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اليت كان يلقيها ..ديدات اهلندي أمحد الشيخاخرى من شبهات  على طاولتنا شبهة
من ردات  املسلكمبا ميكن ان جيلبه هذا  تفكر بعواقبضد كتابنا املقدس ، دون  بتهور

  .كتابهفعل ضد 
 Youtube إذن ينتشر على الشبكة االلكترونية ، وخاصة على موقع اليوتيوب

  )ىف الكتاب املقدس رامبو(   :ديدات بعنوان لمقطع مرئي 
 Rambo in the bible !!  

  :هنا 
http://www.youtube.com/watch?v=aJEGPHvRWGI  

  
، عن مشجر الذي  من العهد القدمي فيه يسخر ديدات مهامجاً حادثتني يف سفر القضاة

لذي ضرب ألف رجل بفك محار رجل مبنساس بقر ، وعن مششون ا 600ضرب 
  . طري

طار به املسلمون طرباًً يف كل مواقع االنترنيت هو جزء من املناظرة  هذا املقطع الذي
بني ديدات والقس  )القران ام الكتاب املقدس ايهما كلمة اهللا ؟( الشهرية بعنوان 

  .انيس شروش
  . وقد قام بترمجة املناظرة للعربية املدعو مجال نادر 

وسأضع كالم ديدات . صورة لغالف الكتاب والناشر ترون يف الصفحة التاليةو
  .مصوراً من صفحات الكتاب كما ترمجها املسلمون أنفسهم 
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    :سينقسم حبثنا على عدة حماور ، كالتايل 
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:المحور األول 
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  :من سفر القضاة  ديدات وقد اقتبس

  " بِمنساسِ الْبقَررجل فَقتل من الْفلسطينِيني ست مئَة وكَانَ بعده شمجر بن عناةَ، "
  ).31:  3قضاة  (

  
  :تفنيد الشبهة 

 الكتابية املقدسةسبق ديدات ان تعلم هذا االسلوب العدواين يف مهامجة هذه النصوص 
  . 1بقلم رمحة اهللا اهلندي" احلق إظهار" الواهنذلك الكتاب  صفحات من

 ،جبهل "مساعي" ناقلو حاطب ليل ، فهو جمرد! فليست هي من مكتشفاته االكادميية 
  ) !!شنجار: (هكذا " مشجر"متاماً كجهل مترجم املناظرة الذي كتب اسم 

  :وسأقسم ردي على هذه الشبهة خبمسة نقاط كالتايل 
  

:أوًال 
 

  :ثانيًا
 

:ثالثًا 
 

:رابعًا 
 

:خامسًا  
 

                                                                                       

ھذا الكتاب لھ قصة مع أحمد دیدات ، اذ باكتشافھ مصادفة في احد السرادیب ، صار تحول  1
ً اف –! ھم دون ف –كبیر في حیاة دیدات بعد ان انكب علیھ بالنقل والحفظ  . كاره في كل مكانناشرا

قام بتفنیده ودحضھ المبشر الكبیر الدكتور االنجلیزي فاندر في كتابھ " إظھار الحق"وكتاب 
مفحم على  جواباالقتراب لكتابة  منولم یجرؤ دیدات . بأجزاءه الثالث)  میزان الحق( الجلیل 

 !!رد الدكتور فاندر وال مجرد ذكر إسمھ 
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 .ناخاه) נכה( :يف العربانية هي  "ضرب"كلمة 
  .هاوراج) הרג: (يف العربانية هي " قتل"كلمة أما 

اليت تعين ) נכה(، امنا لفظة  )הרג(مل تستخدم لفظة القتل  )31:3قضاة( فاآلية
  !ضرب 

  ..هلا معاين الضرب االخرى والضرب ال يعين دوماً القتل قطعاً ، امنا 
لنا املعىن  ليتضح املسمى قاموس سترونج االجنليزي \القاموس العربي لنقرأ من 

  :  נכהلكلمة ضرب العربية  لسليم
 נכה

H5221 
naw-kaw' 
A primitive root; to strike  ( lightly or severely, literally 
or figuratively): - beat, cast forth ,clap, give [wounds], 
X go forward, X indeed, kill, make [slaughter], 
murderer ,punish, slaughter, slay (-er, -ing), smite (-r, 
-ing), strike, be stricken  ,) give) stripes, X surely, 
wound. 
http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexico
n.show/ID/h5221/page/2 
 

  !الضرب بقوة أو خفة  ، صفع ، يعاقب ، يقتل ، جيرح اخل : فالكلمة من معانيها 
 

تعين ضرب ، هاجم ، قد ) 31:3قضاة ( املستخدمة يف اآلية عن مشجر فالكلمة 
  .حرفياً  مامأو وليس لزاماً انه قتلهم.. أصاب ، وانتصر عليهم ، هزمهم 
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  .وحده دون مساعدين معه ، ال يعين بالضرورة انه ضرب" ضرب"فالن حني يقال 

  .حني يستخدم فعل مفرد ال يعين انه قام به وحده
، فهل معىن هذا ان سليمان " سليمان بىن اهليكل: "حني يقال :  )1( مثال

  !؟..بىن اهليكل حجراً فوق حجر  وبيديه اردتني قد" وحده"
اليه  البناء أم يقال هذا ألن سليمان كان هو امللك والقائد واآلمر لعماله بالبناء ، فنسب

  .وحده
  

  ) :2(مثال 
أبو بكر كل قبائل العرب اليت إرتدت بعد موت رسول اخلليفة قاتل "حني يقال 

ذهب اليهم وركب حصانه وفلن يفهم العاقل ان أيب بكر قد محل سيفه . "اإلسالم
امنا يفهم انه كان األمري والقائد على السرايا اليت قاتلت كل . وحده وقاتلهم منفرداً 

  .املرتدين عن اإلسالم حبد السيف ، بأمر مباشر منه
  

  ) :3(مثال 
،  "وأبقى واحد القرآن أحرق مجيع نسخاخلليفة عثمان بن عفان قد " حني يقال

حبرق كل نسخ املصاحف لدى ثمان قام بنفسه ولوحده فهل يفهم من هذا ان ع
  ؟" ..املصحف العثماين"دعاه بإمسه اىل اليوم  الصحابة واالبقاء على واحد

دون جلنة أقامها هلذا الغرض وكانت تشمل جمموعة من " لوحده"هل فعل هذا 
أدى حلرق القرآن الذي أم يقال هذا ألنه كان هو القائد واآلمر واملسبب ؟ الصحابة 
  ؟ لتحريفه

  
رجل ، بأنه كان هو  600ضرب " مشجر"قول الوحي بأن  على غرار كل ذلك نفهم
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  .للهجوم املباغت على الفلسطينيني وضرمواآلمر بشكل مباشر " القائد"
  

