 :قال الشاعر تبع اليماني* 

 وتسجـد الملوك له تدين ملكا      مسلـما قبلي القرنين ذو كان قد 

 مرشـد حكيم من أمر أسباب       يبتغي والمشارق المغارب بلـك 

 حرماااااد وثاااااط خلااااب ذي عااااين فااااي      غروبهاااااا عنااااد الشاااامس مغيااااب فاااارأى

  

 ( .الحماة :والثاط :الطين :الخلب)

  .( 91- 83)اآلية رقم سورة الكهفللقرطبي   الجامع ألحكام القرآن*()

 تهذيب تاريخ دمشق الكبير للحافظ أبن عساكر باب تبع الحميري.

 حمد بقرون؟؟هل اإلسالم هو دين ذو القرنين وعقيدة تبع الحميري قبل م

ا  ْكارل ْنهد ذِّ ي اْلقَْرنَْينِّ قدْل َسأَتْلدو َعلَْيكدم ماِّ ان كدالاِّ َشاْيء  َسابَبلا ألَ إِّنَّاا َمكَّنَّاا لَاهد فِّاي ا 83َويَْسأَلدونََك َعن ذِّ فَاأَتْبََع  84ْرضِّ َوآتَْينَااهد مِّ

بد فِّي عَ  85َسبَبلا  َب الشَّْمسِّ َوَعدََها تَْغرد ا َحتَّى إِّذَا بَلََك َمْغرِّ َب َوإِّمَّ دعَذاِّ ا أَن ت ا قدْلنَا يَا ذَا اْلقَْرنَْينِّ إِّمَّ ندََها قَْومل ئَة  َوَوَعدَ عِّ ْين  َحمِّ

ْسنلا  ْم حد ذَ فِّيهِّ ا  86أَن تَتَّخِّ بدهد َعذَابلا نكْكرل دمَّ يدَردك إِّلَى َرباِّهِّ فَيدعَذاِّ بدهد ث ا َمن َظلََم فََسْوَف ندعَذاِّ ا َمْن آ 87قَاَل أَمَّ ا َوأَمَّ َل َصاالِّحل َمَن َوَعمِّ

ا  نَا يدْسرل ْن أَْمرِّ ْسنَى َوَسنَقدولد لَهد مِّ دمَّ أَتْبََع َسبَبلا  88فَلَهد َعَزاء اْلحد َحتَّى إِّذَا بَلََك َمْطلَِّع الشَّْمسِّ َوَعدََها تَْطلداعد َعلَاى قَاْوم  لَّاْم  89ث

ا  تْرل ن ددونَِّها سِّ ا َكذَلَِّك َوقَدْ أََحطْ  90نَْجعَل لَّهدم ماِّ ْبارل دامَّ أَتْبَاَع َسابَبلا  91نَا بَِّما لَدَْياهِّ خد ان  92ث َحتَّاى إِّذَا بَلَاَك بَاْيَن السَّادَّْينِّ َوَعادَ مِّ

ا  َما قَْومل  )الكهف( 93 اليََكاددوَن يَْفقَهدوَن قَوْ  الددونِّهِّ

 * قال زهير بن أبي سلمى :

 تباعـا وعشرا عشتها وثمانيـا     كأني وقـد خلفت تسعين حجـة
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 من الحق تقوى هللا ما قد بدا ليا     ا لـي أن هللا حـق فزادنـيبـد

 وال خـالدا إال الجبال الـرواسيا   أال ال أرى على الحـواد  باقيـا

 وأيـامنـا معـدودة والليـاليـا    وإال السمـاء والبــالد وربنـا

 واهلك لقمان بن عـاد وعاديـا   الـم تـر أن اللـه أهـلك تبعـا

 وفرعون عبارا طغى والنجاشيا    ذا القرنين من قبل ما ترىواهلك 

 )*( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للشيخ البغدادي باب الشاهد الخامس والخمسون بعد الستمائة. 

قال الكثير من شعراء الجاهلية قصة ذو القارنين وبانفس تراكياب القارآن ووصاوله إلاى مغارب الشامس ومشارقها وهاو 

لشمس تغرب في عين من طين وكان ذو القرنين مؤمن مسلم وقال القرآن كما قال أساتذته من الشعراء فهل الذي وعد ا

هي خرافات وترهات وأسااطير األولاين؟ لمااذا لام تاذكر التاوراة عناه شايئا؟ هال تطاابق القارآن ماع كتاب هللا أم صاادق 

وقال القرآن مكنا له في األرض ما معنى هاذا  وصدق وتطابق مع شعراء الجاهلية؟؟؟ قال الشعراء الصعب ذو القرنين

 التطابق؟؟ 

 * قال طرفة أبن العبد :

 عليه النسور ثم غابت كواكبه    ألم ير لقمـان بن عاد تتابعت

 أقام زمـانا ثـم بانت مطالبه    وللصعب أسباب تجل خطوبها

 إذا الصعب ذو القرنين أرخى لواءه إلى مالك ساماه قامت نوادبه

 ء النصرانية قبل اإلسالم لأب لويس شيخو باب طرفة.)*( شعرا

ْكَمةَ أَنِّ اْشكدْر  هِّ َوَمن َكفََر فَ ِّنَّ  هللَولَقَدْ آتَْينَا لدْقَماَن اْلحِّ ِّنََّما يَْشكدرد لِّنَْفسِّ يادٌ  هللاَوَمن يَْشكدْر فَ  ْبنِّاهِّ الَوإِّذْ قَااَل لدْقَمااند  12َغنِّيٌّ َحمِّ

ظدهد يَا بدنَيَّ  ْك  ال َوهدَو يَعِّ دْشرِّ يٌم  باهللت ْرَك لَظدْلٌم َعظِّ  )لقمان(13إِّنَّ الشاِّ

من هو لقمان الذي لم يرد ذكره إال في شعر الجاهلية وقرآن محمد؟ ماا هاي قصاته وماا العظاة والعبارة؟ إذا كاان لقماان 

اء محماد بقصاة في اللوح المحفوظ لماذا أختفي مان أكتاب أهال الكتااب؟ أهال الكتااب حرفاوا كتابهم   لمااذا؟ مان أيان عا

لقمان؟ هل عاء بها من أستاذ الظل المغمور سويد بن الصامت الملقب في الجاهلية بالرعل الكامل والاذي عارض علاى 

محمد مجلة لقمان وقرأها له فمادح محماد ماا فيهاا؟ كتاب أهال الكتااب الساابقة لمحماد بقارون ال تحتاوي علاى لقماان بال 

محمد؟ مجلة لقمان التي كانت لادى ساويد بان الصاامت قرأهاا للكثيارين  كانت تلك القصة عند سويد بن الصامت وقرآن

كما قرأها لمحمد وعرفها الكثير من عرب الجاهلية وسمعها محمد وأعتقد أنها من الكتب الساماوية !! الحقيقاة واضاحة 

 أن القرآن عاء مصدقا لكتب الجاهلية وليس مصدقا لكتب أهل الكتاب !! 

 قال أوس بن حجر:* 

 منقر شعيب بن سهم أم شعيب بن   داريا ال أدري وإن كنت لعمرك 

 (77)األنعام() تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

 قول بعض شعراء َمدْيَن 

 َوَحيَّ بني َعْمرو رال ـَسبَْبَت بَِّها َعمْ       نََطْقَت َمقَالةل  أاَلَ يَا شدعَْيٌب قَدْ 

زد  لدوكد بني حطاى َوَهوَّ مد مِّ  مد مِّ َواْلفَْخرِّ ـلِّْلَمكَ  لٌ ـَوَسْعفَصد أَصْ        ْنهد  ارِّ

وا أَْهلَ  َجازِّ بغاَرة   هدمد َصبَّحد ثْل شدعَاعِّ الشَّْمسِّ       الحِّ  أَْو َمْطلَعِّ اْلفَْجرِّ  َكمِّ

 (1)البقرة:  تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

كَ  َك أَن نَّتْرد رد دَك تَأْمد يدد قَالدواْ يَا شدعَْيبد أََصالَت شِّ نَا أَْو أَن نَّْفعََل فِّي أَْمَوالِّنَا َما نََشاء إِّنََّك أَلَنَت اْلَحلِّيمد الرَّ )هود( 87 َما يَْعبددد آبَاؤد

 (177()الشعراء: 88()األعراف: 91)هود: 

 

 : واقعة الفيل

وخفات حجاارة     حمادت هللا إذ أبصارت طيارا  * قال نفيل بن حبيب الذي أخذ بأذن الفيل محمود وقاال أبارك محماود:

دلقى علينا  ت

  للحبشان دينا أن عليا ـك    و كل القوم يسأل عن نفيل  

 )*( السيرة النبوية ألبن هشام باب دخول أبرهة مكة وما وقع له ولفيله وشعر نفيل في ذلك.

 :وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب  :قال ابن إسحاق * 

 ألصبحتم ال تمنعون لكم سربا   شيء غيره فلوال دفاع هللا ال  

 الفيل شعر طالب بن أبي طالب في وقعة)*( السيرة النبوية ألبن هشام باب  

  :قال رؤبة بن العجاج * 

 ابابيل. و لعبت طير بهم*  ومسهم ما مس أصحاب الفيْل * ترميهم حجارة من سجيلْ 

 .وهذه األبيات في أرعوزة له 

 شام األرعوزة لكانت ربما أفضل من سورة الفيل.لو أكمل أبن ه

 )*( السيرة النبوية ألبن هشام باب تفسير مفردات سورتي الفيل وقريط.

ولعبات طيار بهام أبابيال  ومساهم ماا ماس أصاحاب الفيال تارميهم حجاارة مان ساجيل :وقال رؤبة بن العجااج فاي الجماع

 فصيروا مثل كعصف مأكول

 (5)اآلية رقم  قرطبي باب سورة الفيل )*( الجامع ألحكام القرآن لل
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ا أَبَابِّيَل  2أَلَْم يَْجعَْل َكْيدَهدْم فِّي تَْضلِّيل   1أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربكَك بِّأَْصَحابِّ اْلفِّيلِّ  ْم َطْيرل ان  3َوأَْرَسَل َعلَْيهِّ َجاَرة  ماِّ م بِّحِّ يهِّ تَْرمِّ

يل   جاِّ أْكدول   4سِّ ْم َكعَْصف  مَّ  )الفيل( 5فََجعَلَهد

رؤبة بن العجاج الذي عندما مات قالوا اليوم دفن الشعر والبالغة وله ديوانين من السهل أن تجد العنقاء والغول من أن 

 تجد أي من الديوانين أخفوهم كما أخفوا سفر أمية وأشعار الجاهلية.... 

 * قال أبن الزبعري:

 قـوم بمكـة مسنتين عجاف   عمرو الذي هشم الثريد لقومه

 سفر الشتاء ورحلة األصياف   سنت إليه الـرحلتان كـالهما

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب نبذة مما ورد في فضل مكة وذكر شئ من حال رؤسائها وأشرافها.

 هشام أبن عبد مناف هو أول من سن الرحلتين لقريط رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام.

ْيفِّ الإِّي 1ْيط  فِّ قدرَ اليال تَاء َوالصَّ ْحلَةَ الشاِّ ْم رِّ اْن َخاْوف   3فَْليَْعبدددوا َربَّ َهذَا اْلبَْيتِّ  2فِّهِّ اوع  َوآَمانَهدم ماِّ ن عد ي أَْطعََمهدم ماِّ ذِّ
الَّ

 )قريط( 4

 

 : سد مأرب وسيل العرم

 * قال األعشى : 

  العرم عليها عفى ومأرب      أسوة للمؤتسي ذاك وفي

 يرم لم مـواره عـاء إذا      حمـير ملهـ بنته رخام

 قسـم إذ ماؤهم سعة على     وأعنابها الزروع فأروى 

أمار عمارو بان عاامر فاي )*( السايرة النبوياة ألبان هشاام بااب  منه علاى شارب طفال فطام فصاروا أيادي ما يقدرون  

 .خروعه من اليمن وقصة سد مأرب

 :قال أمية بن أبي الصلت الثقفي * 

  يبنون من دون سيله العرما   ضرين مأرب إذ من سبا الحا

أمار عمارو بان عاامر فاي خروعاه مان الايمن )*( السيرة النبوية ألبان هشاام المجلاد األول بااب وتروى للنابغة الجعدي

 .وقصة سد مأرب

ْزقِّ رَ  اان راِّ ااَمال  كدلداوا مِّ ااين  َوشِّ ْم آيَاةٌ َعنَّتَااانِّ َعان يَمِّ وا لَااهد بَْلادَةٌ َطياِّبَااةٌ َوَربٌّ َغفدااورٌ لَقَادْ َكاااَن لَِّسابَ   فِّااي َمْسااَكنِّهِّ  15باِّكداْم َواْشااكدرد

دكدل  َخْمط  َوأَ  ْم َعنَّتَْينِّ ذََواتَى أ مِّ َوبَدَّْلنَاهدم بَِّجنَّتَْيهِّ ْم َسْيَل اْلعَرِّ دْر  قَلِّيل  فَأَْعَرضدوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيهِّ ن سِّ  )سبأ(16ثْل  َوَشْيء  ماِّ

ة وفي القرآن وليس في التوراة واإلنجيال هال هاي أسااطير األولاين كماا قاال المعاصارون سيل العرم في أشعار الجاهلي

 للنبي؟

  

 : شريعة الجهاد

نانة*  مة في فوارَس من بني عَشم حتى إذا كانوا في واد  لبني كِّ يقال له األْخرم وهم يريادون الغاارةَ  َخرج دريد بن الصاِّ

فع له رعل في ناحية الو  :فلما نَظر إليه قاال لفاارس مان أصاحابه )امرأة في هودج( معه َظعينة اديعلى بني كنانة إذ رد

ح به عيناة ثم َحمل عليهأنت بنفسك ...  وأنج َخلاِّ عن الظعينة :صِّ ل  .فصاَرعه وأخاذ فرَساه فأعَطااه للظاِّ فبعاث درياد فارساا

فظان أناه لام يَسامع  .م عناه كاأن لام يَسامعفتصاام .فلما انتهى إليه ورأى ما َصنع صااح باه .آخر لينظَر ما َصنع صاحبه

احلة إلى الظاعينة ثم َخرج وهو يقول .فغَشيه ماَم الرَّ   :فألقى زِّ

ة المنيعة َخلاِّ  را  )ربيعه بن مكدم(إنك الق  دونها َربيعه          سبيَل الحد

يَّة دْها  )الرمح( مطيعه  في َكفاه َخطاِّ  طعنةل َسريعه  أَْوال فخد

 )دين(  ي في الوَغى شريعهوالطَّعند منا 

  .ثم َحمل عليه فصرعه

كتااب الادرة الثانياة فاي أياام العارب  الجازء الثااني رباه أباو عمار أحماد بان محماد بان حبياب ابان عباد العقاد الفرياد)*(

 .ووقائعهم

م وهنا نرى أن الغزوات وسبي النساء والطعن هو شريعة ودين عند العرب كما في اإلسالم. ة غزا اكثر ودريد بن الصاِّ

 .من مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها

 قول عمرو بن معدي كرب:* 

 ذكورا رماحال طواالل وخيالل     وأعددت للحرب أوزارها

 )سورة محمد( تفسير البحر المحيط ألبي حيان (*)

بدوَن بِّ  دْرهِّ بَاطِّ اْلَخْيلِّ ت ن راِّ ة  َومِّ ن قدوَّ دم ماِّ ا اْستََطْعت دكواْ لَهدم مَّ كدْم  هللاهِّ َعدْوَّ َوأَعِّ  )األنفال( 60 ..َوَعددوَّ

 * قال أبو طالب :

  وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب         أليس أبونا هاشم شد أزره

 ( 53 : 24 )اآلية رقم   سورة طه  الجامع ألحكام القرآن)*( 

 قال عنترة العبسي: * 

 بنان ويضرب عند الكرب كلا      وكان فتى الهيجاء يحمي ذمارها

 )سورة األنفال( تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 
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ي َربكَك إِّلَى اْلَمآلئَِّكةِّ أَناِّي َمعَكدْم  ْم كدلَّ بَنَ....إِّذْ يدوحِّ ْنهد بدواْ مِّ بدواْ فَْوَق األَْعنَاقِّ َواْضرِّ  )األنفال(12ان  فَاْضرِّ

 إذ هو كقول زهير: 

 الصافر فتنحاء تنفر من صفير     أسد عليا وفي الحروب نعامة 

 (19-17)البقرة:  تفسير البحر المحيط ألبي حيان (*)

 

 : خير أمة

تاب، عن ابن عباس، وقتادة وقال أبو عبيدة: األمياون هام األمام الاذين لام ينازل علايهم كتااب. والنباي األماي: الاذي ال يك

 وأنشد لتبع: 

 هي خير األمم أمية       سميت في الزبور  أمة

 (78)البقرة  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

ِّ وَ  ندوَن بِّاّللا دْؤمِّ نَكرِّ َوت وفِّ َوتَْنَهْوَن َعنِّ اْلمد وَن بِّاْلَمْعرد رد َعْت لِّلنَّاسِّ تَأْمد دْخرِّ ة  أ دمَّ دْم َخْيَر أ ام لَْو آَمَن أَ كدنت ا لَّهد تَابِّ لََكاَن َخْيرل ْهلد اْلكِّ

قدوَن  هدمد اْلفَاسِّ ندوَن َوأَْكثَرد ْؤمِّ مد اْلمد ْنهد  )آل عمران(110ماِّ

 قال تبع أن األميين خير األمم على سبيل الفخر وقال أن هذا في الزبور وقال محمد كما قال تبع قبله.

 

 : الحجيج ومكة

العبادة لديهم وشاركهم اإلساالم فيهاا وهاي مان   اهلية وواحد من أقدس شعائرالكعبة والحج إليها من أهم أركان دين الج

الخالفات الجوهرياة باين ديان هللا اليهودياة والمسايحية مان ناحياة وباين ديان عارب الجاهلياة وديان اإلساالم مان الناحياة 

 األخرى وقال شعراء الجاهلية القصائد التي تثبت تقديسهم للكعبة ولشعائر الحج.... 

