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  !الصلیب تاج رأسنا 

منذ ان وجدوا رمزھم  انھان صلیب المسیح یعتبر فخر المسیحیین دون منازع ، 
ً وحبھم ل المسیحیین افتخاروما . والى الیوم عبر األجیال  ً وتسبیحا لصلیب إال شكرا

فتحول الصلیب من أداة للمسیح القدوس الذي قدم نفسھ كفارة وفدیة عن نفوسھم ، 
الصلیب على بیوتھم  وافنقش). 14:6غالطیة ( تعذیب الى رمز التضحیة والفداء 

وه في رقابھم لق، وعئسھم ، وعلى أغلقة كتبھم المقدسةومالبسھم وعلى ابواب كنا
ً على قبورھمووشموه على  تیجان وصعد صلیبھم على قمة . ایدیھم ورفعوه شاھدا

كورنثوس  1( " حكمة هللا " ج الملوك ، والصلیب ھو ملوكھم، ألن الحكمة تا
وعلقوه في مستشفیاتھم وابواب الصیدلیات   ) 1( ونقشوه على أعالمھم  ).24- 18:1

ولن ! واتباع ھذا الصلیب ھم أرقى شعوب االرض  .وفیھا الدواء لكل مریض
بُنیت على اساس تضحیة وفداء المسیح ،  ننسى بأن الصلیب قد بثق مؤسسة انسانیة

الصلیب ( فرفعت الصلیب بلون دم المسیح كعلم المحبة واالنسانیة وھو علم 
  .األرض  قاراتفي كل  ) 3( دون تفرقة بین البشر ) 2( ) األحمر 

___________________________________  
ھي كل من المملكة  دولة )16(بلغ عدد الدول التي استخدمت الصلیب في أعالمھا )  1( 

 فنلندا، ،سویسرا نیوزیالند، آیسالند، رویج،، النالمتحدة، سلوفاكیا، الدنمارك، السوید
  .الدومنیك، الدومینیكان، وجزر الفیجي ،تونغا ،استرالیا، توفالو الیونان،

وألن الصلیب ھو شعار المسیحیة ، فلم یرضى المسلمون بأن یبقوا بال شعار ، )   2(  
فخصوا الھالل كشعار دیني لھم ، مع كونھ ال یحمل أي معنى من معاني التضحیة 

فجعلوا صورتھ عوذة یتقون بھا وجعلوه على المساجد والمآذن . واإلنسانیة كما للصلیب 
بلغ تقلیدھم ان صبغوه باللون األحمر في محاكاة ونسجوه على أعالمھم ورایاتھم ، بل 

ولن ننسى موجة " !  الھالل األحمر" للصلیب األحمر عند المسیحیین لیصبح عندھم 
االستیاء التي اجتاحت االوساط االسالمیة حینما حطت مركبة الفضاء األمریكیة على 

   !!ووطئ الرواد بأقدامھم سطحھ فأھانوا كرامتھ  1961سطح القمر عام 
وھو یشرح عنصریة االسالم تجاه "  االسالم دین الرجل األبیض" اطلب كتابي )  3( 

  !مجاناً . العبید وسود البشرة 
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  !إزعاج للشیطان 
بل حاول فطفق على محاربتھ بشتى الوسائل ، !  وضایقھ ھذا كلھ أزعج الشیطان 

فحین تكلم المسیح عن عملھ الكفاري . الشریر ان یقاوم صلیب المسیح ومنذ البدایة 
عن المضي في  ثنیھفي البدایة ، فحاولوا مغزاه على الصلیب ، لم یفھم تالمیذه 

ال ! رب حاشَاكَ يا«" : طریقھ على لسان بطرس الرسول الذي قال قال للمسیح 
ال انْت معثَرةٌ لي النَّكَ . يا شَيطَانُعنِّي  اذْهب " : أجابه المسيح ف ." يكُونُ لكَ هذَا

ها لبِم تَمتَه لنَّاسا لبِم نفالمسیح قد انتھر الشیطان الذي ال ).  21:16متى " (  لَك
وحین جاءت  ! یطیق عمل الصلیب ألن فیھ انھاء للخطیة ودحر لشوكة جھنم 

ً ھذه المرة  ساعة الفداء والصلیب حاول الشیطان ان یُنزل المسیح عنھ  مستخدما
 انْ  نَفسكَ خَلِّص "  :جموع الحاضرین عند الجلجثة الذین صاحوا بكلمات ابلیس 

 كُنْت ناب هال يبِ فَانْزِللالص نوھذا صدى لتجارب ابلیس ) . 40:27متى  " (ع
 ً  تَصير هذِه  انْ فَقُل اله ابن كُنْت  انْ  ": للمسیح كما في تجربتھ في البریة مرارا

  ) .  6و  3:4متى  " ! (.. الحجارةُ خُبزا
قام ابلیس بالترویج لفكرة جھنمیة اخرى وھي ان الصلیب   ،لب المسیحوبعد ان صُ 

واما عنْدَنَا نَحن المخَلَّصين  ،جهالَةٌ كَلمةَ الصليبِ عنْدَ الْهالكين فانَّ  "! جھالة  

فَهِي  هةُ الوانما ھو جھالة للجاھلین . )18:  1كورنثوس االولى "  (  قُو !  
قي في جعبة الشیطان تب ماذا ا ترىین استقر الصلیب وفداء المسیح ، فولكن بعد ا

ً لیفعل ً وكذاب جدا كَانَ": قال السید عن ابلیس ! ؟ لم ییأس لكونھ ماھر جدا  ذَاكَ 
 قَتَّاال  ملو ،دْءبال نم لنَّاسل قح يهف سيل نَّهال ِقحي الف تثْبكَذِبِ . يبِال تَى تَكَلَّما  منَّمفَا

 ،ها لمم تَكَلَّمو يباو كَذَّاب  نَّه44:  8یوحنا " (  الْكَذَّابِال .(  
بھ لھم فاخترع إكذوبة وھي ان المسیح لم یُصلب ولم یُقتل  ُ   !انما ش

  
  !قرون  6نظریة الشبیھ بعد 

لصلیب من ھذا المجد واالنتشار ، إال ان المسلمین ومنذ القرن حققھ ا كل ما ومع
السادس والى یومنا ، مازالوا یحاربون الصلیب وینكرونھ ، ویرفضون رسالتھ 
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ً متوارث وذلك العداء للصلیب   .الفدائیة  ً وقرونا ً ، یُمرر عند المسلمین اجیاال أبا
نَتَّبِع ما واذَا قيل لهم اتَّبِعوا ما انْزل اله قَالوا بل " : كقول القرآن . عن جد 

  ).21: لقمان" (  اولو كَانَ الشَّيطانُ يدْعوهم الى عذَابِ السعيرِ وجدْنَا علَيه آباءنَا
د ستة وتلك حكایة ظھرت بع. فتوارث المسلمین تلك القصة الخیالیة عن شبھ عیسى

كتاب ظھر في بالد بعیدة في الصحراء ،  وضمنقرون من حادثة الصلب ، 
بینما االنجیل بأحرفھ األربعة  .وبكلمات قلیلة ونص واحد ال یسنده اي نص آخر 

یثبت وبكلمات شفافة صریحة ) األربعة بشائر التي ترمز لجھات العالم االربع (
  :م الثالث وبفم المسیح الطاھر انھ سیموت ویقوم في الیو

  "يذِهمتَالل هِرظي وعسي تَدَاقْتِ ابوكَ الذل نم  يمشَلورى الا بذْهنْ يي اغنْبي نَّها
 نا ميركَث  ملتَايو  ،ةكَتَبالو نَةكَهال اءسورو وخالشُّي موي الْيفو ،قْتَليثِ والالث 

 قُوم21:16متى " ( .ي.( 
  "مهل قُوليو يذَهمتَال لِّمعكَانَ ي  نَّهنَّ الا  دِي النَّاسيى الا لَّمسانِ ينْساال ناب

قْتُلُونَهدَ . فَيعبو  قْتَلنْ يا  قُومثِ يالالث موي الْي31:9 مرقس" ( ف.( 

  "ا ناب لَّمسنْ يي اغنْبي نَّها،اةخُط نَاسدِي ايي اانِ فنْسال  موي الْيفو ،لَبصيو
 ).7:24 لوقا" ( يقُوم الثالثِ 

  "مهل قَالو وعسي ابجا : ،كَليهوا هذَا الانْقُضهيمقا اميا ةثالي ثفو.  
 ودهيال ؟ : فَقَالهيمتُق اميا ةثالي ثف نْتفَاا ،كَليههذَا ال يننَةً بس ينعبراو ٍتي سف

دِهسج كَليه نع قُولكَانَ يف وا هما21-19:2 یوحنا(  ."و.(  

ُبع ونشر ما ال یحصى من كتب مسیحیة تتناول قضی ة الصلیب والمعلوم انھ قد ط
نني إف ،والنني ال احب التكرار او اعادة االبحاث . وشرحھا من جمیعھ جوانبھا

عقیدة الفداء والكفارة في شرح  لن یخوض كتاببأن ھذا ال خبر قراءنا الكرامأ
حول مدى  للتحري ركزانما ھو بحث مُ  . نواحیھا وصلب المسیح من مختلف

والتي وردت في معرض كالم القرآن حول ،  القرآنیة } ھ لھمبّ شُ  { صدقیة عبارة
بھ لھم بشبیھ لعیسى ؟ف ! صلب عیسى ُ  انھم یصلبوه ي انھم تخیلواأبھ لھم ام شُ  ھل ش

  !؟ بالضبط لیلتھا حدث فما الذي  مر كان مجرد ھلوسة جماعیة ؟بینما األ، 
  !  " عیسى لیلة القبض على " لي ان ادعوھا بـــ جازوالتي 
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  !یحبون عیسى أكثر منا 
، كانوا " الصلیب " ، وخاصة حول موضوع مسلمین المع  أثناء محاوراتي العدیدة

 ً واننا ، اكثر منكم  ابن مریماننا نحب عیسى  :ھي وحجتھم المتھافتة  یرددون دوما
  ..، ألننا ال نرضى لألنبیاء االھانة  الخ  الصلب المھینو الموت ننزھھ من

الحقیقي انما " المسیح " ون فالمسلمین ال یكرم! وأتعجب لھذه البھلوانیة الفكریة 
الذي زعموا انھ مجرد نبي ، وانھ قد تنبأ عن مجيء محمد " !  المسیح المسلم"

ینة وانھ سیعود ثانیة كمسلم مجدد للشریعة االسالمیة وسیموت ویدفن في المد
ھذا ھو المسیح الذي یكرمونھ ولیس المسیح الحقیقي ! المنورة بجانب قبر نبیھم 

  !فعیسى المسلم لیس ھو یسوع المسیحي . مخلص العالمین 
  

  !یسوع لیس عیسى 
  .فعیسى القرآني لیس ھو الرب یسوع المسیح االنجیلي

فعیسى قد نزل علیھ االنجیل بینما یسوع ھو كلمة هللا نفسھ ، وكلمة هللا ال ینزل  
علیھ كالم هللا ، انما اوعز بروحھ القدس لتالمیذه ان یكرزوا باالنجیل اي البشارة 

  . ثم كتبت في اربعة روایات بقلم رسلھ 
ن یسوع ، وھذا لم یرد ع" عیسى ابن مریم : " كما ان عیسى نسبھ القرآن ألمھ 

  !ابن هللا ، ابن االنسان : انما لقبھ ھو 
اله قَال الحوارِيونَ نَحن انصار " : "  مسلمون" حواریي عیسى دعاھم القرآن 

هال  هنَّا بِالونَ آمملسنَّا مدْ بِااشْهبینما تالمیذ یسوع لم ). 52:آل عمران " ( و
ً بأنھم مسلمون   !یقولوا ابدا
). 110: المائدة" (   الْمهدِ وكَهالفي  تُكَلِّم النَّاس " عیسى تكلم وھو طفل ، 

كما ان . انما ھي خرافة غنوصیة من القرن الثالث !وھذا لم یحدث مع یسوع 
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 !انما مات وقام وصعد وھو في أوج شبابھ " الكھولة " المسیح لم یصل الى درجة 
ً ). 6:صف سورة ال" ( أحمد " عیسى بشر بـ  بینما یسوع لم یتلفظ بھذا االسم ابدا

  !ولم یبشر بأحد بعده 
أال تعتقدون ان المسیح سیموت : ومن جھة اكرامھم وتنزیھھم لھ من الموت نسألھم 

، اذن تكون اھانة  نبد ان یكو؟ فاذا كان البعدما یعود في الیوم األخیر ویدفن 
  ! الموت واقعة علیھ ال محالة 

مد قد اعترف بأنھ مات والقتل اھانة لالنبیاء ، فإن رسولھم مح وان كان الموت
ً ب م زعاف أطعمتھ ایاه امرأة یھودیة من قبیلة خبیر التي غزاھا تدعى سمسموما

   ) 1( ! كان قد قتل أبوھا وأخوھا وزوجھا "  زینب بنت الحارث"

فإن كان موت المسیح اھانة لھ ، فكیف ال تكون االھانة أشد عندما یُقتل نبي  
  !العرب بسبب أكلھ شاة مسمومة وعلى ید إمرأة یھودیة قد سبق وفتك بعائلتھا ؟

ونسأل المسلمین الذین یظنون بأن هللا ال یسمح بقتل األنبیاء ، كیف تجاھلوا ما جاء 
سورة آل (" ونَقُول ذُوقُوا عذَاب الحرِيق بِياء بِغيرِ حقٍوقتْلَهم االنْ "  :كتابھم  في

 وقتْلهِم االنبِياءنَقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآياتِ اله  فَبِما: "وقولھ  ).181: عمران
ٍقرِ حي155: سورة النساء( "بِغ.(  

لم یحرك ، وھو جالس على عرشھ  )  2(  اولئك فكیف سمح هللا بموت وقتل انبیاءه
ً ، بینما خسف االرض ودمر قوم صالح ألنھم عقروا الناقة ؟   !ساكنا

_____________________________________  
یقول في  صقالت عائشة رضي هللا عنھا كان النبي وقال یونس عن الزھري قال عروة " )  1( 

وجدت انقطاع فھذا أوان  الطعام الذي أكلت بخیبرألم  ما أزال أجدمرضھ الذي مات فیھ یا عائشة 
  ).ووفاتھ صباب مرض النبي  -كتاب المغازي  -صحیح البخاري " ( السمأبھري من ذلك 

ما حملك على ما فعلت ؟ : ھا قال ل - ص -أن النبي " وأخرج الواقدي بسند لھ عن الزھري " 
 -كتاب المغازي  -البخاري  فتح الباري شرح صحیح" (قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي: قالت

  ).قصة خیبر
قریب وال من  سماء االنبیاء الذین قتلھم الیھود ال منالقرآن لم یذكر أیب ان غرال ) 2( 

قترو . بعید ُ انما ھي  زكریا ویحیى ،:  أيحت كأمثلة لالنبیاء المقتولین ما االسماء التي أ
إما ان المفسرین قد  فأمامنا احتمالین .ال أثر لھا في القرآن.   المفسرون اسماء ذكرھا

! القرآنالكتاب المقدس لكي یفسروا جاءھم الوحي وجبریل ، أو انھم لجأوا مضطرین الى 
 ).89: النحل " (  شَيء تبيانًا لكُلِ ونَزلنَا علَيكَ الكتَاب  " :  قالوھو الكتاب الذي 
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  !المسلم ینشأ على كراھیة الصلیب 
ومنذ صغرھم بأن صلب المسیح كذبة  programmed  ن مبرمجونفالمسلمو

یتحكم  )رجل آلي ( روبوتوتلك البرمجة حولتھم الى . الكفرة ابتدعھا النصارى
 .فیتصرفون دون الحاجة الى عقل او تفكیر أو بالریموت بھم المشایخ بالكمبیوتر

فینتفضون ویتشنجون حین یسمعون المسیحیین وھم یبشرون بموت المسیح 
ً وكفارة عن العالم  فھم قد برمجوا لكي ال یتمتعوا بأي استقاللیة ذاتیة  .وقیامتھ فداءا

  .وفكریة
فاالسالم یعادي شعار المسیحیة بمنتھى العنف ، اذ یشعر المسلمون بنشوة وارتیاح 

مسیح  –عیسى بن مریم  م یؤمنون بأن النبيوخاصة انھ. لفكرة كسر الصلیب
عند عودتھ قبل یوم  سیتبرأ من المسیحیین یوم القیامة ویكسر صلیبھم –القرآن 

  :القیامة بحسب ما جاء في الحدیث الصحیح 
  "  ابن مریم   لیوشكن أن ینزل فیكم    والذي نفسي بیده    ص    قال رسول هللا   

ویفیض المال    الجزیة    ویقتل الخنزیر ویضع  فیكسر الصلیبحكما عدال  
باب  –كتاب أحادیث األنبیاء  –صحیح البخاري (  .."حتى ال یقبلھ أحد 

 ). علیھما السالم نزول عیسى ابن مریم
  :التفسیر 

  "تزعمھ  حقیقة ویبطل ما الصلیب كسرأي یبطل دین النصرانیة بأن ی
ویستفاد منھ تحریم اقتناء الخنزیر وتحریم أكلھ وأنھ ,  النصارى من تعظیمھ

  ).ابن حجر  –فتح الباري بشرح صحیح البخاري " (نجس
  !!فعیسى النبي المسلم سیكسر الصلیب ویحطمھ ویبطل دین النصرانیة 

!ال للصلیب في اوربا ألنھ یزعج المسلمین   
وصلت الجرأة والشدة ببغضھم للصلیب ان دعت وزیرة المانیة من اصل تركي بل 