بصيغة املفرد للضارب ، ويقصد ا جيشه " يضرب"وكثرياً ما استخدمت كلمة 
  .ككل

..  ترد باملفرد يف حني يقصد ا اجلمع" ضرب"ففي سفر القضاة ذاته ، نقرأ كلمة 
  :اذ نقرأ عن جدعون 

 " دعصونُوعنِي جِداكي طَرِيقِ سةَ، فهبجيو حوبن يقرامِ شيالْخ برضو  شيالْج
شيكَانَ الْجا ونئطْم11:8القضاة" (  م.(  
  ؟..جيشه اجليش منفرداً دون معونة من " ضرب"فهل جدعون 

  
   :يف سفر التكوين نقرأ عن عيسو و
التكوين " (ناجِيا يكُونُ الْجيش الْباقي ،وضربه إِلَى الْجيشِ الْواحد عيسوجاَء  إِنْ"

32 :8.(  
 400باملفرد ، فهل عىن بذلك ان عيسو كان لوحده ليضرب ، أم كان معه " ضربه"

  ؟..رجل 
  

  :ونقرأ ايضاً عن موسى 
 هو بقي من .إِذْرعي الَّذي ملَك في عشتاروثَ وفي جٍ في باشانَكُلَّ مملَكَة عو" 

،نييفَائالر ةيقب مهبرضى ووسم مهدطَر12: 31يشوع " ( و(  
موسى بصيغة املفرد ، فهل يعين هذا ان موسى كان لوحده حيارم ويضرم " ضرم"

  دون أي مساعد معه ؟ أين ذهب إذن جيش اسرائيل؟
  

  :ونقرأ عن يشوع 
 "كلم اموره دعص ذئينح ،يشلَخ ةانِإلع رازج هبرضو وعشي ى لَمتح بِهعش عقِ  مبي

  ).3:10يشوع " ( لَه شارِدا
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  ، فهل فعل هذا مبفرده دون وجود أحد معه؟" ضربه"قرأنا ان يشوع 

  
  :وعن شاول امللك نقرأ 

الْفلسطينِيني، وأَيضا قَد أَنتن  نصب شاولُ ضرب قَد  :قَوالً فَسمع جميع إِسرائيلَ " 
صموئيل " (  الْجِلْجالِ فَاجتمع الشعب وراَء شاولَ إِلَى .الْفلسطينِيني إِسرائيلُ لَدى

  ).4: 13األول 
وحيداً دون بشخصه شاول ، وردت باملفرد ، امنا ال يعين انه ضرم مبفرده " ضرب"

  .شعبه الذي كان وراءه 
  

  :وعن داود امللك نقرأ 
عظيمةً  ضربةً وضربهم وحارب الْفلسطينِيني داود فَخرجوعادت الْحرب تحدثُ، " 

نوا مبرفَه هام8:19صموئيل األول " (  أَم.(  
  باملفرد ، فهل نفهمها انه كان وحيداً دون معني من أحد ؟" ضرم"داود 

وا من أمام شخص جاءت باملفرد فهل الفلسطينيني قد هرب" أمامه"وعبارة هربوا من 
  !؟..واحد فقط 

أم يقصد ا ام هربوا من أمام جيش داود الذي كان هو قائده ، فينسب اليه فعل 
  .الضرب واالنتصار

  
، فيعين انه ضرب مع جمموعة من أتباعه " ضرب"انه " مشجر"كذلك حني يقال عن 
  .املقاتلني لكونه قائدهم

أي رجالً بالغاً  إلسرائيل" قاضياً "كان  وال يفوتنا ان نذكّر الشيخ ديدات ان مشجر
  !كما يزعم متومهاً " صبياً"ومل يكن 
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نتحدى الشيخ ديدات وأتباعه بأن يقدموا لنا دليالً واحداً ان ضرب مشجر للفلسطيينني 
  ! كان يف موقعة واحدة ؟

 .، وال حيق ألحد ان يسقط استنتاجاته املسبقة على النصفالنص الكتايب مل يقل هذا 
  

بل على العكس ، فإن سفر القضاة يؤكد بأن الفلسطينيني كانوا يقطعون الطرق على 
بين اسرائيل وينهبوم ، فكان مشجر قائداً على سرية مدافعة ملقاومة الغزاة قاطعي 

ورفاقه املقاتلني يضربوم فكلما هجم عليهم قاطعوا الطرق كان مشجر .. الطرق 
  :اذ نقرأ كالم دبورة . ويصدوم

  
 ساروا ، وعابِرو السبلِاستراحت الطُّرقياعيلَ،  أَيامِ في بنِ عناةَ، شمجر أَيامِ في "

  ).6:5القضاة (  ". معوجة مسالك في
  

  .وليس يوم واحد" أيام"الحظ استخدام كلمة 
على موقعة واحدة ، امنا كانت  وال يف رجل يف يوم واحد 600مجر مل يضرب فش 

لذا كان مشجر ورفاقه  .اذ ان قطاع الطرق ال يهجمون يف يوم واحد . ايام عديدة 
الشجعان ينتظروم وكأم حيرثون البقر ومعهم املناسيس ، فال خيشاهم الفلسطينيني 

، فيفاجئهم مشجر ورفاقه احلاملني املناسيس  اذ يعتقدوم جمرد فالحني دون سالح
" استراحت الطرق"حىت  كرماح حادة بالضرب الفتاك اذ استعملوها كسالح فعال، 

  ).6:5قضاة ( 
  

  !!عن سالح املنساس .. وهذا يصل بنا اىل النقطة الرابعة 
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  ! مجهوره  خداعمنساس البقر ببساطة ليس هو جمرد عصا كما كان ديدات حياول 

وكالمه  ،كما اعترف ديدات بنفسه يف املناظرة( امنا رأسه حيوي قطعة معدنية مدببة 
  !املنساس تعمل عمل الرمح القاتل ؟ من ، اليس هذا جيعل) املترجم موجود يف املقطع 

ولو راجعنا القاموس ملعرفة معناها . ماملود ) מלמד(كلمة منخاس بالعربية هي 
  !!سنكتشف اا تستخدم ايضاً كسالح 

Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains 
ד 4913 לְמָ ַ מ mǎl∙mā cattle-goad ,i.e., a pointed stick, often with a 

metal point, used to prod cattle, but could be used as a weapon 
(Jdg 3:31). 