 ل البراق :* قا

 ومن هو بالفحشاء والمكر ناطق     رمى هللا من يرمي الكعاب بريبة

 )*( شعراء النصرانية قبل اإلسالم لأب لويس شيخو باب البراق .

 قال عبد المطلب: 

 إبراهيم نحن آل هللا في كعبته لم نزل ذاك على عهد

 وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 

 راغم عهي لك عانعذت بما عاذ به إبراهيم إذ قال و

 (124)البقرة:  تفسير البحر المحيط ألبي حيان (*)

 * قال أمية أبن الصلت: 

 وأععل سريرة قلبي الدهر إيمانا    يارب ال تجعلني كافرا أبـدا

 والـرافعون لـدين هللا أركـانا    أني أعوذ بمن حج الحجيج له

 أثمانا لـم يبتغـوا بثـواب هللا     مسلمـين إليه عنـد حجهـم

 )*( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للشيخ البغدادي باب ترعمة أمية أبي الصلت. 

مناه يقاال لاه خالاد ، تعظام علياه حرماة مكاة ، وتنهااه عان  بان لهااأل ....قالت سبيعة بنت األحب بن زبينة بن عذيمة * 

 :البغي فيها

 ال الصغير وال الكبيرْ        أبني ال تظلـم بمكـة 

 وال يغرنك الغـرور        فظ محارمها بني واح 

 يلق أطراف الشرور          أبني من يظلم بمكة  

 ويلـح بخديه السعير          أبني يضرب وعهه  

 فوعـدت ظالمها يبور          أبنـي قـد عربتها  

 بنيت بعرصتها قصور           اللـه أمنهـا ومـا 

 عصم تأمن في ثبيروال         وهللا آمـن طـيرها 

 فكسا بنيتهـا الحبير          ولقـد غـزاها تبع  

 فيها فأوفى بالنـذور         وأذل ربـي ملكـه  

 بفنائهـا ألفـا بعـير         يمشي إليهـا حـافيا  

 يرمون فيها بالصخور        والفـيل أدهلك عيشـه 

داثت وافهم   كيف عاقبـة األمور        فاسمع إذا حد

 تبع يذهب إلى مكة ويطوف بالكعبة)*( السيرة النبوية ألبن هشام باب المجلد األول  

 * قال عبد المطلب عندما هاعم الحبط الكعبة

 اللهم إن المرء يمنع رحلـه فامنع حـاللك 

 ال يغلبن صليبهـم ومحالهـم أبدا محـالك

 إن كنت تاركهـم وكعبتنا فأمر ما بـدا لك

 أمـر يتم بـه فعـالكفلئن فعـلت فانـه 

 عروا عميع بالدهم والفيل كي يسبوا عيالك
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 عمدوا حماك بكيدهم عهال وما رقبوا عاللك

 وقال نفيل بن حبيب :

 وخفت حجارة تلقى علينا    حمدت هللا إذ أبصرت طيرا

 كأن عليا للحبشـان دينا     وكـل القوم يسأل عن نفيل

 وقال طالب بن أبي طالب :

 وعيط أبي يكسوم إذ ملؤا الشعابا    كان من حرب داحسألم تعلموا ما 

 ألصبحتـم ال تمنعـون لكم سربا     فـلوال دفـاع هللا ال شئ غـيره

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب ذكر ما وقع ألصحاب الفيل في مكة شرفها هللا تعالى.

قولون أن الكعبة بيات هللا ويحمدوناه علاى حمايتهاا والادفاع وهنا كوكبة قرشية في الجاهلية وعلى رأسهم عبد المطلب ي

 عنها ويكنون العداء للنصارى الذين كانت إشارتهم الصليب قبل محمد. ما الذي عاء به محمد عديد وأختلف معهم؟؟ 

 الصلت: قال أمية بن أبي* 

اآلياة قارآن للقرطباي بااب ساورة الحاج )*(الجاامع ألحكاام ال لم يحلقوا تفثا ولم يسلوا لهام قماال وصائبانا حفوا رؤوسهم 

علايهم مان أمار الحاج   أي ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا ما بقاي{ ثم ليقضوا تفثهم}قوله تعالى( 29 : 28 )رقم 

 .كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث ونحوه

م من من يهاعم الكعبات أي كعبة من الكعبات كانت الكعبات بناء يقدسه عرب الجاهلية وها هو البراق يقول أن هللا ينتق

التي كان يزيد عددها عن العشرين !!! وقال أمية أبن أبي الصلت أنه يعوذ ب له الحجيج أما سبيعة بنت األحدب توصاي 

أبنها بأن يحفظ المحارم وتطالبه بالوفاء بالنذر وتنهااه عان الظلام وتاذكره بااهلل وماا فعال بأصاحاب الفيال عنادما هااعموا 

الكعبة وعبد المطلب يناشد رب الكعبة ويستعطفه أن يحمي كعبته مان هجاوم ملاك الحبشاة النصاراني الاذي كاان رمازه 

الصاليب وكانات تلاك القصاايدة فاي نفاس العاام الااذي ولاد فياه محماد. وأغاارب ماا قارأت عان الكعبااة التاي حماهاا هللا فااي 

عبة بالمنجنيق وتهدمت وأضرمت فيها النياران وسافك الجاهلية وتخلى عنها في اإلسالم   ففي زمن الحجاج ضربت الك

فيها الدماء وقتلوا عبد هللا بن الزبير وأصحابه في المسجد أما القرامطة فنزعوا حليتهاا وأقتلعاوا حجرهاا األساود وقتلاوا 

 الحجاج فيها رغم ما عاء وععلناه حرما أمنا!!.

  

 

  البعث والنشور

الادار دار أخارى وظهارت األدياان البدائياة فاي طرياق بحاث اإلنساان عان هللا لقد عرف اإلنساان باالفطرة أن وراء هاذه 

فالفراعنة أمنوا بالبعث وخلود الروح وتخيلوا أن هناك ميزان يوزن فيه الحسنات والسيئات وليس أنا هنا بصادد البعاث 

بالبعااث والنشااور وبالاادار والنشاور فااي الااديانات المختلفاة لكاان العاارب لام يكونااوا اسااتثناء بااين األمام باال كااانوا يؤمناون 

 اآلخرة ومنا ما قاله عبد المطلب : 

كان عبد المطلاب ياأمر أوالده بتارك الظلام والبغاي ويحاثهم علاى مكاارم األخاالق وينهااهم * قال برهان الدين الحلبي : 

لاوم مان وكان يقول لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم مناه وتصايبهم عقوباة إلاى أن هلاك رعال ظعن دنيئات األمور 

أهل الشام لام تصابه عقوباة فقيال لعباد المطلاب فاي ذلاك ففكار وقاال وهللا إن وراء هاذه الادار دارا يجازى فيهاا المحسان 

ب حسانه ويعاقب المسيء ب ساءته أي فالمظلوم شأنه في الدنيا ذلك حتى إذا خرج من الدنيا ولم تصبه العقوبة فهي معدة 

األصانام ووحاد هللا سابحانه وتعاالى وتاؤثر عناه سانن عااء القارآن بأكثرهاا له في اآلخرة ورفض في آخار عماره عباادة 

وعاءت السنة بها منهاا الوفااء بالناذر والمناع مان نكااح المحاارم وقطاع ياد الساارق والنهاي عان قتال الماوءودة وتحاريم 

ساايرة األمااين  الساايرة الحلبيااة فااي . )*( الخماار والزنااا وأن ال يطااوف بالبياات عريااان كااذا فااي كااالم ساابط اباان الجااوزي

 .صلعمباب نسبه الشريف علي بن برهان الدين الحلبي ل المأمون

أما شعراء الجاهلية فقد سطروا لنا الكثير من التفاصيل التي تطابقت مع القارآن وتبارز لناا أن عارب الجاهلياة لام يكاون 

ون خارج السرب أو هم في الضالل كما يتهمهم المسلمون بل كانوا على درب اإلسالم سائرون وب لاه محماد قبلاه يغرد

مؤمنون وبشريعة اإلسالم قبل اإلسالم مطبقون وآمنوا بالبعث والنشور والكواعب والحور والجناة والساعير وأن اللابن 

 ريقة الجاهلية وليس على طريقة أهل الكتاب .... والعسل والخمر أنهار على الطريقة اإلسالمية كما على الط

 قال لبيد: * 

ورد رمادال بَْعد إذ هو     وضوئه وما المرءد إال كالشهاب  .ساطعد  يَحد

 )االنشقاق( تفسير النكت والعيون للماوردي)*( 

مه هبياد علاى غارار عبريال لبيد هذا الذي قال النبي عن أشعاره أنها من كالم النبوة!! وكان له رائي يأتياه باألشاعار أسا

 وكان المثل لوال هبيد ما كان لبيد!! 

  :قال زيد بن عمرو بن نفيل * 

البااب الثااني المحصالة )*(الملال والنحال للشهرساتاني  يوم الحساب إذا ما يجمع البشار      فلن تكون لنفس منك واقية 

 من العرب علومهم

َسابِّ   )ص( 53َهذَا َما تدوَعددوَن لِّيَْومِّ اْلحِّ

تََكباِّر   ن كدلاِّ مد وَسى إِّناِّي عدذْتد بَِّرباِّي َوَرباِّكدم ماِّ َسابِّ  الَوقَاَل مد ند بِّيَْومِّ اْلحِّ  )غافر(27يدْؤمِّ
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ليعاودون ماا  !كال ورب الكعبة :يادي قال في مواعظهقس بن ساعدة اإل :وممن كان يعتقد التوحيد ويؤمن بيوم الحساب

ل  ل أوقال  .باد ولئن ذهب ليعودن يوما الماآب غادال  كاال بال هاو هللا الاه واحاد لايس بمولاود وال والاد أعااد أبادى وإلياه :يضاا

  وانشد في معنى اإلعادة:

 بزهم خرق  يا باكي الموت واألموات في عد  عليهم من بقايا

 حتى يجيئوا بحال غير حالهم خلق مضى ثم هذا بعد ذا خلقوا 

 د ومنها األزرق الخلقثيابهم منها الجدي منهم عراة ومنهم في

 الباب الثاني المحصلة من العرب علومهم)*(الملل والنحل للشهرستاني 

 : قال الزبير بن عبد المطلب* 

 وعند هللا يلتمس الثواب        عزا  المليك بذاك فبوأنا

 .شعر الزبير في الحية التي كانت تمنع قريط من بنيان الكعبة)*( السيرة النبوية ألبن هشام باب 

  :فقال .قبل أن ينزل فيض القدير شرح الجامع الصغير قد تكلم امرؤ القيس بالقرآن* عاء في 

 وأخرعت األرض أثقالها     إذا زلزلت األرض زلزالها 

 ليوم الحساب ترى حالها     تقـوم األنام علـى رسلها  

 فـ ما عليـها وإما لـها    يحـاسبهـا ملك عــادل  

 في تاريخه (وابن عساكر)له  (األوائل)كتاب  (فيأبو عروية ) 

 1624 --  حرف الهمزة اإلمام عبد الرؤوف المناويفيض القدير شرح الجامع الصغير )*(

لَااتِّ ا ْلزِّ ْلَزالََهاااألَ إِّذَا زد دَحااداِّ د أَْخبَاَرَهااا  3نَساااند َمااا لََهااا إلَوقَاااَل ا 2ْرضد أَثْقَالََهااا ألَ تِّ اَوأَْخَرَعاا 1ْرضد زِّ بِّااأَنَّ َربَّااَك  4يَْوَمئِّااذ  ت

 )الزلزلة( 5أَْوَحى لََها 

 قالت الخنساء: * وأكدت الخنساء التي كان يستمع لها النبي. 

 أثقالها به األرض حلت   الشريدِّ  أبعد ابن عمرو من آل

 (45-31)الرحمن:  في تفسير القرآن للطبرسي مجمع البيان

 * قال عالف بن شهاب التميمي :

 فأخـذت منه خطـة المغتال    ولقد شهدت الخصم يوم رفاعة

 يوم الحساب بأحسن األعمال    وعلمت أن هللا عــاز عبـده

 )*( بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب لألوسي باب عالف بن شهاب التميمي.

يَ  مد لِّيَْجزِّ ن فَْضلِّهِّ وَ  هللاهد يدَهدم ماِّ لدوا َويَزِّ َساب   هللاأَْحَسَن َما َعمِّ قد َمن يََشاء بِّغَْيرِّ حِّ  )النور( 38يَْرزد

 * قال زهير بن أبي سلمى:

 ليخفى ومهما يكتم هللا يعلم      فال تكتمن هللا ما في صدوركم

دْبددواْ  هلل ْبكدم بِّهِّ ما فِّي السََّماواتِّ َوَما فِّي األَْرضِّ َوإِّن ت دْخفدوهد يدَحاسِّ كدْم أَْو ت بد َمن يََشاء  هللا َما فِّي أَنفدسِّ فَيَْغفِّرد لَِّمن يََشاء َويدعَذاِّ

يٌر  هللاوَ   )البقرة( 284َعلَى كدلاِّ َشْيء  قَدِّ

 ليوم حساب أو يعجل فينتقم    يؤخر فيودع في كتاب فيدخر

هيار بان أباي سالمى. شاعراء النصارانية لاأب لاويس شايخو )*( بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب لألوسي بااب ز

 باب زهير بن أبي سلمى.

 * قال امرؤ القيس :

 روى بها من محول األرض ايباسا    تلك السحاب إذا الرحمان أرسلها

 رب البرية بين النـاس مقياســا      تلك الموازين والرحمان أنزلها

يَزانَ   )الرحمن(7 َوالسََّماء َرفَعََها َوَوَضَع اْلمِّ

يَن اْلقِّْساَط لِّيَاْومِّ اْلقِّيَاَماةِّ فَا ابِّيَن  الَونََضعد اْلَماَوازِّ اْن َخاْردَل  أَتَْينَاا بَِّهاا َوَكفَاى بِّنَاا َحاسِّ ثْقَااَل َحبَّاة  ماِّ دْظلَامد نَْفاٌس َشاْيئلا َوإِّن َكااَن مِّ ت

 )األنبياء(47

 )*( شعراء النصرانية قبل اإلسالم لأب لويس شيخو.

 ن أبي الصلت:* قال أمية أب

 مبينا باليمين وبالشمال  عطى كل إنسان كتابلاأو

ا  تَابلا يَْلقَاهد َمنشدورل جد لَهد يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ كِّ يبلا  13َوندْخرِّ َك اْليَْوَم َعلَْيَك َحسِّ  )اإلسراء(14ْقَرأْ َكتَابََك َكفَى بِّنَْفسِّ

 ليقـرا مـا تقـارف ثـم يكفا حسابلا نفسه قـبل السـؤال 

 ام القسط بالمـيزان عدال كما بان الخصيـم من الجـدال وق

 فال إنسان بين الناس يرعـى وال رحـم تمت إلى وصـال 

يَن  47َحتَّى أَتَانَا اْليَقِّيند  ْم َشفَاَعةد الشَّافِّعِّ  )المدثر(48فََما تَنفَعدهد

 سوى التقوى وال موت يرعى سوى الرب الرحيم من الموالي

 .غزوة بني قينقاعالجزء الثالث باب   أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيريخ)*( المنتظم في التا 

ويضيف أمية بن أبي الصلت مفردات وأفكار عاء بها القران مثل الكتااب بااليمين والماوازين وال تنفاع أي شافاعة حتاى 

   فاعة ذو القرابة.ش

 * قال الحصين بن حمام :

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=9
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=19


 يوم ترى الناس أعمالها      أعوذ بربي من المخزيات

 وزلزلت األرض زلزالها     وخفت الموازين بالكافرين

يندهد  ا َمْن َخفَّْت َمَوازِّ يَةٌ  8َوأَمَّ هد َهاوِّ دمك يَْه  9فَأ يَةٌ  10َوَما أَدَْراَك َما هِّ  ( القارعة) 11نَاٌر َحامِّ

ْم فِّي َعَهنََّم َخالِّددوَن  وا أَنفدَسهد رد يَن َخسِّ دْولَئَِّك الَّذِّ يندهد فَأ  (المؤمنون)103َوَمْن َخفَّْت َمَوازِّ

 فهبـوا لتبـرز أثقالهـا     ونادى مناد بأهـل القبور

 وكـان السالسل أغاللها    وسعرت النار فيها العذاب

 شيخو باب الحصين بن حمام.)*( شعراء النصرانية قبل اإلسالم لأب لويس 

لَتِّ ا ْلزِّ ْلَزالََها ألإِّذَا زد  )الزلزلة( 2ْرضد أَثْقَالََها ألَوأَْخَرَعتِّ ا 1ْرضد زِّ

َرْت  يمد سدعاِّ  )التكوير( 12َوإِّذَا اْلَجحِّ

ْم َوالسَّ الغْ ألإِّذِّ ا لد يدْسَحبدوَن اللد فِّي أَْعنَاقِّهِّ دمَّ فِّي النَّارِّ يدْسَجرد  71سِّ يمِّ ث  )غافر( 72وَن فِّي اْلَحمِّ

 * قال ورقة بن نوفل :

 وأخـرى باعواز الجحيـم تغلل    فريقـان منهم فرقـة في عنانه

 ومن هو في األيام يفعل ما يشاء    فسبحان من تهوى الرياح بأمره

 وأقضاؤه فـي خلقـه ال تبـدل    ومن عرشه فوق السموات كلها

 غدادي باب الشاهد الرابع والثالثون بعد المائتين.)*( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للشيخ الب

 

 ر:الجنة والنا

 * قال زيد بن عمرو نفيل:

 متى ما تحفظوها ال تبوروا      وها ـم احفظـفتقوى هللا ربك

 وللكفـار حـاميـة سعيـر     تـرى األبـرار دارهمد عنان  

 يالقوا ما تضيق به الصدور     وخزي في الحياة وان يموتوا  

 )*( السيرة النبوية ألبن هشام باب شعر زيد في فراق دين قومه.