!!مسلم بازالة الصلبان من المدارس ، وذلك في ألمانیا ذاتھا   
  "وزیرة ألمانیة من أصل تركي تطلب إزالة الصلبان من المدارس  "

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2010/4/556165.html  
!ي مشاعركم فلماذا ال ترحلون الى بلدانكم في العالم الثالث ؟ان كان الصلیب یؤذ  
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  !لبس الصلیب في فیلم 
لقیامھ بدور  عادل إمامبلغ األمر بأعداء الصلیب ان طالبوا بمقاطعة أعمال الفنان 

ً للصلیب ، في فیلم  فأثار . حسن ومرقص : قس اسمھ بولس ، ویبدو البسا
الصلیب واعتبروه " شعار الكفر " المسلمون الغبار ضد ھذا الفنان لكونھ ارتدى 

ً عن الدین ً مارقا ما ھذا الرعب الشدید من شعار الصلیب ؟ ما الذي  !!مجرما
  ء والمحبة والتضحیة ؟یخیفھم من صلیب المسیح وھو رمز الفدا

وألن االنسان عدو ما یجھل والمسلمین یجھلون الصلیب ، بل یجھلون ما الذي  
على الصلیب لمجرد االعتراض ،  ونفیعترض. حدث لیلة القبض على عیسى

. قدِّموا دعواكُم، يقُول الرب ": نا بحسب وصیة الرب ل ،بالدلیل  موحین نطالبھ

وھذا حث لنا ان نفحص  ).21:41اشعیا ( " يقُول ملكُ يعقُوب حججكُم، احضروا
وندرس ونقارن حججھم ودعواھم التي یقدمونھا ، وإال فالمطالبة بالحجج ال طائل 

على اساس نص قرآني واحد یتیم  ماعتراضھ ونیقدمفحین نطالب بدعواھم  !منھا 
 ھذا لنقرأف ! ، وقد حیر كبار علماء المسلمین في تفسیره  ) 1(  مشوب بالغموض

 :  النص القراني الغامض
 " ميرم نى ابيسع يحسمنَّا قَتَلْنَا الا هِملقَوو  هال ولسروهلَبا صمو تَلُوها قمو  نلَكو

 ملَه ِهشُب ذِيننَّ الاي  وفل يهاخْتَلَفُوا فاعال اتِّبا لْمع نم بِه مها لم نْها  شَكٍّ ممو ِنالظ

هيلا هال هفَعر لينًا بقي 158 -156: النساء  ( " قَتَلُوه.( 
ً ، إذن   ھمونسأل ، لنبدأ بتحلیل ھذا النصواآلن ھل علینا ان نبتلع طعمھم كلھ ؟ أبدا

  ؟  ة القبض علیھما الذي جرى بالتحدید في لیل !؟فما ھو  ،مصیر عیسى  عن
___________________________  

هو الذِي انْزل "  :بقولھ ! غامضة مجھولة المعنى النصوص الالكثیر من ب یكتضالقرآن یعترف بأنھ )  1( 
 اتآي  نْهم تَابككَ اللَيع  خَراتَابِ وكال ما نه اتكَمحم  اتتَشَابِهغٌ  مزَي ي قُلُوبِهِمف ذِينا المفَا 

 تْنَةفال غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعفَي  هوِيلتَا غَاءتابوَّا وِيلَهتَا لَمعا يمو  هال  لْمعي الخُونَ فاسالرو
 نَّا بِهآم اله نَزل احسن  ": بقولھ! بشكل كلي"  كتاباً متشابھاً " وقد اعتبر نفسھ  ).7: عمران  ال"(  يقُولونَ 

والمتشابھ ھو الذي ال یرجى تأویلھ وال یستأثر أحد بعلمھ  ).23:الزمر" ( مثَاني  متَشَابِها كتَابا الحدِيثِ 

ّ تأویل "،  وقد قال بأن تأویلھ لم یأتي بعد .سوى هللا من قبل  یقول الذین نسوه یوم یأتي تأویلھ ھھل ینظرون إال
َت رسل ربنا بالحق ً في ).53:االعراف " (قد جاء " أكثره ، ولن یعلمھ أحد الى یوم یأتي  فیكون القرآن متشابھا

 !الذي ال یعلم أحد معناه ؟" المتشابھ "  ضمن فلماذا اذن ال نعتبر نص القرآن عن صلب المسیح من ! " تأویلھ
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  !" الدوبلیر " 
انھ الشبیھ  Actionاألكشن الدوبلیر فى عالم ؟ " دوبلیر " ھل تعلمون ما معنى 

ففى السینما یقوم شخص مدرب بتلقى الضربات، أو القیام بالحركات . والبدیل
  . الخطیرة نیابة عن الممثل الحقیقى

 بفبركة حدوتة  لماء المسلمین والمفسرینكبار عقام  على ھذا المبدأ االخراجيو
مثل   -" بدیل" عن شخص  ، علي بابا واالربعین حراميخرافیة تشبھ حكایات 

تبعھم قد و ،شخصیة عیسى وصلب عنھ تحول الى -!التي تستعین بدوبلیر االفالم
   !بذلك التفسیر مالیین ال تحصر من المسلمین

  : -!الدوبلیر  -الطریفة حول اسطورة الشبیھ  القصص لنأخذ جولة معواآلن 

  !عیسى لبس الریش وطار مع المالئكة 
جرى لیلة القبض على عیسى ، والحظوا عملیة تبادل  عماھذا من تفسیر القرطبي 

 -الدوبلیر الشبیھ  - بین عیسى وبین احد اتباعھ -وحتى المالبس  -الشخصیات 
  :  لنقرأ!  یشھبر الذي أغراه بالجنة لیفر ھو بجلده أو

 " كانت القصة لما أرادوا قتل عیسى اجتمع الحواریون في غرفة وھم اثنا عشر رجال
فأخبر إبلیس جمع الیھود فركب منھم أربعة آالف , فدخل علیھم المسیح من مشكاة الغرفة 

أیكم یخرج ویقتل ویكون : فقال المسیح للحواریین .  رجل فأخذوا باب الغرفة
فألقى إلیھ مدرعة من صوف ; نبي هللاأنا یا : معي في الجنة ؟ فقال رجل 

فخرج على الیھود , وألقى علیھ شبھ عیسىوعمامة من صوف وناولھ عكازه 
وألبسھ النور وقطع عنھ لذة المطعم  وأما المسیح فكساه هللا الریش. فقتلوه وصلبوه

 ).55آل عمران  –القرطبي –الجامع الحكام القرآن("  فطار مع المالئكةوالمشرب 

وال أفھم سبب !  SuperManطار عیسى مع المالئكة في الجو مثل سوبرمان 
لعباس  كسوه بالریش مثل الطیور لیطیر ، ھل كانت ھذه الحكایات الملھم االساسي

 ؟قت عنقھ ، الذي كسى ذراعیھ بالریش والقى بنفسھ من فوق جبل فدُ  بن فرناس
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  شُبھ بھم أیضاً ؟ ھل  بشر في صورة قردة ،
  " من الیھود سبوه وأمھ ً فدعا علیھم فمسخھم هللا تعالى قردة روي أن رھطا

، فاجتمعت الیھود على قتلھ فأخبره هللا تعالى بأنھ یرفعھ إلى السماء، وخنازیر
أیكم یرضى أن یلقى علیھ شبھي فیقتل ویصلب ویدخل :  ألصحابھفقال 
تفسیر انوار (." ، فقام رجل منھم فألقى هللا علیھ شبھھ فقتل وصلبالجنة

  ).157النساء  –البیضاوي   -  التنزیل واسرار التأویل
  

بینما القرآن الذي . خرافة نسبوھا للمسیح بأنھ لعن ومسخ الناس الى قردة وخنازیر
ولم آیة للعالمین بأن المسیح  إعتبرذكر عجائب المسیح لم یذكر ھذه بینھا ، بل 

 ً ً شقیا ً ھذا البھتان ، بل )  32 :مریم ( یكن جبارا واالنجیل المبارك ال یحوي ابدا
" ليخَلِّص بل ابن االنْسانِ لم ياتِ ليهلكَ انْفُس النَّاس، النَّ: " بالعكس فھو القائل 

ولما عقلوه على الصلیب لیس فقط لم یدعو علیھم بل انھ طلب ).  56:9 لوقا(
النَّهم ال يعلَمونَ ماذَا  ، لَهم اغفر  ،ياابتَاه: فَقَال يسوع" المغفرة والصفح عنھم 

كما كان یفعل  –فلیس المسیح من یقابل الشتیمة بالشتیمة ). 34:23لوقا " ( يفْعلُونَ
واذْ تَالم لم يكُن  عوضا، يشْتم  اذْ شُتم لَم يكُن الذِي  : "بل قیل فیھ  - )  1( غیره 

 نمل لِّمسكَانَ ي  لب دِّدهدْل يي بِعقْض23:2بطرس  1" ( ي.(  
لیس . لیس المسیح من یمسخ البشر الى حیوانات ، وھو الذي جاء لفداء العالمف

سورة البقرة ( وقردة  المسیح ھو االلھ االسالمي الذي یحول الناس الى خنازیر
  !! الذي اعتبر اجداد االنسان من القردة والشمبانزي  Darwin، وال داروین  )65

______________________________________  
  عائشة   عن مسروق  عن  أبي الضحى  عن  األعمش   عن   جریر   حدثنا  زھیر بن حرب   حدثنا  ) " 1( 

 فلعنھما وسبھمارجالن فكلماه بشيء ال أدري ما ھو فأغضباه    ص   رسول هللا  دخل على : قالت 
 من الخیر شیئا ما أصابھ ھذان قال وما ذاك قالت قلت خرجا قلت یا رسول هللا من أصاب فلما

فأي المسلمین  اللھم إنما أنا بشر   أو ما علمت ما شارطت علیھ ربي قلت    لعنتھما وسببتھما قال 
 ص من لعنھ النبي - البر والصلة واآلداب - صحیح مسلم" (لعنتھ أو سببتھ فاجعلھ لھ زكاة وأجرا

 !!فقط یشتم ویلعن من یغضبوه  محمدفھل كان   . )4705 الحدیث رقم - أو سبھ أو دعا
 
  



11 
 

  !تشبیھ غیر متقن 
 :التفاسیر المعتمدة لدى القوم  مجموعة منھیا بنا نقرأ 

 "  ..)صلوب وھو صاحبھم المقتول والم) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم
أي في عیسى ) وإن الذین اختلفوا فیھ(، أي ألقى هللا علیھ شبھھ فظنوه إیاه بعیسى

رأوا المقتول الوجھ وجھ لما من قتلھ حیث قال بعضھم ) لفي شك منھ(
 ).157النساء  – الجاللین( ".فلیس بھ عیسى والجسد لیس بجسده

  "فرفعھ  دخل البیت ھاربا منھم وذلك أن الیھود لما اجتمعوا على قتل عیسى
ادخل : فقال ملكھم لرجل منھم خبیث یقال لھ یھوذا , جبریل من الكوة إلى السماء 

فلما ,  وألقى هللا علیھ شبھ عیسىفدخل الخوخة فلم یجد ھناك عیسى , علیھ فاقتلھ 
وجھھ یشبھ وجھ : ثم قالوا . خرج رأوه على شبھ عیسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه 

فإن كان ھذا صاحبنا فأین عیسى وإن كان ; وبدنھ یشبھ بدن صاحبنا , عیسى 
الجامع ألحكام " ( ھذا عیسى فأین صاحبنا فوقع بینھم قتال فقتل بعضھم بعضا 

  ).54: آل عمران  –القرطبي  –القرآن 
  

  : جدیرة بالتأمل ولنا مالحظات
  

لو تغیر وجھ الشبیھ فقط الى وجھ عیسى ولیس جسده ، فھل ھذا كان  -1
ً من  ً وفشال ً لھذه ! هللا الذي قام بھذا التشبیھ ؟تقصیرا ھل كان مستعجال

 !الدرجة ، فلم یلحق في تكمیل باقي جسد الشبیھ واكتفى بالوجھ فقط ؟
  

لما اجتمعوا على قتل " : والحظوا كیف حولوا عیسى الى جبان رعدید فقالوا  -2
عندما " !   جبریل من الكوة إلى السماء فرفعھ دخل البیت ھاربا منھم عیسى

ً فإما أن یقف مكانھ ویواجھھ وإما أن یھرب ویسمى . یواجھ الشخص خطرا
بینما في الروایات االسالمیة نجد بأن . Fight or Flightھذا التصرف بـ 
فواجھ خصومھ ببذلھ ) المسیح الحقیقي ( اما الرب یسوع .. عیسى قد ھرب 

. بین االمواتومحبتھ وكفارتھ وانتصر على ابلیس وقوات الظلمة وقام من 
 !!في حین أفلت عیسى من بین اصابعھم كالشعرة من العجین 
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اختفاء عیسى من الغرفة قد زاد القصة ضبابیة ، فأین اختفى عیسى وكیف ؟  -3
ھل رفعھ جبریل من الكوة ؟ ھل توفى في مكان ما ثم بعثھ هللا ورفعھ ؟ ھل 

او كأبطال  Invisible Man" الرجل الخفي " او " شبح " تحول الى 
الذین كانوا یختفون داخل مركبتھم  Star Trek: مسلسل الخیال العلمي 

، وبعدھا یعودون  من الزمن ثانیة الفضائیة لیظھروا على أحد الكواكب في
وكیف توارى عن األنظار  فماذا حدث لعیسى في تلك اللیلة!! مرة اخرى

 لماذا لم یلتقي بتالمیذه فیما بعد ؟ ،فجأة
لتساؤالت وقد نسج كبار علماء القرآن حكایاتھم الخیالیة كنسیج ال داعي ل 

داخل قبعة الساحر السوداء  –وفكریة  –العنكبوت ، وقد جعلوا كل خدعة بصریة 
  !كحقیقة للعیان 

  
  كانت مریم العذراء ؟" الشبیھ " ھل والدة 

مریم كیف اذن لم تتمكن : فلو كان الوجھ وجھ عیسى والجسد لیس بجسده ، نسأل 
العذراء من تمییز جسد ابنھا ، وھي التي كانت واقفة تحت الصلیب وقد كلمھا 

ً ؟ ثم كیف لم تمیز صوت ابنھا من صوت الشبیھ المزعوم ؟ ولو كان  المسیح ایضا
ھناك شبیھ لكانت مریم قد اكتشفتھ مباشرة بمشاعر قلبھا كأم مباركة بل سیدة نساء 

  !!ه ان الذي على الصلیب لیس ابنھا المسیح ولكانت قد أخبرت تالمیذ! العالمین 
"  یا امرأة ھوذا ابنك" ولو كان المصلوب لیس المسیح فلماذا خاطب العذراء 

  ؟ )27:19یوحنا (  " ھوذا أمك" ویخاطب یوحنا الحبیب 
لماذا لم یتحین ھذا الشبیھ الفرصة وقام بالصیاح بأعلى صوتھ انھ لیس المسیح؟  

ً قد تغیر  فلو صدقنا المستحیل بأن وجھ الشبیھ قد تغیر فھل نصدق بأن عقلھ ایضا
فاعتبر ان العذراء ! ؟ وكأنھ أصیب بشیزوفرینیا حادة وفقد القدرة على تمییز ذاتھ

واختلطت علیھ ذاتھ فظن بأنھ ھو ! ذه وصدق بأن یوحنا ھو تلمی.. ھي أمھ 
  !المخلص فأخذ یعد التائبین بالفردوس 

  مریم خادعة أم مخدوعة ؟
ً ؟ : ونسأل  ما مصلحة العذراء مریم ان تشھد بصلب ابنھا ان لم یكن قد صلب حقا

بماذا استفادت من التستر على ھكذا خدعة ونشرھا طوال حیاتھا وحتى ما القت 
ح الحقیقة لتالمیذ المسیح طوال فترة بقاءھا معھم عن ان ربھا ؟ لماذا لم توض
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ً في الترویج لتلك االسطورة  المصلوب لم یكن ابنھا یسوع ؟ ام انھا اشتركت ایضا
وجعلھا تقاسي أشد األالم مثلھم  القاھا في الخدیعةلخداع البسطاء ؟ ام ان هللا قد 

على الصلیب  في حین انھ المروعة، اذ جاز سیف في نفسھا ، بمعاینة عذاب ابنھا 
  ؟ ھل من الرحمة خداع سیدة طاھرة طیبة مثل مریم ؟" شبیھ " لم یكن ابنھا انما 

  
  !إنجیل المسلمین 

النخراطھ في مؤامرة قلب   –الذي اعدمتھ السلطات المصریة  –سید قطب  اام
"  في ظالل القرآن  "ففي تفسیره المعروف نظام الحكم لصالح االخوان المسلمین ، 
ثم  .اسطورة شبھ یھوذا ) انجیل برنابا ( قد اقتبس من االنجیل االسالمي المزور 

  :لنقرأ .. خطیر  حبتصریاردف 
  " في قصة القتل والصلب , وھو یخالف األناجیل األربعة المعتمدة . إنجیل برنابا ,

 سمع یسوع, من المحل الذي كان فیھ یسوع , ولما دنت الجنود مع یھوذا ":  فیقول
فلما رأى . وكان األحد عشر نیاما . فلذلك انسحب إلى البیت خائفا . دنو جم غفیر 

أن یأخذوا . . سفراءه , أمر جبریل ومیخائیل ورفائیل وأوریل , الخطر على عبده 
وأخذوا یسوع من النافذة المشرفة على , فجاء المالئكة األطھار . یسوع من العالم 