  
  (!!)كما زعم ديدات " عصا"فليست هي جمرد 

  :وهذه صور للمنساس ، والحظوا رأسها املعدين املدبب كاحلربة القاتلة 
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أيام القضاة ، السبب ان الفلسطينيني كانوا هم احملتلني واملتسلطني على اسرائيل يف 
  !وكانوا جيردون كل اسرائيل من اسلحته 

  :اذ نقرأ يف ذات سفر القضاة 
 أَربعني في رمح أَو مجن يرى كَانَ هلْ.  حينئذ حرب اَألبوابِ. اختار آلهةً حديثَةً "

  ).8:5القضاة " (  من إِسرائيلَ أَلْفًا
ورفاقه املقاتلني مناسيس " مشجر"هلذا استعمل . هلم جمناً وال رحماً فلم يكونوا يتركون 

  .البقر كسالح يشبه احلربة القاتلة ملقاومتهم
  

  :اذ نقرأ يف هذا النص األمرين معاً 
  
 «: َألنَّ الْفلسطينِيني قَالُواولَم يوجد صانِع في كُلِّ أَرضِ إِسرائيلَ،  "

«.   نيينِيطسليلَ إِلَى الْفائرزِلُ كُلُّ إِسنلْ كَانَ يبددحيكُلُّ  ل
لَهوعمو هفَأْسو لَهجنمو هكَّتس داحو . ثَلَّثَاتالْماجِلِ ونالْمو كَكالس وددح ا كَلَّتمدنع

  ).21-19:13صموئيل   ) "1سنان والْفُؤوسِ اَأل
  

الفلسطينيني كانوا مينعون عن اسرائيل كل انواع االسلحة من سيوف :  األمر األول
  .ورماح

ان املناسيس كانوا حيدوا مما يثبت اا كانت ذو رؤوس مدببة :  األمر الثاين
  .كالرماح
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  :نستخلص 

رجل ، فال يعين  600" ضرب"، وكونه  دئاقلاكالسرائيل أي  قاضياًمشجر كان ان 
اً ملناسيس حادة استخدموها انه ضرم مبفرده دون مساعدة رفاقه احلاملني ايض

  .، يف مباغتتهم لقطاع الطرق من الفلسطينيني كرماح
  .رجل يف موقعة واحدة امنا يف مواقع وعلى أيام 600فلم يكن ضرب  

مل يكن وحده ،  ، اذ ان مشجر واحدة فهذا ليس خياالًاعتربناها موقعة  حىت لوو 
عبيده على اعداءه حىت ولو بالوسائل الضعيفة ، ة اىل امياننا بقوة الرب يف نصرة إضاف

  !!بثالمثائة جندي معهم جرار عرمرم ، جدعون على جيش  الرب عبده كما نصر
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:المحور الثاني 
 

 
 
 

 
 

 .. قاضي اسرائيل اجلبار شمشونبتتعلق شبهة ديدات التالية 
 من رواية الكتابديدات والعوام اهلائج من مجهوره املسلم يف القاعة وفيها يسخر 

  !! للعقل منافمعتربينه  .. املقدس بأن مششون قد قتل الف فلسطيين بفك محار
  

:اذ يقول ديدات  
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اذ كعادته مل يقرأ النص جيداً ، .. ليس يف االمر مبالغة وال خيال كما يزعم ديدات 

  .. نطرح هذه النقاط لتوضيح األمرسو .عالوة على اقتطاعه من سياقه
 

أوًال 
:ثانيًا  
:ثالثًا  
رابعًا  
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   .. املنيع فشمشون القاضي من الناحية اجلسدية كان جباراً مفتول العضالت كاجلبل

  .  هذه احدى نعم الرب عليه قدرته اجلسدية كانتو
 . الرب فقوته كانت مؤازرة له من قبل روح

  
ال بل اجترح .. قرأنا النص لوجدنا ان الرب هو الذي ساعده على ذلك اهود  ولو

 انه اال بلغ مداهامهما  ليثبت له بأن جربوته وقوته  ، من العطش قاذان معه معجزة
 . األسباببدون الرب فسيهلك البسط 

 
 : لنقرأ

  .يهوذَا وتفَرقُوا في لَحيٍوصعد الْفلسطينِيونَ ونزلُوا في "
صعدنا لكَي نوثق شمشونَ «: فَقَالُوا» لماذَا صعدتم علَينا؟«: فَقَالَ رِجالُ يهوذَا 10

  .»لنفْعلَ بِه كَما فَعلَ بِنا
أَما «: ثَالَثَةُ آالَف رجل من يهوذَا إِلَى شق صخرة عيطَم، وقَالُوا لشمشونَ فَنزلَ 11

كَما فَعلُوا بِي «: فَقَالَ لَهم» علمت أَنَّ الْفلسطينِيني متسلِّطُونَ علَينا؟ فَماذَا فَعلْت بِنا؟
بِهِم لْتهكَذَا فَع«.  

12 فَقَالُوا لَه :»نيينِيطسلالْف دإِلَى ي كلِّمسنو قَكوثن كَيا للْنزن« . مفَقَالَ لَه
  .»عونَ علَياحلفُوا لي أَنكُم أَنتم الَ تقَ«: شمشونُ

13 نيلقَائ وهكَالَّ«: فَكَلَّم .لُكقْتالً الَ نقَتو ،مهدإِلَى ي كلِّمسنو قُكوثا نننلكو« .
  .ينِ جديدينِ وأَصعدوه من الصخرةفَأَوثَقُوه بِحبلَ

14 هقَائلونَ لينِيطسلالْف احيٍ، صاَء إِلَى لَحا جلَمو .،بالر وحر هلَيلَّ عفَكَانَ  فَح
هيدي نع لَّ الْوِثَاقحارِ، فَانبِالن رِقأُح انكَكَت هياعرلَى ذع اللَّذَان الَنبالْح.  

15 ارٍ طَرِيمح يلَح دجولوجر أَلْف بِه برضو ذَهأَخو هدي دا، فَم.  
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  .»لبِلَحيِ حمارٍ قَتلْت أَلْف رج. بِلَحيِ حمارٍ كُومةً كُومتينِ«: فَقَالَ شمشونُ 16
  .»رمت لَحيٍ«ولَما فَرغَ من الْكَالَمِ رمى اللَّحيِ من يده، ودعا ذلك الْمكَانَ  17
إِنك قَد جعلْت بِيد عبدك هذَا «: وقَالَ فَدعا الربثُم عطش جِدا  18

الَصالْخ يمظالْعلْفالْغ دقُطُ بِيأَسطَشِ والْع نم وتاآلنَ أَمو ،«.  
19  هوحر تعجرو رِباٌء، فَشا مهنم جريِ، فَخي لَحي ففَّةَ الَّتاُهللا الْك قفَش

شعتفَان . هما اسعد كذلقُّورِي«له نيمِالَّ» عويٍ إِلَى هذَا الْيي لَحي فت.  
 " وقَضى ِإلسرائيلَ في أَيامِ الْفلسطينِيني عشرِين سنةً 20

