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  !! حیوانات: وصفهم بلف� .. من مظاهر احترام األنب�اء في االسالم ، واكرام الرموز الدین�ة 

طفح &یلهم لدرجة ف ) 12:حر.م سورة الت( علماء االسالم وصف القرآن لمر.م بنت عمران +أن هللا نفخ في فرجها  يلم �&ف
  ..ولنأتي الى التفاصیل     " !! الحیوانات" ، اذ وصفوهما بــ  المس�حشتمها ونعتها +ألفا: قب�حة هي وابنها 

  
 : فقد جاء في القرآن 

�َقةٌ  َما اْلَمِس�ُح اْبُن َمْرَ.َم ِإالَّ َرُسوٌل َقدْ  " 
	�������� َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َوُأمُُّه ِصدِّ� �
��� 
��
اْنُظْر َ&ْیَف ُنَبیُِّن َلُهُم اْآلَ�اِت ُثمَّ اْنُظْر  �����
 ).75: المائدة ( " ُیْؤَفُ&ونَ  َأنَّى

  : في التفسیر التلمودW االسالمي  والمس�ح واآلن لنقرأ هذه الشت�مة ضد مر.م
  

أوًال أقصى ما لهما من الكمال ودل على أنه ال یوجب  بین ،اناتالحیو  إل�ه افتقار و�فتقران  َ&اَنا َ�ْأُكَالِن الطََّعامَ  " •

أن  و�قتضي وذ&ر ما ینافي الر]و]�ة نقصهما ثم ن�ه على �شار&هما في مثله، لهما ألوه�ة ألن &ثیرًا من الناس

  "الفاسدة الكائنة من عداد المر��ات�&ونا 
  ).75 النساء –الب�ضاو(  - التنز%ل واسرار التأو%ل تفسیر انوار (

 
  " !! عداد المر��ات الكائنة الفاسدة" وانهما من " ! �فتقران ال�ه افتقار الحیوانات " ع�سى ومر.م 

  .، فلنعرض لهم ما قیل عنه  تفسیر الب�ضاو( وقبل ان �عترض المعاندون ضد 
  

�ëæ^–éfÖ]��ŠËi�íÛéÎ= 
 Wقال الشیخ اإلمام دمحم حسن الذهبي عن الب�ضاو : 

 .الناح�ة أذر]یجان وشیخ تلك وعالم صاحب المصنفات " •

تفسیر العالمة الب�ضاوb، تفسیر متوسa الحجم جمع ف�ه   .متعبًدا �ان إماًما نظاًرا خیًرا صالًحا :وقال الس+&ى

التفسیر ( ." األدلة على أصول أهل السنة وقرر ف�ه التفسیر والتأو.ل على مقتضى قواعد الغة العر]�ة صاح+ه بین

   ).282،283حسن الذهبى ـ الجزء األول ص  لدمحم: والمفسرون 



  ...انظر الى صورة الكتاب لتت�قن بنفسك 
 

 
  

  
 !؟ " �الحیوانات" +أنهما  ع�سى وامه مر.م بنت عمران قرأتم ؟ &یف �سمح المسلم لنفسه ان یلقب هل تصدقون ما

  ! مر.مصدعوا رؤوسنا +أنهم ال �سیئون لع�سى وال ألمه  بینما تراهم في &ل مناس+ة قد
   

تفسیر االمام   انما ورد ا�ضًا فياإلمام الب�ضاوW ، وصف ع�سى وامه +الحیوانات هذا، مسرود فقa في تفسیر  ل�س
  ! ، الذW زاد الطین بلًال  اآللوسي



  !المسيح وأمه كأفراد الحيوانات 

  

Ý^Úý]<ê‰çÖû]  : المسيح وأمه كأفراد الحيوانات

 

 

 !الكالم االسالمي ؟ ما هذا الحقد المتقاطر في هذا
  ! ال �شتمون ع�سى ومر.م نهم �ص�حون لیل نهار ، +أنهم

Ý^Úý]

  

ما هذا الحقد المتقاطر في هذا
نهم �ص�حون لیل نهار ، +أنهماالن&ى ا

  



<�ŠËi°Öø¢]  : مريم وعيسى يأكالن كغيرهما من الحيوانات!  