في صحبة المالئكة التي تسبح إلى , لسماء الثالثة ووضعوه في ا, فحملوه , الجنوب 
وكان التالمیذ كلھم . ودخل یھوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منھا یسوع . . األبد 
فأتى هللا العجیب بأمر عجیب فتغیر یھوذا في النطق وفي الوجھ فصار شبیھا . نیاما 

ظنا أخذ یفتش لینظر أین كان أما ھو فبعد أن أیق. حتى أننا اعتقدنا أنھ یسوع . بیسوع 
  " . إلخ. .  ؟أنسیتنا اآلن . أنت یا سیدي معلمنا :لذلك تعجبنا وأجبنا. المعلم 

التي  -  وھكذا ال یستطیع الباحث أن یجد خبرا یقینا عن تلك الواقعة
یرجح روایة  وال یجد المختلفون فیھا سندا - حدثت في ظالم اللیل قبل الفجر

  ).157النساء  –سید قطب  –في ظالل القرآن  . " ( على روایة 

  ! ان مجرد لجؤوھم الى الكتاب المسخ انجیل برنابا لدلیل على مدى تخبطھم 
ویكفي لدحض ھذا الكتاب الھابط ما وصفھ بھ االستاذ الشھیر عباس محمود العقاد 

  :حین قال عن انجیل برنابا المزیف 
  " معروفة قبل شیوع اللغة ْ تبت بصیغة لم تكن ُ َّھا ك ٍ من عباراتھ أن لوحظ في كثیر

َّ وصف الجحیم فیھ یستند إلي معلومات  العربیَّة في األندلس وما جاورھا، وأن
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ْ شائعة بین الیھود والمسیحیِّین في عصر  رة لم تكن ِّ المیالد  نشكُّ في كتابة متأخ
ھا من  برنابا لتلك العبارات َّ ً عن ألن بت إلي القارة األوربیَّة نقال َّ المعلومات التي تسر

ر في اإلنجیل بعض أخطاء ال یجھلھا الیھوديّ  َّ المصادر العربیَّة  وكذلك تتكر
لع علي كتب قومھ، َّ دھا المسیحيّ المؤمن باألناجیل المعتمدة  و المط ّ وال ال یرد

ط فیھا المسلم الذي یفھم ما في إنجیل برنابا من ال َّ مناقضة بینھ وبین یتور
  ).1959/ 16/10جریدة األخبار الصادرة في ( " نصوص القرآن

وبعد ان سرد سید قطب فقرة طویلة من كتاب برنابا المزعوم ، قام بنسف حجتھ 
 ً التي  -وھكذا ال یستطیع الباحث أن یجد خبرا یقینا عن تلك الواقعة : " قائال

  !صمت أولى بك یا سید قطب فكان ال" !!  حدثت في ظالم اللیل قبل الفجر
  

  !مبادلة ظالمة 
  :لنقرأ ما اورده إمام المفسرین الطبري والحظوا اعترافھ في البدایة 

  "واختلف أھل التأویل في صفة التشبیھ الذي شبھ للیھود في أمر عیسى  ,
وھم ال یثبتون معرفة , أحاطوا بھم , لما أحاطت الیھود بھ وبأصحابھ : فقال بعضھم 
فأشكل على الذین كانوا , وذلك أنھم جمیعا حولوا في صورة عیسى , عیسى بعینھ 

وخرج إلیھم بعض من كان في البیت مع , عیسى من غیره منھم , یریدون قتل عیسى 
, حدثنا ابن حمید  - 8484: ذكر من قال ذلك . فقتلوه وھم یحسبونھ عیسى , عیسى 

أتى عیسى : قال , عن وھب ابن منبھ , عن ھارون بن عنترة , ثنا یعقوب القمي : قال 
فلما دخلوا علیھم صورھم , وأحاطوا بھم , ومعھ سبعة عشر من الحواریین في بیت 

أو لنقتلنكم  لتبرزن لنا عیسى! سحرتمونا : فقالوا لھم , هللا كلھم على صورة عیسى 
؟ فقال رجل  كم الیوم بالجنةمن یشتري نفسھ من: فقال عیسى ألصحابھ ! جمیعا 

فأخذوه ,  وقد صوره هللا على صورة عیسى! أنا عیسى : أنا فخرج إلیھم فقال : منھم
وظنت النصارى مثل , فمن ثم شبھ لھم وظنوا أنھم قد قتلوا عیسى . فقتلوه وصلبوه
وقد روي عن وھب بن منبھ غیر .  عیسى من یومھ ذلك ورفع هللا, ذلك أنھ عیسى 

بل سأل عیسى من كان معھ في البیت أن یلقى على : وقال آخرون ... ھذا القول 
فقتل ذلك الرجل ورفع عیسى , فألقي علیھ شبھھ , فانتدب لذلك رجل , بعضھم شبھھ 

ثنا یزید : قال , ذ حدثنا بشر بن معا - 8486: ذكر من قال ذلك . ابن مریم علیھ السالم
إنا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول هللا وما { : قولھ , عن قتادة , ثنا سعید : قال , 

أولئك أعداء هللا الیھود } وكان هللا عزیزا حكیما { : إلى قولھ ... } قتلوه وما صلبوه 
لنا أن  وذكر. وزعموا أنھم قتلوه وصلبوه , ائتمروا بقتل عیسى ابن مریم رسول هللا 
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فقال  أیكم یقذف علیھ شبھي فإنھ مقتول ؟: نبي هللا عیسى ابن مریم قال ألصحابھ 
 -. * ومنع هللا نبیھ ورفعھ إلیھ , فقتل ذلك الرجل . أنا یا نبي هللا: رجل من أصحابھ 

عن قتادة في , أخبرنا معمر : قال , أخبرنا عبد الرزاق : قال , حدثنا الحسن بن یحیى 
ألقي شبھھ على رجل من : قال } ا قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم وم{ : قولھ 

أیكم ألقي شبھي :  فقال, وكان عیسى ابن مریم عرض ذلك علیھم , الحواریین فقتل 
ثنا أحمد : قال , حدثنا محمد بن الحسین  - 8487. علي: فقال رجل  ؟علیھ لھ الجنة

ي إسرائیل حصروا عیسى وتسعة أن بن: عن السدي , ثنا أسباط : قال , بن المفضل 
من یأخذ صورتي فیقتل : فقال عیسى ألصحابھ , عشر رجال من الحواریین في بیت 

فلما خرج الحواریون , وصعد بعیسى إلى السماء .  ولھ الجنة ؟ فأخذھا رجل منھم
, فأخبروھم أن عیسى علیھ السالم قد صعد بھ إلى السماء , أبصروھم تسعة عشر 

, ویرون صورة عیسى فیھم , فجعلوا یعدون القوم فیجدونھم ینقصون رجال من العدة 
 ..."وعلى ذلك قتلوا الرجل وھم یرون أنھ عیسى وصلبوه. فشكوا فیھ 

  .)157النساء  –ابن جریر الطبري  -امع البیان ج( 
  

مثل ھذا الخبط الصبیاني  ! )رضي هللا عنھم ( والتابعین  كان یكفي المفسرین
ومن أوقع الشبھ ھل ! والخلط والتضارب في تحدید من بالضبط وقع علیھ الشبھ ؟

ھم هللا أم المسیح ؟ وعدد من كانوا مع عیسى حین وقوع الشبھ وعدد من وقع علی
الشبھ ؟ وكیفیة وقوع الشبھ ؟ وھل شمل الشبھ كل شيء المالبس والھیئة والوجھ 

  !والصوت الخ ؟
سیناریو متدني لمجموعة ان ما قرأناه أعاله ال یعدو كونھ مجرد : لن أبالغ لو قلت 

من كبار الصحابة والتابعین یصلح النتاج فیلم اسالمي كاالفالم التي یعرضونھا في 
 وفجر االسالم ، الرسالةفیلم ك ،شھر رمضان او عیدي الفطر واالضحى 

ً عن  لم :واقترح علیھم  ..وغیرھا   ؟" الشبیھ " ال ینتجوا فیلما
  

  :من الطبري  ولنا تعلیق ضروري على الشاھد السابق
ان كان هللا قد أخبر المسیح بانقاذه ورفعھ فما الداعي ان یلجأ المسیح الى طریق 
ً عنھ بال داع ؟ ھذا الى  ً حیاة احد تابعیھ واصحابھ للموت عوضا الغش معرضا

خالق المسیح ة وحب الذات وھو األمر المعاكس إلجانب انھ یظھر بمظھر االنانی
كما ان ھذه الروایات تتھم المسیح بعدم الثقة بوعد هللا . الذي بذل نفسھ عن الجمیع 
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وبنجاتھ فخاف ان یتخلى هللا عنھ فعمد الى طریق ملتوي وأعد احد تالمیذه لیموت 
بینما االنجیل یصوره كالفادي الذي واجھ ! عنھ عند اللزوم فیما لو نسى هللا وعده 

 ً ً منھم ان یتركوا تالمیذه لیذھبوا اعداءه كاشفا -4:18یوحنا ( عنھ نفسھ لھم طالبا
9 .( ً فالذي واجھ االعداء بھذه الشجاعة وقد سقطوا امامھ من ھیبتھ وجاللھ طالبا

منھم ان یأخذوه وحده دون تالمیذه ، ال یمكن تصدیق افتراء مفسري القرآن بأنھ 
  !اسد ال یوزن بأن منطق خاف وطلب من احدھم ان یموت عوضا عنھ وھو رأي ف

  
  !فداء للفادي 

نتعجب من محاربة االسالم لتعلیم الفداء الكفاري النیابي ، لینفوا حقیقة نیابة موت 
المزعوم الذي فدى بنفسھ عن "  الشبیھ" المسیح ، بینما أوقعوا أنفسھم في اشكالیة 

 ً ً فدائیا یرفضھ االسالم ،  المسیح لیموت عنھ ، دون ذنب اقترفھ ، أال یعتبر ھذا موتا
  أم ھو الكیل بمكیالین ؟

  
  شعراوي أم شھرزاد ؟

فیستفیض في ذكر تلكم القصص االسطوریة   متولي الشعراوي الشھیر اما الشیخ
ً من أن یقوم بإعمال ، وحول الشبیھ  خرافات  على سامعیھیروى  ناهوجد عقلھ ،بدال
یقوم بتمثیل دورھا فى لیلة ولیلة وكأنھ أستسمح شھرزاد فى أن  العرب وألف

  : الشعراوي  لقا !  تخدیر الملكلتنویم و روایة تلك االساطیر
 "  .. الحواریین وأتباع سیدنا عیسى كانوا یلفون رءوسھم ویدارون ونعلم أن

بِّھَ : ، ولذلك قال الحق لناسماتھم ُ َـاكِن ش ل َ ْ  أي أنھم قد شبھ لھم أنھمو َھُم  ل
إنھم حینما طلبوا عیسى : فمن قائل ، شبھ لھم"  واختلفت الروایات في كلمة.قتلوه

ابن مریم لیقتلوه دخل خوخة، والخوخة ھي باب في باب، وفي البیوت القدیمة كان 
یوجد للبیت باب كبیر إلدخال األشیاء الكبیرة، وفي ھذا الباب الكبیر یوجد باب صغیر 

یت توجد فتحة یسمح بمرور األفراد، وفي سقف یسمح بمرور األفراد، وفي سقف الب
ة اسمھا  َّ فلما طلبوا عیسى دخل الخوخة، ودخل خلفھ رجل ).ناروظة(أو ) روزنة(وكو

وعندما رأى سیدنا عیسى ھذا األمر ألھمھ هللا أن ینظر إلى أعلى "  تطیانوس" اسمھ 
 ُ ً یرفعھ، فلما استبطأ القوم إن كان ھذا : خرج علیھم فتساءلوا" تطیانوس " فوجد شیئا

ن عیسى؟ وإن كان ھذا عیسى فأین تطیانوس؟إذن فقد اختلط علیھم الشبھ تطیانوس فأی
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أو أن . فقتلوه" تطیانوس " وعیسى، وألقى هللا شبھ عیسى على " تطیانوس " بین 
أیكم یُلقي : عیسى علیھ السالم حینما دخلوا علیھ كان معھ الحواریون وقال لھم عیسى

ري لنفسھ أكثر من الجنة؟ وقدم عیسى علیھ شبھي ولھ الجنة؟ فماذا إذن یرید الحوا
، وقبل واحد من الحواریین ھذه المھمة، الجائزة الكبرى ألي مؤمنعلیھ السالم 

: وقالوا".سرخس" ح عیسى علیھ، فقتل الیھود فألقى شبھ المسی ". سرخس" ویقال لھ 
فع، خافوا أن تنتشر حكایة رفع  إنھ حینما عرف بعض الذین ذھبوا لقتل عیسى أنھ رُ

ولذلك . عیسى بین الناس فیؤمنوا برسالة عیسى، وقد ینتقم الناس من الذین أرادوا قتلھ
جاء القتلة بشخص وقتلوه وألقى على ھذا القتیل شبھ عیسى وأعلن القتلة أنھم قتلوا 

أو أن القتیل ھو واحد ممن باعوا نبي هللا عیسى للیھود، ولما . المسیح عیسى ابن مریم
تربصین بعیسى یدخلون على الحواریین وفیھم عیسى وسأل رأى المشھد ووجد الم
فتیقظت ملكة التوبة في نفس الذي وشى أیكم عیسى؟ : المتربصون الحواریین

ولم ".  أنا عیسى: " على خیانة الرسول إلى أن یقول بعیسى وقاده تأنیب الضمیر
سى إال وھو عی". أیكم عیسى : " یتصور المتربصون أن یجیب إنسان على قولھم

وقتلوا الذي اعترف على . بالفعل؛ ألن مشھد المتربصین یوحي أنھم سیقتلون عیسى
ً بتلك . نفسھ دون تثبت ً وتشابھ علیھم كبیرا ً باع عیسى لقاء ثالثین دینارأ أو أن واحدا

  ).157سورة النساء  –خواطر الشیخ الشعراوي ( "  الروایات

عن اسماء وھمیة اقترحھا عن   -وكأنھ شھرزاد الف لیلة  -فحكى الشعراوي 
ممن "  سرخس" وتارة ھو  ،"  تطیانوس" ، فتارة ھو " الدوبلیر " شخصیة 

ً في الجنة ، وتارة انھ احد الخونة تاب في اللحظة االخیرة  تطوعوا للتبادل طمعا
الحكایات  ألیس بواسطة ھذه  ،بربكم!! وادعى على نفسھ انھ عیسى فصلبوه 

  یین المسلمین على شاشات التلفزة ؟یضلل مال الشعراوي نالعجائزیة الخرافیة كا

  :  على روایات الشبیھ عام تعلیق
متناسخة كتناسخ أرواح  من الملفت ان معظم ھذه الروایات مجرد حكایات

 .التي تنتقل من جسد إلى اآلخر ھندوسال
 ھذه االراء السقیمة ال تحتاج لتسفیھھا الى ادلة خارجیة اذ انھا تحملصدقوني 

یركضون في دائرة  تراھم.بداخلھا دلیل بطالنھا لما حوتھ من خرافات متناقضة 
  ! ال أساس لھمفرغة فكیف یتفقون في أمر 

  أالیعقلون ھذا ؟ .فالتناقض في اقوال الشاھد یسقط القضیة برمتھا
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ً فاآل رأوا فكأنھم لما  ،یة تنص انھم ما صلبوه لكن شبھ لھمولن نؤاخذھم كثیرا
كیف شبھ لھم  ،وال تاریخ لھم یعتمد علیھ! یة اللغز مضطرین الى تفسیر اآلانفسھم 

ً ، لجأوا الى  وال تلمیح الى ذلك في الكتاب المقدس بل بالحري ما ینافیھ تماما
  !!التخیل واألوھام ، فھام كل منھم في جھة تباین االخرى وتناقضھا 

  
ھل من حكوا تلك الروایات كانوا من بسطاء وعوام المسلمین ؟ ام كانوا :  ونسأل

" السلفیین " من كبار التابعین ومفسري القرآن من اھل السلف الذین یعود الیھم 
  وأھل السنة والجماعة في كل أمور الدین ؟ 

قرآن او البدیل قد رواھا كبار التابعین من أھل ال" الدوبلیر " ان حكایة : والجواب 
كما قرأنا اسماءھم في الشاھد السابق من تفسیر الطبري ، فھل كان أھل السلف 

  !!   Fairy Talesاو الـ لالساطیر  "حكواتیة ال" مفترون الكذبة ال ثلة من مجرد
  

  !!روایة الشبیھ عن ابن عباس صحیحة 
  "..  حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن المنھال بن : قال ابن أبي حاتم

لما أراد هللا أن یرفع عیسى إلى السماء خرج : عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال 
على أصحابھ وفي البیت اثنا عشر رجال من الحواریین یعني فخرج علیھم من عین في البیت 

ثم قال : إن منكم من یكفر بي اثني عشر مرة بعد أن آمن بي قال : قال ورأسھ یقطر ماء ف
أیكم یلقى علیھ شبھي فیقتل مكاني ویكون معي في درجتي فقام شاب من أحدثھم 

ثم أعاد علیھم . اجلس : ثم أعاد علیھم فقام ذلك الشاب فقال . اجلس : سنا فقال لھ 
وھذا إسناد   ...قي علیھ شبھ عیسى ھو أنت ذاك فأل: أنا فقال : فقام الشاب فقال 

 ورواه النسائي عن أبي كریب عن أبي معاویة بنحوه صحیح إلى ابن عباس
أنھ قال لھم أیكم یلقى علیھ شبھي فیقتل مكاني وھو وكذا ذكره غیر واحد من السلف 