َر يَاْوَم اْلَجْماعِّ  دناذِّ مَّ اْلقدَرى َوَماْن َحْولََهاا َوت
د َر أ دنذِّ ياٌق فِّاي  الَوَكذَلَِّك أَْوَحْينَا إِّلَْيَك قدْرآنلا َعَربِّيًّا لاِّت ياٌق فِّاي اْلَجنَّاةِّ َوفَرِّ َرْياَب فِّياهِّ فَرِّ

يرِّ   (10لملك: )الشورى()ا7السَّعِّ

  :يقول عريبة بن ألشيم الفقعسي* 

 أقـرب الوصية أخا إن أوصيك ف نني أهلكن إما سعـد يا

 وينكب اليدين على يجر تعبلا خلفكـم يعثر أباك تتركن ال 

  أقرب هو إنه الخطيئة ويقى صالح بعير على أخاك وأحمل

 اركب قيـل إذا أركبها الحشر في مطية تركت قد ما ولعل

 إيانا للدين قائل فكلهم ساعتهـم أمر عليهـم را  سوالنا 

  وبـربانا ودلا له والكائنين مسيحهـم نصاراهـم يلقى أيام

 دسفانا الغيب كسوف وأرسلوه إلههم قالوا كما ساعدوه هم

ا    :وهو يقول أيضل

ا يوم التغابن إذ ال ينفع الحـذر  ويوم موعدهم أن يحشوا زمرل

 )التغابن(9ْومِّ اْلَجْمعِّ ذَلَِّك يَْومد التَّغَابدنِّ يَْوَم يَْجَمعدكدْم لِّيَ 

 مستوسقين مع الداعي كأنهم رعل الجراد رفته الـريح تنتشر  

 وأبرزوا بصعيد مستو عرز وأنزل العر  والميـزان والزبر 

 وحوسبوا بالذي ما يحصه أحد منهم وفي مثل ذاك اليوم معتبر 

 اهم السقـر فمنهم فرح راض بمبعثه وآخـرون عصـوا مأو

ْم ذدوقدوا َمسَّ َسقََر  هِّ وهِّ عد  ( 42  27  26)القمر( )المدثر: 48يَْوَم يدْسَحبدوَن فِّي النَّارِّ َعلَى ود

يٌب  يَك لَعَلَّ السَّاَعةَ قَرِّ يَزاَن َوَما يددْرِّ ِّ َواْلمِّ تَاَب بِّاْلَحقا ي أَنَزَل اْلكِّ  )الشورى(17هللا الَّذِّ

 يكن عاءكم من ربكم نـذر يقول خزانها ما كـان عندكـم ألم

يٌر  دَها أَلَْم يَأْتِّكدْم نَذِّ ْم َخَزنَت دْلقَِّي فِّيَها فَْوٌج َسأَلَهد َن اْلغَْيظِّ كدلََّما أ  (73  71)الملك( )الزمر 8تََكادد تََميَّزد مِّ

 قالوا بلى فأطعنا سادة بطـروا وغرنا طول هذا العيط والعمر

 )األحزاب( 67ادَتَنَا َوكدبََراءنَا فَأََضلكونَا السَّبِّيال َوقَالدوا َربَّنَا إِّنَّا أََطْعنَا سَ 

 قالوا أمكثوا في عذاب هللا ما لكم إال السالسل واألغالل والسعر 

لد يدْسَحبدوَن  ْم َوالسَّالسِّ  )غافر(71إِّذِّ االْغاللد فِّي أَْعنَاقِّهِّ

 فذاك عيشهم ال يبرحون به طول المقام وإن صحوا وإن ضجروا

الفصال التاساع ذكار الفاتن والكاوائن وقياام السااعة. الملال  لتأريخ للمطهار بان طااهر المقدساي الجازء الثااني)*(البدء وا

 والنحل للشهرستاني الباب الثاني المحصلة من العرب علومهم.

 قال أمية بن أبي الصلت: 

 والزورا  كانوا عصاة وقالوا اإلفك    إنهم  فأركسوا في حميم النار
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 (88النساء ) بيان في تفسير القرآن للطبرسيتفسير مجمع ال)*( 

 * قال أمية بن الصلت:

 إلى دار المقامع والنكال          وسيق المجرمون وهم عـراة 

لدودد  ْم َواْلجد يد   20يدْصَهرد بِّهِّ َما فِّي بدطدونِّهِّ ْن َحدِّ عد مِّ قَامِّ  )الحج(21َولَهدم مَّ

 ل الضالل األوصال من أه        إلى نار تحط بصم صخر وما 

 كما كانت وعادا في سفال         إذا نضجت عـلودهم أعيـدت 

لدودلا َغْيَرهَ  لدوددهدْم بَدَّْلنَاهدْم عد َجْت عد ا كدلََّما نَضِّ ْم نَارل واْ بِّآيَاتِّنَا َسْوَف ندْصلِّيهِّ يَن َكفَرد ا إِّنَّ الَّذِّ يازل ا لِّيَذدوقدواْ اْلعَذَاَب إِّنَّ هللا َكااَن َعزِّ

ا  يمل  النساء()56َحكِّ

 على ما فاتنا أخرى الليالي          ونادوا ويلنـا ويـال طـويال 

 بها لعنلا اشـد من القتـال          فهـم متـالعنون إذا تـالقوا 

ن ددونِّ  دم ماِّ دمَّ يَْوَم اْلقِّ  هللاَوقَاَل إِّنََّما اتََّخذْت َودَّةَ بَْينِّكدْم فِّي اْلَحيَاةِّ الدكْنيَا ث اا أَْوثَانلا مَّ كدم بَْعضل كدم بِّبَْعض  َويَْلعَند بَْعضد يَاَمةِّ يَْكفدرد بَْعضد

يَن  رِّ ن نَّاصِّ  )العنكبوت(25َوَمأَْواكدمد النَّارد َوَما لَكدم ماِّ

 من سالسلها الطوال  وعجوا             ثبوراونادوا مالكلا ودعوا 

ثدوَن َونَادَْوا يَا َمالِّكد لِّيَْقضِّ َعلَْينَا َربكَك قَاَل إِّنَّكد  اكِّ  (الزخرف)77م مَّ

ا   على ما في البطون من االكال          إذا استسقوا هناك سقوا حميمل

دْبَساَل نَْفا ْر بِّاهِّ أَن ت د الدكْنيَا َوذَكاِّ مد اْلَحيَاة تْهد ا َوَغرَّ بلا َولَْهول ْم لَعِّ ينَهد يَن اتََّخذدواْ دِّ ان ددونِّ َوذَرِّ الَّذِّ َولِّايٌّ  هللا ٌس بَِّماا َكَسابَْت لَاْيَس لََهاا مِّ

اْم َشارَ  لدواْ بَِّما َكَسبدواْ لَهد دْبسِّ يَن أ دْولَـئَِّك الَّذِّ ْنَها أ ْل كدلَّ َعدْل  الَّ يدْؤَخذْ مِّ ايم  َوَعاذَاٌب أَلِّايٌم بَِّماا َكااندواْ َوالَ َشفِّيٌع َوإِّن تَْعدِّ اْن َحمِّ اٌب ماِّ

وَن   (15( )محمد: 54( )الواقعة: 4( )يونس: األنعام)70يَْكفدرد

  غزوة بني قينقاعالجزء الثالث باب  بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيمنتظم في التاريخ أل)*( ال 

 * قـال أبن كثير في البداية والنهاية:

 قال أمية أبن أبي الصلت :

 محيط بهم سرادقهـا             أم من تلظى عليه واقدة النار 

ا أََحااطَ  يَن نَارل ن َوَمن َشاء فَْليَْكفدْر إِّنَّا أَْعتَدْنَا لِّلظَّالِّمِّ باِّكدْم فََمن َشاء فَْليدْؤمِّ ن رَّ يثدوا يدغَااثدوا َوقدلِّ اْلَحقك مِّ قدَها َوإِّن يَْساتَغِّ اْم سداَرادِّ  بِّهِّ

وهَ بِّئَْس الشَّ  عد ي اْلود ْهلِّ يَْشوِّ ْرتَفَقلا بَِّماء َكاْلمد  (الكهف)29َرابد َوَساءْت مد

 نمارقهـا مصفوفة األبرار           وعد التي الجنـة اسكن أم 

قد َمْصفدوفَةٌ   ()الغاشية15َونََمارِّ

 طرائقها تستوي ال األعمال          وال ثم المـنزالن يستوي ال 

  حدائقها بهـم حفت الجنـة          تدخـل فـرقة فـريقان هما

 مرافقهـا فساءتهـم النـار           أدخلت قـد منهـم قةوفـر

 ماحقهـا  هللا دنيـا الجنـة          طلب عـن للشقاء وصـدها

  رامقها البصـير أن يعلـم          فعـاتبهـا نفسه دعـا عبـد

  الحقها فالمـوت قليالل  تحيى        وان الحياة في النفس رغب ما

ل          منيتـه من فـر من يوشـك  يـوافقها غـرة على يـوما

  ذائقهاااااا والمااااارء كااااااس للماااااـوت         هرماااااا تمااااات غبطاااااة تمااااات لااااام إن 

  

 . أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفيباب   )*( البداية والنهاية ألبن كثير الجزء الثاني

 * قال أمية بن أبي الصلت: 

 بين أعناب ونخل وبنيان من الفردوس عالي  ظالل

ْم فِّي ظِّ هدْم َوأَزْ  هد وَن ألل  َعلَى االَواعد ؤد تَّكِّ يال  َوأَْعنَااب  لَّكداْم  (41( )المرسالتيس)56َرائِّكِّ مد ان نَّخِّ فَأَنَشاأْنَا لَكدام بِّاهِّ َعنَّاات  ماِّ

ْنَها تَأْكدلدوَن  هد َكثِّيَرةٌ َومِّ  (34يس( )المؤمنون)19فِّيَها فََواكِّ

 ل لهم ما يشتهون وما تمنـوا من اللـذات فيها والجمـا

 ومن إستبرق يكسـون فيها عطايا عمة من ذي المعالي 

 ومن خدم بها يسقون منها كدر خـالص األلـوان غالي 

 وأشربة من العسل المصفى ومن لبن ومن ماء السجال 

 وكاس لذة ال غـول فيها من الخمر المشعشعة الحـالل

تَّقدوَن فِّيَها أَْنَها  دَ اْلمد عِّ بِّيَمثَلد اْلَجنَّةِّ الَّتِّي ود ْن َخْمر  لَّذَّة  لاِّلشَّاارِّ هد َوأَْنَهاٌر ماِّ ن لَّبَن  لَّْم يَتَغَيَّْر َطْعمد ن  َوأَْنَهاٌر مِّ اء َغْيرِّ آسِّ ن مَّ َن ٌر ماِّ

َصفًّى  ْن َعَسل  مك ين  ( محمد)15   َوأَْنَهاٌر ماِّ عِّ ن مَّ م بَِّكأْس  مِّ بِّيَن  45يدَطافد َعلَْيهِّ هداْم  الفِّيَهاا َغاْوٌل وَ  ال 46بَْيَضاء لَذَّة  لاِّلشَّارِّ

 )الصافات(47َعْنَها يدنَزفدوَن 

 على سرر مقابلة عـوال معارعهـا أذل من البغـال

ين   ور  عِّ ْعنَاهدم بِّحد ْصفدوفَة  َوَزوَّ ر  مَّ ئِّيَن َعلَى سدرد تَّكِّ  (13( )الغاشيةالطور)20مد

باو الفارج عباد الارحمن بان علاي بان خ أل)*( المناتظم فاي التااريمتكاون لادى عظايم بكفياه الجزيال مان الناوال  صافوف

 .غزوة بني قينقاعالجزء الثالث باب  الجوزي
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  : األعراف في أصحاب

 الصلت: أمية بن أبي قال* 

ان    وآخرون على األعراف قد طمعوا  والخضر في عناة حفاها الرما

الفصال الجازء األول  المطهر بن طاهر المقدسايالبدء والتأريخ )سورة األعراف(  تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 

 .الثاني بما يجري عليهما من الزيادة والنقصان والسهو والضعف

َجا َما حِّ ايَماهدْم َونَاادَْواْ أَْصاَحاَب اْلَجنَّاةِّ أَن َساالٌَم َعلَاْيكدْم لَاْم يَاَوبَْينَهد فداوَن كداالًّ بِّسِّ َعااٌل يَْعرِّ لدوَها َوهداْم ٌب َوَعلَاى األَْعاَرافِّ رِّ دْخد

 )األعراف(46يَْطَمعدوَن 

لم يرد فاي كتاب أهال  الرعال الذين هم بين الجنة والنار ولم يستقر بهم المطاف بعد لكنهم يطمعون في دخول الجنة !!!

الكتاااب أي إشااارة لااذلك ماان قريااب أو بعيااد فلاام يكاان القاارآن مطااابق ومصاادق لكتااب هللا باال كااان محاكيااا مصاادقا علااى 

 خرافات شعراء الجاهلية.

 قاله أمية بن أبي الصلت: * 

ها سلسبيٌل ماؤها زاعد ْلحٌ            َغدٌَق  مِّ  وال كدرٌ  َعذْبد المذاقةِّ ال مِّ

  (20-11)الجن:  مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي )الجن(. العيون للماورديتفسير النكت و

 * قال أمية بن أبي الصلت: 

 وقمـح في منابته صريـم    فذا عسـل وذا لبن وخمـر 

 خـالل أصوله رطب قميم    ونخـل ساقط األكتـاف عد 

ْن إِّْستَْبَرق  وَ  ئِّيَن َعلَى فدرد   بََطائِّندَها مِّ تَّكِّ  )الرحمن(54َعنَى اْلَجنَّتَْينِّ دَان  مد

 وماء بارد عـذب سليـم          وتفـاح ورمـان ورمـوز 

ن لَّبَن  لَّْم يَتَغَيَّ  ن  َوأَْنَهاٌر مِّ اء َغْيرِّ آسِّ ن مَّ تَّقدوَن فِّيَها أَْنَهاٌر ماِّ دَ اْلمد عِّ ْن َخْمار  لَّاَمثَلد اْلَجنَّةِّ الَّتِّي ود هد َوأَْنَهاٌر ماِّ بِّيَن ْر َطْعمد ذَّة  لاِّلشَّاارِّ

ْم َكَمْن هدَو َخالِّادٌ فِّا باِّهِّ ن رَّ ن كدلاِّ الثََّمَراتِّ َوَمْغفَِّرةٌ ماِّ ْم فِّيَها مِّ َصفًّى َولَهد ْن َعَسل  مك اا فَقَطَّاَع َوأَْنَهاٌر ماِّ يمل ي النَّاارِّ َوسداقدوا َمااء َحمِّ

 (.محمد) 15أَْمعَاءهدْم 

 هـوا لهم فيها مقيموما فـا        وفيها لحـم شـاهدة ونحـر 

وَن  ا يَتََخيَّرد مَّ َهة  ماِّ ا يَْشتَهدوَن  20َوفَاكِّ مَّ  )الواقعة(21َولَْحمِّ َطْير  ماِّ

 على صور الدمى فيها سهوم         وحور ال يرين الشمس فيها  

تَقَااابِّلِّيَن  52فِّاي َعنَّاات  َوعديداون   ان سدانددس  َوإِّْساتَْبَرق  مك اين  َكاذَلَِّك  53يَْلبَسداوَن مِّ اور  عِّ ْعنَااهدم بِّحد يَادْعدوَن فِّيَهاا بِّكداالاِّ  54َوَزوَّ

نِّيَن  َهة  آمِّ  .22  الواقعة72  الرحمن20الدخان  الطور  55فَاكِّ

 فهـن عقائـل وهـم قروم        نواعـم في األرائك قاصرات 

وَن  ؤد تَّكِّ الل  َعلَى األَرائِّكِّ مد ْم فِّي ظِّ هد  )يس(56هدْم َوأَْزَواعد

ْندَهدْم  يٌن َوعِّ َراتد الطَّْرفِّ عِّ ْكندوٌن  48قَاصِّ  الصافات 49َكأَنَّهدنَّ بَْيٌض مَّ

 االثـم النضـارة والنعيـم        على سرر تـرى متقابـالت 

يمِّ  تَقَابِّلِّيَن  43فِّي َعنَّاتِّ النَّعِّ ر  مك  .34  الزخرف13  الغاشية 15  الواقعة20  الطور47الصافات   الحجر 44َعلَى سدرد

 وديبـاج يـرى فيها فيـوم         ندس وعناب ريط عليهـم س

 ومن ذهب وعسجـدة كريم          وحلوا من أساور من لجين 

يٌر  ْم فِّيَها َحرِّ ا َولِّبَاسدهد ن ذََهب  َولدْؤلدؤل َر مِّ ْن أََساوِّ لدونََها يدَحلَّْوَن فِّيَها مِّ  .31  الكهف  23فاطر  الحج  33َعنَّاتد َعدْن  يَدْخد

 تقبلهـم وحلل من يصـوم           التي اعـروا إليها  إذا بلغوا

 فضـول هللا وانتهت القسوم          وخفقت البـدور وأردفتهـم 

باب ذكر اختالفهم في هاذه القصاة ذكاره ألمياة أبان  -123)*( البدء والتأريخ للمطهر بن طاهر المقدسي الجزء الثالث 

 أبي الصلت. 