  
  :نقرأ في هذا التفسیر هذه الع+ارات التحقیر.ة +حh المس�ح وأمه 

فهو �مضي مثلهم ول�س بإله &ما زعموا وٕاال }  ُسلُ ِمن َقْبِلِه ٱلرُّ { مضت  } مَّا ٱْلَمِس�ُح ٱْبُن َمْرَ.َم ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت {" •
ال  ومن &ان &ذلك �غیرهما من الحیوانات } ٱلطََّعامَ  َ&اَنا َ�ْأُكَالنِ  { م+الغة في الصدق}  َوُأمُُّه ِصّد�َقةٌ  { لما مضى

ِت َ&ْیَف ُنبَ  { متعج+اً }  َأنُظْر {  من البول والغائ= �&ون إلهًا لتر&ی+ه وضعفه وما ینشأ منه على وحدانیتنا } ّیُن َلُهُم ٱألَیَٰ
 ".�صرفون عن الحh مع ق�ام البرهان}  ُیْؤَفُ&ونَ  {&یف} ُثمَّ ٱْنُظْر َأنَّٰى { 

  ). 75المائدة  –تفسیر الجاللین ( 

  
فسیر للنشر في سور.ا في اصدار ط+عات لت" داران" وان ش&ك أحد بهذا الشاهد من تفسیر الجاللین ، فأخبره +أنه قد قامت 

 1. +حh ع�سى ومر.م " �غیرهما من الحیوانات" :ع+ارة الجاللین ، تحتو�ان على
  

  ! مكانة تفسير الجاللين

وهو  السیوطي ؛ جالل الدین المحلَّى ، و جالل الدین: نس+ة إلى مؤلِّف�ه الجلیلین" الجاللین  " ُسمِّي هذا التفسیر بـ " •

لما  ،�افة وعمَّ النفع �ه د�ار المسلمین نتشارًا واسعًا بین المسلمین،ا التي القت ،من التفاسیر الق�ِّمة المفیدة

 . غموض امتاز +ه من ع+ارة وجیزة، وأسلوب واضح بیِّن، ل�س ف�ه تعقید وال

له قبوًال وٕاق+اًال من الناس، ناه�ك عن  ثم إن هذا التفسیر قد جاء في غا�ة من االختصار واإلیجاز، ولعل هذا ما جعل

 وحسن تحر%ر لألقوال، وتقر%ر وسالسة في اخت�ار األلفاE ، ،میز، من سالمة في الع+ارةأسلو+ه الم

 ".وتنق�ح لإلش&االت ،للمسائل

http://www.islamweb.net/ver2/archive...ang=A&id=38892 
  

  

                                                 
 :وهذه تفاصيل الطبعات   1
  :نجد   وفي الصفحة االولى من الكتاب " شوكت" دار  طبعة صادرة من  -1
 ).411813تلكس - 225927: هاتف  -  11484. ب. دمشق ص  -هـ  1410الطبعة االولى  -  دار شوكت( 
  :، وفي الصفحة االولى نجد التالي" ابن كثير" طبعة صادرة من دار  -2
 م 1991هـ  1411-الطبعة السادسة  - دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ( 

  ).6318113ب . ص -بيروت  - 225877هاتف  - 311ب . ص -خولي وصالحي بناء  , شارع مسلم البارودي, دمشق 
  



  
  
  
  

 



  

<ï†}]<íÃf�<°Öø¢]<�ŠËjÖ : كالحيوانات " المسيح ومريم! "  

  
  

  
  

 



  
 : هنا شهیر على ش+&ة االنترنیت وعلى موقع اسالمي یر الجاللینلتفس وانظر

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...&UserProfile=0  
  

 
 
  

  

  !يحرفون .. يحرفون 
بینما الحق�قة الناصعة هیي انه  .. +عد االفالس من أW حوار انها میزتهم ،المسلمین من اتهام غیرهم +التحر.ف  یتورعال 

  !لكتبهم  اكثر األمم تحر.فًا وتزو.رًا وتدل�ساً �م&ن اعت+ارهم 

الى تحر.ف احادیث رسولهم  ، وتحر.ف ترجماته المختلفة+حرق نسخه المختلفة مرارًا ،  ،" القرآن"بدءًا من تحر.ف &تاب ر]هم 
   (!!)لم تسلم من التحر.ف .. وحتى التفاسیر  ،الى تحر.ف سیرته وسنته .. 