  ).20-9اية 15 القضاة اصحاح( 
 

 : بدليل قول الكتابة وعون اعجازي ، اهلي قدرةاذن املسألة كلها كانت 
احلبالن اللذان على ذراعيه ككتان احرق بالنار فاحنلّ  فكان فحلّ عليه روح الرب "

  ." الوثاق عن يديه
ضد اهل  يده يف اجتراح هذه املعجزات القوية يف حربهأو عضدهاذن الرب هو من 

  !وثاناأل
الفترة الزمنية اليت  دون ان حيدد النص( الف رجل  ضربوبعد ن سنده الرب يف 

 .. )ك استغرقت ذل
وطلب اىل الرب الذي اعطاه ذلك اخلالص .. ميوت عطشاً  وكاد ان مششونعطش 

 : العظيم من يد اهل الوثن بقوله
 
 جعلت بيد عبدك هذا اخلالص العظيم انك قد مث عطش جدا فدعا الرب وقال "

 !! " واآلن اموت من العطش
وقد انقذه من  هذا اخلالص العظيم ههو من جعل بيد )باعتراف مششون (  فالرب
 . مبعجزة عظيمة العطش

ي أفليس يف االمر  وناعجاز اهلي عظيم سند به عبده مششكله  احلدثفترون ان 
  !كما هرف ديدات من كيسه   خرافة
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اليت  العربية "ضرب"كلمة  اكتشفنا أنيف الشبهة األوىل عن مشجر ،  درسناكما 
  "!قتل"استخدمها الوحي املقدس ، ال تعين بالضرورة 

  
  :وإن قيل كيف اذن نقرأ قول مششون بأنه قتل 

  
"  ذَهأَخو هدي دا، فَمارٍ طَرِيمح يلَح دجووبرضل وجر أَلْف بِه.  
  ". »أَلْف رجل قَتلْتحمارٍ  بِلَحيِ. بِلَحيِ حمارٍ كُومةً كُومتينِ«: فَقَالَ شمشونُ"

  
  :قلنا 

  !اآليتني  كلتا يف" ضرب"ان االصل العرباين هو ذاته كلمة ناخاه أي 
" ضربت"ان تترمجها  حصألا، اذ كان  16ية مل تكن دقيقة يف اآل ةيبرعلا فالترمجة
  ".قتلت"وليس 

  
: "تبرض" ةملكلا تاذب فالترمجة االجنليزية اليهودية لآليتني هي هكذا 

 
15 And he found a new jawbone of an ass, and put forth his 

 16a thousand men therewith.  smotehand, and took it, and 
And Samson said: With the jawbone of an ass, heaps upon 

a thousand  smittenheaps, with the jawbone of an ass have I 
men. 

mamre.org/e/et/et0715.htm-http://www.mechon 
 
  !وليس قتل " . ضربت"، " ضرب "
  :وليس قتلت " ضربت "ن النص العرباين يقول ذلك مستخدماً كلمة أل
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Jdg 15:15   
  אלף איׁש׃ ויך־בהוימצא לחי־חמור טריה ויׁשלח ידו ויקחה 

15:16 Jdg  
   אלף איׁש׃ הכיתיויאמר ׁשמׁשון בלחי החמור חמור חמרתים בלחי החמור 

  
http://www.godrules.net/library/hebrewgreek/interjud15.htm  

 
  " .قتل"ان نفهم أنه وال مستوجب جيربنا على  ،"ضرب"فشمشون 

كان  مششونكان قد قتل ، فهذا أؤمن به ، ألن الكتاب قال صراحة ان قوة  حىت لوو
.اعجازية إهلية من عند الرب 

 
 

ون قد استخدم فك محار يف فالنص قد قال بأن مشش.. من سفر القضاة من جهة النص
بالسالح الذي  مششونوالنتيجة ان .  بيده كاتف كسالحوكان  .. احلربية تلك املعركة

بعضهم قُتل وبعضهم جرح  .. ما جمموعه الف رجل ضربالرب قد  استخدمه وبقوة
   !يف هذ احلادثة ؟ ال ادري ما هو صعب اهلضمو. وهرب 

ففك احلمار ميكن استخدامه كأداة قاتلة وكسالح ، اذ يزن ما يقارب أربعة 
  ..اليت كان يستخدمها اهلنود احلمر " البلطة"ه كيلوجرامات ، وتصميمه يشاب

  .اضافة اىل بقاء االضراس املدببة عليه  
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)1(    

  " !بصق الفلسطينيون دفعة واحدة ألغرقوهلو : "  املنفرقوله 
  

  "! كل إناء مبا فيه ينضح"، اذ " املرء خمبوء حتت لسانه"صحيح ان 
فالفيلسوف . ومهنته طبيعة بيئته وتربيته ،كالمه فالشخص املتكلم يظهر اسلوب

يضرب أمثلة تتناسب مع حكمته ، واملهندس يضرب أمثلة حسابية تناسب مع مهنته ، 
ن والطبيب يشرح بأمثلة تتوائم مع طبيعة عمله ، وهكذا اىل كل أصحاب امله

  مة عصره أن يضرب األمثلة ؟و عالّ!" شيخ" األجدر بـواملواهب ، فكيف كان 
 متوغلة " البصق"لكن لن نتعجب من شيخ مسلم استخدام هذه األلفاظ ، ألن ثقافة 

  .2الكتب االسالمية  معدة يف
  
)2 (  

 . اليت ضرب فيها مششون أعداءه األلف النص مل حيدد املدة
   .. اياماً ساعات طوال ، أو استمرتفقد تكون تلك املعركة قد 

بل ان نص الكتاب يقول ان مششون كوم  .يقفوا يف طابور ليقتلوا تباعاً  مل فهم
  !كومتني 

                                                                                       

  : ثقافة البصق والتفل االسالمیة  2
  "  ِھ لكن عن یساره أو تحت قدمھِ  بصقَ إذا ْ في المسجد فال یبصق عن یمین م ُ  ". (!!)أحدُك

  ).رجالھ رجال الصحیح  - مجمع الزوائد (
 " بین عینھ تفلھ، جاء یوم القیامة و  تجاه القبلة تفلمن (!!) " 

   )صحیح  –األلباني  – صحیح الترغیب (
 " ، منھ ْ ِھ ولیبصقْ فإذا حلم فلیتعوذ ه عن شمال ُّ  ).6986صحیح الخاري " ( ، فإنھا ال تضر
 " أو  صكان ً ع نُخاعة َّ ِ إذا تنخ ِ الحدیبیة ُ  بصقفي صلح ِّكون بھا تلقاھا الصحابة وجعلوا یُدل