 

 : الكواعب

 :يصف الجنة الصلت قال أمية بن أبي* 

  فيها الكواعب سدرها مخضود        في الجنان ظليلة  إن الحدائق 

َب أَتَْرابلا  32َحدَائَِّق َوأَْعنَابلا   (النبأ) 33َوَكَواعِّ

ينِّ  ينِّ َما أَْصَحابد اْليَمِّ ْخضدود   27َوأَْصَحابد اْليَمِّ دْر  مَّ نضدود   28فِّي سِّ ْمددو 29َوَطْلح  مَّ لا  مَّ  (.الواقعة) 30د  َوظِّ

الناوع للسايوطي بااب   اإلتقاان فاي علاوم القارآن .40-27)*(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي باب تفسير ساورة الواقعاة 

 .السادس والثالثون في معرفة غريبه

 * قال أمرؤ القيس :

ال  حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا     ويارب يوم قد أروح مرعا

 مما قالوا في الخطب واللسن واالمتداح به والمديح عليه. باب آخر من الشعر الجزء األولحظ للجا  البيان والتبيين)*(

 : الصلت أمية بن أبي* قال 

 غاللأإال سرابيل من قطر و      يدعون بالويل فيها ال خالق لهم  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=37
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=193&CID=1


 .واتبعوا ما تتلوا الشياطين :قوله تعالى باب سورة البقرةلمنثور في التفسير بالمأثور الدر ا)*(

ْم النَّارد  وَههد عد َران  َوتَْغَشى ود ن قَطِّ  )إبراهيم(50َسَرابِّيلدهدم ماِّ

 ل أمية بن أبي الصلت: اق* 

 والزورا  كانوا عصاة وقالوا اإلفك    إنهم  فأركسوا في حميم النار

 (88النساء ) تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

 الصلت:  أمية بن أبي* قال 

 بريئا ما تليق بك المذموم    سالمك ربنا في كـل فجر

 بكفيـك المنايا والحتـوم    عبادك يخطئون وأنت رب

 آال يا ليت أمكـم عقيـم     بعضهم لبعضغداة يقول 

 وال عدن يحل بها األثيم     فال تدنوا عهنـم من برئ

ي  وَن َكاذَلَِّك يَْجازِّ اْم فِّيَهاا َماا يََشاآؤد ن تَْحتَِّهاا األَْنَهاارد لَهد ي مِّ لدونََها تَْجرِّ تَّقِّايَن  هللاَعنَّاتد َعدْن  يَدْخد ( 72)النحال( التوباة: 31اْلمد

 (8( )البينة: 12( )الصف: 8( )غافر: 50( )ص: 33( )فاطر: 76( )طه: 61( )مريم: 31ف: ( )الكه23الرعد: 

 خالل أصوله رطب قميم   ونخـل ساقط القنـوان فيه

 وماء بارد عـذب سليم    وتفـاح ورمـان وتيــن

 على صور الدمى فيها سهوم   وحور ال يرين الشمس فيها

 وهم قرون فهن عقائـل    نواعم في األرائك قاصرات

 االثـم النضـارة والنعيم    على سرر تـرى متقابالت

 وديابج يـرى فيهم قتوم     عليهـم سندس وعباء ريط

 سئيم  وال أحد يرى فيهم    وتحتهم نمـارق من دمقس

 وال حـين وال فيها مليم    وال لغـو وال تأثيـم فيهـا

 وما فاهـوا به لهم مقيم    وفيها لحـم ساهرة وبحـر

 )*(المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية لإلمام العيني محمود باب شواهد ال التي لنفى الجنس.

النار ذات السقر والتي لها خزنتها وعلى رأسهم مالك)؟؟( والسالسل واألغالل والمقامع وعلودهم التي تنضج مان حار 

لمااذا كاان ذلاك فقاط فاي أشاعار الجاهلياة وقارآن محماد؟  النار والحميم الذي سيشربوه وسرادقها التي تحيط بالكاافرين  

لماذا عنة أنهار اللبن والخمر والعسل والماء الزالل ال يوعد لها أثار فاي كتاب أهال الكتااب؟ لمااذا لايس هنااك أثار للحام 

مصافوفة الطير وللرمان والتين والفواكه في كتب أهل الكتاب؟ لماذا ليس هناك أثر للكواعاب والحاور العاين والسارر ال

فااي كتااب أهاال الكتاااب؟ أهاال الكتاااب حرفااوا كتاابهم كااالم سااخيف وهااو أقاارب للتخاااريف مااا الهاادف ماان التحريااف؟ أمااا 

أصااحاب األعااراف فللعجااب لاام توعااد إال فااي شااعر أميااة وقاارآن محمااد؟ نظاارة اإلنسااان بااأن هناااك مااوازين تلااك نظاارة 

ية والقرآن ولايس لهاا أثار فاي كتاب أهال الكتااب لمااذا؟ اإلنسان البدائي قال بها الفراعنة وغيرهم وقال بها عرب الجاهل

إن التطابق بين القرآن وأشعار الجاهلية يتسع ويزداد كلما بحثنا في أي موضوع مان المواضايع أو القصاص التاي عااء 

كتااب بها القرآن وبقدر زيادة التطابق واالتفاق معهم يزداد االختالف والتناقض والمباعدة مع أهل الكتاب وكتب أهال ال

لماذا؟ هل ألن مصدر كتب أهل الكتاب يختلف عن مصدر القرآن؟ لماذا تطابق القارآن ماع أشاعار عارب الجاهلياة هال 

ألن مصاادرهما واحااد؟ سااؤال يبحااث عاان إعابااة وإعابتااه واحاادة وهااى أن القاارآن هااو انتحاااال ألشااعار الجاهليااة وتقلياادا 

   لشعرائها ....

 

 

 مكـارم األخـــالق في الجاهلية

اإلسالم والعرب غارقون في عهلهم وظالمهم فجاءهم اإلسالم بمكارم األخالق ومنهاا حفاظ حرماة الجاار ورعاياة  عاء

حقااه فقااال النبااي مااازال عبرياال يوصاايني بالجااار حتااى ظنناات أنااه يااور  وعلامنااا عاادم الخااوض فااي أعااراض الناااس 

ي القرباى وصالة األرحاام وتحاريم الخمار واإلعراض عن الجاهلين والوفاء بالوعاد والوفااء بالناذر وإكارام الضايف وذ

وأول من راعى حقوق األسرى قبل أن يعرفها العلم في القرن العشرين أما الجهاد فهو الذي ععل للعرب العازة بعاد أن 

      كانوا أذالء فاإلسالم هو دين العزة وأحلت للرسول الغنائم التي لم تحل ألحد غيره و ...

ي اْلقدْربَىَوالَ تدشْ  هللاَواْعبدددواْ  ينِّ َواْلَجارِّ ذِّ ي اْلقدْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِّ كدواْ بِّهِّ َشْيئلا َوبِّاْلَوالِّدَْينِّ إِّْحَسانلا َوبِّذِّ ندابِّ  رِّ َواْلَجاارِّ اْلجد

بِّ بِّالَجنبِّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ َوَما َملََكْت أَْيَماندكدْم إِّنَّ  احِّ ْختَا هللاَوالصَّ ابك َمان َكااَن مد ا الَ يدحِّ اورل وَن  36االل فَخد رد يَن يَْبَخلداوَن َويَاأْمد الَّاذِّ

وَن َما آتَاهدمد  دمد ينلا  هللاالنَّاَس بِّاْلبدْخلِّ َويَْكت هِّ يَن َعذَابلا مك ن فَْضلِّهِّ َوأَْعتَدْنَا لِّْلَكافِّرِّ  )النساء(37مِّ

 قال حاتم الطائي : 

 إذا ما بت دون أشرب غيري ليسكرني الشراب فال رويت 

 اختل عرس عاري ليخفيني الظـالم فـال خفيت إذا ما بت

 كـريم ال أبيـت الليـل حاد اعـدد باألنامـل مـا رزيت 

 معـاذ هللا أفعـل مـا حييت    اافضح عارتي وأخون عاري 

 أن ال يكـون لبابـه ستر     ما ضر عـارال لي أعـاوره  

 حتى يواري عارتي الخدر   أغضي إذا ما عـارتي برزت 
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. تهاذيب تااريخ دمشاق الكبيار ألبان عسااكر بااب عواد الجاهليةأحاتم الطائي أحد باب  الجزء الثانياية والنهاية البد)*( 

 حاتم الطائي الجواد المشهور. 

ْم وَ  هِّ ْن أَْبَصارِّ وا مِّ نِّيَن يَغدضك ْؤمِّ ْم إِّنَّ قدل لاِّْلمد ْم ذَلَِّك أَْزَكى لَهد وَعهد  )النور(30َخبِّيٌر بَِّما يَْصنَعدوَن  هللايَْحفَظدوا فدرد

وهنا حاتم الطائي يحفظ عوار عيراناه ويصاون حرمااتهم وال يرفاع بصاره فاي عارتاه بال يغاض نظاره إذا ظهارت فاال 

تم الطائي وستر زينب بنات عحاط الاذي تكتر  عارته بوعد ستر من عدمه وما أوسع الفارق بين الستر الذي ذكره حا

ذكره كدتااب السايرة عان النباي ولام يغاض النباي طرفاة .نعام أناه النباي الاذي يقاول وال يفعال فلام يغاض بصاره فاالزواج 

 للمسلمين بأربعة وهو تزوج أكثر و ... 

 :  وقال أوس بن حجر* 

ي  وَك الدَّائِّمد العَْهدِّ بالَّذِّ ـك إن ولَّى وَ    وليس أخد الل يذدمك قبِـّ يك مد  يدْرضِّ

ل  نا بدَك األدْنَى إذا األْمرد أْعَضالَ      ولكنـه النَّائـي إذا كدنَت آمِّ  وصاحِّ

 (232)البقرة:  تفسير النكت والعيون للماوردي (*)

 * قال حاتم الطائي : 

 وفرعك ناال منتهى الذم أعمعا    وأنت إذا أعطيت بطنك سؤله

 وسي باب حاتم الطائي.)*( بلوغ األرب في أحوال العرب لأل

 عنترة: قال* 

 هواها ال أتبع النفس اللجوج      إني امرؤ سمح الخليقة ماعد

 )سورة الجاثية( تفسير البحر المحيط ألبي حيان (*)

 * قال الطائي يخاطب امرأته ماوية بنت عبد هللا :

 ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد    أيا ابنة عبـد هللا وابنـة مالك

 أكيـال فانـي لست آكلـه وحدي    ا ما صنعت الزاد فالتمسي لهإذ

 أخاف مذمات األحاديث من بعدي    أخا طـارقا أو عار بيت ف نني

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب أعواد العرب حاتم الطائي.

ياه مهلاة عاام فقاال النعماان مان يضامنك * عاء حاتم الطائي يوم بؤس النعمان فأمر النعمان بقتله فوافق الطاائي أن يعط

فقال رعل من كلب يقال له قراد بن أعدع أنا ضامنه فضمن الطائي ومر عام وبقى يوم فقال النعماان لقاراد ماا أراك إال 

 هالكا غدا فقال قراد:

 ف ن غدا لناظره قريب    ف ن يك صدر هذا اليوم ولى

ك قال ديني فقال النعمان وما دينك قال النصارانية ... وتنصار النعماان وعاء حاتم الطائي فقال له النعمان ما الذي عاء ب

 وأهل الحيرة.

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب باب حنظلة بن عفراء.

 * قال حاتم الطائي: 

 وال البخل في مال الشحيح يزيد     فال الجود يفني المال قبل فنائه

 يجئ عـديد لكـل غـد رزق     تلتمس ماال بعيط مقـتر  فـال

 وأن الـذي يعطيـك غير بعيد     ألـم تـر أن المال غاد ورائح

 وما أنا مخـلف من يرتجينـي    وما مـن شيمتي شتم أبن عمي

 سمعت فقلت مـري فانفذيني      وكـلمة حـاسد في غير عرم

 ولـيس إذا تغيب يـأتسينـي     وذو الـوعهين يلقانـي طليعا

 محافظة علـى حسبي ودينـي      ظفـرت بعيبـه فكففت عنه

 )*(تهذيب تاريخ دمشق الكبير للحافظ أبن عساكر باب حاتم الطائي الجواد المشهور.

 * قال الطائي :

 كفى بصروف الدهر للمرء محكما     أال ال تلـوماني علـى ما تقدمـا

 وليست علـى ما فاتنـي متندمـا    ف نكمـا ال ما مضـى تـدركـانه

 ولن تستطيع الحلـم حتـى تحلاما    دنين واستبـق ودهمتحـلم عن اال

ما    وعوراء قد أعرضت عنها فلم تضر مته فتقـــوا  وذي أود قــوا

 وأعـرض عن شتم اللئيم تكرما     واغفـر عـوراء الكريـم ادخاره

 وال أشتم ابن العم إن كان مفحما     وال أخذل المولى وإن كان خـاذال

 من العيط أن يلقى لبوسا ومغنما     (صعلوكا مناه وهمهلحا هللا ) قبح هللا

)*( بلااوغ األرب فااي أحااوال العاارب لألوسااي باااب أعااواد العاارب حاااتم الطااائي. هااذا عاازء ماان قصاايدة طويلااة تتعلااق  

 بمكارم األخالق في الحماسة البصرية. 

 * قال اإلمام الميداني في مجمع األمثال:

ل الطاائي كان حاتم  َظفارال، إذا قاتال َغلَاب، وإذا غانم نهاب، وإذا سدائل وهاب، وإذا َضاَربشاا عاوادال شاجاعا بالقِّاداح  عرال مد

أنه خرج في الشاهر الحارام يطلاب حاعاة،  و .أمه ال يقتل واحدَ  باهللَسبَق، وإذا أَسَر أطلق، وإذا أثْرى أنفق، وكان أقسم 

ما أناا فاي باالد قاومي، وماا معاي  !ويحك :إلسار والقمل، فقالا أَكلَنِّيسفانة  يا أبا :ناداه أسيٌر لهم فلما كان بأرض عنزة
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يين واشتراه شيء وقد أَسأْتَنِّي ْهَت باسمي ومالََك َمتَْرك، ثم ساوم به العَنَزِّ ه حتاى يامنهم، فخاالَّه وأقاام مكاناه فاي قِّ  إذ نَوَّ داِّ

افَّ والظلاف، فبتناا  أن النااس أصاابتهم َسانَةومن حديثه أن ماويَّةَ امارأةَ حااتم حادَّثت  .أتى بفدائه، فأدَّاه إليهم فأذهبات الخد

فعلَّْلنَاهما حتى ناما، ثم أخذ يدعَللني بالحديث ألنام، فرققات لاه لماا باه  ه سفانةذاَت لَيلة  بأشداِّ الجوع، فأخذ حاتم عديًّا وأْخت

بااء  ، فلممرارال  ؟أنِّْمتِّ  :الَجْهد، فأمسكت عن كالمه لينام ويظن أني نائمة، فقال لي من أعبه، فسكت ونظر مان وراء الخِّ

ياع، فقال أتيتدَك من سفانة يا أبا :ف ذا شيء قد أقبل فرفَع رأَسه، ف ذا امرأة تقول ْبية عِّ  فاوهللاأحضاريني صابيانَكِّ  :عند صِّ

عة، فقلات فقماتد  :ألْشابِّعَنَّهم قالات ْسارِّ اْبيَانك مان الجاو ؟بمااذا ياا حااتم :مد بالتعليال، فقاام إلاى فََرساه  ع إالفاوهللا ماا ناام صِّ

َج نارا ودفع إليها َشْفرة، وقال ي ولدك، وقال لي :فذبَحه، ثم أعَّ مِّ ي وكدلِّي وأْطعِّ ي صبيتََك، فأيقظتهما ثم قال :اْشتَوِّ  :أْيقِّظِّ

) وهللا اْرمِّ ا(البياوت عماعاة إن هذا للؤم أْن تاأكدلدوا وأهالد الصاِّ علايكم  :ْرمِّ بيتاا بيتاا ويقاولحاالدهم كحاالكم، فجعال ياأتي الصاِّ

قليال وال كثيار، ولام يَاذدْق مناه  فاعتمعوا وأكلوا، وتَقَنَّع بكسائه وقَعَد ناحيةل حتى لم يوعد من الفارس علاى األرض النار،

ل    .شيئا

ْن َحاتِّم    الباب الخامس: فيما أوله عيم بو الفضل الميدانياإلمام أ مجمع األمثال)*(   .  977- أَْعَودد مِّ

دعنا من كل ما سبق لكن هذا هو موقف حاتم الطائي الذي كان إذا اسر أسيرا أطلقه ووضاع نفساه مكاان أساير اساتجار 

يكون له أسرى بل عليه أن ياذبحهم به هل من الممكن أن نقارن هذا الرعل بما عاء في القرآن ويطلب فيه محمد بأن ال 

بعد أسرهم؟؟؟؟ أو ما فعله النبي مع بني قريظة؟؟ ماذا كان سيفعل المسلمون لو أن محمدا كان لاه مان مكاارم األخاالق 

 التي كانت لحاتم الطائي؟؟ ماذا لو وضع محمد نفسه مكان أسير حتى يفك أسره؟؟

يااددوَن َعااَرَض الاادكْنيَا َمااا َكاااَن لِّنَبِّاايا  أَن يَكدااوَن لَااهد أَْسااَرى حَ  درِّ َن فِّااي األَْرضِّ ت ااَرةَ  وهللاتَّااى يدااثْخِّ ياادد اآلخِّ اايٌم  وهللايدرِّ يااٌز َحكِّ َعزِّ

 )األنفال( 67

 :قاال ...أبو بكر محمد بن عباد هللا بان يوساف العمااني أنبأنا أبو عبد هللا الحافظ، حدثني :قال الحافظ أبو بكر البيهقي* 

وقعات عارياة حماراء لعسااء زلفاا عيطااء شاماء األناف معتدلاة القاماة  ماا أتاى بسابايا طايءل ...قال علي بان أباي طالاب

فلماا  :قاال .المتناين الكعبين خدلجة الساقين لفاء الفخاذين خميصاة الخصارين ضاامرة الكشاحين مصاقولة والهامة درماء

ا تكلمات أنسايت عمالهاا لماا رأيات مان فلما   فيجعلهاا فاي فيئاي صالعمألطلبن إلاى رساول هللا  :رأيتها أعجبت بها وقلت

قومي وإن أبي كاان يحماي  إن رأيت أن تخلي عني وال تشمت بي أحياء العرب ف ني ابنة سيد يا محمد :فقالت فصاحتها

الضيف ويطعام الطعاام ويفشاي الساالم ولام يارد طالاب حاعاة  الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري

ل لترحمناا"ي صلعمفقال النبي  .تم طيءقط وأنا ابنة حا ل لاو كاان أباوك مؤمناا علياه خلاوا  ا عارية هذه صافة الماؤمنين حقاا

 ."عنها ف ن أباها كان يحب مكارم األخالق، وهللا تعالى يحب مكارم األخالق

 حاتم الطائي أحد أعواد الجاهلية)*( البداية والنهاية ألبن كثير باب  

نبيلاة ومكاارم األخاالق التاي كانات لحااتم الطاائي الاذي كانات العارب تتمثال باه ويعتازون تلك هي بعض من الصفات ال

بأشعاره ويتغنون بها ويمتدحون سلوكياته ويتمثلون بها والتي طبقت األفاق في عزيارة العارب وسامعها النباي ووعاهاا 

لمعرفااة قيمااة أشااعار الطااائي وكااان يقباال شاافاعتها وشاافاعة عظااام قباار قائلهااا حتااى انااه أطلااق سااراح ابنتااه األساايرة. و

 وانتشارها وحفظ العرب وأهل بيت النبوة لها والتمثل بها في الملمات :

 وروي أن عائشة قالت عند وفاة أبي بكر: 

 الصدر إذا حشرعت يوما وضاق بها   عن الفتى لعمرك ما يغني الثراء

 (19-12)ق:  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

 ئذ بن محصن الشهير بالمثقب العبدي:* قال عا

 أن تتـم الـوعد في شئ "نعم"        ال تقـولن إذا مالـم ترد

 وقبـح قـول "ال" بعـد "نعم"        حسن قبل "نعم" قولك "ال"

 "فبال" فابـدأ إذا خفـت النـدم       إن "ال" بعد "نعم" فاحشـة

 الـذم تـذم ومتـى ال تتقـي        وأعلم أن الذم نقص للفتى

 إن عـرفان الفتى الحق كـرم       أكـرم الجار وراع حقـه

 في لحوم الناس كالسبع الضرم        ال تراني راتعا في مجلس

وهد َواتَّقدوا  الوَ  دمد ْهت يهِّ َمْيتلا فََكرِّ بك أََحددكدْم أَن يَأْكدَل لَْحَم أَخِّ ا أَيدحِّ كدم بَْعضل يٌم تَ  هللاإِّنَّ  هللايَْغتَب بَّْعضد حِّ اٌب رَّ  )الحجرات(12وَّ

 حين يلقاني وإن غبت شتـم       إن شر الناس من يكشر لي

 عنه أذناي وما بي من صمم        وكـال سيئ قـد وقـرت

 عـاهل أني كما كـان زعم        فتعـديت خشاة أن يـرى

 ذي الخنى أبقـى وإن كان ظلـم       ولبعض الصفح واإلعراض عن

 في أحوال العرب لألوسي باب عائذ بن محصن الشهير بالمثقب العبدي. )*( بلوغ األرب

وهنا المثقب العبدي يكرم الجار ويراعي حقه وينصح بالوفاء بالوعد والرعوع عان الوعاد فاحشاة وهاو ال يغتااب أحادا 

لين ويعارض ويشبه من يفعل ذلك بأنه يأكل لحوم الناس وليس له وعهين ويسد أذنااه عان مان يذماه ويصافح عان الجااه

.... 

 * قال عبد قيس بن خفاف :

 وإذا حـلفت مماريـا فتحلل      فاللــه فاتقـه وأوف بنـذره

لَّةَ أَْيَمانِّكدْم وَ  هللاقَدْ فََرَض  يمد  هللالَكدْم تَحِّ  )التحريم(2َمْواَلكدْم َوهدَو اْلعَلِّيمد اْلَحكِّ
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 سـأل بمبيت ليلتـه وإن لم ي      وأعلم بأن الضيف مكرم أهلـه

 حـق وال تك لعنـة للنـزل     والـضيف أكـرمه ف ن مبيتـه

 واحزز حبال الخائن المتبذل     وصل المواصل ما صفا لك وده

 وإذا هممت بأمر خير فاعجل     وإذا هممت بأمـر شـر فاتئـد

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب عبد قيس بن خفاف.

يقول اتقوا هللا وأوفوا بالنذور ولاو حلفات كاذبا فتحلال مان قسامك وأن كارم الضايف حاق وخنا نرى عبد قيس بن خفاف 

 وأوصل من وصلك وأقطع عالقتك بالخائن وأن عملت خير فتعجل وإن كان شرا فتمهل !!

 * قال مهلهل لما أسرف في القتل:

 حتى بكيت وما يبكي لهم أحد    أكثرت قتلى بني بكر بربهم

 حتى ابهرج بكرا أينما وعدوا    قتلهـمآليت باهلل ال أرضى ب

 وقال أيضا :

 وبعض القتل أشفى للصدور.       هتكت به بيوت بني عباد

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب باب مهلهل بن ربيعة التغلبي.

 * قال زياد بن سيار الجاهلي:

 فبالك بلطف في التحيل والمكر    تعلم شفاء النفس قهر عدوها

 دب للبغدادي باب الشاهد العاشر بعد السبعمائة تعلم أن بعد الغيا رشدا.)*( خزانة األ

 * قالت هند بنت عتبة :

 والحرب بعد الحرب ذات سعر    نحن عـزيناكـم بيـوم بـدر 

 وال أخـي وعمـه بكــري     ما كان عن عتبة لي من صبر 

 شفيت وحشـي غليل صدري     شفيت نفسـي وقضيت نذري  

ما أعظمي في قبري     ي عليَّ عمـري فشكـر وحش   حتى تَـرِّ

 ( 122 )اآلية رقم   سورة آل عمران الجامع ألحكام القرآن)*( 

مد  ْبهد ْم َويَنصدْركدْم عَ  هللاقَاتِّلدوهدْم يدعَذاِّ هِّ يكدْم َويدْخزِّ نِّيَن بِّأَْيدِّ ْؤمِّ ددوَر قَْوم  مك ْم َويَْشفِّ صد  )التوبة(14لَْيهِّ

وها هو القرآن يسير على مبادئ الجاهلية من القتل واالقتتال واالنتقام وعدم التسامح والعفو عند المقدرة ويقول أن قتال 

 العدو يشفي صدور المسلمين المؤمنين كما قال شعراء الجاهلية.

 إذ هو كقول زهير: 

 الصافر فتنحاء تنفر من صفير     في الحروب نعامة أسد عليا و

 (19-17)البقرة:  تفسير البحر المحيط ألبي حيان (*)

 * قال سويد بن عامر:

 إن المنايا توافي كـل إنسان    ال تأمن الموت في حل وال حرم 

 حتى تبين ما يمني لك الماني    واسلك طريقك تمشي غير محتشم

 وكـل زاد وان أبقيتـه فاني    رقهصاحب يومـا يفا  فكـل ذي

 بكـل ذلك يأتيك الجـديدان     في قرن  والخير والشـر مقرونا

فقال رسول هللا صلعم لاو أدركتاه ألسالم.)*( خزاناة األدب للبغادادي بااب حاروف الشارط. بلاوغ األرب لألوساي بااب 

   سويد بن عامر المصطلقي.

 * قال أعشى قيس المعروف باألعشى األكبر :

 وال تعبد األوثان وهللا فاعبـدا      وذا النصب المنصوب ال تنكسنه

 عليك حراما فانكحن أو تابـدا     وال تقـربن عـارة كـان سرها

 لعاقبـة وال األسـير المقيـدا      وذا الرحـم القربى فـال تقطعنه

 وال تحمد الشيطان وهللا فاحمدا     وسبح على حين العشيات والضحى

 وال تحسبن المال للمرء مخلدا     رن من بائس ذي ضرارةوال تسخ

 )*( شعراء النصرانية قبل اإلسالم لأب لويس شيخو باب أعشى قيس.

 * قال زهير بن أبي سلمى :

 بنهكة ذي قربى وال بحقلد     تقي نقي لـم يكـثر غنيمـة

 وال رهقا من عائذ متهود      سوى ربع لم يأت فيه مخانة

 نصرانية قبل اإلسالم لأب لويس شيخو باب زهير بن أبي سلمى.)*( شعراء ال

منهاا والصافايا  لاك المربااع :شااعرهم قاال .كانت الحكمة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يارون للارئيس رباع الغنيماة* 

  وحكمك والنشيطة والفضول

 :ل عنترةربع الجيو ، لصلبه عشرون وهو يعد في األحياء قا منا الذي :وقال آخر

 ونعف عند مقاسم األنفال    الوغى نروي القنا  إنا إذا احمر 

  .سورة األنفال الجامع ألحكام القرآن)*(

 رضيت من الغنيمة باإلياب        وقد طوفت في اآلفاق حتى 
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 (2: 1)آل عمران اآلية رقم   الجامع ألحكام القرآن)*(

لربع وال يحاابي ذو قرابتاه وال يظلام مان يتعاوذ باه ويطمائن إلياه.أما عنتارة كاان وهنا زهير أبن أبي سلمي ال يأخذ إال ا

 عفيفا ال يأخذ األنفال والغنيمة التي أخذها محمد.

ن َشْيء  فَأَنَّ  دم ماِّ واْ أَنََّما َغنِّْمت ينِّ َواْبنِّ  هللَواْعلَمد ي اْلقدْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِّ سدولِّ َولِّذِّ َسهد َولِّلرَّ مد دْم خد دْم آَمنات  بااهللالسَّبِّيلِّ إِّن كدنات

نَا يَْوَم اْلفدْرقَانِّ يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَانِّ وَ  يرٌ  هللاَوَما أَنَزْلنَا َعلَى َعْبدِّ  )األنفال(41َعلَى كدلاِّ َشْيء  قَدِّ

فهكذا كنا نفعل فاي  قال الكلبي: نزلت في رؤساء المسلمين قالوا له: يا رسول هللا! خذ صفيك والربع، ودعنا والباقي،* 

 الجاهلية. وأنشدوا: 

 والفضول  وحكمك والنشيطة       والصفايا  لك المرباع منها

 (7)الحشر:  مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

 * قال أمية أبن أبي الصلت:

 وأخلع ثيابك منها وأنج عريانا     ال تخلطـن خبيثــات بطيبـــة

 أو سيئا ومدينـا كالـذي دانا      سناكل امرئ سوف يجزى قرضه ح

   )*( خزانة األدب للبغدادي باب الشاهد الرابع واألربعون بعد السبعمائة.

 * قال عفيف بن معد يكرب الكندي :

 فقلت عففت عما تعلمينـا      وقالت ليا هلم إلى التصابي

 لها في الدهر مشغوفا رهينا     ووداعت القـداح وقد أراني

 أكون بقعر ملحود رهينـا      خمور علىا حتىوحرمت ال

 )*( خزانة األدب للبغدادي باب الشاهد الثالث والتسعون بعد الثالثمائة.

 قال قيس بن عاصم التميمي :

 لسالبـة مالي ومذهبـة عقلـي    لعمرك أن الخمر مادمت شاربا

 ومورثة حرب الصديق بال قتل    وتـاركة بين الضيوف قراهـم

 األرب في أحوال العرب لألوسي باب ما كان عليه العرب من العبادات في عاهليتهم. )*( بلوغ

ادَّكدْم َعان ارِّ َويَصد يدد الشَّْيَطاند أَن يدوقَِّع بَْينَكدمد اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاء فِّاي اْلَخْمارِّ َواْلَمْيسِّ ْكارِّ  إِّنََّما يدرِّ االَةِّ فََهاْل أَناتدم  هللاذِّ َوَعانِّ الصَّ

نتَهدو  )المائدة(91َن مك

لقد حرم الكثيرون من عرب الجاهلية الخمر ومنهم عفيف بن معد يكرب وقيس بن عاصم التميماي وعاامر بان الظارب 

وسويد بن عاامر و أباو بكار حرمهاا قبال محماد و... والشااعر هاو قائاد القبيلاة والكثيارين مانهم يساير علاى أقوالاه فهاي 

تقاول لعلكام تفلحاون هاو  90أماا آياة المائادة  219شجع عليهاا كماا فاي البقارة الحكمة والعلم لكن إله القرآن أنزل آيات ي

    فهي آية تخيير فهل أنتم منتهون؟ 91ليس بتحريم قاطع فكلمة "لعل" هي كلمة تشكيك أما آية المائدة 

 * قال النمر بن تولب العكلي:

 إن القعـود مع العيال قبيح     خاطر بنفسك كي تنال رغيبة

 والجد يجـدي مرة فيريح      ر مالك أو هالكإن المخاطـ

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب النمر بن تولب العكلي. 

* للوقوف علي بعض من أشعار عنترة الذي كان النبي يتمنى أن يراه من كثرة ماا حكاى عناه ومان كثارة ماا سامع مان 

  ربوع الجزيرة العربية وتجري على كل لسان:فرأيت أن أقتطف بعضا من أشعره التي كانت تمأ  أشعاره

 حتى يـواري عارتي مأواها   وأغضض طرفي ما بدت لي عارتي

 ال اتبع النفس اللجوج هواها     اني امـرؤ سمـح الخليقـة ماعـد

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرباِّهِّ َونََهى النَّْفَس َعنِّ اْلَهَوى  َي اْلمَ  40َوأَمَّ     )النازعات(41أَْوى فَ ِّنَّ اْلَجنَّةَ هِّ

 وال تأمنن ما يحـد  غـدا      فـال تـكفر النعمى واثن بفضلهـا

 يردون خال العارض المتوقد      فان يـك عبـد هللا القى فـوارسا

 وال موتي بين النساء النوائح      فيارب ال تجعـل حياتي مذمومـة

 من عوانحي وتشرب غربان الفال     ولكن قتيـال يـدرج الطـير حوله

 والجود بالنفس اقصى غاية الجود      أعـود بالنفس إن ضن البخيل بها

 فطعني في النحـور وفي التراقي       وأن طعن الفوارس صـدر خصم

ي َربكَك إِّلَى اْلَمآلئَِّكةِّ أَناِّي َمعَكدْم  بدواْ فَْوَق األَْعنَاقِّ ....إِّذْ يدوحِّ  )األنفال( 12...فَاْضرِّ

 تركت عمعهم المغرور ينتهب       عـادي يـوم معركةإذا التقت األ

 العظــام وللخيالـة السـلب     لي النفوس وللطير اللحوم وللوحط

 وباألسـرى تكبـل بالصفـاد       وعـدنـا بالنهـاب وبالسـريـا

ن َشْيء  فَأَنَّ  دم ماِّ واْ أَنََّما َغنِّْمت ي  هللَواْعلَمد سدولِّ َولِّذِّ َسهد َولِّلرَّ مد ِّ خد دْم بِّااّللا دْم آَمنات ينِّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ إِّن كدنات  اْلقدْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِّ

 )األنفال(41 ....

 وكـذا النساء بخانق وعقـود        فخر الرعـال سـالسل وقيـود

 سكري به ال ماعني العنقـود         وإذا غبـار الخيـل مد رواقـه

 ما كنت اطلب قبل ذا واريـد        يا دهـر ال تبـق علي فقـد دنا
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 وقـد بـلي الحـديد وما بليت       خلقت مـن الحديـد أشـد قلبـا

 من األهوال في أرض العراق        تـرى علمت عبيلـة مـا أالقي

 وعار عليا في طلب الصـداق        طغاني بالريـا والمكـر عمـي

 شيدته بالجنـدل حصن ولـو        فالمـوت ال ينجيك مـن آفاتـه

َشيَّدَة   وج  مك دْم فِّي بدرد كككمد اْلَمْوتد َولَْو كدنت  )النساء(78 ... أَْينََما تَكدوندواْ يددْرِّ

 بل فاسقني بالعز كأس الحنظل        ال تسقنـي مـاء الحيـاة بذلـة

 وعهنم بالعـز أطيب مـنزل         مـاء الحيـاة بـذلـة كجهنـم

 وال تحت المـذلة ألـف عـام       يومـا فعيشـك تحت ظـل العز

 وملكـا ال يحيـط به الكــالم       وبعـد العسر قـد القيت يسـرا

ا  هللاَما آتَاَها َسيَْجعَلد  النَْفسلا إِّ  هللايدَكلاِّفد  ال  )الطالق(7بَْعدَ عدْسر  يدْسرل

 وتـولاى األرواح واألعسـامـا       قسمـا بالـذي أمـات وأحيــا

 األغاني لإلمام أبي الفرج وطبقات الشعراء ألبن قتيبة وخزانة األدب للبغدادي وغيره ....  )*(

 قال عنترة العبسي: * 

 بنان ويضرب عند الكرب كلا      وكان فتى الهيجاء يحمي ذمارها

 )سورة األنفال( تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 

ي َربكَك إِّلَى اْلَمآلئَِّكةِّ أَناِّ  ْم كدلَّ بَنَان  ....ي َمعَكدْم إِّذْ يدوحِّ ْنهد بدواْ مِّ بدواْ فَْوَق األَْعنَاقِّ َواْضرِّ  )األنفال(12فَاْضرِّ

هذا قدر قليل من أشعار عنترة التي تعد باآلالف وكان يحفظها العرب ويتناشدونها وكان محماد يتشاوق لرؤياة صااحب 

قولاون أن اإلساالم ديان العازة فاالعزة لادى عنتارة الاذي لام تلك األشعار والتي فيها ما فيها من العظات والعبر. أما مان ي

 .....   ينحني ال تقارن مع العزة لدى محمد في مكة أو مع اإلسالم المكي

نعام، كانات العارب تعارف  :قاال ؟هل كانت تعرف العرب الطالق ثالثا في الجاهلية* قال السيوطي في الدر المنثور : 

وهللا ال نرفاع عناك العصاا حتاى تطلاق اهلاك، فقاد  :ختاناه فقاالواأأخاذه  هاو يقاول وقادو األعشاى باتاا، أماا سامعت ثالثاا

 :فقال أضررت بها،

  وطارقه غاد الناس أمور كذاك    طـالقة فانك  بتي عـارتا أيا 

  :وهللا ال نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطالق، فقال :فقالوا

 ه يزال فوق رأسي بارقوان ال   بيني، فان البين خير من العصا 

  :وهللا ال نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطالق، فقال :فقالوا 

 روامقهذاك ـة فينا كـوموقوف   بيني حصان الفرج غير ذميمة 

ساورة  للسايوطي باابالادر المنثاور فاي التفساير بالمأثور)*(  هفتاة أناس مثل ما أنت ذائق   ق ـني ذائ وذوقي فتى حي ف

يٌح بِّ ِّْحَسان  قوله تعالى  البقرة وف  أَْو تَْسرِّ ِّْمَساٌك بَِّمْعرد تَانِّ فَ    229....: الطَّالَقد َمرَّ

شاريعة إباراهيم لمااذا  ومن هذا الشعر نرى أن العرب كانت تطلق ثالثا كما قال محمد في قرآنه ولعل الرد المعلب أنهاا

ال نجد لها أثر في كتب أهل الكتاب أهل العلم ونجدها في شعائر األمة األمية الجاهلة؟؟؟؟ لكن األكثر من ذلك أن هنااك 

 من العرب في الجاهلية كان يسمح للمرأة أن تطلب الطالق لو أساء إليها زوعها.