  ).158النساء  –ابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم (  باختصار ."رفیقي في الجنة 
  

  كذبوا ؟ صدقوا أم
: أمثال  )كما وصفھم محمد خیر القرونمن عصر (  كبار أھل السلف من التابعین

قد رووا  ،  بن عباسعبدهللا، وعلى رأسھم الصحابي  ابن جریج،  مجاھد،  قتادة
ً من عیسى ، فھل كذبوا أم قالوا الصدق ؟    !قصة الشبیھ المقتول بدال
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الدوبلیر  -" الشبیھ " الصحابي الكبیر عبدهللا بن عباس لروایتھ عن  إفترىھل 
لیفروا من  ویكذبون كبار التابعین ، یكذبونھسم صدق ؟  ھل ألعیسى   - البدیل

 !المكذوبة الركیكة الملیئة بالثقوب كالجبنة السویسریة " الشبیھ " مواجھة اسطورة 
  .سامةاما نظریة الشبیھ فسقیمة  ، دسمة بینما الجبنة مفیدة

  
 !ینقضون بیتھم بأیدیھم 

والحدیث  قرآنالمسلمین یصدعوننا بأنھم ال یأخذون دینھم اال من ال إخوتنا ان وبما
الذي صلب " شبیھ عیسى " اسطورة  ق مالیین المسلمیناذن لماذا صدّ .. الصحیح

 ً  ؟في حین ان ال القرآن وال الحدیث الصحیح قد ذكرا ذلك  ، عنھ عوضا
 !الصحراویة الخصبة  المفسرینمخیلة  سرت فيمجرد نتاج روایات  تبل كان

 ! وصبیانیة عقول من اخترعوھا ،تناقضاتھا واختالفاتھا الشنیعة  ویكفیھا
اعترفوا  وقد . لاللتجاء الى الخیالغموض النص القراني  وھم الذین اضطرھم

 :فقالوا  !  بھذه التناقضات الضاربة في اعماق الخرافة
 "  ،ثم أخبر تعالى أن بني إسرائیل ما قتلوا عیسى وال صلبوه ولكن شبھ لھم 

إذ  ،أنا أختصر عیونھ اختالفاً شدیداً ھذه القصة وكیفیتھا  واختلفت الرواة في
السالم فیھ علیھ  ألنھ لم یثبت عن النبي لیس في جمیعھ شيء یقطع بصحتھ،

 .) ابن عطیة -الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز تفسیر المحرر ( " .شيء
  

   ! المسلمین على مر االجیال ومع ذلك صدقھا ،خرافیة غیر صحیحة  اقصوصة
 : نقرأ !النصارى ربما یكونوا من قتلوهقالوا بأن ف  بل بلغ تخبط علماء المسلمین

 " .. قتلناه اختالفھم فیھ ھو:  ـبيقال الـكل ُ ن ْ ْ نح وقالت طائفة  ،أن الیھود قالت
بل رفعھ  وقالت طائفة منھم ما قتلھ ھؤالء وال ھؤالء ، قتلناهمن النصارى نحن 

عیسى علیھ  كان هللا تعالى ألقى شَبھ وجھ :وقیل السماء، ونحن ننظر إلیھ، هللا إلى
 بعضھم، فاختلفوا فیھ فقال ولم یلقھ على جسده صطیافوس السالم على وجھ

ألن قتلنا عیسى، فإن الوجھ وجھ عیسى علیھ السالم وقال بعضھم لم نقتلھ 
 .)البغوي  -تفسیر معالم التنزیل( ."علیھ السالم، فاختلفوا عیسى جسده لیس جسد

  .ھملھذا الدرك قد وصل خیال علماء
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  !التناقضات االسالمیة ، " لشبیھ ا" ھذه ھي نتیجة نظریة 
، حكمة بالغة فمن قائل أنھا .. فقد تناقض علماء ومفسري القرآن في موقفھم منھا 

ً ایاھا بأنھا    !وتلبیس وتجھیل "  سفسطة "وآخر یعاكسھ معتبرا
  :لنقرأ  بالغة حكمة یراھافالمفسر الفاضل ابن كثیر 

  " خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنھ عیسى فأخذوه في اللیل
وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسھ وأظھر الیھود أنھم سعوا في صلبھ وتبجحوا 

بذلك وسلم لھم طوائف من النصارى ذلك لجھلھم وقلة عقلھم ما عدا من كان في البیت 
ن فإنھم ظنوا كما ظن الیھود أن المصلوب وأما الباقو. مع المسیح فإنھم شاھدوا رفعھ 

ھو المسیح ابن مریم حتى ذكروا أن مریم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت ویقال 
في ذلك من الحكمة من امتحان هللا عباده لما لھ إنھ خاطبھا وهللا أعلم وھذا كلھ 

  ).157النساء  –بن كثیر تفسیر ا( "  البالغة
ً وسفسطة   ! أما المفسر الشھیر االمام الفخر الرازي فھو یراھا تضلیال

فى تفنید القاء الشبھ ) التفسیر الكبیر ( :الفخر الرازي في تفسیره المسمى ساق فقد 
  :منھا اعتراضات

 " آخر  شبھ إنسان على إنسانأن هللا تعالى یلقي : أنھ إن جاز أن یقال
ً فلعلھ لیس بزید، ولكنھ یفتح باب السفسطةفھذا  ، فإنا إذا رأینا زیدا

ً ألقى شبھ زید علیھ،  وعند ذلك ال یبقى النكاح والطالق والملك، وثوقا
ألن خبر التواتر إنما یفید العلم  بھ، وأیضاً یفضي إلى القدح في التواتر

بشرط انتھائھ في اآلخرة إلى المحسوس، فإذا جوزنا حصول مثل ھذه 
وذلك یوجب القدح في سات توجھ الطعن في التواتر، الشبھة في المحسو

ولیس لمجیب أن یجیب عنھ بأن ذلك مختص بزمان األنبیاء ، جمیع الشرائع
لو صح ما ذكرتم فذاك إنما یعرف بالدلیل : علیھم الصالة والسالم، ألنا نقول

والبرھان، فمن لم یعلم ذلك الدلیل وذلك البرھان وجب أن ال یقطع بشيء من 
ً ففي المحس وسات ووجب أن ال یعتمد على شيء من األخبار المتواترة، وأیضا

زماننا إن انسدت المعجزات فطریق الكرامات مفتوح، وحینئذ یعود االحتمال 
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وبالجملة ففتح ھذا الباب یوجب الطعن في : المذكور في جمیع األزمنة
ة جمیع األنبیاء علیھم ال ّ صالة التواتر، والطعن فیھ یوجب الطعن في نبو

 ."فھذا فرع یوجب الطعن في األصول فكان مردوداً والسالم، 
  

ً وترك علمھا  وحده   :فقال! وفي النھایة أراح الرازي رأسھ والقى بالمسألة جنبا

تفسیر ( ."واهللا أعلم بحقائق األموروهذه الوجوه متعارضة متدافعة، " 

ً لسورة  - مفاتیح الغیب ، التفسیر الكبیر   ).157النساء الرازي تفسیرا
  

معنى آیة كنا سنتفھم وضع علماء القرآن ان كانوا قد اختلفوا حول عزیزي القارئ 
حول آیة تتكلم عن حدث لكن الطامة الكبرى انھم اختلفوا  .تعلیمیة أو رمزیة 

   ! وھو أمر جلل . أجمعت علیھ تواریخ األمم تاریخي
  

 
  

ً وھو  ً خطیرا  ھل سیرضى محمد بأن یأخذ أحد شبھھُ : لنطرح على المسلمین سؤاال
  !؟وشخصیتھ 

لقد عادت بي الذاكرة الى ایام المرحلة االعدادیة واذ كنت في مكتبة المدرسة  
وقعت في یدي اعداد قدیمة من مجلة الوعي االسالمي ، ولشغفي بقراءة المؤلفات 

ً ، فقد ورد في مجلة االسالمیة قمت بتصفح تلك اال ً ملفتا عداد فعثرت على مقاال
ً عن سؤال یطرحھ مسلم وخالصة )  1968عدد یولیو (  الوعي االسالمي جوابا

  :السؤال والجواب ما یلي 
  " على شاشة لماذا ال یبیح العلماء المسلمون ظھور الرسول محمد ص

وعلى المسرح فیما غیره من االنبیاء كالمسیح وموسى ال یجد  التلفزیون
ً في ظھورھما ً عما . علماء المسیحیة والیھودیة حرجا فاالیام قد تبدلت فضال

ویجیب " في الظھور على الشاشة من سبیل للدعوة االسالمیة لغیر المسلمین 
 ً ، وما ان األمر یتصل بالدین : " الشیخ رضوان البیلي على السائل قائال
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فتكریم االنبیاء والرسل في االسالم . یتصل بالدین ال یقلد فیھ االسالم غیره
وتمثیل النبي والرسول ھو قیام انسان آخر بتقلیده اصل من اصول العقیدة ، 

، ومھما بلغ الممثل من اتقان في اقوالھ وحركاتھ في موقف من المواقف
ً وھو كذب دوره واالندماج في شخصیة من یمثل فانھ لن یكون  مثلھ تماما

على ان الشخص المقلد لم یتجرد من شخصیتھ . على النبي وكذب على هللا 
وان هللا عز وجل قد حال بین شیاطین .. االصلیة بما فیھا من نقص وعیب 

 ً الجن وبین الظھور في صورة االنبیاء والمرسلین رحمة بالناس وتعظیما
  ..".لسفرائھ الى خلقھ 

ع من جواب الشیخ ولنذھب سائلین احد مشایخ االسالم الكبار ضالمواكتفي الى ھذا 
  :في االعمال السینمائیة  ) 1(  حول قضیة تجسید االنبیاء

 "  على تحریم تقدیم الشخصیات اإلسالمیة في أعمال أجمع علماء المسلمین
ومن ینادي بأن ھذه األعمال تعطي صورة لإلسالم وتساعد الغرب على  فنیة

عضو مجمع  -الشیخ یوسف البدري ( ".فھمھ واعتناقھ أیضا أقول ھذا ھراء
  ).مفتي الشارقة السابق   -البحوث اإلسالمیة 

  
  :ولنقرأ ما قررتھ لجنة الرقابة في مصر 

  " صورة أحد الخلفاءصراحة أو رمزا أو ) ص(یمنع ظھور صورة الرسول 
الراشدین وأھل البیت والعشرة المبشرین بالجنة وسماع أصواتھم وكذلك 

إظھار صورة السید المسیح وصور األنبیاء بصفة عامة وعلى أن یراعى 
اإلعالم والثقافة    وزارة( ". الرجوع في كل ما سبق للجھات الدینیة المختصة

لعام  220من قرار رقم ) 5(الفقرة  -ة لجنة الرقابة على المصنفات الفنی   -المصریة 
1976 .(  

__________________________  
حاول الفنان المصري یوسف وھبي تجسید شخصیة محمد في فیلم  1926في العام )  1 (

وقد واجھتھ عاصفة من احتجاجات شدیدة من علماء األزھر وطالبوه باعتذار علني ، حتى 
ان القضیة قد وصلت الى الملك فؤاد الذي ھدده بسحب الجنسیة المصریة منھ اذا قام بتأدیة 

وان ما حدث لیلة القبض  ، صلب المسیح حولون عن فكرتھم فلماذا ال یعتذر!! الدور 
  ! ودوبلیر لشخص عیسى ؟" تمثیل " على عیسى كان مجرد 
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واآلن بعد االطالع على موقف المسلمین الحازم والصارم برفض ظھور اي 
تشخیص وتمثیل لمحمد أو حتى احد من صحابتھ في االعمال التلفزیونیة ، ألم 

ي القارئ ما سبق ان تبادر الى خاطري حینما قرأت یتبادر الى خاطرك عزیز
اي القاء هللا شبھ "  الشبیھ" المقال في مجلة الوعي االسالمي ، وھو اسطورة 

ً . المسیح على سواه  ً محرجا أال یكون هللا : وھنا نسأل اخوتنا المسلمین سؤاال
ً بالنسبة الى ال ً الى تعلیالت الشیوخ السابقة قد أتى منكرا مسیح وبالنسبة الى استنادا

ً بالنسبة الى الناس ؟ وھل ما فعلھ ذلك االلھ من القاء شبھ المسیح على ! ذاتھ وایضا
على حد ما جاء "  رحمة بالناس وتعظیماً لسفرائھ الى خلقھ" انسان بريء یعتبر 

م هللا المسیح في نظر خلقھ بواسطة ھذه الحیلة ، أم انھ  ّ في كالم الشیوخ ؟ وھل عظ
ً ، في حط من شأن ھ ومكانتھ اذ یؤمن أغلب سكان االرض بأن المسیح مات مصلوبا

حین انھ لم یكن ھو الذي صلب بل شبیھ لھ ؟  ان كانوا یتحرجون من اظھار 
لمحمد لیمثل دوره ، فكیف ال تطرف لھم عین حین ینسبون ھذا الفعل "  شبیھ"

 ، لى خشبة مسرحعلیس لقى شبھ المسیح على آخر لیصلب ، الذمیم الى هللا وانھ ا
  .!بل على مسرح التاریخ 

كیف ینزھون هللا من ھذا التعوج في الفعل اذا ھم ظلوا على القول باسطورة الشبھ 
ومن تبعة ھذا العمل البھلواني الذي لم یكن هللا في حاجة الیھ النقاذ المسیح من ید 

  ! الغریبة كیفما قلبتھا ونظرت فیھا ؟" البلفة " صالبیھ وتضلیل الناس بمثل ھذه 
  

 
 

"  حسن حنفي" ھل تذكرون العبارة الشھیرة التي اطلقھا الدكتور المصري المسلم 
یمكن ألي أحد أن ینتقي منھ أي  : ىبمعن" !!  أن القرآن سوبرماركت: " حین قال 

لیلة القبض على  عنواآلن لنفحص ھذه العبارة التي قیلت ! فكرة یرید دعمھا 
  :عیسى 

"  ذِيننَّ الاولْمع نم بِه مها لم نْهي شَكٍّ مفل يهاخْتَلَفُوا ف ِالظَّن اعاتِّب َّا "   
  ).157:النساء ( 
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رین المسلمین ھم الذین وا فیھ ؟ ھل تصدقون بأن المفستلفالذین اخ ھم من
  ! القاھم القرآن في دھالیزھا دائرة مغلقة! ؟"  اختلفوا" في تحدید الذین " اختلفوا"
  
  "ھم؛ ومعنى : وقیل. إنھ عن جمیعھم: قیل ّ إنھ لم یختلف فیھ إال عوام

ھ، وبعضھم ھو ابن هللا ۤ  وقیل: قالھ الحسن. ٱختالفھم قول بعضھم إنھ إل
. ما قتلناه: وقال من عاین رفعھ إلى السماء. ٱختالفھم أن عوامھم قالوا قتلنا عیسى

یّة من النصارى ق: وقیل ِ ُور ط ُّسْ ِب عیسى من جھة : الواٱختالفھم أن الن صل
كانیة. ناسُوتھ ال من جھة الھُوتھ ْ ل َ وقع الصلب والقتل على المسیح : وقالت الم

إن كان ھذا صاحبنا : ٱختالفھم ھو أنھم قالوا: وقیل. بكمالھ ناسوتھِ والھوتھِ 
ٱختالفھم ھو أن : وقیلوإن كان ھذا عیسى فأین صاحبنا؟ ٰ ! فأین عیسى؟
. ناه، ألن یھوذا رأس الیھود وھو الذي سعى في قتلھنحن قتل: الیھود قالوا

بل رفعھ هللا إلى : وقالت طائفة منھم. بل قتلناه نحن: وقالت طائفة من النصارى
  ).157النساء  –القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن ( ." السماء ونحن ننظر إلیھ

لن نبالغ بكلمة ، ان قلنا بأن أكثر الذین اختلفوا في ما حدث لیلة !! وقیل الخ .. قیل 
  ! المسلمون : القبض على عیسى ھم 

فمحمد لم یكن شاھد عیان ، وال الصحابة وال مفسري القرآن ، ومع ذلك فقد 
طرحوا مئات القصص والحكایات والقال والقیل عن الشبیھ الدوبلیر ، وكلھا ظنون 

كْثَرهم ا ظنّاً انَّ  : "والقرآن یرفض اتباع الظن ! تھیؤات و ا تَّبِعا يمال و الظَّن
انْ يتَّبِعونَ اَّ الظَّن وانْ هم اَّ ). " 36:یونس " (  يغني من الْحقِ شَيئاً

  ).66:یونس " ( يخْرصونَ

ً عن ان یطیعوا وصیة قرآنھم الذي  فأتبع المسلمون الظن وھم یخرصون ، عوضا
  :أحالھم الى أھل الكتاب ان اعتراھم الشك في قضیة دینیة ما بقولھ 

 " نم تَابونَ الْكءقْري لِ الَّذِينااسكَ فلَيلْنَا انْزا امي شَكٍّ مف كُنْت فانْ 
  ).94: یونس " (كُونَن من الممتَرِينلقَدْ جاءكَ الحق من ربِكَ فََ تَ قبلكَ
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" هِميلي ااال نُوحال رِجكَ القَب نلْنَا مسرا امال و كُنْتُم فاسالُوا اهل الذِّكْرِ انْ 
  ). 43: النحل ( "تَعلَمونَ

فإن كان المسلم ال یعلم ما حدث لیلة القبض على عیسى فلیسأل أھل الذكر أي اھل 
  !بین أیدیھم  تلونھلكتاب ، وھم سیعلموه من نور انجیلھم الذي یا