ِما جعل هللاُ فیھا من البركةِ (!!)   أجسادَھم   ."ل
  )2/162 :الصفحة أو الرقم - فتاوى نور على الدرب البن باز(
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  ).16:15قضاة (  " كُومتينِبِلَحيِ حمارٍ كُومةً : فَقَالَ شمشونُ" 
  .أي ان املعركة حدثت يف أماكن خمتلفة على األقل مكانني

  !!رجل  500الكومة ال يقصد ا كما ان 
مهم وجرح اآلخرين ، فهو قتل البعض وكو.. عدد حمدود قد ال يبلغ الدزينة منهم امنا 

  .بني قتيل وجريحوقد بلغ جمموعهم األلف ، 
وال جيب ان يتفلسف ال ديدات أو غريه لكي يحمل النص . فالنص قد اختصر الواقعة

  .ما ال حيتمل
  
  

  
 

  
 
 



23 

 

 
:المحور الثالث 




 
النقد ضد الكتب هذا النوع من  حيبذوناملسلمني  أمحد ديدات وأتباعه من ومبا ان

وجتنب  واقتطاع النصوص والسخرية اللولبة والتالعب بااللفاظبإسلوب اي  املقدسة ،
 .. االقتراب من أي تفسري مسيحي للنصوص الكتابية

منقبني يف اإلسالم وهناك سنعثر على أضعاف ما ينقدونه ،  إذن فلنقلب الطاولة عليهم
   !لعلهم خيجلون 

 وااللتزامنصوص ، الاقتطاع  جتنبو للموضوعية نحن انتهاجنا وهو بفارق إمنا 
  . االسالمية املعتمدة لديهمفاسريباالستشهاد الدقيق من القرآن واإلتيان بالت

ديدات من حادثة مششون وضربه أللف رجل بفك محار استعمله كسالح  ءزهتسي
  .يزاجعا يهلا نوعبو لاعف


  

  !هل يصدقون أم يسخرون ؟
  

  : فليقرأوا
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  ). هجرية 2 -بدر الثانية (  بـ غزوة بدر الكربى ةففي الغزوة الشهرية املعروف
احنىن ! رجل ) األلف (  بني جيش املسلمني وبني جيش قريش الذي بلغ تعداد مقاتليه

..  ها على جيش قريشمث القا .. يف يده وتراب حفنة حصىاىل األرض ليحمل  حممد
 وقد بلغوا،  أفراد اجليش وعيوم وافواههم اذ دخلت احلصى يف انوف كل .فازموا 

  !! األلف مقاتل
والقى كل واحدة على جهة من اجليش .. ثالث حصات  انه اخذ.. ورواية قالت 

  (!!) فهربوا مهزومني
 
 17 : جاء يف سورة االنفالإذ 

" ملَهقَت اللَّه نلَكو ملُوهقْتت فَلَم واللَّه نلَكو تيمإِذْ ر تيما رى ممر ." 
 

 ) :احمللي والسيوطي (  تفسري اجلالالن
 " } تيما رم{ يا حممد أعني القوم } و تيمال  كفاً من احلصىباحلصى ألنّ } إِذْ ر

بإيصال ذلك إليهم، فعل } ولَٰكن ٱللَّه رمٰى {  عيون اجليش الكثري برمية بشرميأل 
  ).اجلاللني " ( ذلك ليقهر الكافرين

  
  : تفسري البغوي

فال يبقى إذْ ليس يف وسع أحد من البشر أن يرمي كفاً من احلصا إىل وجوه جيش " 
  ). 17األنفال  -تفسري البغوي." ( فيهم عني إالّ ويصيبها منه شيء

  
  : تفسري ابن عطية

يراد به ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعله يومئذ، وذلك أنه أخذ قبضات "
من حصى وتراب، فرمى ا يف وجوه القوم وتلقاهم ثالث مرات فازموا عند آخر 

 شاهت الوجوه، وهذه الفعلة أيضاً كانت يوم حنني: ويروى أنه قال يوم بدررمية، 
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مل يبق كافر إال دخل يف عينيه منه ، وروي أن التراب الذي رمى به بال خالف 3
تفسري احملرر ( "فكانت اهلزمية مع احلجر الثالث بثالثة أحجارشيء، وروي أنه رمى 

  ). 17األنفال  -ابن عطية  -الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
  

  : تفسري الواحدي
خذ قبضةً من تراب : وذلك أنَّ جربيل عليه السالم قال للنيب عليه السالم يوم بدرٍ"

، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبضةً من حصى الوادي، فرمى ا فارمهم ا
، وكان ذلك سبب فلم يبق مشرك إالَّ دخل عينيه منها شيٌء، يف وجوه القوم

إنَّ كفَّاً من : أَي} وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى  {: ، فقال اهللا تعاىلهزميتهم
حصى ال ميأل عيون ذلك اجليش الكثري برمية بشرٍ، ولكن اهللا تعاىل تولَّى إيصال ذلك 

  ). 17األنفال  -الواحدي  -تفسري الوجيز(" إىل أبصارهم
 

 : ) إمام املفسرين(  تفسري الطربي
عن , ثنا أسباط : قال , ثنا أمحد بن املفضل : قال  , حدثين حممد بن احلسني "..

 : قال رسول اهللا  ص حني التقى اجلمعان يوم بدر لعلي رضي اهللا عنه: قال , السدي 
فلم , وجوه القوم  فناوله حصى عليه تراب فرمى به! "  أعطين حصى من األرض "

يقتلوم ردفهم املؤمنون  مث . يبق مشرك إال دخل يف عينيه من ذلك التراب شيء
فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما رميت  { : فذكر رمية النيب  ص فقال. ويأسروم 

, أخربنا ابن وهب : قال , يونس  حدثين - 11296. } إذ رميت ولكن اهللا رمى 
هذا : قال } ولكن اهللا رمى  وما رميت إذ رميت{ : يف قوله , قال ابن زيد : قال 

فرمى حبصاة يف ميمنة القوم وحصاة  , ص ثالث حصياتأخذ رسول اهللا  , يوم بدر 
فذلك , فازموا ! " الوجوه  شاهت: " يف ميسرة القوم وحصاة بني أظهرهم وقال 

حدثين  - 12297 . } وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى{ : قول اهللا عز وجل 
                                                                                       

ً بحسب روایة رجال سندھا ثقات   3   .  تكررت ھذه الحركة في غزوة حنین ایضا
 -الھیثمي  :المحدث - رجالھ ثقات :خالصة الدرجة -الفھري عبدالرحمن  أبو: الراوي( 

 ). 6/184: الصفحة أو الرقم -مجمع الزوائد : المصدر
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رفع : قال , اس عب عن ابن, عن علي , ثين معاوية : قال , ثنا أبو صاحل : قال , املثىن 
لك هذه العصابة فلن تعبد يف  يا رب إن" : فقال , رسول اهللا  ص يده يوم بدر 