 قال امرؤ القيس: * 

 تنسل  ي ثيابي من ثيابكفسل    خليقة  وإن تك قد ساءتك مني

 (51)يس:  مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*(

 * قال أمية أبن أبي الصلت:

باااألبطح إلاى باااب   أول مان عمال الفااالوذج )ناوع مان الحلااوى( عباد هللا بان عاادعان وكاان سايدا وشااريفا فوضاع موائاد

 المسجد ونادى من أراد أن يأكل فليحضر وكان ممن حضر أمية فقال:

 وأنت الرأس تقدم كل هادي   لكل قبيلة رأس وهادي

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب مطاعم العرب الشهيرة.

ٌر َولِّكدلاِّ قَْوم  َهاد   نذِّ باِّهِّ إِّنََّما أَنَت مد ن رَّ َل َعلَْيهِّ آيَةٌ ماِّ دنزِّ واْ لَْوآل أ يَن َكفَرد  )الرعد( 7َويَقدولد الَّذِّ

 :قال لبيد* 

  ولكل قوم سنة وإمامها       لهم آباؤهم  معشر سنت من 

 (137)اآلية رقم  سورة آل عمران   الجامع ألحكام القرآن)*( 

ِّ لِّكدلا  َععَلْ  َن اْلَحقا ا َعاءَك مِّ َّبِّْع أَْهَواءهدْم َعمَّ دَةل َوالَ تَت ةل َواحِّ دمَّ د لََجعَلَكدْم أ َا ا َولَْو َشاء  ْنَهاعل ْرَعةل َومِّ نكدْم شِّ  )المائدة(48 ... نَا مِّ

وها هم الذين كفروا كما يسميهم القرآن قالوا في أشعارهم كما قال محمد لكل قبيلة هاد !!! لكن بقاى لناا أن نعارف لمان 

 ليه؟ ولمن كانوا يسجدون؟؟؟هذا المسجد الذي فر  عبد هللا بن عدعان مائدته إ

 * قال أمرؤ القيس :

 يمين أو نفار أو عالء       ف ن الحق مقطعة ثال 

 وكان عمر بن الخطاب يتعجب من معرفته بمقاطع الحدود.

)*( كتاب نهاية األرب في فنون األدب لإلمام النويري باب في األمثال المشهورة عان رساول هللا صالعم وعان عماعاة 

 ضى هللا عنهم والمشهور من أمثال العرب وأوابد العرب ...من الصحابة ر
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ْم شدَهدَاء إِّ  ْم َولَْم يَكدن لَّهد وَن أَْزَواَعهد يَن يَْرمد ْم أَْربَعد َشَهادَات   الَوالَّذِّ هِّ د أََحدِّ ْم فََشَهادَة قِّيَن  باهللأَنفدسدهد ادِّ َن الصَّ َسةد  6إِّنَّهد لَمِّ َواْلَخامِّ

د َعلَ  هللاأَنَّ لَْعنََت  بِّيَن َويَدَْرأ َن اْلَكاذِّ بِّيَن  باهللَعْنَها اْلعَذَاَب أَْن تَْشَهدَ أَْربََع َشَهادَات   7ْيهِّ إِّن َكاَن مِّ اَن اْلَكااذِّ َساةَ  8إِّنَّاهد لَمِّ َواْلَخامِّ

قِّيَن  هللاأَنَّ َغَضَب  ادِّ َن الصَّ  )النور( 9َعلَْيَها إِّن َكاَن مِّ

 لقرآن ولسان حاله يقول من أطلع امرؤ القيس على اللوح المحفوظ؟؟؟كان عمر يتعجب من موافقة امرؤ القيس وا

 * قال األضبط بن قريع السعدي:

 قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من عمعه

 ال تحقرن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه

 واقبل من الدهر ما أتاك به من قرا عينا بعيشه نفعه

في فنون األدب لإلمام النويري باب في األمثال المشهورة عان رساول هللا صالعم وعان عماعاة )*( كتاب نهاية األرب 

 من الصحابة رضى هللا عنهم والمشهور من أمثال العرب وأوابد العرب ....

 * قال السموءل بن عاديا:

 فكـل رداء يرتـديه عميل     إذ المرء لم يدنس من اللؤم عرضه

 فليس إلى حسن الثناء سبيل    يمهاوإن هو لم يحمل على النفس ض

 فقلت لها إن الكـرام قليل     تعــيرنا أنا قلــيل عـديـدنـا

 وتكرهه آعالهـم فتطـول      يقــرب حب المــوت آعـالنا

 كهـام وال فينا يعد بخـيل      فنحن كماء المـزن ما في نصابنا

 ين نزيلوال ذمنا في النازل     وما أخمـدت نار لنـا دون طارق

 وليس سواء عالم وعهول        سلـي إن عهـلت النـاس عنـا

 )*(كتاب نهاية األرب في فنون األدب لإلمام النويري باب في باب ذكر ما قيل في االفتخار. 

 * قال السموءل بن عاديا اليهودي الغساني :

من ملوك الشاام فأخاذ أبان الساموءل وقاال لما استودع امرؤ القيس قبل وفاته دروعا لدى السموءل فلما مات غزاه ملك 

   له أدفع ليا الدروع وإال ذبحت أبنك فرفض إال يعطيها إلى ورثة أمرؤ القيس فذبح الملك أبن السموءل فقال في ذلك.

 إذا ما القوم قد غدروا وفيت    وفيت بـأدرع الكنـدي إني

 وال وهللا أغـدر مـا مشيت      وقـالـوا إنه كـنز رغيب

 وبـئرا كـلما شئت اسـتقيت    يا عاديا حصنا حصينابنى ل

 تهـدم ياسمـوءل مـا بنيت      وأوصى عاديا يوما بأن ال

)*( كتاب نهاية األرب في فنون األدب لإلمام النويري باب ذكار ماا قيال فاي الوفااء والمحافظاة واألماناة. بلاوغ األرب 

    لآللوسي باب السموءل بن عاديا الغساني.

 ية أبن أبي الصلت:* قال أم

 ويحوطهم في كل عام عامد )عدب(     أبو اليتامى كان يحسن أوسهم

 )*( كتاب الحيوان للجاحظ باب رعاية الذئب لولد الضبع.

قَيق من بني النَّضير* قال  بيع بن أبي الحد   :الرا

 والعلمد قد يدلقَى لَدَى الساائِّل  سائِّْل بنا خابَر أكمائنا

ي الهَوى وأْنَصَت السَّامعد إناا إذا مالْت دو  للقائِّل اعِّ

لِّ  النااسد واعتلج  ل  فاصِّ كم  عادِّ ي بحد  بألبابهم نَْقضِّ

ل وال نَلدطك دونَ  َل حقاا  الحقا بالباطل  ال نجعلد الباطِّ

لِّ  َل الدَّهَر مع الخامِّ نا فنَخمد  نَكَرهد أن تَْسفَهَ أحالمد

 .ي الظاهرة باللفظ الموعزباب من القول في المعانللجاحظ  البيان والتبيين)*(

 * قال عمرو بن طنابة وهو أحد من ملك الحجاز في الجاهلية:

 بدؤا بحـق هللا ثـم النـائل    إني من القوم الذين إذا انتدوا

 والحاشدين على طعام النازل   المانعـين من الخنا عارتهـم

 والباذلـين عطاءهـم للسائل    والخالطـين فقيرهـم بغنيهم

 وغ األرب لآللوسي باب العرب أقدر على البيان من غيرهم.)*( بل

 :قال طرفة* 

 د قدرـوت عليه قـلمن الم         فاعلم واعظا  وكفى بالموت 

 إن في الموت لذي اللب عبر         فاذكر الموت وحاذر ذكره  

 هر سفرـفي مقام أو على ظ          كل شيء سوف يلقى حتفه 

  الحذر الموت من ينجيه ليس          ترصده  حـوله والمنايـا 

 ( 8 )اآلية رقم   الجامع ألحكام القرآن سورة الجمعة)*( 

َشيَّدَة   وج  مك دْم فِّي بدرد كككمد اْلَمْوتد َولَْو كدنت  )النساء(78 .... أَْينََما تَكدوندواْ يددْرِّ

ِّنَّهد مد  ْنهد فَ  وَن مِّ ي تَفِّرك  )الجمعة(8 .... قِّيكدْم القدْل إِّنَّ اْلَمْوَت الَّذِّ

 ل لبيد: اق* 
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 الودائع والبد يوما أن ترد     وديعة وما المال واألهلون إال

 (97)األنعام()تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي (*)

هاا وستساترد ونرى لبيد الذي قال النبي عن أشعاره أنه من كالم النبوة يقول أن المال واألبناء وديعة وأمانة وستطالب ب

 منك!!

 افتخر الفرزدق بجده صعصعة، إذ كان منع وأد البنات فقال:  *

 فأحيا الوئيد ولم يوئد      ومنا الذي منع الوائدات 

 )سورة التكوير(تفسير البحر المحيط ألبي حيان)*( 

 م لم يكن إال تقليدا.وترى هنا أن منع الموؤدة وإحيائها كانت من صفات عد الفرزدق في الجاهلية ومنعها في اإلسال

 * قال األلوسي في بلوغ األرب : 

أراد النعمان بن المنذر أن يهدي أكرم العرب حلة فدعاهم فحضر القوم عميعاا إال أوس بان حارثاة بان الم الطاائي فقيال 

دطلب ويدعارف مكااني  له لم تتخلف؟ فقال إن كان المراد غيري فأعمل األشياء أن ال أكون حاضرا وإن كنات الماراد فساأ

فلما علس النعمان لم ير أوسا فقال أذهبوا إلى أوس فقولوا له أحضر آمنا مماا خفات فألبساه الحلاة فحساده قاوم مان أهلاه 

فقالوا للحطيئة أهجه ولك ثالثمائة ناقة فقال الحطيئة كيف أهجو رعال ال أرى في بيتي أثاثا وال مااال إال مان عناده فقاال 

أوس وكان في هجائه ذكر أمه فأتى به فدخل على أمه فقال قد أتينا ببشار الهااعي لاك  رعل أنا اهجوه فهجاه فأغار عليه

وليا قالت أمه أوتطيعني؟ قال نعم قالت أرى أن ترد عليه ماله وتعفاو عناه ... فقاال لاه أوس أن أماي ساعدى التاي كنات 

 فيه قال:تهجوها قد أمرت فيك بكذا وكذا فقال العرم هللا أال مدحت حتى أموت أحدا غيرك ف

 ليقضي حاعتي فيمن قضاها    إلى أوس بن حـارثة بـن الم

 وال لبس النعال وال احتذاها   فما وطئ الثرى مثل أبن سعدى

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب أوس بن حارثة بن الم الطائي.

ي عاء يتمم مكارم األخالق وما فعله مع هل لنا أن نضع أوس وأمه وما فعاله مع من هجاهما في المقارنة مع محمد الذ

أو قاوم عكال وعريناة والتاي لام يخلاوا  بناي أمياة بان زياد بنت مروان مان والعصماء فاطمة بنت ربيعة بن بدرأم قرفة 

 كتاب من كتب السيرة عن بشاعة الطرق التي قتلهم بها محمد؟؟؟؟؟

وفدت سابع سبعة من قومي على رساول هللا  :قال لحار بن اسويد  عن..  (معرفة الصحابة)ذكر أبو نعيم في كتاب * 

 صالعمفتبسام رساول هللا  .مؤمنون :قلنا ؟(ما أنتم) :فقال .عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من سمتنا وزينا فلما دخلناصلعم 

لة  خمس منها أمرتنا بها رسالك أن ناؤمن خمس عشرة خص :قلنا .(حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم إن لكل قول) :وقال

ل  أمرتنا أن نعمل بها، وخماس تخلقناا بهاا فاي الجاهلياة فانحن عليهاا إال أن تكاره منهاا بها، وخمس فقاال رساول هللا  .شايئا

ورساله،  أمرتناا أن ناؤمن بااهلل، ومالئكتاه، وكتباه، :قلناا .(؟أمارتكم بهاا رسالي أن تؤمناوا بهاا ماا الخمساة التاي) صالعم

ال إله إال هللا، ونقيم الصاالة،  :أمرتنا أن نقول :قلنا .(؟وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها) :قال .الموت والبعث بعد

 وماا الخمسااة الاذي تخلَّقاتم بهااا فاي) :فقاال .الزكاااة، ونصاوم رمضاان، ونحااج البيات مان اسااتطاع إلياه سابيالل  وناؤتي

ضى بمار :قالوا (.؟الجاهلية بر عند البالء، والراِّ القضااء، والصادق فاي ماواطن اللاِّقااء، وتارك  الشكر عند الرخاء، والصَّ

 .(من فقههم أن يكونوا أنبياء حكماء علماء كادوا) : صلعمفقال رسول هللا  .الشماتة باألعداء

 صلعم. لى رسول هللا فصل في قدوم األزد ع)*( البداية والنهاية ألبن كثير باب 

تخلقوا بها في الجاهلية واألعجب أن النبي رد عليهم بنفس القافية رخاء بالء قضااء لقااء أعاداء   األخالق التي  هذه هي

 فقال لهم أنبياء !!

 قال أبو الرعالء الغساني: * 

 ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت األحياء 

 باله قليل الـرعاء إنما الميت من يعيـط كئيبا كاسفا

 (122)*( تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)األنعام()

نعم كان للجاهلية مكارم أخالق فاضت به قصائدهم وعارت علاى كال لساان ووصالت إلاى أساماع النباي كثيارا وهاؤالء 

 ومالئكتاه والحاج والبعاث و... القوم الذين لهم تلك الصفات في الجاهلياة وقاال عانهم محماد كاادوا يكوناوا أنبيااء أماا هللا

التي عاء بها اإلسالم فكانت قبلة يعرفها ويطبقها الكثيرين في الجاهلية. لكن أيضاا كاان لابعض القبائال مثالاب ومسااوئ 

 وقسوة قلب وطبائع همجية مثل الغزو والقتل وغيرها ومنها قريط وذلك ما عاءت به أشعارهم. 

 :* قال تبع

 بهـا سميت قـريط قـريشا        حر قريط هي التي تسكن الب

 تترك فيها لذي عناحين ريشا        تآكـل الـر  والسمين وال 

 يأكـلون البـالد أكال كميشا       هكذا في البـالد حي قريط 

 يكثر القتل فيهـم والخموشا       ولهـم آخـر الـزمان نبي  

 ح والتمزيق()الجرالخمو  )السريع(كميطالر  )المتسخ أي الجيف( ال

 .سورة قريط تسميتهم قريشا )*( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي باب 

هذا حال قريط قبيلة محمد وحال بعض قبائال العارب غيار المتحضارة السااكنة فاي قلاب الجزيارة أماا الكثيار مان قبائال 

 أخالق لم يأتي بها محمد !!! العرب وخاصة القريبة من أطراف الجزيرة الشمالية والجنوبية والتي كانت تتمتع بمكارم 
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والحديث هناا يطاول ويطاول والمقاال أضايق مان أن يتساع للمزياد فهنااك مان أمثاال حاتم الطاائي وأوس بان الم الطاائي 

الكثير فمنهم كعب بن مامة األيادي وهرم بن سنان وعبد هللا بن حبيب العنبري وعبد هللا بان عادعان التيماي وقايس بان 

 ة بن مسلمة الحنفي ومطاعيم الريح وهم أربعة وازواد الركب وهم ثالثة وغيرهم الكثير .... سعد وعبدة الكلبية وقتاد

نعم لقد صادمتني أشاعار الجاهلياة فاي ماا يسامونه مكاارم األخاالق ورأيات الفاارق الشاساع وحجام االرتاداد إلاى الاوراء 

علاى ديان إال فاي اإلساالم أماا حقاوق  عندما تفشى فيهم اإلسالم فلم تساجل حاروب دموياة فيماا بيانهم مان أعال إعباارهم

نعم صادمت ال فاي كياف كاانوا علاى هاذا المساتوى مان األخالقياات   الجار والكرم وصلة الرحم ومعاملة األسير و ....

لكن صدمتي كانت من هذا الكم من التضاليل والتعتايم والخاداع والكاذب والجابن و ... صادمتني مسااوئ األخاالق التاي 

حفيين واإلعالميااين والعبيااد فااي قصااور الحكااام واألعااراء الااذين ال يساايرون علااى األقاادام باال تميااز بهااا الكتاااب والصاا

يزحفاون علاى بطاونهم ويسايرون صاوب مان يشابعها .... الجاهليااة ظاالم واإلساالم ناور كاذب وخاداع وغاط وتزوياار 

 وتلفيق وقلب للحقائق ال يستند على دليل. 