ً ( أھل الكتاب مختلفون في حادثة صلب المسیح فلو كان  ) وھذا غیر صحیح ابدا
  :الذي اختلفنا فیھ بحسب قولھ "  یبین "فلماذا لم یتقدم القرآن لیوضح لنا و 

 "تَابككَ اللَينَا علنْزا امو يهوا فالَّذِي اخْتَلَف ملَه ِنيتُبل َّا  مقَوةً لمحردًى وهو
اخْتَلَفوا  اَّ لتُبيِن لَهم الَّذِي: " وانتبھوا لقولھ ). 64:سورة النحل " (  يومنُونَ

يهقد اختلفوا فیھ ؟! " ف ً   یبین ، فأین تبیانھ عن صلب المسیح لو كانوا حقا
الذین اختلفوا ! اختلفوا فیھ ولم یتبعوا إال الظن ، ما ھم سوى المسلمون  بینما الذین

وكأنھ قصف  –بقصص عشوائیة عن الشبیھ القوھا على عقول عوام المسلمین 
واختلفوا كذلك في وفاة المسیح ! فتناقلوھا بتناقضاتھا واھتراءھا  –عشوائي 
وما قتلوه " حتى بعبارة بل واختلفوا ). 55:آل عمران" (  إني متوفیك" وعبارة 

  فعلى ماذا اتفقوا إذن ؟. كما سیأتي بیانھ بعد صفحات "  یقیناً 

  !بین نجاة عیسى ونجاة ابراھیم 
  : قال القرآن عن قصتھ حول احراق ابراھیم بواسطة قومھ 

"  ِقُوهرح وا وا اقْتُلُوهنْ قَالا ا همقَو ابوا كَانَ جفَم اهنْجاالنَّارِف نم هال "
  : اآلن قارنوا ).24:العنكبوت (

و حرقوه  اقتلوه - ٔ نجاه هللا ٔ   من النار  فا

   ولكن شبه لهموما صلبوه  وما قتلوه -
لماذا لم یحدد هللا ما حدث لیلة صلب : واآلن یا اخي المسیحي اسأل صدیقك المسلم 

عیسى من  اةنجتشفي الغلیل وتدخل للذھن فكرة مفھومة  شفافةعیسى بكلمات 
فأنجاه هللا من : " ، بذات الوضوح الذي قالھ عن نجاة ابراھیم بكل یُسر الموت 

   !؟ فأنجاه هللا من الصلب: مثالً أن یقول ؟ ب" النار 
ً ھناك كغموض مثلث برمودا  ً ھنا ، وغامضا    ؟!لماذا كان واضحا



26 
 

 


 
  

ً من عیسى  مقتول " شبیھ" مالیین قالوا ان ھناك  وانتشرت ھذه النظریة ،  .بدال
ً ، الى ان ظھرت الطائفة االحمدیة 14في العالم االسالمي وعلى مدى   قرنا

وحاولت ایضاح ما غمض في النص القرآني ، فزعمت بأن المسیح  ! )القادیانیة (
لب ولكن قد أغمي علیھ ولم یمت ، وبعد ان ساعده اتباعھ سافر الى الھند  قد صُ

ً بعمر    !! سنة ، وقبروه في كشمیر  120ومات شیخا
النبوة وبأنھ مجدد دین  میرزا غالم أحمدالمدعو غالم  وقد ادعى مؤسس الجماعة

وتتركز عقیدة األحمدیة عن . وانھ المھدي المنتظر المسیح الموعود .االسالم 
، وھي من "  الناصري في الھند المسیح" :صلب المسیح في رسالتین بعنوان 

وفاة المسیح ابن مریم والمراد " تألیف میرزا غالم أحمد نفسھ ، والثانیة بعنوان 
  The swoon theory: والنظریة تدعى باالنجیلزیة ". من نزولھ 

  
  !الشیخ أحمد دیدات المروج األول لألحمدیة 

ً ، فھذه التھمة قد وجھھا الیھ مسلمین كثر نتھم الشیخ دیدات بأنھ كان قادیالسنا  نیا
في جنوب افریقیا ، ولكننا نقول بأنھ المروج األنشط لمعتقدھا بخصوص صلب 

المسیح ، الذي اعتنقھ ودعا الیھ وركز على نشره في محاظراتھ ومناظراتھ 
صلب المسیح حقیقة أم " : وكتیباتھ فألف مجموعة كتیبات بھذا الخصوص مثل 

وقد وزع مركزه  الخ"  من دحرج الحجر" و "  قیامة أم انعاش" و "  افتراء
ً  نسخھامئات األلوف من  IPCIالعالمي لنشر االسالم  ھا تتمحور حول وجل !مجانا

لب وعلقوه على الصلیب ولكنھ لم یمت    !!!الفكر القادیاني بأن المسیح قد صُ
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  األحمدیة  مروج لفكردیدات الشیخ أحمد    " !!       مھديالمسیح ال" میرزا غالم احمد   
  

وغموض وقد كفانا أحد االساتذة المسلمین مؤونة الرد على احمد دیدات وتناقض 
ً یثبت فیھ  یوسف الطویلاالستاذ  موقفھ من صلب المسیح ، وھو الذي ألف كتابا

ً ، وسأقتبس ھذه الفقرات من كتاب الطویل اذ قال    :بأن دیدات كان قادیانیا
 "  من خالل ما تقدم یتضح لنا ان موقف أحمد دیدات من قضیة صلب المسیح

یطابق وجھة نظر القادیانیین، ھذا بالرغم من انھ یبدو للبعض انھ یشوبھ كثیر 
  : ، فھو یقوللتناقض من عدم الوضوح أو ربما ا

ال أتوقع أن یسألني أي شخص عن عقیدتي كمسلم فیما یتعلق بموضوع "
من سورة  157الصلب، عقیدتي ھي عقیدة القرآن كما وردت بدقة في اآلیة 

دار . علي الجوھري ترجمة. مسألة صلب المسیح بین الحقیقة واالفتراء(" . النساء
ومناظراتھ نرى العجب، فھو  تھوعندما نرجع إلى كتابا .)88ص. الفضیلة

  :یقول
ُغمي علیھ، ولكنھ لم یمت على الصلیب، وأن الشبھة  - 1 لب وأ إن المسیح صُ

ً على عدم موت . ھنا ھي االشتباه في موتھ ویورد ما یدعى أنھ ثالثین دلیال
مسألة صلب المسیح بین الحقیقة واالفتراء، من دحرج  (.المسیح على الصلیب

  ).، آیة یونانالحجر
لب ھو شخص آخر یشبھھ - 2 أما إنجیل . "وفي موضع آخر یقول إن الذي صُ

ُتل محلھ على الصلیب، وھذا  ً آخر ق برنابا فیؤید النظریة التي تقول إن شخصا
ً . یتفق مع وجھ نظرنا نحن المسلمین فھنا الشبھة التي حصلت بقتلھم شخصا
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-138ص. مختار عیسى إلھ أم بشر أم أسطورة؟ ترجمة محمد(" .  آخر یشبھھ
139.(  

ولكن بدا لھم كأنھم فعلوا . فھم لم یقتلوه ولم یصلبوه: ومرة ثالثة یقول - 3
 but it was made to appear to them soذلك، فقد ظنوا أنھم فعلوا 

ألنھ من المؤكد أنھم لم یقتلوه، ھذا ھو .. ولكنھم لم یصلبوا ولم یقتلوا المسیح
سیح وقتلھ، ھي أنھم لم یقتلوه، ولكن ھذا ما مفھوم المسلمین لشبھة صلب الم

  "...).112ص. المرجع السابق (.ظنوه في عقولھم أنھ فعلوه 
 – 269و 268ص  –الطویل  العاصي یوسف –أحمد دیدات بین القادیانیة واالسالم ( 

  ).2002الناشر مكتبة مدبولي 
  

التعلیق على ب" علي الجوھري " قام أحد مترجمي كتب الشیخ دیدات وھو المدعو 
  :موقف دیدات المتھرب من تناقضات وظنون المسلمین حول صلب المسیح بقولھ 

 " من الخوض في  ببراعة منقطعة النظیر ھرب الشیخ أحمد دیداتوھكذا
ھرب من الخوض فیما كیفیة نھایة شأن المسیح مع قومھ، أو باألصح 

، واكتفى بإعالن أن عقیدتھ في ھذه یختلف فیھ المسلمون في ھذا الصدد
ً . دون أي تفاصیلمن سورة النساء  157المسألة تعبر عنھا األیة  وخیرا

ولم لقد كان یكافح ویفند عقائد المسیحیین ودعواھم في ھذا الشأن، . فعل
یكن من الحكمة إطالقاً أن یفتح جبھة ثانیة بین المسلمین، 

  ". وھي جبھة أشد وطیساً 
مناظرة بین أحمد دیدات، وفلوید . ھل مات المسیح على الصلیب. ظراتأخطر المنا(  

  .)175ص. البشیر للتوزیع والنشر. ترجمة علي الجوھري. كالرك
  

ً بسبب التناقضات الشدیدة في ا ان :واقول  لجبھة الثانیة مع المسلمین أشد وطیسا
  !موقفھم من صلب المسیح الذي اختلفوا فیھ اشد االختالف 

،  )األحمدیة  –القادیانیة (  احمد دیدات أفكارفي  ینذلك كان رأي مسلم: ونقول 
  !وشھد شاھد من أھلھا 

، ولكن ھذه الطائفة االسالمیة المشبوھة والمرفوضة من عموم المسلمین ومذاھبھم 
ألن إكذوبة  -والمناقض للتاریخ  -لم تقدم أي حل شافي لغموض النص القرآني 
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األولى  دقیقةالمحافظ من ال السالم، سیرفضھا ااغماء المسیح على الصلیب 
كما یفھمھا المسلم بأن  157لسماعھا ، لكونھا ببساطة ستخالف نص سورة النساء 

  !  واحدة  ثانیةالمسیح لم یوضع على الصلیب وال 
حیر المسلمین ویلقیھم في یُ .." وما قتلوه وما صلبوه " ومازال النص القرآني 

  !ت الشائكة المتشابكة مطبات وعرة من التفسیرا
  

  !دیدات وتفسیره المفضل 
، للقرآن باالنجلیزیةیوسف علي  عبد هللا كان الشیخ دیدات ال یقتبس إال من ترجمة

 ً ! وال یكاد یخلو كتیب من كتیباتھ عن اشارة او دعایة لھذه الترجمة االكثر تحریفا
ً فیھا  :وكان یقول مادحا  

  " تحتاج ألخرى ان إمتلكت ھذه الترجمة ، فال! "  
 “…If  you own this one, you do not need another.” 

 (Christ in Islam- Deedat - page.6). 
  

 یذكر الرأیین یوسف عليهللا  عبدومن المفید ان نوضح بأن المفسر والمترجم 
   ! ، ویاللعجب ویتوقف عن الجزم بأیھما الصحیح المختلفین حول موت المسیح ،

  
“ 158. Nay, Allah raised him up(664) unto Himself; and 
Allah is Exalted in Power, Wise. 
664 There is difference of opinion as to the exact 
interpretation of this verse. The words are: The Jews did not kill 
Jesus, but Allah raised him up (rafa'ahu) to Himself. One school holds 
that Jesus did not die the usual human death, but still lives in the 
body in heaven, which is the generally accepted Muslim view. Another 
holds that he did die (5:117) but not when he was supposed to be 
crucified, and that his being "raised up" unto Allah means that instead of 
being disgraced as a malefactor, as the Jews intended, he was on the 
contrary honoured by Allah as His Messenger: (see 4:159). The same word 
rafa'a is used in association with honour in connection with al Mustafa in 
94:4. (R).”                              ( Abdullah Yusuf Ali's Qur'an commentary). 
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صورة لصفحة من كتاب الباحث المسلم یوسف الطویل ، ینشر فیھا صورة من صفحة 
 أفعال تدین  The Muslim Digest :تسمى  في جنوب افریقیا صادرة مجلة اسالمیة

  !لمعتقدات الطائفة القادیانیة  وترویجھ احمد دیدات
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ظھور دیدات مع أحد مشایخ المسلمین على الشاشة ، كان یصحبھ  مجرد حتى
ً في عقیدة صلب عیسى الغامضة في االسالم   ولنا مثال حین ظھوره مع! اختالفا

قد اشترك مع دیدات في ندوة وھذا الشیخ "  صوفي. ر . موالنا أ  " الشیخ 
وكان موقف الشیخ  ..الحوار مع قسیس وكاھن حول صلب المسیح تلفزیونیة في 

ان المسیح لم یصلب بل قد القي شبھھ على شخص آخر صلب : صوفي ھو 
بإغماء تبنى فكر القادیانیة موقف متناقض مع فكر دیدات الذي  وھو !!مكانھ

   Islam & Christianity Debate on  :الندوة بعنوان و .على الصلیب المسیح
SABC TV  موالنا صوفي لیقو اذ :  

لب مكانھلم یٌصلب ، ) المسیح ( ونحن نؤمن بأنھ "   فع .  شخص آخر قد صُ وقد رُ
ً بواسطة نبي  تكرر وھذا المعتقد قد. الى السماء وقبل یوم الدین سیظھر مرارا

  " !!االسالم المقدس 
“ .. And we believe that he has not been crucified, somebody else 
has been crucified on his place, and he has been raised up 
to the forth heaven and before the Day of Judgment he is going to 
make his reappearances. This has been stated over and over by the 
holy prophet of Islam”. 

   UW4&feature=channel-http://www.youtube.com/watch?v=93sufRf: شاھد بنفسك 
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او دوبلیر ، انما الذي جرى لیلة " شبیھ " شخص ل ال وجودبأنھ  زعموا آخرین

  " ! تتخیال" القبض على عیسى كان مجرد 
سرد مجموعة روایات  و" شبھ لھم " م حول عبارة تلعث بعد أن ھو البیضاوي وھا

 :  اعقب بقولھ !  القیل والقال حول الشبیھ المزعوم مضحكة من
  "  و } َ بّھ ُ وقع لھم التشبیھ بین  ولكنكأنھ قیل مسند إلى الجار والمجرور } ش

لم یقتل أحد ولكن أرجف : قول من قال أو في األمر على عیسى والمقتول
 فشاع بین الناس، أو إلى ضمیر المقتول لداللة إنا قتلنا على أن ثم بقتلھ
َتیالً   .) البیضاوي -التأویل تفسیر انوار التنزیل واسرار(  ".ق

  
أحد  لم یقتل: وآخرین قالوا ،  أناس قالوا وقع التشبیھ بین عیسى والمقتول: بمعنى 

ھل هللا یخدع جماھیر : وھنا نتسائل بالمنطق والعقل الواعي  ! لكن ارجف بقتلھ
 ؟" تخیلوا " تعني } بھ لھم شُ { وھل معنى ؟ الساذج  غفیرة بھذا الشكل المتكلف

یل : " في حین ان النص القرآني  لم یقل ُ التشابھ  فھل. " بھ لھمشُ " انما ،  الیھم " خ
 .) 70:البقرة  ( "علَينَا  تَشَابهانَّ البقَر  ": قال القرآن  فحین؟  " التخیل " ھو

فلماذا "  تخیلوا" فلو كان یقصد انھم  ؟البقر  " تخیلوا " ھل عنى الیھود بذلك انھم
كما فعل في ھذا النص القرآني ، اقرأه عزیزي المسلم  ، التخیل : لم یستخدم عبارة

 "من سحرِهم انَّها تَسعى  يخَيل الَيهقَال بل القُوا فَاذَا حبالهم وعصيهم "  : وفكر
  ؟            157مع نص النساء لماذا لم یفعل ذلك  ." یخیل الیھم ). " 66: طھ (

معنى النص القرآني  فما  -  بدیل  - " كومبارس " ولو افترضنا بعدمیة وجود شبیھ 
  ؟" شبھ لھم " اذن وما معنى 
آياتُه : " أال یقول ربھم  تمكحا تَابكِلَتصف مخَبِيرٍ  ث يمكدُنْ حل نھود" (م :

فإن كان ھذا الحكیم الخبیر قد فصل آیات قرآنھ مثل المالبس المفصلة لدى ). 1
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حول ما حدث في لیلة القبض " تفصیل " الخیاط فلماذا لم نقرأ او نسمع منھ اي 
ً   !على عیسى ؟ انَّ علَينَا جمعه وقُرآنَه ، فَاذَا قَرانَاه فَاتَّبِع قُرآنَه ، : " ألم یقل ایضا

 مثانَهينَا بلَينَّ عفلماذا لم یبین مالذي جرى في لیلة ). 19-17:سورة القیامة (  " ا
ان المفترض ان یكون كالم هللا ھو توضیح للحقیقة لالنس القبض على عیسى ؟

 !لیحلھا االنسان ویحتار بھا  والفوازیر ولیس نثر االلغاز
 فما ھو ھذا الذي تخیلوه ؟! تخیلوا : لو كرروا زعمھم متلعثمین وقالوا ف

 ً ً ، ام رؤیا لھم  ھل تخیلوا عیسى مصلوبا  او اضغاث احالم ؟.. ؟  ھل كان مناما
ص منھ ومن جمیع كبیر یرفض المسیح ویرید التخل" یتخیل " یمكن ان  وكیف
ً " ھل كان ؟  تعالیمھ ً  ؟" وھما  ،لجمھور كبیر  ھل كانت اعراض ھلوسة جماعیا

واحد او اثنان  شخص" یتخیل " لو افترضنا ان  ذات التخیل وذات المنظر ؟مع و
یدخل  فكیف -  عقالً  مع كونھ بعید - والوھم " التخیل "  فسنب ، او حتى خمسة