, فأخذ قبضة من التراب  ! الترابخذ قبضة من : فقال له جربيل ! "  4 األرض أبدا
إال أصاب عينيه ومنخريه وفمه فما من املشركني من أحد  فرمى ا يف وجوههم

 ". ولوا مدبرينف  ,القبضة تراب من تلك
 ) الطربي - جامع البيان يف تفسري القران (

  
 ! هزم حممد جيش قريش برمية حصى.. يف غزوة بدر 

..  فدخلت يف عيوم مجيعاً رمى ا حممد جيش قريش.. ثالثة حجرات صغريات  وأ
القاء حصى وتراب ب،  VODOO وكأا ضرب من ضروب السحر ، أو الفودو

 !هلزمية األعداء يف اهلواء 
  ..هذا يصدقه املسلم دون ان تطرف له جفن كله 

  !فيبدأ بالسخرية صاب بعسر فهم ،اىل حادثة مششون ، في إمنا مبجرد أن يبلغ
 

 
  ..!  

 
 

                                                                                       

تنتصر ھذه بأنھ ان لم !  محمد لربھ مبطن من عن تھدیدعبارة   ھذا حدیث صحیح ،  4
لن یبقى أحد عبادة ، وال سیُحرم منفي ھذه الغزوة ، فإن هللا  -یقصد المسلمین  -!" العصابة"

وھذا انتقاص من عظمة وقدرة هللا ، القادر ان یقیم  أناس لیعبدوه في أي ! في األرض لیعبده 
 !!تحارب وتغزو في سبیلھ  !"عصابة" نصرةمكان دون الحاجة الى 



27 

 

 
 

70 
 
  

  االسالم بإمداد جيش املسلمني بألف مالك ليقاتوا اىل جانبهم يف غزوةلقد قام اله 
 .الكربى  درب 

  :نقرأ يف القرآن 
 " لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت كُمدمي مأَنبِأَلْف كَةلَائالْم نم نيفدر9:األنفال( " م.(  
  
 " اللَّه كُمرصن لَقَدرٍودونَ  بِبكُرشت لَّكُملَع قُوا اللَّهلَّةٌ فَاتأَذ متأَنو.  أَلَن نِنيمؤلْمقُولُ لإِذْ ت

 كُمبر كُمدمأَنْ ي كُميكْفيبِثَلَاثَة كَةلَائالْم نم َآلَاف  نيلزنقُوا  .متتوا وبِرصلَى إِنْ تب
نم وكُمأْتيو  كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَوةسم5بِخ كَةلَائالْم نم َآلَاف نيموس6م "  

 ).125- 123:آل عمران (  
 

  ! ملساندة املسلمني يوم بدر ألف مالك ،تصور 
 ؟ فماذا فعلوا

                                                                                       

آل ( آالف مالك  ثالثةثم یتصاعد الى ).  9:األنفال( من المالئكة  ألف: تارة یكون العدد    5
وكل ھذا في غزوة واحدة ھي ). 125:آل عمران ( آالف مالك  خمسةثم یزید الى ). 124:عمران

ستنجاء االفي طقس ف.  5،  3،  1: وال ادري ما السر وراء اھتمام االسالم باألعداد الفردیة !!  بدر 
  !!ثة ، أو خمسة أي مسح الدبر بعد الغائط ، یقوم المسلم باستخدام حجر واحد ، أو ثال

 
  .  حمراء، وقیل  صفراء، وقیل  بیضاءأي لھم عالمات قیل كانت عمائم :  مسومین 6

! ھذا التضارب في تحدید سیماء المالئكة یثبت بأن ال أحد من الصحابة قد رآھم بعینیھ یومھا
  ، ان كانوا غیر قابلین للرؤیة من أحد ؟" مسومین"فما الحكمة والضرورة  أن یكونوا 

وال أعلم لماذا لم تحارب (!) وقیل ان السیماء كانت على الخیول التي كانت المالئكة تمتطیھا
فسالح الطیران أقوى ). 1:فاطر" (المثنى والثالث والرباع"وھي تطیر باجنحتھا المالئكة 

 !في المعارك 
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 نتيجة إمدادهم اللوجسيت ؟وماذا كانت 
 . قيل مخسنيبل ..   (!!) قتيالً من قريش سبعني جمرد: النتجية 

  .. لدعم املسلمني ! )  من القوات اخلاصة(  الف مالك
  ! قتيل 50او  70املعركة  وحصيلة 

 
 "  مخسون رجال فجميع من أحصي لنا من قتلى قريش يوم بدر: قال ابن هشام  

 كانوا قتلى بدر من املشركني أن :أبو عبيدة عن أيب عمرو حدثين: قال ابن هشام
  ".وسعيد بن املسيب واألسرى كذلك وهو قول ابن عباس ،،  رجال سبعني

  ).اجلزء الثالث -السهيلي  - الروض االنفكتاب   (
 

   ؟أين بطش املالئكة يف تلك املعركة؟ أين أثر قتاهلم، ملاذا مل يسأل الشيخ ديدات نفسه
  ..وقاتله من املسلمني  ،لقد ذكرت كتب السرية اسم كل قتيل من قريش

  فكم رجالً قتلت تلك األلف من املالئكة ؟ 
  

  :ضد  الالذعة الشيخ ديدات كان يطلق السخريات
  ! رجل)  ألف(  ضرب)   رجل واحد( 

هو مششون الذي نصره اهللا بقوة اعجازية بعون من عنده ، فهزم اعداءه ضارباً ألف 
   .رجل منهم 

  
الرأس مصدقاً حبكاية  نكسبينما خيشع م:  
  !!رجل )  ألف( هزمت .. حفنة تراب 

 !!رجالً  70مل يقتلوا أكثر من .. مالك يف غزوة بدر )  ألف(  و
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  :ولنقتبس كلمات الشيخ ديدات ونقلبها عليه 

اسألوا طبيب نفساين ، ماذا سيحل يف النفوس اليت تقرأ كقصصاً كهذا النمط ، حني 
يقرأون القرآن وحوادث الغزوات ، وأن رسوهلم قد تسبب يف هزمية جيش من ألف 

  !!رجل حبفنة تراب 

للمجاهدين والتنظيمات االسالمية املقاتلة االعتماد على ان كان كذلك فال داعي 
  !فمفعوهلا أفتك .. األسلحة احلديثة ، فعليهم بالتراب واحلصي 

 
 عن ااهدين االفغان الذين كان احدهم يطلق 7اآلن علمنا كيف سيقت خرافات

تعود اليه الرصاصة ليستخدمها  واخرياً،  الرصاصة على عشرة جنود روس فتخترقهم
  (!!) مرة اخرى