 

 

 صرخة العقل والضمير

لتراكيب والمعاني واألفكار باين القارآن والشاعر الجااهلي يادل علاى مادى العالقاة الوثيقاة بينهماا   التشابه في األلفاظ وا

كما يدل على وحدة المصدر. لاو كاان القارآن مان عناد هللا وفاي اللاوح المحفاوظ   فهال أطلاع هللا شاعراء الجاهلياة علاى 

الف القارآن ماع كتاب أهال الكتااب يصال بناا إلاى اللوح المحفوظ؟ هل شعراء الجاهلية أنبياء على شاكلة محمد؟ أما اخت

نتيجة حاسمة وهى أنهم ليسوا من مصدر واحد أو وحي وإلهام واحد وأن الذي أوحى بكتب أهل الكتاب ليس هاو الاذي 

أوحااى بااالقرآن وشااعر الجاهليااة. االخااتالف والتناااقض والتباااين واضااح وعلااي وال يخفااى إال علااى معاادومي الضاامير 

   يرة!!!وعميان البصر والبص

مااا رأيكاام أيهااا الصااامتون والمتخاااذلون والمفكاارون والمثقفااون والجبناااء؟ نعاام إلاايكم أيهااا الجبناااء يااا ماان قلبااتم الاازمن 

والمنطق والبديهيات   لقد أمطرونا بكتب تقول تأثير القرآن فاي الشاعر وتاأثير اإلساالم فاي الشاعر وال أدري باأي عقال 

يتأثر بمن ومن الذي ينقل عن من ومن الذي يسارق مان مان؟؟؟ ألايس الشاعر يفكرون من الذي يؤثر في من ومن الذي 

أسبق من القرآن بقرون فمن الذي أخذ من اآلخر أليس القرآن هو الذي أخذ ممن سبقوه؟؟؟ ألايس القارآن هاو الاذي تاأثر 

ياف وسارقة أدبياة بمن سبقوه؟؟؟ أليس القرآن هو الذي قلد من سبقوه؟؟؟؟ القارآن هاو مارآة ونقال ونساخ وانتحاال وتحر

لشعر الجاهلية. كيف تركتم الساحة لضعاف العقول والجهلة وعديمي الضمائر ومعتاد األكاذيب والمتااعرون بالضاحك 

علاى عقاول البساطاء والطباالين والمزمارين والراقصاين فاي بااالط الخلفااء والرؤسااء والملاوك واألماراء. وأماا أنات يااا 

كم المصانعة والمعلباة والمعباأة ال تنطلاي علايا وال علاى كال مان لدياه قادر فضيلة الشيخ ومن يسير علاى نهجاك ف عاباات

 ضئيل من الثقافة واإلطالع على قدر قليل من تاريخ عزيرة العرب وال على من لديه قليل من عقل ... 

 بزعاره وال ماا فايكم رعال أعلام بالشاعر مناي وال )!؟( فوهللا الكافر قال عن القرآن  الوليد بن المغيرةنعم ستجيبون بأن 

 وعلياه لطاالوةحاالوة إن لقوله )!؟( قول شيئلا من هذا ووهللا يما يشبه الذي )!؟( وهللا )!؟( والجن  بقصيده وال بأشعار

 .ياأثره عان غياره هاذا ساحر ياؤثر ثام قاالوإنه لمثمر أعاله مغدق أسفله وإنه ليعلو وال يعلى عليه وإنه ليحطم ماا تحتاه 

غيرة أعترف أنه ليس بالشعر ونسيت قول القرآن الذي يحكي أن كل عرب الجاهلية قاالوا عان وستقول أن الوليد أبن الم

النبي أنه شاعر ومفتر وعاء بالقرآن من عنده وأنه أساطير األولين وقالوا لاو نشااء لقلناا مثلاه وفاضات أشاعارهم بانفس 

رى أي إله يقسم به يا فضيلته؟ قال الولياد بأناه لايس !!! ثم الوليد أبن المغيرة الكافر يقسم باهلل ت  تراكيب القرآن وأفكاره

يشبه أشعار الجن ترى ما الفارق بين مالك شعر محمد والجن الاذي لاه األشاعار التاي أشاار لهاا الولياد؟ مااذا ساتقول ياا 

يَها إِّلَْيَك َما كدنَت تَْعلَ فضيلته؟ هل كذب إله القرآن عندما قال " ْن أَنبَاء اْلغَْيبِّ ندوحِّ ن قَْبلِّ تِّْلَك مِّ َك مِّ َها أَنَت َوالَ قَْومد "؟ هال مد

يرد اصدق عرب الجاهلية عندما قالوا " يألأََساطِّ دْملَى َعلَْيهِّ بدْكَرةل َوأَصِّ َي ت لِّيَن اْكتَتَبََها فَهِّ  ال" ؟وَّ

نعم ستهرب وتقول وتلف وتدور وتقول إعابتاك المعلباة باأن لايس كال الجاهلياة كاان تعايط فاي الشارك بال كاان هنااك  

لموحدين والذين كانوا على ملة إبراهيم أو بعض من أهل الكتاب العارب. إعاباات ساخيفة تحمال مان اإلداناة أكثار مماا ا

 تحمل من تبرير وتثبت كذبها كتب الحديث والسيرة النبوية وحتى القرآن!!! .

عار الموحادين لام تماأ الشعر هو الحكمة وأن من البيان لسحر وهو مان كاالم النباوة هاذا طبقاا ألحادياث النباي. هال أشا

أصقاع عزيرة العرب يا شيخنا؟ هل لم تتغنى بها السنة الصاغير والكبيار؟ لمااذا كاان النباي يختلاي بالخنسااء ويقاول لهاا 

قولي ياخنساء وزيديني شعرا زيديني؟ لماذا كان يطلب من أخت أمية أن تلقي علياه شاعرا مان شاعر أخيهاا؟ لمااذا كاان 

من شعر أمية حتى أن أحدهم أنشده مائة قافية؟ لماذا لم يترك أحدا يعرف قس بان سااعدة يطلب من أصحابه أن ينشدوه 

إال وسأله عنه ويذكر أنه لن بنس عظات القس ويطالب الحاضرين أن يعيدوا على مسامعه تلك العظات وأشعار القس؟ 

     لماذا كان يحب أن يرى عنترة .......

في عزيرة العرب وكانت تقوم بدور وزارة اإلعالم وعهاز الدعاية الوحياد فاي  كانت الكعبة تعد هي دار النشر الوحيدة

فترة محمد وما قبلها ففيها كانت تعلق المعلقات السبع  وأشعارها كانت تقطر توحيدا هلل وكل ما استعرضته مان أشاعار 

الجاهلية وشعرائها موحادون؟ فحول الشعراء أثبتت التطابق بين القرآن وأشعار الجاهلية. فهل كل ما ذكرت من أشعار 

إن كان نعم فما بقى على الشرك إال القليل فلماذا تصورونها لنا على أنها كانت ظالم وشرك وأصانام؟ ياا فضايلة الشايخ 

 كل أفكار القرآن وشرائعه وحتى تراكيبه اللفظية عاءت موافقة ومطابقة ألشعار الجاهلية فما الجديد؟ 
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و رأي فضاايلة الشاايخ؟ إذا كااان ماان ذكاارتهم لااك كااانوا ماان الموحاادين فماااذا عاان ماان اإلسااالم هااو دياان الجاهليااة فمااا هاا

          سأذكرهم لك ....

* عاء في اإلصابة في تمييز الصحابة ألبن حجر العسقالني باب خالد بن سنان العبساي وفادت أبنتاه علاى النباي صالعم 

 .فسمعت النبي يقرأ قل هو هللا أحد ... فقالت كان أبي يقول هذا

"قل هو هللا أحد" كان يقولهاا خالاد بان سانان العبساي والاذي قاال فياه النباي العجاب "نباي ضايعه قوماه" هال هنااك نباي 

 يضيعه قومه؟ أين هللا الذي أرسله؟ الم يسمع محمد بم قاله خالد بن سنان العبسي وقال مثل ما قال؟

ان العبسي قبل محمد قاال عنهاا النباي أنهاا تسااوي ثلاث أتعرف يا فضيلة الشيخ أن قل هو هللا أحد التي قالها خالد بن سن

 القرآن!!! أين باقي تعاليم خالد بن سنان العبسي لماذا طمسوها؟؟

 :* شعر حارثة أبو زيد عندما فقده وكان أبوه حارثة قد عزع عليه عزعا شديدا ، وبكى عليه حين فقده ، فقال 

 عى أم أتى دونه األعـلاحيا فيرد    بكيت على زيد ولم ادر ما فعْل  

 أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل    فوهللا ما أدرى وإني لسائــل  

 فحج ناس فعرفهم زيد وقال لهم أبلغوا أهلي هذه األبيات:

 ف ني قعيد البيت عند المشاعر      أحن إلى قومي وإن كنت نائيا

 كرام معد كابـرا بعد كابـر     ف ني بحـمد هللا في خير أسرة

 )*( كتاب نهاية األرب في فنون األدب لإلمام النويري باب خبر إسالم زيد بن حارثة.

حارثة أبو زيد الذي تبناه محمد قبل النبوة يقول شعرا يبكي فيه زيدا ويقسم باهلل أي إله يقسم به؟ ويرد عليه زياد ويحماد 

 الموحدين يا شيخنا؟ هللا أي إله يا شيخ؟ كل ذلك قبل أن يقول محمد بأنه نبي. هل كانا من

 * قالت ابنة الخس :

 فجازاك عني يا قلماس بالكرم    إذا هللا عازى منعما بوفائه

 قالت زرقاء اليمامة :

 أو حمـير قد أخذت شيئا تجر    أقسـم باهلل لقد دب الشجر

 )*( بلوغ األرب في أحوال العرب لألوسي باب حكيمات العرب ابنة الخس.

مات الجاهلية وزرقاء اليمامة التي ذكرهاا كاال مان الجااحظ والمياداني فاي مجماع األمثاال وقااال وها هي واحدة من حكي

أنهااا ماان بنااات لقمااان أباان عاااد وإحااداهما تقااول أن هللا هااو الااذي يجاازي واألخاارى تقساام باااهلل. هاال هااؤالء موحاادون يااا 

 شيخنا؟؟؟ 

 : طالب وأب* قال 

هـرة ومخـزوم وتيم  النصر بدغي إذا مولى لنا وكـانوا      منهمد  وزد

 شفر نسلنا من كان ما منهـمد  وال عـداوة منا تنفـك ال فـوهللا 

 .شعر أبي طالب في التعريض بالمطعم ومن خذله من عبد مناف)*(السيرة النبوية ألبن هشام باب  

 : طالب وأبقال 

 وهللا ال يحمد شئ حمده     عاهدته وأنا مـوف عهده

 نذرت نذرا ال أحب رده    إذ كان موالى وكنت عبده

 وال أحب أن أعيط بعده

 )*( بلوغ األرب لألوسي باب وأد البنات.

أبو طالب يقسم باهلل ويعاهده ويحمده وينذر له وال يحب عدم الوفاء بالنذر هال كاان عباد المطلاب الاذي ترباي النباي فاي 

 كنفه من الموحدين؟؟؟

كفء إلى الكفء ف ن كاان أحادهما أشارف مان اآلخار فاي النساب وكان يخطب ال* قال الشهرستاني في الملل والنحل : 

ل ثام  أنعماوا :وإن كان هجينال خطب إلاى هجاين فزوعاه هجيناة مثلاه ويقاول الخاطاب إذا أتااهم رغب له في المال صاباحا

 لصاهركم حامادين وإن رددتموناا لعلاة يقول نحن أكفاؤكم ونظراؤكم ف ن زوعتمونا فقد أصابنا رغباة وأصابتموها وكناا

إذا حملات إلياه أيسارت وأذكارت وال  :قاال لهاا أبوهاا أو أخوهاا نعرفها رععنا عاذرين ف ن كان قريب القرابة مان قوماه

ل  أنثت ععل هللا منك عددال  كانت العرب في عاهليتها تحرم أشاياء نازل القارآن  :الكلبي . قال محمد بن السائبوعزال وحلبا

وكان أقبح ما يصانعون أن يجماع الرعال باين  .وال البنات وال الخاالت وال العماتكانوا ال ينكحون األمهات  .بتحريمها

البااب الثااني  الملال والنحال للشهرساتاني.)*(أبياه وكاانوا يسامون مان فعال ذلاك الضايرن األختين أو يختلف على امارأة

 . المحصلة من العرب علومهم

يبا التي قالها أبو طالب عندما خطب خديجة لمحمد. تارى أي وهذه الخطبة يقول بها كل الجاهلية وهي نفس الخطبة تقر

   إله يا شيخنا هذا الذي كانت تقول به الجاهلية وأنه هو القادر على أن يرزق البنين والبنات.

فاذكرت عناده  صالعمماع رساول هللا  وروى أبو ععفر العقيلي عن رعل من بني لهب أو لهيب بن مالك قال حضرت* 

حراساة الساماء وزعار الشاياطين ومانعهم مان اساتراق السامع عناد قاذف  مي نحان أول مان عارفأو الكهانة فقلت بابي

ل كبيارال قاد أتات علياه مائتاا سانة النجوم وذلك أنا وثماانون سانة  اعتمعنا إلى كاهن لنا يقال له خطر بن مالاك وكاان شايخا

رماى بهاا فأناا قاد فزعناا لاذلك وخفناا ساوء ي وكان من اعلم كهاننا فقلنا له يا خطر هال عنادك علام مان هاذه النجاوم التاي

من أو حذر قال فانصرفنا عنه يومنا فلما كان مان غاد فاي وعاه ضرر أو أل عاقبتها فقال ائتوني بسحر أخبركم الخير أو

امساكوا فامساكنا  ف ذا هو قائم على قدميه شااخص فاي الساماء بعينياه فنادينااه ياا خطار ياا خطار فاوماا إليناا السحر آتيناه
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خامره عقابه عاعله عذابه احرقه شهابه زايله  نجم عظيم من السماء وصر  الكاهن رافعال صوته أصابه أصابهفانقض 

} هنا خطر الكاهن يصف أن النجم أصاب  عاوده خباله تقطعت حباله وغيرت أحواله عوابه يا ويله ما حاله بلبله بلباله

 أخبركم بالحق والبيان :ك طويالل يقول يا معشر بني قحطانثم امس .الشيطان والشهاب أحرق الشيطان فتبلبل وتخبل{ 

والفرقااان وبالهاادى  أقسامت بالكعبااة واألركاان بثاقااب بكاف ذي ساالطان مان اعاال مبعاو  عظاايم الشاان يبعااث بالتنزيال

ل فمااذا تارى لقوماك فقاال أرى  وفاضل القران تبطل به عبادة األوثان قال فقلات ويحاك ياا خطار اناك لتاذكر أمارا عظيماا

األنس برهانه مثل شاعاع الشامس يبعاث فاي مكاة دار الحماس بمحكام التنزيال  لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا خير نبي

هايط يكاون  له يا خطر وممن هو فقال والحياة والعيط انه لمن قريط ما في حكمه طيط وال في خلقاه غير اللبس فقلنا

 مان أي قاريط هاو فقاال والبيات ذي الادعائم اناه لمان نجالفقلناا باين لناا  .ل ايطآفي عيط واي عيط من ال قحطان و

ثم قال هللا اكبار  .رئيس الجان هاشم من معشر اكارم يبعث بالمالحم وقتل كل ذي ظالم ثم قال هذا هو البيان اخبرني به

هللا فقاال  الثام ساكت أغماي علياه فماا أفااق إال بعاد ثالثاة أياام فقاال ال الاه إ .الخبار الجان عاء الحاق وظهار وانقطاع عان

عياون األثار فاي المغاازي )*( .ياوم القياماة أماة وحاده سبحان هللا لقد نطق عن مثال نباوة واناه ليبعاث صلعمرسول هللا 

 .خبر مازن بن الغضوبة بن سيد الناسأل والسير

* روي عن عبد هللا بن ساعدة الهذلي أنه قال كنا نعبد صنما يقال له سواع ... فسمعت منادياا مان عاوف الصانم يقاول: 

 العجب كل العجب سدلت الحجب ورميت الجن بالشهب وسقطت النصب ونزل خير الكتب على خير العرب....

 اية األرب في فنون األدب لإلمام النويري باب ومنه خبر مازن الطائي في سبب إسالمه.)*( نه 

؟؟؟ ماذا تقول في النجومبقذف الحراسة السماء وزعر الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند ماذا تقول يا شيخنا في 

هاا محماد؟؟؟ ماا رأياك فاي قاذف الجاان الكااهن العاراف الاذي لاه رائاي مان الجان عنادما كبار وقااال هللا أكبار قبال أن يقول

بالشهب؟؟؟ ما رأياك فاي زخارف القاول ياا شايخنا؟؟؟ هال هاؤالء مان الموحادين ؟؟؟ نعام ساتهرب وتقاول أنهاا أحادياث 

ونسوا أن المانهج ضعيفة مدسوسة خرافات وعلم الجرح والتعديل يضعفها ويثبت انقطاعها أو تدليس الرواة فيها أو ... 

مهاال ياا شايخنا أناه يرة، هاو المانهج الاذي اتبعاوه فاي عماع األحادياث النبوياة وتبويبهاا، ولكان الذي سار عليه كاتب الس

القرآن الذي عاء مصدقا ومطابقا ألشعار الجاهلية ومماثل لزخرف الكهان بل ونفس أفكار وعلوم الجاهلية ومنهاا قاذف 

   الجن والشياطين بالشهب والكواكب!!!.