وتخیلوا انھم ..  تخلیوا انھم قبضوا على المسیح ؟والوھم على جمع كبیر " التخیل "
وتخیلوا ..  مات وتخیلوا ان المسیح..  وتخیلوا انھم صلبوا المسیح..  المسیح جلدوا

؟  من ھم الذین تخیلواو ! االموات وتخیلوا ان المسیح قام من..  انھم دفنوا المسیح
مریم ..  التالمیذ ..قائد المئة  ..الكھنة .. ةالوال..  الرومان الجنود  .. الشعب
 وما بعدھا ؟ ایام ثالثة ھذا التخیل المزعوم وما ھى مدة ؟العذراء

ً طوال اورشلیم بكل ما فیھاھل قضت   في الواقع ؟تتخیل اشیاء لم تحدث  أیاما
  ھل ھذا تاریخ أم اختالل عقلي ؟

  
  !العـالم مجرد وھـم 

سیردھا المسلمون أنفسھم ألن األخذ بھا واشاعتھا بین الناس ، " التخیل " فإكذوبة 
ً للطعن في عقائدھم وعلى حوادث نبیھم  ألنھ اذا جاز القول بأن صلب . سیفتح بابا

المسیح وعقیدة الفداء التي انتشرت بین المالیین في كل اصقاع األرض كان من 
ً وال ظھ ً بأن محمد لم یكن لھ وجود یقینا ور قبیل االشاعات والتخیالت فیجوز ایضا

ً انما أرجف واشیع بوجود نبي یدعى  وال ھاجر وال حارب وال نكح وال مات یقینا
" التشبیھ " فنظریة ! ..!محمد ، واصبحت االشاعة والتخیل عقیدة آمن بھا الناس 

ً على المسلمین یصعب اغالقھا ، وتطعن في كل حوادث خوالت یل تفتح أبوابا
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عیة والفقھیة وتبطل عقود الزواج االنبیاء ، وتدخل السفسطة في المسائل الشر
  !والمعامالت التجاریة والتملك وكل فعل وھذا ال یرضاه عاقل 

أخواني المسلمین ھل ستقبل محاكمكم الشرعیة دعوة شخص یطعن في صحة نكاح 
یل للمأذون ان الزوجین  زینبمن  محمد ُ بھ وخ ُ ً ان الزواج لم یحدث انما ش مدعیا

بھ لھم انھم وقعوا العقد  وقعا عقد الزواج وتراضیا علیھ ُ ً قد ش ، وبأن الشھود ایضا
ھل سیحكم القاضي ببطالن الزواج ام سیقوم برفض ھذا االدعاء ! وھم لم یوقعوا 

ً ؟   الفاسد جملة وتفصیال
وتوفرت الشھود  جرجسأو إذا قدمت لمحكمة الجنایات قضیة أتھم فیھا عُمر بقتل 

ان : فقام المحامي عن المتھم وقال .  واألدلة والتقاریر الطبیة واعتراف المجرم
بھ " وانھ لم یمت ولكن  جرجسعمر لم یقتل  ُ للشھود بحادث القتل ، وكذلك " ش

 ً ً وتخیال . شبھ لطبیب التشریح ، وان اعتراف القاتل امام المحكمة لیس اال وھما
، وان القتیل  جرجسوبناء على ذلك یطالب ذلك المحامي ببراءة القاتل الذي قتل 

 ملمحكمة على مرافعة ذلك المحامي افھل ستوافق ا!  جود وحي في مكان ما مو
ستضرب بأقوالھ عرض الحائط وتحكم بالعقوبة على المجرم ، وتوصي باحالة 
  !!المحامي المعتوه الى اقرب مصحة نفسیة للتأكد من خلوه من أي امراض عقلیة 

السیرة النبویة لم تكن سوى بأن او اذا تقدم مسلم الى أحد مشایخ االسالم وقال 
" ً وان ما جاء عن الرسول في صحیح البخاري ومسلم وابن ھشام " خیاال

والطبري لم تكن سوى أوھام وخیاالت ، وأن محمد لم یتزوج الطفلة عائشة ذات 
التسع سنوات ، انما وقع شبھھ على آخر فتزوجھا باعتباره محمد وھو لیس بمحمد 

الشیخ على كالم ذلك المعتوه ام سیرمقھ بنظرة ثاقبة  ؟ فھل سیوافق!انما تخیلوه 
ً قبل ان یُطبق علیھ حكم الردة ویھدر دمھ ؟   ! تجعلھ یفر مھروال

فھل من  .واألوھام " التشبیھ " یستغرب المسلمون بأننا ال نقتنع بخرافة بینما 
المنطق والمعقول ان یترك المسیحیون عقیدتھم الثابتة والمؤیدة بأقوى األدلة 

سواء شبیھ بدیل او  مھما كان معناھا" ( شبھ لھم " التاریخیة ویقبلون نظریة 
والمبنیة على عبارة ملتبسة غامضة وردت في نص واحد وحید )  تخیالت وھمیة

نھ أئمة المسلمین وھو نص تحیر م! في كل القرآن من جلدتھ الى جلدتھ  ،ال غیر
  !في ترجمتھ حتى ، بل وتخبطوا ومفسري القرآن 
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النص القرآني عن الشبیھ مغلف بالغموض ، فقد حیرھم في ترجمتھ  واقع ألن
وآخرین قد ترجموه ، النص كما ھو بتركلقرآن اض مترجمي بعقام ف. لالنجلیزیة

 ولنقرأ! بھ بھ في لیلة القبض علیھ عیسى الذي تشّ " شبیھ " واضعین فیھ نظریة 
  : 157: ھذه الترجمات القرآنیة لنص سورة النساء

Shakir 
.. and they did not kill him nor did they crucify him, but it appeared to them 
so (like Isa)  
Sarwar 
and their statement that they murdered Jesus, son of Mary, the Messenger of God, 
when, in fact, they could not have murdered him or crucified him. They, in fact, 
murdered someone else by mistake.  
Hilali/Khan 
And because of their saying (in boast), "We killed Messiah Iesa (Jesus), son of 
Maryam (Mary), the Messenger of Allah," - but they killed him not, nor crucified 
him, but the resemblance of Iesa (Jesus) was put over another man 
(and they killed that man), and those who differ therein are full of doubts.  
H/K/Saheeh 
And [for] their saying, "Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, 
the messenger of Allah." And they did not kill him, nor did they crucify him; but 
[another] was made to resemble him to them.  
Qaribullah 
and for their saying, 'We killed the Messiah, Jesus the son of Mary, the Messenger 
(and Prophet) of Allah. ' They did not kill him, nor did they crucify him, but to 
them, he (the crucified) had been given the look (of Prophet Jesus).  

  
ً من عیسى كدوبلیر كما قالت بعض الترجمات " شبیھ " فھل كان ھناك   بدال

األمر مجرد خیاالت ؟ وبماذا سیؤمن قراء ھذه الترجمات القرآنیة  القرآنیة ، ام ان
  سالمي ، ھل بشبیھ لعیسى ام ال ؟ممن یجھلون العربیة وھم أكثریة العالم اال
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  !" الدوبلیر " أول من اخترع  الماكر
وھو شخص غیر حقیقي یشبھ  ، ع الدوبلیرااختر اذن االسالم كان لھ السبق في

مجرد خدعة سینمائیة من خدع االخراج ، .. الممثل ویؤدي دوره ولكنھ لیس ھو 
هللا "  المخرج االلھي" ، "  أمكر الماكرین " وتلك بالضبط كانت  خدعة الھیة  من

  .الذي خدع العالم لفترة ستة قرون بسبب الشبیھ الدوبلیر 
  

ً  الفرص ھلتلتكنلوجیا الحدیثة قد سان ا للمزیفین بالتالعب وتزییف الحقائق صوتا
  ! وصورة وھیئة 

ً لو اعطاك شخص ما فیلم یا عزیزي القارئ فماذا رئیس الوالیات یصور لك  ا
وانھ كان یقوم بطواف الكعبة ، ثم تبین لك بأنھ فیدیو تركیب  ، المتحدة كمسلم

  !ھ غشاش محتال مضلل ؟أفلن تصف الذي زیف الفیلم بأن. مزیف
الیس تزییف ھیئة وشكل المسیح ووضعھا على رجل آخر لیصلب : واآلن اسألك 

ً منھ تعتبر    وخدعة تصویریة من مخرج محتال ؟"  فیلم مركب مزیف" بدال
تستطیع أن تخدع كل الناس بعض : قال أحد الحكماء . والخداع ال یمكن أن یدوم 

 . كل الناس كل الوقتالوقت، وبعض الناس كل الوقت ولكنك ال تستطیع أن تخدع 
  .ومن ھذا المبدأ نتساءل عن مكانة هللا وفعلھ في لیلة القبض على عیسى 

كأنھ ینسب الى هللا المكر " الشبیھ " من یعتقد بھذه المسرحیة الھزلیة أي اسطورة ف
كأنھ المخادع الواھن الذي أراد أن یخدع الیھود فخدع المالیین من ووالتضلیل 

الیھا الضعفاء یلجأ  طرق الغش تلكونعلم بأن ؟  حیلتھالبشر بسبب قلة 
   !والمحتالون

لماذا ضلل ھذا هللا حتى تالمیذ ورسل المسیح الذین بشروا بموتھ وصلبھ في كل ف
لماذا لم یكشف لھم الحقیقة بل تركھم  ستة قرون ،المسكونة وتبعتھم الكنیسة لمدة 

ھل ). 52:آل عمران " (  ار هللاأنص"  بـ في ضالل ؟ الیسوا ھم من سماھم القرآن
لب  یعقل ان یقوم هللا بخداعھم والتشبیھ علیھم بأن معلمھم وحبیبھم ومسیحھم قد صُ
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" الحكیم " الیست من اسماء هللا الحسنى عند المسلمین ھو  !بینما ھو لم یصلب ؟
فھل من الحكمة ان یقوم بالتلبیس والتدلیس على رسل المسیح الحواریین الذین قیل 

كَفروا الَى يوم الْقيامة " : عنھم   الَّذِين قووكَ فعاتَّب الَّذِين لاعجآل (  "و
   ).55:عمران

دة ھذه القرون الستة بین صلب المسیح وبین ظھور محمد ، ھل كان أین كان هللا م
ً فاستیقظ أو في سھو فتذكر ً بعد قرون لیستدرك خطأ أوقعھ  ،نائما حتى ارسل محمدا

ً بعد ان اوقع شبھھ  ھو على الناس یوم خدعھم وغش عیونھم حین انقذ المسیح سرا
على  –وھو القدیر  –بادر ؟ لماذا لم ی..الصلب " یتخیلون " على غیره أو جعلھم 

ارسال نبي بعد الصلب مباشرة لیحذر الناس من حادثة الصلب ویخبرھم بحقیقة 
 ! وتفاصیل كل ما حدث في لیلة القبض على عیسى ؟

ونسأل من المسؤول عن ضالل مالیین المسیحیین طوال تلك العصور التي آمنت 
بالصلب والفداء بینما كان بصلب المسیح ؟ ھل سیعاقبھم ھذا االلھ ألنھم اعتقدوا 

: بشعة ؟ ألن یتقدم حینھا الملحدون لیعترضوا قائلین الخدعة ال بھذهھو من خدعھم 
ّھ" ان الذنب لیس ذنب من آمنوا بصلب المسیح انما ذنب من غشھم و   .علیھم"  شب

ً لھم  : ھل یلیق بقداسة هللا وعدلھ ان یطرحھم في البحر مكتوفي االیدي قائال
  ! احذروا البلل ؟

  
  إلھ ھندوسي أم روماني ؟

ً بآلھة الرومان  –البدیل الشبیھ  –" الدوبلیر " الیست اسطورة  تجعل هللا شبیھا
أو أحد آلھة الھندوس كفشنو وكالي   ، ونبتون كزیوس وأبولو وجوبتیر ومارس

  .الذین كانوا یغشون ویحتالون ویتقاتلون وكرشنا،  
  : وھكذا بالضبط ما اقترفھ هللا في لیلة القاء القبض على عیسى اذ یقول القرآن  

 "رِيناكالْم رخَي هالو هال كَرموا وكَرما .  وي هال ذْ قَالنِّياى ايسِيكَ عفتَوم 
كَفَروا   ذِينال قوكَ فَوعاتَّب ذِينال لاعجوا وكَفَر  ذِينال نكَ مِرهطمو يلكَ اعافرو

ةاميقال موى يلیقول ابن كثیر في تفسیره   ).55و54آل عمران ( "  ا :  
  " نجاه هللا تعالى من بینھم ورفعھ من روزنة ذلك البیت إلى السماء وألقى هللا شبھھ

على رجل ممن كان عنده في المنزل فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة اللیل عیسى 
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 وكان ھذا من مكر هللا بھم. فأخذوه وأھانوه وصلبوه ووضعوا على رأسھ الشوك 
 وتركھم في ضاللھم یعمھون فإنھ نجى نبیھ ورفعھ من بین أظھرھم

وعنادا للحق  وأسكن هللا في قلوبھم قسوةیعتقدون أنھم قد ظفروا بطلبتھم 
  ).54ال عمران  –ابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم ( " مالزما لھم 

  :وجاء في القرطبي 
  " قال . عن الفراء وغیره ;  من حیث ال یعلمون استدراجھ لعباده: ومكر هللا

مكر هللا مجازاتھم : وقال الزجاج . كلما أحدثوا خطیئة جددنا لھم نعمة : ابن عباس 
: البقرة " [ هللا یستھزئ بھم : " كقولھ ; فسمي الجزاء باسم االبتداء ; على مكرھم 

وأصل المكر في  .وقد تقدم في البقرة ] .  142: النساء " [ وھو خادعھم " , ]  15
  ).54ل عمران آ –القرطبي  –جامع ألحكام القرآن ال. " ( اللغة االحتیال والخداع 

  
ھل یمكن ان نصدق بأن الرب االلھ القدوس یعتبر ! فھل هللا مخادع كذاب محتال ؟

بل ان المسلمین اعتبروا ان احد !  وثنيوالمخادعین وكأنھ الھ " خیر الماكرین " 
  :یقول القرطبي في ذات المرجع " ! الماكر " اسماء ربھم الحسنى ھو 

  " فیقول تعالى  في أسماء هللاوقد عده بعض العلماء . اسم فاعل من مكر یمكر مكرا
اللھم : ( وكان علیھ السالم یقول في دعائھ .  یا خیر الماكرین امكر لي: إذا دعا بھ 

أسماء هللا شرح وقد ذكرناه في الكتاب األسنى في ) . وال تمكر علي  امكر لي
  ).54آل عمران  –القرطبي " (  الحسنى

  
ھل اضطر الھ االسالم ان یكشف عن شخصیتھ الحقیقیة أمام صلیب المسیح 

ً بانھ  ً على الناس ؟" خیر الماكرین " معترفا   الذي قام بالخدعة الكبرى مشبھا
) ابلیس ( أال یخبرنا الكتاب المقدس بأن صفة المكر واالحتیال ھي صفات الحیة 

حيوانَاتِ البرِية التي عملَها الرب االله،  جميع احيل وكَانَتِ الحيةُ  ": بقولھ 
تفَقَال ةارلْمل :هال الا ققحا  نَّةجرِ الشَج ِكُل  نم كُال تَا 1:3تكوین " ( ال.(   

ً أو خیر الماكرین، ألن المكر ھي صفة الشیطان  لكن حاشا للرب ان یكون ماكرا
ً بأن ھذا االلھ "  خیر الماكرین" فأي الھ یوصف بأنھ !  واآللھة المزیفة  فتأكد یقینا

ً  هللا ولیس االلھ الحقیقي"  شبیھ" ھو  ً كبیرا    ! تعالى عن ذلك علوا
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  !میكافیلي مظلوم 
: صاحب مبدأ "  میكافیلي" الم یحن الوقت لالعتذار من السیاسي االیطالي  

، انما ناقل ؟  اذ قد اكتشفنا انھ لم یكن مخترع ذلك المبدأ "  الغایة تبرر الوسیلة"
ولو بالمكر  ل ووسیلة لبلوغ الغایةالذي یجیز اقتراف اي فعلھ من االسالم ، 

سلمین وتلفظوا تلك االقصوصة المھینة عن ألم یحن الوقت لتتركوا یا م  !والخداع
ً صلب ومات على الصلیب ثم قام  والشبیھ"  شبھ لھم"  ، وتؤمنوا بأن المسیح حقا

  في الیوم الثالث قیامة عزیز مقتدر ، وذلك لخالص نفوسكم الغالیة علیھ ؟
  

  !لكنھ أھمل االنجیل  ..الھ االسالم حفظ عیسى 
انھ قام بإنقاذ ) وھو احد اسماءه في القرآن " ( الماكر " نتعجب من ھذا االلھ 

الذي ارسلھ مع " اإلنجیل " وحفظ رسولھ عیسى ، في حین تھاون وأھمل في حفظ 
بحسب معتقد المسلمین بأن ( رسولھ عیسى ، وترك االشرار یزیفونھ ویحرفونھ 

من أكثر أھمیة لدى الملك ، ھل الساعي  :ومن ھنا نسأل ) . االنجیل محرف 
كالم الملك ووصایاه " ي لرسالة الى الشعب أم الرسالة ذاتھا وھوحامل ا
فھل للرسول أھمیة لو لم تكن ھناك رسالة یحملھا ؟ حتى لو كان  ؟"وقوانینھ