ربعة مروحيات أقد اسقط  زعموا بأن احدهم الذين..  العراقية رهابيي الفلوجةإاو عن 
 !! "جيحجر يب : "عليه  أمريكية حبجر كبري ضربه مبقالعه كتبوا" اباتشي"

اذ ان مفعوهلا اقوى من ..  والتراباملسلمني باحلصي  ال ادري ملاذا ال حيارب
   ! الصواريخ

                                                                                       

ً جمعوا فیھا ما ال یحصى من تلك القصص الخرافیة عن معجزات  7 ضد " الجھاد"بل ألفوا كتبا
  !!اعداء هللا 

ً بعنوان  للمجاھد الفسلطیني عبدهللا )  عبر وبصائر للجھاد في العصر الحاضر( اذ یتداولون كتابا
  . االرھابي في افغانستان عزام مؤسس تنظیم القاعدة

ھجمت القوة الكافرة على منطقة بغمان : حدثنا وحید هللا بغمان قال: (129اذ جاء في الصفحة 
ركة حامیة اضطر المجاھدون أن ینسحبوا وكان عدد الشھداء والجرحى كبیرا ولكن بقي وبعد مع

ھنالك : القتال مستمرا یوما كامال بعد انسحاب المجاھدین وعندھا قال الشیوعیون لألھالي
  )!مجاھدون یلبسون البیاض وعلى رؤوسھم األكفان وھو یقاتلون طیلة اللیل

  
لم ینتصروا في أي معركة بل ما زالت ھزائمھم تتوالى في كل ومع كل تلك الخوارق الخرافیة ، 

 !مكان 
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: الرابع المحور 




 
 

  :يف ذات املقطع مواصالً سخريته قال ديدات 
"

 !! "  
  

  
  

  :قلنا 
ولننظر كيف .. اإلسلوب على القرآن  هيا نكيل بذات املكيال ونطبق نفس

وألن معظم املسلمني يفضلون هذه  ، خرافات االسالم ال اية هلاإذ  !سيصمدون 
عصره امحد !) عالمة(، اليت تلقفوها من شيوخهم وعلى رأسهم  النوعية من احلوارات
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  اليت استعملها مشجر " العصا السحرية"الذي سخر مما مساه .. ديدات 
 ) .بوار وعوار شبهته عنها  اوقد كشفن( 

  " (!!) البساط السحري" ة  اسطور اآلن عليهم فلنقص
  

 
  

 حكايات وشاهدناها يف .. قصت على مسامعنا وحنن صغار كانت اسطورة طريفة
   .. بابا وعالء الدين يوعل السندباد

 ! حقيقية هذه" البساط السحري" اسطورة بأن... لكن هل تعلمون
  ! يؤمن ا املسلمونحقيقة  اا.. نعم

  ؟الف ليلة وليلة  أساطري واليت رويت يف .. فما هو مصدر اسطورة البساط السحري
 ! البساط السحري نعم القرآن هو صاحب اسطورة (!!) القرآن انه 

 
 
 : 12جاء يف سورة سبأ  إذ 
 لَه عين الْقطْرِ ومن الْجِن من وأَسلْنا شهر ولسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها "

 ".نذقْه من عذَابِ السعريِ يعملُ بين يديه بِإِذْن ربه ومن يزِغْ منهم عن أَمرِنا
  

  (!!) وكان له بساط طائر.. ربه لسليمان بأمر  مطيعة كانت الريح
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  التفاسري اإلسالمية املعتمدة واملبنية على تفاسري أهل السلف لنقرأ ف
   

  :تفسري ابن كثري
ملا ذكر تعاىل ما أنعم به على داود، عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما  "

. ، غدوها شهر ورواحها شهرحتمل بساطهله،  الريح الصالة والسالم من تسخري
من دمشق، فينزل باصطخر يتغذى ا،  كان يغدو على بساطه: قال احلسن البصري

ويذهب رائحاً من اصطخر فيبيت بكابل، وبني دمشق واصطخر شهر كامل 
  ."، وبني اصطخر وكابل شهر كامل للمسرعللمسرع

  ) 12سبأ  -ابن كثري  -تفسري القران العظيم  ( 
  

  ..اصطخر  مدينة حتمله الريح من دمشق اىلبساط سليمان السحري كانت 
سليمان على بساطه يذهب ) رمبا يف افغانستان " ( كابل "  مدينة اىل هناك ومن 

  (!!) لالخوة ااهدين هناك ليستريح يف قندهار ويسلم رسالة
  

  :لنقرأ من كتب تفسري أخرى 
  

  :تفسري الصنعاين 
وما بني ، يغدو من دمشق فَيقل يا صطخر، ويروح من اصطخر، فيبيت بكابل قال" 

اصطخر ودمشق مسرية شهر للْمسرِع، ومن اصطخر إىل كابل مسرية شهر 
  ).12سبأ  -مهام الصنعاين -تفسري تفسري عبد الرزاق الصنعاين مصور (." للمسرع

  
  :تفسري الزخمشري 

جريها بالغداة مسرية شهر، وجريها بالعشي } غُدوها شهر { الرياح، بالرفع " 
كان يغدو فيقيل : وعن احلسن رضي اهللا عنه. »دوا وروحتهاغ«: وقرىء. كذلك

وحيكى أنّ بعضهم رأي مكتوباً يف منزل . باصطخر، مث يروح فيكون رواحه بكابل
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حنن نزلناه وما بنيناه ومبنياً وجدناه، غدونا : بناحية دجلة كتبه بعض أصحاب سليمان
 -الكشاف(." إن شاء اهللا وحنن رائحون منه فبائتون بالشاممن اصطخر فقلناه، 

  ).12سبأ  -الزخمشري
  

  :تفسري الشوكاين 
كان يغدو من : قال احلسن. أا كانت تسري يف اليوم الواحد مسرية شهرين: واملعىن"

دمشق، فيقيل بإصطخر، وبينهما مسرية شهر للمسرع، مث يروح من إصطخر، 
  ).12سبأ  -وكاين الش -تفسري فتح القدير(" فيبيت بكابل، وبينهما مسرية شهر

  
  :تفسري البغوي 

كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر وبينهما مسرية شهر، مث يروح : قال احلسن"
إنه كان : وقيل. بينهما مسرية شهر للراكب املسرعمن اصطخر فيبيت بكابل و

  ).12سبأ  -البغوي  -تفسري معامل التنزيل(." يتغدى بالري ويتعشى بسمرقند
  

  : تفسري ابن اجلوزي
تغدو مسريةَ شهر إِىل نصف النهار، وتروح مسريةَ شهر إِىل آخر النهار، : قال قتادة" 