بِّ إِّنَّا َزيَّنَّا السََّماء الدك  ينَة  اْلَكَواكِّ د   6ْنيَا بِّزِّ اارِّ ن كدلاِّ َشاْيَطان  مَّ ْفظلا ماِّ عدوَن إِّلَاى اْلَما ال 7َوحِّ ان كدالاِّ ألا إليَسَّامَّ ْعلَاى َويدْقاذَفدوَن مِّ

ٌب  8َعانِّب   ْم َعذَاٌب َواصِّ ا َولَهد ورل َهاٌب ثَاقٌِّب  الإِّ  9ددحد َف اْلَخْطفَةَ فَأَتْبَعَهد شِّ  (الصافات)10َمْن َخطِّ

بلا وَ  يدلا َوشدهد لِّئَْت َحَرسلا َشدِّ عِّ ا 8أَنَّا لََمْسنَا السََّماء فََوَعدْنَاَها مد دَ لِّلسَّْمعِّ فََمن يَْستَمِّ ْنَها َمقَاعِّ اَهابلا آلَوأَنَّا كدنَّا نَْقعددد مِّ ادْ لَاهد شِّ َن يَجِّ

َصدلا  يدَ بَِّمن فِّي ا الَوأَنَّا  9رَّ درِّ ي أََشرٌّ أ ْم َرَشدلا ْرضِّ أَْم أََرادَ ألَ نَدْرِّ ْم َربكهد  (الجن)10 بِّهِّ

الجاهلياة، أو لقاد كاان  بينما عمر عالس إذ مر به رعال عميال فقاال إن هاذا علاى ديناه فاي* عاء في صحيح البخاري : 

فماا أعجاب ماا عاءتاك باه عنيتاك قاال  )عمر(قاال .في الجاهلياة  لرعل فقال له ذلك، فقال كنت كاهنهما كاهنهم فدعي له

 عااءتني أعارف فيهاا الفازع، فقالات ألام تار الجان وإبالساها ويأساها مان بعاد إنكاساها ولحوقهاا ما في السوقبينما أنا يو

باه صاار ، لام أسامع  باالقالص وأحالساها قاال عمار صادق، بينماا أناا عناد آلهاتهم إذ عااء رعال بعجال فذبحاه، فصار 

فوثاب القاوم قلات ال أبارح حتاى  . أنات فصايح يقاول ال إلاه إال أمر نجيح رعلعليح  صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا

)*( .فقمات فماا نشابنا أن قيال هاذا نباي  .فصيح، يقاول ال إلاه إال هللا  أمر نجيح رعل ا عليحي أعلم ما وراء هذا ثم نادى

  3914باب إسالم عمر بن الخطاب رضى هللا عنه ـ صحيح البخاري كتاب مناقب األنصار 

 ال إلاه إال هللان والكالم الصادر من عوف العجل المذبوح للصنم وهو سجع فاي ختاماه البخاري ينقل عن عمر كالم الج

 ما رأيك يا شيخ؟ 

أنات الاذي أتااك  وساأله فأرسل إلياه عمار يأتيه سواد بن قارب رعل من أهل اليمن له شرف، وكان له رئيا من الجن* 

ثاال   م واليقظان إذ أتاني رئي من الجن فضاربني برعلاهرئيا من الجن يظهر لك؟ قال : نعم بينما أنا ذات ليلة بين النائ

قال : فأصابحت قاد اماتحن هللا قلباي باإلساالم فرحلاتد نااقتي  مرات وحكى القصة التي عاءت في صحيح مسلم وأضاف

 قال : هات، فأنشأت أقول:  هللاوأصحابه، فقلت اسمع مقالتي يا رسول  هللا صلعمفأتيت المدينة، ف ذا رسول 

 ولم يك فيما قد تلْوتد بكاذبِّ          يا بين هـدوء  ورقدة أتاني نج

 أتاك رسوٌل من لؤيا بن غالب         ثـال  ليال قـوله كـل ليلـة 

 فـأشَهدد أن هللا ال شيَء غـيرهد وأنـك مأمـوٌل على كل غالبِّ 

 وأنـك أدني المـرسلين وسيلةل إلى هللا يا بن األكرمين األطايب.

رْنا بما يأت  يك يا خيَر من مشى وإن كاَن فيما عاَء شيبد الذوائبفمد

واك بمغن  عن سوادِّ بن قارب ل يوَم ال ذو شفاعة  سِّ  وكن لي شفيعا

ل شديدال حتى رئي الفرح في وعهوههم، قال : فوثب عمر فالتزمه وقال : قد كنت  هللا صلعمففرح رسول  وأصحابه فرحا

 .وقد قرأت القرآن فالأما  يك من الجن اليوم؟ قال:أشتهي أن أسمع منك هذا الحديث فهل يأتيك رئ

 )سورة الجن( ماورديللتفسير النكت والعيون  (*)

ما رأيك يا فضيلة الشيخ في هذا الرائي من الجن الذي كان يأتي سواد بن قارب الذي كان يتكهن في الجاهلية؟ هال هاذا 

رب الجان لساواد بان قاارب ثاال  مارات بقدماه ألايس الرائي كان مؤمن قبل اإلسالم؟ ما رأيك يا فضايلة الشايخ فاي ضا

تشابه هااذه ضاارب عبرياال للنبااي بقدمااه ثاال  ماارات فااي قصااة اإلسااراء والمعااراج؟ إلاى هااذا الحااد التشااابه بااين عبرياال 
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والرائي؟؟؟ لكن لمااذا فارح النباي وأصاحابه بشاهادة رعال يتعامال ماع الجان والشاياطين وكاان ياتكهن فاي الجاهلياة؟ ال 

 ة فالموضوع واضح ...انتظر منك إعاب

* عاء في دالئل النبوة ألبي نعيم أن آمنة بنت وهب رأت في منامها فقيل لها حملت بخير البرية وسايد العاالمين فساميه 

 أحمد أو محمدا وعلقي عليه هذه فانتبهت وعندها صحيفة من ذهب مكتوب فيها:

لسابيل حائاد علاى الفسااد عاهاد مان نافاث أو عاقاد أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وكل خلق رائد مان قاائم وقاعاد عان ا

 وكل خلق مارد يأخذ بالمراصد في طرق الموارد.

 )*( دالئل النبوة ألبي نعيم باب في ذكر حمل أمه ووضعها وما شاهدت من اآليات واألعالم على نبوته صلعم.

بالواحد؟ من كتب لها هاذه الصاحيفة؟  ما رأيك يا شيخنا في هذه التعويذة؟ هل كانت أم محمد من الموحدين حتى تستعيذ

هال كااان يناازل عليهااا عبرياال؟ هاال هااي ماان التعاويااذ المنتشاارة فااي عزياارة العاارب قباال محمااد؟ إساارائيليات ومدسوسااة 

إعابااات الهااارب الفااار الااذي ال عقاال لااه وال منطااق   ألاايس هااي نفسااها   وضااعيفة كفاار أحاديااث ملفقااة موضااوعة !!!

الذي في اللوح المحفوظ والذي تحدى أن يأتي أحد بمثله؟؟؟ لو كان هناك مان وضاعها  المعوذتين الذي عاء بهما القرآن

 أو دسها فقد عاء بمثل القرآن. أليس هذه هي تماثل سورتين في القرآن؟

ِّ اْلفَلَقِّ  ن َشراِّ َما َخلََق 1قدْل أَعدوذد بَِّربا ق  إِّذَا َوقََب 2مِّ ن َشراِّ َغاسِّ ن َشاراِّ النَّفَّاثَااتِّ  3َومِّ اد  إِّذَا  4فِّاي اْلعدقَادِّ  َومِّ ان َشاراِّ َحاسِّ َومِّ

 (الفلق)5َحَسدَ 

ِّ النَّاسِّ  ان َشاراِّ اْلَوْساَواسِّ اْلَخنَّااسِّ  3إِّلَاهِّ النَّااسِّ 2َملِّكِّ النَّاسِّ 1قدْل أَعدوذد بَِّربا اددورِّ النَّااسِّ  4مِّ سد فِّاي صد ي يدَوْساوِّ اَن  5الَّاذِّ مِّ

نَّةِّ َو النَّاسِّ   ( الناس)6اْلجِّ

 بعد قتل أخيه واستخالفهم إياه حين قتل وعوه حمير:* قال عبد كالل 

 عـزاء الخلد من راع كريم    عزى رب البرية دار عين

 وأعطيه الطريف مع القديم     ف ني سوف احفظـه وربي

 )*( تهذيب تاريخ دمشق الكبير للحافظ أبن عساكر باب تبع الحميري.

رواحة عارية وكان يستسرها سرا عن أهلاه فبصارت باه امرأتاه  * قال الحافظ أبن عساكر في التهذيب: أنه كانت ألبن

 يوما قد خال بها فقالت له قد اخترت أمتك على حرتك فجاحدها ذلك فقالت له إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن فقال:

 وأن النار مثـوى الكافرينا    شهـدت بأن وعـد هللا حق

 فقالت زدني آية أخرى فقال

 وفوق العر  رب العالمينا    ء طافوأن العر  فوق الما

 فقالت زدني آية أخرى فقال

 مـالئكة اإلله مقـربينـا     وتحمـله مـالئكة كــرام

فقالت آمنت باهلل وكذبت البصر فأتى ابن رواحة رسول هللا صلعم فحدثه بذلك فضحك ولم يغير علياه . وفاي خبار آخار 

 ضحك حتى وضع يده على فيه.

 ق الكبير للحافظ أبن عساكر باب عبد هللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس.)*( تهذيب تاريخ دمش

عبد هللا ابن رواحة ينكح عاريته بالسر وتضبطه زوعته كما حد  مع مارية في بيت حفصة   نعم أنه يسير على هادي 

ه ولام تالحاظ أن هنااك فاارق النبوة والقدوة الحسنة !! ويقول ابن رواحة أبيات من الشعر تماثل القرآن   فتصدقه زوعت

بين شعر ابن رواحة وشعر محمد في القرآن   وكان النبي سعيدا بذلك وضاحك ولام ينكار ماا قالاه أبان روحاة بال أخاذه 

الضحك حتى وضع يده على فماه. نعام كاان النباي ال يغضاب عباد هللا أبان رواحاة ألناه كاان سااعد وركيازة مان ركاائز 

 ب الخصوم:النبوة ولسانا عرده مع حسان إلرها

ععفار بان أبااي طالاب إلاى ميمونااة بنات الحار  العامريااة، فخطبهاا عليااه،  صاالعمعان الزهاري قااال بعاث رساول هللا * 

فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكان تحته أختها أم الفضل بنت الحار ، فزوعهاا العبااس رساول هللا. فلماا 

المناكب، واسعوا فاي الطاواف، ليارى المشاركون علادهم وقاوتهم. أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن  صلعمقدم رسول هللا 

صحابه، وهام يطوفاون البيات، وعباد هللا أو صلعمفستكف أهل مكة الرعال والنساء والصبيان، ينظرون إلى رسول هللا 

 متوحشا بالسيف يقول: صلعمبن رواحة، يرتجز بين يدي رسول هللا 

 تنزيله  فيسبيله قد انزل الرحمن  بني الكفار عن خلوا

 تنزيله  تأويله كما ضربناكم على اليوم نضربكم على

 خليله  مقيله ويذهل الخليل عن ضربا يزيل الهام عن

 قبوله ق فيـلقيله أني رأيت الح نميا رب أني مؤ

 (20-12)الفتح:  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي)*( 

 حمد أصحابه بالتعري؟؟؟ال تعليق لكن الغير مفهوم لدي   لماذا يأمر م

ما رأيك يا فضيلة الشيخ في فاصل الردح بين هللا وقرآنه الاذي فاي اللاوح المحفاوظ وباين العاوراء أم عميال زوعاة أباي 

 لهب لكن ال أعرف من الذي أبتدأ الردح: 

ا ذَاَت لََهب   2َما أَْغنَى َعْنهد َمالدهد َوَما َكَسَب  1تَبَّْت يَدَا أَبِّي لََهب  َوتَبَّ   قال القرآن: الَةَ اْلَحَطبِّ  3َسيَْصلَى نَارل دهد َحمَّ َواْمَرأَت

َسد   4 ن مَّ َها َحْبٌل ماِّ يدِّ  )المسد(5فِّي عِّ

  أم عميل بنت حرب* قالت 

 )أم عميل( 3ودينه قلينا  2وأمره أبينا  1عصينا )محمد(مذمما 
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 ( 45 )اآلية رقم     سورة اإلسراءالجامع ألحكام القرآن )*( 

لم يقدر لي أن أطلع على المزيد مما قالته أم عميل زوعة أبي لهاب لكان الساؤال المطاروح والملاح ياا شايخنا هال هنااك 

ادل؟؟؟ هال هناا واحاد فقاط فارق في األسلوب والمضمون بين سورة المسد وقول أم عميل غير انهماا ساباب وردح متبا

 يالحظ أن هناك فارق بين اإلعجاز القرآني كالم هللا وبين كالم أم عميل المرأة القبيحة سليطة اللسان؟؟؟

* وفد العالء بن الحضرمي على رسول هللا صلعم فقال له : أتقرأ شيئا مان القارآن؟ فقارأ ساورة عابس ثام زاد فيهاا مان 

سمة تسعى بين شراشف وحشاى " فقاال رساول هللا صالعم كاف فا ن الساورة كافياة عنده "وهو الذي أخرج من الحبلى ن

.... ثم أنشد النبي بعضا مان الشاعر فقاال لاه النباي "إن مان البياان لساحر وان مان الشاعر لحكماا".)*( بلاوغ األرب فاي 

 معرفة أحوال العرب لألوسي باب العالء بن الحضرمي.

ى فأخرج منها نسمة تساعى باين شراشاف وحشاى فمانهم مان يماوت وياداس سبح أسم ربك األعلى الذي يسر على الحبل

في الثرى ومنهم مان يعايط ويبقاى إلاى أعال ومنتهاى وهللا يعلام السار وأخفاى وال تخفاى علياه اآلخارة واألولاى )ساورة 

 الحبلى لمسيلمة( 

مسايلمة الكاذااب ومازج باين العالء بن الحضرمي الشاعر لم ير فرقا بين كالم القرآن الاذي تادعون إعجاازه وباين كاالم 

 سورة عبس المحمدية وبين سورة الحبلى التي لمسيلمة ولم يعنفه النبي ....

قال المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه الخالفة اإلسالمية أن القرآن أخذ من شعراء الجاهلياة ولايس العكاس .... 

 كفروه وقالوا عنه سلمان رشدي مصر ...

 الشعر الجاهلي صادروا الكتاب واتهموه بالجنون وحاكموه .... كتب طه حسين كتابه في

" القرآن يجب وضعه في المتحف ماع المعلقاات الجاهلياة والشاعر   قال مصطفى عحا في كتابه محنة العقل في اإلسالم

 "  الذي ال يتعدى النظم والقافية

 .. قتلوه ليخرسوه لكنهم ال يعرفوا أن دمه زادا أبديا لمشاعل الحقيقة .

للون األعراء والجبناء والمتطفلون على موائد الخليفة...  إليكم أيها المثقفون الصامتون المتخاذلون الخائفون المدضا

    الحقيقة حياة بال موت خلود بال فناء كنز عدير باالقتناء

 نعم الحقيقة موععة للسائرين في طريق الضالل والمرتدين إلى الوراء

 ذين اعتادوا العيط في الظلماءنعم نور الحقيقة مزعج لل

 نعم مذاق الحقيقة مر في حلوق الذين مأوا بطونهم على حساب المخدوعين والبسطاء 

 نعم الحقيقة مخيفة للذين تربعوا على العرو  بالتكفير ومصادرة اآلراء

    نعم صوت الحقيقة وإن كان ضعيفا لكنه مرعب للذين في الباطل حتى ولو كانوا أقوياء

صرختي أوعهها لكل من له ضمير فالساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم القرآن هو مرآة الشعر الجاهلي نعام  ها هي

 القرآن عاء مصدقا ومطابقا بل وسرقة ألشعار الجاهلية. 

" ف ن كنت في شك مما عاء به نبي الجزيرة العربية فسأل عناه شاعراء الجاهلياة ستصال إلاى الحقيقاة الجلياة أن القارآن 

 أدبية "سرقة 

   

* حدثنا محمد بن كسيان ... عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن األسود بن سريع قال أتيت النبي صلعم فقلت قد حمادت 

ربي بمحاميد ومدح وإياك فقال "إن ربك عاز وعال يحاب الحماد" فجعلات انشاده فاساتأذن رعال طويال أصالع فقاال لاي 

أنشادته ثام عااء فسااكتني النباي صالعم فاتكلم ثام خارج ففعال ذلاك رسول هللا صلعم "أسكت" فدخل فتكلم ساعة ثم خرج ف

 مرتين أو ثال  فقلت يا رسول هللا من هذا الذي أسكتني له؟ فقال "هذا عمر رعل ال يحب الباطل".

  )*( الحلية للحافظ أبي نعيم األصفهاني الجزء األول باب عمر بن الخطاب. 

 

 

 هذا الكتاب 

كتااب يتنااول العالقاة باين الشاعر الجااهلي والقارآن فماا وعادت. أربعاة عشار قرناا لام بحثت فاي المكتباات العربياة عان 

يتناول هذا الموضوع أحد. فقررت أن أكتب هذا الكتاب ألقصر علاى البااحثين عان الحقيقاة الطرياق إليهاا وأصار  فاي 

 وعه المثقفين .... 

للون األ  عراء والجبناء ...إليكم أيها المثقفون الصامتون المتخاذلون الخائفون المدضا

    خلود بال فناء ... كنز عدير باالقتناء  الحقيقة حياة بال موت ...

 نعم الحقيقة موععة للسائرين في طريق الضالل والمرتدون إلى الوراء

 نعم نور الحقيقة مزعج للذين اعتادوا العيط في الظلماء

 المخدوعين والبسطاءنعم مذاق الحقيقة مر في حلوق الذين مأوا بطونهم على حساب 

 نعم الحقيقة مخيفة للذين تربعوا على العرو  بالتكفير ومصادرة اآلراء

    نعم صوت الحقيقة وإن كان ضعيفا لكنه مرعب للذين على الباطل حتى ولو كانوا أقوياء

اهلي نعام ها هي صرختي أوعهها لكل من له ضمير فالساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم القرآن هو مرآة الشعر الج

 القرآن عاء مصدقا ومطابقا بل وانتحاال ألشعار الجاهلية. 
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" ف ن كنت في شك مما عاء به نبي الجزيرة العربية فسأل عناه شاعراء الجاهلياة ستصال إلاى الحقيقاة الجلياة أن القارآن 

 سرقة أدبية "

  

 ناهد محمود متولي                                  
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