ً فلن نختلف على ذلك ، لكن للرسالة أھمیة أعظمال فلماذا حفظ هللا  .رسول مھما
. رسولھ ونجاه بینما ترك رسالتھ لتتحرف وتُضل المالیین على مر العصور 

ً في    :حالتین وبذلك یكون الشر الذي اقترفھ ھذا االلھ متمثال
إضالل البشر لمدة ستة قرون في عمیلة احتیال ومكر قام بھا في انقاذ  -1

ً البشر في ضالل   ..! معتقدین بصلبھنبیھ تاركا
 !للتحریف  تعریض رسالة ھذا الرسولالبشر في اضالل  -2

  
من التحریف ، لكي ینقذ ما ) االنجیل ( فلماذا لم یتصرف ھذا االلھ ویحفظ رسالتھ 

یمكن انقاذه بعدما قام بالقاء البشر في ضاللة اعتقادھم بان المسیح صلب بینما ھو 
  ھ العقلیة ؟لم یصلب ؟ لماذا لم یتعلم من أخطاءه ؟ فھل ھذا مستوى الھ وقدرت

على ھذا االلھ اظھار برائتھم  بطئولو كان الیھود أبریاء من دم المسیح ، فلماذا أ
ً الى كشف المبرء یقودنا  عن تبرئة الیھود ، ھذا السؤال ! ستة قرون ؟ مدى حتما

  !وھو القرآن .. الحقیقي للیھود من دم المسیح 
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ُذكر بموقف المسلمین العدائي والرافض بشدة لوثیقة الفاتیكان بتبرئة  لن یفوتنا ان ن

  م والتي رأوا فیھا مؤامرة ضدھم 1963الیھود المعاصرین من دم المسیح عام 
ولم یلتفتوا الى ما ھو مكتوب في كتابھم الذي بین ایدیھم ، عن تبرئة القرآن للیھود 

  ).157:النساء " (  ولكن شُبِه لهم وما قَتَلُوه وما صلَبوه : " بقولھ ! من دم المسیح 
ً ، فلماذا ھم عام  1350فالقرآن قد سبق الفاتیكان في ھذه التبرئة بمدة  تقریبا

  ون؟غاضب
  

  ! الیھودیبرء دیدات الشیخ 
األشھرعلى مستوى العالم االسالمي في التخصص الشیخ أحمد دیدات یعتبر الشیخ 

سأقتبس كالمھ بالحرف الواحد من أحد لذا . لمقارنة بین المسیحیة واالسالمفي ا
ً ایاھم كیف سیدافع عن الیھود ویبر لنرى أشھر كتیباتھ أھم من دم المسیح معتبرا

  :  ما سطره قلم دیدات بالحرف لنقرأ! عمھ واقربائھ أبناء 
  " ال ینبغي لنا ان ننسى أن الیھود انما ھم في قفص االتھام ألنھم متھمون بقتل

ونحن المسلمین مكلفون بالدفاع عنھم ضد اتھام عیسى المسیح 
ومھما كانت خطایا الیھود . ، ألن العدالة ینبغي ان تأخذ مجراھا المسیحیین

اذ قال  هللا سبحانھ وتعالى قد برأھم من تھمة قتل المسیحفإن .. 
ً : " عز من قال  لقد كان العالم المسیحي  .157النساء " وما قتلوه یقینا

على مدى حوالي ألفي عام،  ویقتل أبناء عمومتنا الیھودیضطھد ویطارد 
لكنھا لیست ھل ھي شروع في القتل ؟ یجوز . بسبب جریمة قتل لم یرتكبوھا

فاننا نسحب  وبتخلیصنا الیھود من جریمة قتل لم یرتكبوھا. ة قتلجریم
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مسألة صلب المسیح بین الحقیقة .." ( الھواء من شراع اصحاب االناجیل 
  ).24و 23ص  –ترجمة علي الجوھري  –دیدات  –واالفتراء 

“ We must not forget that the Jews are in the dock, alleged for the murder 
of Jesus Christ; and we as Muslims are constrained to defend them 
against the Christian charge, because justice must be done. Whatever 
their sins of commission and omission, Allah exonerates them from the 
charge of murder. He says: FOR OF A SURETY THEY KILLED HIM NOT.  
(Holy Qur’an 4:157) ... The Christian world has been unjustly 
persecuting, and hounding and killing our Jewish cousins for nearly 
two thousand years for a murder they did not commit. Attempted 
murder? — may be! But murder? — NO!”.  
                              (Crucifixion or Cruci-Fiction? - Deedat – page 8-9).  

  
 ،من دم المسیح صك البراءة الیھود منحتوھكذا تتضح لنا الجھة االساسیة التي 

وبوثیقة رسمیة دینیة ال تقبل المراجعة او االنكار  !القرآن ولیس الفاتیكان  وكانت
  ) !!157سورة النساء ( وھي 

ً ،آخرة المسیح  حوللكن لو تفحصنا القرآن  فھل سنعثر على  كوثیقة كاملة جیدا
  ...اثباتات موتھ ؟ لنرى 

  

 
  
  !نادي على الشاھد األول لن
" ا كُنْتم نيكًا ااربي ملَنعجو  ةَي بِالصانصواوكَاة الزا ويح تما دم "  
  ).31:مریم (  

فلو كان المسیح . ھي مفتاح النص الذي یثبت موت المسیح "  ما دمت حیاً " عبارة 
 ً قد صعد الى الى السماء دون ان یموت على االرض لوجبت علیھ الزكاة تنفیذا

كَاة  واوصاني" لوصیة هللا  الزو ةَابِالصيح تما دوكیف سیزكي في ، "  م
؟ وھل "  ما دمت حیاً : " یة تقول السماء ان كان قد رفع الیھا دون ان یموت واال
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ھناك فقراء في السماء لیزكي لھم عیسى ؟ أم تراھم المالئكة ؟  فلو انھ لم یمت 
ً على  فیكون قد خالف الوصیة ألنھ ال یستطیع ان یزكي في السماء ، وان كان حیا

  ؟وبأي عملة االرض ویزكي فأین یقیم اآلن ومن ھم الذین یعطیھم الزكاة 
ً  الزكاة والصالة، دام حیا توصي عیسى بالصالة والزكاة ما  اآلیةثم ان    !معا

ً  یعني أنھ ال یصلي فھذاال یزكي  فإن كان    !ایضا
انھ : والحل األمثل ھو ! معا ، أم أنھ ال یصلي وال یزكي  إما أنھ یصلي ویزكي

ً على االرض ثم صعد الى السماء وبذلك  فلو ! انتفى عنھ فرض الزكاة مات قبال
  !شاھد قوي  .االنسان سقطت عنھ الفروض  مات

  
  !الثاني شاھد نادي على الون

آتَينَا " : اقرأ  ابن  عيسىالكتَاب وقَفَّينَا من بعدِه بِالرسل وآتَينَا  موسىولقَدْ 
 كُمنْفُسى اوتَه  ابِم ولسر كُماءا جفَكُلَّما قُدُسال وحبِر دْنَاهياِنَاتِ ويبال ميرم

  ).87:سورة البقرة  ("   تَقْتُلُونَ وفَرِيقًا  كَذَّبتُماستَكْبرتُم فَفَرِيقًا 
  :ونقف مع عدة مالحظات  
  

الیھودیة برسالة : نالحظ بأن الفریقین الذین ارسلھما هللا قبل االسالم ھما :  أوالً 
ً فریق موسى ثم فریق . موسى ، والمسیحیة برسالة عیسى  والقرآن یذكر اوال

ثم یفصل عن ردة فعل الیھود تجاه الرسالتین فیقول عن االول اي فریق . عیسى 
ً كذبتم : " موسى  ً تقتلون : " اي فریق عیسى ، ویقول عن الثاني " فریقا   " !وفریقا

 ً ً في المقطع االول من النص ، ھكذا ذكر : ثانیا ً ثم عیسى ثانیا كر موسى اوال ُ كما ذ
ً في المقطع الثاني  ً والقتل ثانیا   . التكذیب اوال

 ً القرآن یسمي صراحة موسى وعیسى ، اذ ال یذكر من االنبیاء في ھذا النص : ثالثا
  التكذیب على موسى والقتل على عیسى ؟سواھما ، أفال یقع 

فلیس من  –كما یعتقد اخوتنا المسلمین  –من جھة البالغة التي تمیز القرآن :  رابعاً 
ً " كذبھم " البالغة في شيء ان یذكر القرآن نبیان ممن  الیھود ، دون ان یذكر مثاال

   !من الذین قتلوھم ؟
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 !لیتقدم الشاھد الثالث 
 انْقَلَبتُم علَى قتلافَانْ مات او الرسل  خَلَت من قبلهوما محمدٌ ا رسول قَدْ "

  ).144:آل عمران( "أعقابكم
وان محمد ! أي ماتوا " خلوا " فالشاھد القرآني یثبت بأن كل الرسل قبل محمد قد 

ً یمكن ان یموت أو یقتل  المسیح ھو من الرسل قبل محمد فیكون وبما ان ! ایضا
ً قد    :التفاسیر القرآنیة جاء في  !بمعنى مات " خلى " المسیح ایضا

  "افسیخلوا كما خلومن قبلھ الرسل  قد خلتمحمد إال رسول  وما 
آل  – البیضاوي  -تفسیر انوار التنزیل واسرار التأویل" (القتل أو بالموت
 .)144عمران 

  " یموت كما ماتت الرسل : من قبلھ الرسل أي  قد خلتوما محمد إال رسول
الوجیز " ( ارتددتم كفارا بعد إیمانكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قبلھ

 ).144ال عمران  – في تفسیر القرآن العزیز
 " إلیھ عند  إنما ھو فیما هللا بھ صانع من قبضھ صفمحمد : یقول جل ثناؤه

 عند انقضاء وماتواانقضاء مدة أجلھ، كسائر رسلھ إلى خلقھ الذین مضوا قبلھ، 
  ).144ال عمران  –الطبري  –جامع البیان " ( .مدة آجالھم

 " !فإن مات أو قتل " نفھمھا بالموت بدلیل قرینة اآلیة " خلت " فكلمة 
المعجم المحیط وثاقة ، فنزید حجة شاھدنا الموثوقة  المعاجم العربیةإلى  بالعودةو

ا وخَالء"  :یقول ً ُوّ ل ُ لُ خ ْ ُخ ُو ا ل ْ َخ الَ ی   فرغ: المكان واإلناء ونحوھما -:خلو خَ
َ منھ : خال فالن من العیْبِ  ىء ِ ه عنھ خال ،بَر َّ ن الذم أي تنز ِ ، أي سقط عنك . فالن م ٌّ خالك ذم

ءُ . الذم ْ ى وذھبَ  :خال الشي ضَ َ   ".مات :خال فالن .م
 " مكانُه وخَال :ىماتضلإلمام الفیروزآبادي -القاموس المحیط ("  ، وم  

اء -باب الواو والیاء  لُ الخَ ْ   ).فَص

  !الشاھد الملك   - الرابع المزدوج الشاھد
كَفَروا  انِّي متَوفِيكَ اذْ قَال اله يا عيسى "   ذِينال نكَ مِرهطمو يلكَ اعافرو

 كُمحفَا كُمجِعرم يلا مث ةاميقال موى يلوا اكَفَر  ذِينال قوكَ فَوعاتَّب ذِينال لاعجو
  ).54:آل عمران (  " بينَكُم فيما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ 
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ما قُلْت لهم ا ما امرتَني بِه انِ اعبدُوا اله ربِي وربكُم وكُنْت علَيهِم شَهِيدًا ما " 
 " كُنْت انْت الرقيب علَيهِم وانْت علَى كُلِ شَيء شَهِيدٌ تَوفيتَنيدمت فيهِم فَلَما 

  .)116:المائدة (
واختالفھم لیس سوى ما سببھ موت " متوفیك " دة اختلفوا حول كلمة وكالعا

المسیح من قلق وارتباك في صفوفھم فأرادوا تأویلھ وتحویره قدر استطاعتھم ، 
ولكن ! تعني الموت " الوفاة " ومع ذلك فقد بقي منھم من قال بعض الحقیقة وأن 

  :لنقرأ .. بعضھم حصرھا في بضع ساعات من الموت 
وقال محمد بن . أي ممیتك إني متوفیك : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " 

من أول النھار حین  توفاه هللا ثالث ساعات: إسحق عمن ال یتھم عن وھب بن منبھ قال 
والنصارى یزعمون أن هللا توفاه سبع ساعات ثم أحیاه قال : رفعھ إلیھ قال ابن إسحق 

تفسیر القرآن " (  أماتھ هللا ثالثة أیام ثم بعثھ: إسحق بن بشر عن إدریس عن وھب 
  ).55آل عمران  –ابن كثیر  –العظیم 

  
: قال االمام البیضاوي " ! نوم ال" لكنھم اعترضوا بأن معنى الوفاة ھنا یعني 

  " ! نائماً  روي ان عیسى توفاه هللا"
ختار بل ھناك من المفسرین من ا! وما الحكمة والسبب في التنویم قبل الرفع ؟

إذ قال هللا یا "اذكر  : " اذ قاال  تفاسیر مضحكة مثل ما جاء في تفسیر الجاللین
  ! " قابضك "عیسى إني متوفیك

ولماذا لم " قابضك " وال ادري من اي معجم استخرجوا معنى كلمة متوفیك بمعنى 
ً عن " قابضك : " یقل القرآن صراحة وبعبارة غیر ملتبسة    ؟" متوفیك " عوضا
ایجاد مخرج آخر للتخلص من كلمة ولعلم المفسرین بضعف تفسیرھم حاولوا 

التي تعني الموت ، فاستندوا في دعواھم على آیتین في القرآن تتحدث " الوفاة "
  ). 60:االنعام ( و ) 42:الزمر ( عن وفاة النوم 

ال  بمعنى الموت الحقیقي ما" الوفاة "لقرآن قد استعمل كلمة اوغاب عن ھؤالء بأن 
  :وھذه امثلة ! مرة  25یقل عن 

"كلو هونِ الد ندُونَ مبتَع ذِيندُ البعا ََي فدِين ني شَكٍّ مف كُنْتُم ن قُل يا ايها النَّاس انْ 
كُونَ من المومنين يتَوفاكُماعبدُ اله الذِي  نْ اا ترما104:یونس (  "و (   
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" يقُلاكُمفونَ تَوعجتُر ِكُمبى رلا مث بِكُم كِّلذِي وتِ الوملَكُ ال11:السجدة(  "م.(   

" ذِينالماهفتَتَو  كُملَيع مَونَ سقُولي ِبِينيكَةُ طئَمثم وهللا خلقكم " ).29:النحل ("  ال
والَّتي ياتين الفَاحشَةَ من نسائكُم فَاستَشْهِدُوا علَيهِن " ).70: النحل" ( یتوفاكم 

" ..الموت  يتَوفاهناربعةً منْكُم فَانْ شَهِدُوا فَامسكُوهن في البيوتِ حتَّى 
  ). 46: یونس (  ".. نَتَوفينَّكَواما نُرِينَّكَ بعض الذِي نَعدُهم او "  ).15:النساء (

ً لل –كل ھذه النصوص القرآنیة وغیرھا الكثیر  تقول بأن  – تطویللم اذكرھا تفادیا
  !الوفاة تعني الموت 

" ینة القر" ما عدا االیتین المذكورتین التي عنت فیھما الوفاة بالنوم والسبب ھو 
و " یتوافكم في اللیل " ل كلمة اللفظیة الظاھرة التي تفسر الوفاة بمعنى النوم مث

  :ولنقرأ االیتین " التي لم تمت في منامھا "
فَيمسكُ  ) 1(  منَامهاانْفُس حين موتها والتي لم تَمت في  يتَوفىاله  " : األولى

  .)42:الزمر (  "التي قَضى علَيها الموت ويرسل اخْرى الى اجل مسمى 
ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ ثم يبعثُكُم فيه  يتَوفاكُم بِاللَّيل وهو الذِي " :  الثانیة

االنعام ( "  م بِما كُنْتُم تَعملُونَليقْضى اجل مسمى ثم اليه مرجِعكُم ثم ينَبِىكُ
:60.(  

  !)  منام –لیل  (احبائي القراء ؟ القرینة  مھل الحظت
، فلم  )54وال عمران  116المائدة ( ثت عن وفاة المسیح بینما النصوص التي تحد

ً على اي قرینة تنسب الوفاة الى معنى مجازي یعني النوم  ھذا ما ! تحتوي ابدا
یقنعونا بھ ، ان وفاة عیسى كانت وفاة النوم ، وھو ما لم تقولھ  یحاول المسلمون ان
  . آیة اخرى في القرآن ھذه اآلیات ، وال اي

 یللالنوم والقرینة مثل  حول وفاة عیسى ان یخرجوا لنا من االیتیننتحدى القوم ف
  !تثبت بأن الوفاة تعني النوم ؟

_______________________  
ھو حالة وفاة یقبض فیھا هللا الروح ثم یعود یبعثھا مرة اخرى  ھل تصدقون ان النوم)  1( 

، ولكن دعنا نقول انھا حالة  اآلن ھذا ما یقولھ القرآن ، ولن نناقش فیھ ؟ قبل االستیقاظ
البشر ، بحسب قول القرآن ، فلیس فیھا االن اي اختصاص معجزي ولیس فیھا  تصیب كل

  .عیسى في وفاتھ ال من قریب وال من بعید اي اشارة الى



46 
 

؛  46یونس " (  نتوفینك "نجد في القرآن ثالث نصوص عن محمد بكلمة إننا بل 
معضلة في تفسیر كلمة  قد واجھ اي مفسر على وال نعثر) 77؛ غافر  40الرعد 

فھموھا بمعنى واحد اي  بل الواقع انھم .ھا معاني متعددةاءعطبإاو " نتوفینك "
فھم یفسرون الوفاة بمعنى الموت حین تتعلق بمحمد ولكن عند تناولھم  !الموت 

   " !یمشون على البیض" ذات الكلمة حین تتعلق مع المسیح تجدھم 
فال مشكلة في موت محمد بعكس موقفھم من وفاة المسیح ، ألن موتھ مصیبة لھم 

ألنھ حینھا سیتحتم علیھم الرجوع الى االنجیل ومستندات التاریخ التي تتحدث عن 
  ! كیفیة موتھ بتفصیل شدید وھو ما یزعجھم

 

 
 

ً من عبارة  ،نیة بحق المسیح آالقر" متوفیك  " وبما ان المسلمین یتحرجون جدا
 لنقرأ كیف تصرفوا.  ) الحقیقة وھم یخافون ھذه( النھا تعني موتھ الحقیقي 
ترجم عبارة  وقد.. مانة أب Palmerولنقرأ كیف ترجمھا ،  بترجمتھا الى االنجلیزیة

 ! بانھا الموت" متوفیك " 
Palmer 

and take  dieWhen God said, 'O Jesus! I will make Thee 
Thee ..  