  ..الفض�حة المدو�ة  فلننظر في هذه

 ، فحاولوا +شتى الطرق ان" &الحیوانات " وتشبیههما م�ة من هذه الع+ارات +حh مر.م وع�سىلقد تحرج اصحاب المطا+ع االسال
في ط+عات اخرb من تفسیر الجاللین ، تخف�فًا وتدل�سًا واخفاءًا لكالم علماء االسالم  فحرفوه ،الوصف هذا یتملصوا من

   : ، وجعلوها بخفة ید ه&ذا وشتمهم للمس�ح وامه
 !"  من الناس ام &غیرهما&انا �أكالن الطع" 

   ! " الناس " ووضعوا بدًال منها " حیوانات "   &لمة فقa حرفوا وأزالوا
  " :لتهذیب الجاللین " شاهدوا صورة هذه الط+عة 



  

  
  
  

 



 

 !ترق�عهاعلماء التفسیر بتحر.ف والغاء شتائمهم و " تهذیب"أرادوا " !  Öø¢]�gè„ãi°" والمفارقة الملفتة ان هذا المؤلف +عنوان 
  

و.بدو +أنهم قد قصروا في اتمام مهمتهم وتكاسلوا ، ألنهم اكتفوا بتحر.ف تفسیر الجاللین ، وغاب عن ذهنهم ان �حرفوا تفسیر 
 Wما زاال ،مع تفسیر اآللوسي الب�ضاو Wالع+ارات المهینة ضد المس�ح وامه و+أنهما حیوانات و&ائنات فاسدة ان�حو� والذ !  

  
  

  !!مع التبرير .. اعترفوا بالتحريف 
  

+حh مر.م وع�سى في تفسیر الجاللین المنشور على الموقع "  الحیوانات" اذ ارسل مسلم سؤاًال �ستفهم متعج+ًا من وجود &لمة 
ل ان &ان ءفتسا" ..  الناس" الكلمة غیر موجودة في الكتاب المطبوع الذW بین ید�ه ، اذ �حوW على &لمة  في حین ان، 

  !فماذا &ان جواب المفسر ؟.. مطال+ًا تصح�ح الكلمة ألن اهل النصران�ة اخذوا األمر &اهانة للمس�ح وامه  الموقع قد أخطأ ،
  

  :لنقرأ 

  
  

  
  
  
  



Í�Â]�†ŠË¹]�=  
معترفًا ان +عض .. والمنشورة على الموقع االسالمي "  الحیوانات" أقر المفسر +أن الكلمة االصل�ة في تفسیر الجاللین هي 

  !وهذا اعتراف بتحر.فهم لكتبهم.. "   مست�شعة" ألنهم ظنوها " .. الناس " الى " الحیوانات " ا بتغییر اللفظة من الناشر.ن قامو 
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  !مناقشة تبريرهم السخيف 
  !؟ �الحیوانات: القول انه �أكل یجوزهل   ، نه فقیر لحاجة االكلنبهوا على ف&رة ان نب�ًا �أكل وایلكي 

 : ان �قال جاز -  +حسب هذا المنطh -  اذن 
 !؟ والكائنات الفاسدة .. &الحیوانات �أكل �ا مسلم ا+اك

  !؟ والكائنات الفاسدة .. &الحیوانات تأكل�ا مسلم وأمك 
  

وأنھ *ان يأ*ل  ..)'ذا الوصف املنفر او ح � التا�ع�ن ��ابةال�ل تقبل كمسلم ان يوصف أحد 

  !؟ " ..*ا�3يوانات " الطعام 

  ؟.. الCشع النعت�ل كنت س?<=>� ع:9 رسولك بأن يوصف )'ذا  

�ل كنت سS'ضمQا لو قرأO'ا HI كتاب بقلم مسيHM ، أم كنت ستخرج HI مظا�رة مليونية تحمل 

  !؟...السيوف وتحرق السفارات وتمزق Uنجيل 
  

*********  
  

 