ملَّا شغلت نيب اهللا سليمانَ اخليلُ : قال احلسن. فهي تسري يف اليوم الواحد مسرية شهرين
يغدو من دمشق  فكان، ، أبدله اهللا خرياً منها وأسرع وهي الريحعن الصالة فعقرها

بإِصطَخر وبينهما مسرية شهر للمسرع، مث يروح من إِصطخر فيبيت بكابل، فيقيل 
  ." وبينهما مسرية شهر للمسرع

  ).12سبأ  -ابن اجلوزي  -تفسري زاد املسري يف علم التفسري(
  

  :تفسري النسفي 
وكان يغدو من دمشق فيقيل جريها بالغداة مسرية شهر وجريها بالعشي كذلك، "

ا مسرية شهر ويروح من اصطخر فيبيت بكابل وبينهما باصطخر فارس وبينهم
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تفسري (" كان يتغدى بالري ويتعشى بسمرقند: وقيل. مسرية شهر للراكب املسرع
  ).12سبأ  -النسفي -مدارك التنزيل وحقائق التأويل

  
  :تفسري السيوطي 

: وأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت عن احلسن رضي اهللا عنه قال "
إن سليمان عليه السالم ملا شغلته اخليل فأتته صالة العصر غضب هللا، فعقر اخليل، فأبدله اهللا مكاا خرياً منها، 

وكان يغدو من ايليا ، ، ورواحها شهراًوأسرع الريح جتري بأمره كيف شاء، فكان غُدوها شهراً
  . فيقيل بقريرا، ويروح من قريرا فيبيت بكابل

  ).12سبأ  -السيوطي  -تفسري الدر املنثور يف التفسري باملأثور(
  

 كابل مدينة اصطخر ويتعشى يف مدينة يتغدى يف ، سليمان يطري على البساط الطائر
  !! سفراً للراكب املسرع يف ذات اليوم وبينهما مسافة أشهرأو مسرقند 

تعبريات يستعملها رجال األعمال اليوم الذين يستخدمون الطائرات السريعة للسفر بني 
  !!الدول فيقال يفطر يف لندن ويتغدى يف جنيف ويتعشى يف طوكيو 

  
  !سحري طائر  وليس فقط بساط" ... كرسي طائر " انه كان لكل جين  واألنكى 
  : واحد من غرناطة واآلخر من قرطبة (!!) تفاسري األندلس لنقرأ من  

  
  :تفسري الغرناطي 

فكان جيلس على سريره  وبالعشي مسرية شهركانت تسري به بالغداة مسرية شهر، أي " 
.."  وكان من خشب، حيمل فيها روي أربعة آالف فارس، فترفعه الريح مث حتمله

  ).12سبأ  -ابن جزي الغرناطي -تفسري التسهيل لعلوم التنزيل (
 

  :تفسري القرطيب 
سليمان إذا جلس نصبت حواليه كان : وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال" 

،فْلة اإلنس مما يليهم،  أربعمائة ألف كرسيمث جلس رؤساء اإلنس مما يليه، وجلس س
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وموكّل بكل وجلس رؤساء اجلن مما يلي سفْلة اإلنس، وجلس سفْلة اجلن مما يليهم، 
مث تقلّهم الريح، والطري تظلهم من الشمس، فيغدو من لعملٍ قد عرفه،  كرسي طائر

غُدوها شهر «: ، مث قرأ ابن عباسبيت املقدس إىل إصطخر، فيبيت ببيت املقدس
رها شهاحوره وقال. »ولة مكتوباً فيه ـ : وهب بن منبجذكر يل أن منزالً بناحية د

حنن نزلنا وما بنيناه، : كتبه بعض صحابة سليمان؛ إما من اجلن وإما من اإلنس ـ
، وحنن رائحون منه إن شاء اهللا تعاىل غُدونا من إصطَخر فَقلْناهومبنياً وجدناه، 

  ).12  سبأ –القرطيب  - الحكام القران  اجلامع (  ."فبائتون يف الشام
 

  !!وبساط طائر  !!  كراسي طائرة
املصدر األصلي اليت  هذه دعت الأ ... شهر وريح تأخذه مسافة شهر وترجعه مسافة 

  !)؟( ساطري الف ليلة وليلةاستوحت منه أ
  

  امنا كان له .. والكراسي الطائرة.. وليس فقط البساط السحري الطائر 
 !! " طائر مركب " 

 :تفسري الطربي 
ولسلَـيـمانَ الريح { : قال ابن زيد، فـي قوله: أخربنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس، قال" 

 رهها شاحورو رهها شوكان له مركب من خشب، وكان فـيه ألف ركن، : قال} غُد
ألف ، تـحت كل ركن فـي كل ركن ألف بـيت تركب فـيه الـجن واإلنس

أتت الريح رخاء، فسارت ، يرفعون ذلك الـمركب هم والعصار فإذا ارتفع شيطان
يقـيـل عند قوم بـينه وبـينهم شهر، ويـمسي عند قوم ، به، وساروا معه

  .، وال يدري القوم إال وقد أظلهم معه الـجيوش والـجنودبـينه وبـينهم شهر
غُدوها شهر { رة، عن الـحسن، فـي قوله ثنا ق: ثنا أبو عامر، قال: حدثنا ابن بشار، قال

 رهها شاحوركان يغدو فـيقـيـل فـي إصطخر، مث يروح منها، : قال} و
  ".فـيكون رواحها بكابل

  )12سبأ  -الطربي  - جامع البيان ( 
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.. ويف كل ركن الف بيت  .. فيه الف ركن"  مركب سحري طائر " كان لسليمان
  ! تركب فيه اجلن واالنس

  ) !! غرندايزر( املسلسل الكرتوين الشهري وكأا مركبة فضائية من مركبات 
  

ألف  بأن البساط السحري مل يكتشفه مؤلف.. هل إكتشفتم يا تالمذة الشيخ ديدات
  !!وهو سليمان .. ليلة وليلة ، إمنا كان من ممتلكات نيب مسلم من أنبياء القرآن 

**************  
بديدات ان خيجل من جمرد فكرة ان يفتح فمه بالسخرية ضد الكتاب كان األحرى 

املقدس ، بينما االسالم يعج بالقصص اخلرافية حىت النخاع ، كان األوىل به ان ميشي 
جبانب احلائط ويصمت ، أفضل من تفتيح أعني الناس على ما يف القرآن واألحاديث 

  .من أساطري
!) املتدفق عليه من أموال البترول اخلليجي(ه لكن آىن له ذلك وقد كان هذا باب رزق 

  .املسلمني بكتب دينهم  الغالبية الكاسحة منمستغالً جهل وغفلة 
 !؟ اجلهل يكفوا عن فمىت

          !صراخهم وعويلهم أقوى مفعوالً من رمية حممد أمسى رمبافل

                            

 