 ً  : وھكذا ترجمھا .. ھكذا ترجمھا بالمر بشكل دقیق.. حسنا
 Rodwell 

Remember when God said, "O Jesus! verily I will cause 
, and will take thee up to myself to diethee   

  
ً من ان یعترفوا بحقیقة  واالن لنقرأ كیف تالعب مترجمون اخرون بترجمتھا ھربا

. والمستخدمة في كبریات مواقعھم ولنبدأ باشھر ترجماتھم . ت المسیحمو
ً موقع  والدعوة االسالمیة في  التابع لوزارة االرشاد" االسالم " وخصوصا
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، والمعتمد من الشیخ دیدات ومركزه العالمي لنشر االسالم وأعني بھا  السعودیة
 :ترجمة عبدهللا یوسف علي 

Yusuf Ali 
Behold! God said: "O Jesus! I will take thee and raise 
thee to Myself   

ً منھا " متوفیك " عبارة  رأیتم كیف ھرب یوسف علي من ترجمةأ لیضع بدال
بأن المسیح  ،لقد حرفھا ببساطة لیخدع الغربیین وغیر العرب !  " آخذك: " عبارة 
 : Shakirكیف ترجمھا  لنقرأاآلن و !  لم یمت

Shakir 
And when Allah said: O Isa, I am going to terminate the 
period of your stay (on earth) and cause you to ascend 
unto Me.  

لیھربوا من " متوفیك " كل ھذا التحریف لعبارة ؟  ھل ترجمھا كما ھي.. بربكم 
 :ولنقرأ كیف ترجمھا بكدل ! لیخدعوا غیر العرب  ، حقیقة موت المسیح

Pickthall 
(And remember) when Allah said: O Jesus! Lo! I am 
gathering thee and causing thee to ascend unto Me. 

 
 عند بعض المترجمین "متوفیك " عبارة ان  ؟االمانة عند اھل االمانة  ھل الحظتم

   "I am gathering thee" !  ولیس  " to die " الموت: تعني ببساطة 
ترجمة  دون ان یغیر.. فاراد ان یھرب من حقیقة صلب المسیح ..علي  اما شیر

 : لنقرأ !. فلجأ الى ھذا الحل.. الكلمة الى كلمة غیر مضبوطة 
Sher Ali 
Remember the time when ALLAH said' `O Jesus, I will 
cause thee to die a natural death and will raise thee to 
Myself  

ل ھذا فلماذا ك".  موتة طبیعیة سأجعلك تموت  "!  االمانة في الترجمة ما ھذه
  ؟ نیةالقلق في ھذه الترجمة القرآ
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فأیھا ھي .  یضیفون ویحذفون ما یشاؤون للضحك على الذقون بھذه البساطة
 ؟ " متوفیك " لعبارة الترجمة الصحیحة

فنرى بأن .. بحق محمد  " التوفى " فحین وردت عبارة.. من جھة اخرى
 .. " الموت" صحیحة بمعنى  المترجمین لم یترددوا من ترجمتھا كما ھي

 : )40: الرعد (  في سورة عن محمد فقد جاء
" وا مدُهذِي نَعال ضعنَّكَ با نُرِينْ مانَّكَ  ويفكَ  نَتَولَيا عنَّمفَا  ابسحنَا اللَيعو غَبال ".  

 :ترجمھا بیكدل كمثال على مدى تزییفھم وتحریفھم للمعاني لنقرأ كیف 
Pickthall 
Whether We let thee see something of that which We have 
promised them, or make thee die (before its happening), 
thine is but conveyance (of the message).  

 ! Die  لقد ترجمھا ھنا بـ
راموا الى ، فقد  55:في ال عمران حینما وردت عن المسیح  الكلمةولكن نفس 

ن قد آبأن القر) الغیر عربي  ( تحریفھا والتالعب بمعناھا لكي ال یظن المسلم
ً  فلماذا ھذه االزدواجیة ؟ . اعترف بموت المسیح   ؟ الیس ھذا تحریفا

  
  ! "متوفیك إني "  سؤال حول عبارة دیدات یتھرب من

  : ففي إحدى محاظرات الشیخ أحمد دیدات في الدنمارك ، بعنوان 
Is The Bible The Word Of God: A Lecture In Denmark  

، قام شاب مسلم لیطرح  96وبالتحدید في فترة األسئلة والسؤال الثاني ، والدقیقة 
ً حول معنى  جرى في لیلة القبض على عیسى من القرآن والحدیث ما علیھ سؤاال

وما قتلوه : " قولھ تتناقض مع مع وانھا   )55:آل عمران(  " إني متوفیك" عبارة 
  : السائل اذ قال المسلم.  " وما صلبوه 

 "  ھل بامكانك ان تتفضل بتوضیح ما جرى عن موت یسوع  .السالم علیكم
اذ قال هللا یا : " بحسب القرآن والحدیث ، ألنھ في أحد مواضع القرآن یقول 

وفي . خذ حیاتك منك وبالحرف معناھا سأ" . عیسى أني متوفیك ورافعك  
 !؟"  وما قتلوه وما صلبوه: " مكان آخر قال

  فكیف تتوقعون كانت اجابة دیدات ؟   
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ً .." تلوه وما صلبوه وما ق" من سورة النساء  157لقد كرر أمامھ االیة  مردفا
ً " !!  ان ھذا ما حدث وما حكاه لنا القرآن: " بقولھ ً  –متجاھال اآلیة  –أو جاھال

ً عن "  أني متوفیك: " األولى التي قرأھا علیھ السائل المسلم  ً صفحا وضاربا
ً للحرج الشدید ألنھا صریحة في معناھا الذي  ،النقاش حولھا ً بھا أو تجنبا إما جھال

ثم دارت مناظرة صغیرة بینھ وبین المسلم حول الشخص الذي  !یثبت موت عیسى 
ً من عیسى مما أغضب دیدات صلب اذھب : " ل للشاب یقوواضطر ان  بدال

  !!" واسأل علماءك
  !! بالكر والفر فضل دیدات االنعتاق من ھذا المزنق ،بكل بساطة 

 
  : ھنا  باإلمكان مشاھدة ما جرى على موقع یوتیوب

Is The Bible The Word Of God: A Lecture In Denmark - Deedat (10/11) 
http://www.youtube.com/watch?v=87g72PbDr2Q&feature=related  
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  : 

 ! 

 
یومنا  والى الناصري" یسوع " االول بأنھم قد قتلوا  فالیھود معترفین ومنذ الیوم

 ! ، وال یوجد اي خالف بینھم حول ھذا الحدث التاریخي الذي اقترفوه ھذا
   :  وبحسب مبادئ االعراف الجنائیة والقضائیة ! فالجاني قد اعترف

 ! الواحد" االعتراف " فأن ألوف األدلة ال تعادل قوة 
  !في غضون دقائق وسیحكم فیھا القاضي فلو اعترف المتھم ، انتھت القضیة

 
 : )  وھذا مصدر موثوق بھ (  دائرة المعارف الیھودیة اعترافھم انقلھ منو

 !وشددوا على قراءة السطور الثخینة التي تحتھا خط! الصلب: لنقرأ تحت عنوان 
The Crucifixion 
In handing over their prisoner to the procurator, Pontius Pilate, the Jewish 
officials refused to enter the pretorium as being ground forbidden to Jews. 
They thereby at any rate showed their confidence in the condemnation of 
Jesus by the Roman power. Before Pilate the sole charge could be 
attempted rebellion against the emperor. In some way, it would appear, the 
claim to be king of the Jews (or possibly of a kingdom of heaven) was 
made before him by Jesus himself, as is shown by the 
inscription nailed up in derision on the cross. To Pilate the 
problem presented was somewhat similar to that which would present itself 
to an Indian official of to-day before whom a Mohammedan should be 
accused of claiming to be the Mahdi. If overt acts in a disturbed district 
had accompanied the claim, the official could scarcely avoid passing 
sentence of condemnation; and Pilate took the same course. But he seems 
to have hesitated: while condemning Jesus, he gave him a chance of life. It 
appears to have been the practise to grant to the Jewish populace the 
privilege of pardoning a prisoner on public holidays; and Pontius Pilate 
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held out to the rabble surrounding the pretorium (for most responsible 
heads of families must have been at this time engaged in searching for 
leaven in their own homes) a choice between Jesus and the other Jesus (bar 
Abbas), who also had been accused of rebellion. The mob had naturally 
more sympathy for the avowed rebel than for the person who had 
recommended the payment of tribute. It chose Barabbas; and Jesus was 
left to undergo the Roman punishment of Crucifixion in 
company with two malefactors" 

 
 http://www.jewishencyclopedia.com/vi...rch=jesus#1007:  الرابط

  
  :ترجمة للسطور المھمة 

  " ان االدعاء بكونھ ملك الیھود قد تفوه بھ یسوع نفسھ امام بیالطس كما
 " !ظھرت مكتوبة كالتھمة التي سُمرت على الصلیب 

  " لقد اختارت الجموع باراباس ، وترك یسوع للعقاب الروماني
  " !!باالشتراك مع اثنین من االشرار بالصلب 

    
بأن یسوع  قد صرحت بأوضح العبارات المفھومةدائرة المعارف الیھودیة  ھا ھي

   . بجریمتھ كان اعتراف الجاني ذلكو !قد مات على الصلیب 
 یة القرآنیةاآل وتسد المنفذ على !"  باالطنان" القانونیة والجنائیة تعد  فاالدلة

  . ختلف علیھاالمُ .. الیتیمة . .الغامضة ، الوحیدة 
  

  !ذھب لیصطاد االنجیل ، فاصطاده االنجیل 
ببحث " فرانك موریسون " مفكر بریطاني فذ وھو المحامي  وأخبر قرائي عن قیام

تتوقعون كانت نتیجة  حدوث قیامة المسیح ، فماذا ضني وباألدلة القانونیة لینفيم
كتابھ بعكس االتجاه الذي أراد السیر فیھ ، بعد أن اكتشف مدى  بحثھ ؟ لقد تحول

كتابھ كأوثق  د حقیقة صلب وقیامة المسیح ، فنشرصدق وقوة االثباتات التي تسن
  .أنصحكم بقرائتھ " !  من دحرج الحجر: " بحث حول تلك الحقائق بعنوان 
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 : 
 !؟لماذا صمت رسولكم عن تحدید ما حدث لعیسى أرجوكم أخبرونا 

 ً ھل قضیة كھذا تستحق ان . في حین كان یتحدث عن تفاصیل كثیرة ال تھم احدا
تدرون ما الذي یعنیھ  ال ن في متاھات مظلمة ،ھائمی ویدعكم ، یغفلھا رسولكم

ً  ؟ " شبھ لھم "في قولھ الغامض  كتابكم  لماذا لم یقترب ؟لماذا لم یقل صاحبكم شیئا
ً من تفسیر ھذا النص الغامض عن مصیر عیسى ؟   !ابدا

من لكان  ، المسیحیین واالنجیل بخصوص الصلب لو كان اراد ان یكشف تحریف 
 ً ً في تحدید ما الضروري أن یقدم تفسیرا ً جدا انھ لم یصلب بو حدث للمسیح واضحا

 ً   !یقول بذلك ؟ ، صحیح واحد فقطفھل ھناك حدیث ، ابدا

 
 : ان یأتوا بنص حدیث صحیح واحد یقول فیھ محمد : المسلمین اخوتي أطالبانني 

 )؟  ..... "  (.............: " تعني التالي  "بھ لھم شُ  "
لماذا صمت ؟  لماذا  !؟ " لیلة القبض على عیسى" عما حدث في  ماذا قال محمدف

، كبیرة وضخمة كضخامة عدد من  كھذه امام قضیة خالفیة كبرى سكت
  :ألم یقل القرآن  ؟..ل الحق من الباط" لیبین " من اتى  الیس ھو ؟یعتنقونھا

  " كَ الذِّكْريلنَا النْزاو لنَّاسل ِنيتُبا لم هِميلا ِل44النحل  " ( نُز(.  

 " نَالنْزا امو  تَابككَ اللَيعَّا ملَه ِنيتُبذِي لال يه64:النحل  " ( اخْتَلَفُوا ف.(  

  
ً ان ال نعثر على أي حدیث نبوي صحیح وال حتى جملة واحدة یخبرنا  الیس غریبا
ً عن كیفیة وقوع الشبھ وما ھیتھ  ً مختصرا فیھ محمد عن قصة الشبیھ أو توضیحا

  وما الذي جرى لیلة القبض على عیسى ؟
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ت فقط أقل أھمیة والسیرة تكتض بأبواب وأحادیث لیسفي حین ان كتب األحادیث  
من ھذه القضیة االساسیة والخالفیة بین االسالم والمسیحیة ، انما ھناك أمور ال 

النكاح  ادیث التفصیلیة عنمثل االح .تعدو كونھا مجرد ترھات وسخافات
ولعق االصابع بعد االكل ، ، واالستنجاء بثالث حجرات وقتل الكالب ، والحیض

وكالم االشجار وسالم االحجار وأكل الجراد والضب والضبع وغمس الذباب 
وشرب بول البعیر وترضیع الكبار للكبار ، وصبغ الشعر واالنتعال بالیمین 
والرقي من العین والسحر والشؤم من المرأة وقتل الوزغ بالضربة االولى ، 

، ونوم الشیطان في األنوف وبولھ في االذن الخ والتثاؤب والعطاس ونھیق الحمیر 
  !!!الخ 
یشفي غلیل الباحثین یحكي ما  ،نص حدیث نبوي  قصاصة على حتى نعثر وال

ً ؟  ً مریبا   وقع في لیلة القبض على عیسى ؟ الیس ھذا عجیبا
  " !! المسیح لم یُصلب" بل ال یوجد نص حدیث واحد قال فیھ محمد بأن 

ً یعلم تمام العلم ان المسیح قد مات : وقد أثبتناه إن ما نستطیع إثباتھ  ان محمدا
ً ثم قام وارتفع الى السماء ، وما خوفھ من الصلیب وتردده لالعتراف  مصلوبا

ال الدلیل الثابت ألي محكمة عادلة لسقوط إبموت المسیح وصلبھ بشكل علني 
وتلعثم في فلو وقف أي شاھد نفي أمام محكمة . وبطالن قضیة الشبیھ المزعوم 

 ً ً عن االتیان بأي برھان أو احتجاج ، مكتفیا شھادتھ وتردد في أقوالھ عاجزا
ً وتتخذ بحقھ االجراء  ً وبھتانا باالنكار وحسب ، أفلن تعتبر المحكمة شھادتھ زورا

  !القانوني الذي یعاقب على شھادة الزور ؟
  

 !؟" شبھ لھم " فما ھو التفسیر الصحیح لنص 
 قد تعني عشرات المعاني ؟" شبھ  : "وعبارة }  شبھ لھم { النص الغامض یقول

 ! ربما تشابھت مالبسھ مع آخر! ربما تشابھت شخصیتھ مع آخر
اما باقي جسده فبقي  ،فقط " برأسھ  " ربما شبھ !ربما تشابھ مكان الحدث علیھم ؟

اعتقدوا انھم  ربماول  .)كما رأینا  المفسرین قال ھذا بعض علماء ( على حالھ
صلبھ قد قام وارتفع  النھ بعد.. في حین انھم فشلوا في ذلك ،بصلبھ قد انھوا تعلیمھ 

  ؟!رفعھ هللا 
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 انَّا قتَلْنَاوقَولهِم  "ألنھ لو دققنا النظر في النص سنجد بأن القاتل یعترف بجریمتھ 
ميرم نى ابيسع يحسمال هال ولسواالعتراف سید ). 157و156النساء " (   ر

االدلة ، والقرآن ال ینفي ما جنتھ ایدي الیھود بقتل المسیح انما ھو رد على 
"  رسول هللا: " استھزائھم وتبجحھم بقتل المسیح والدلیل ھو ذات النص حین قالوا 

 ً ً ھاما قتلوه فلماذا " رسول هللا  "ان كان الیھود یقولون عن المسیح : ونسأل سؤاال
فھو اذن المسیا المنتظر الذي طال انتظارھم "  المسیح "اذن ؟ وان كانوا یدعونھ 

لھ فلم صلبوه ؟ والجواب انھم ال یعترفون بھذا انما كان قولھم مجرد استھزاء 
 ً   :قال الرازي  .وسخریة ویحمل معنى االفتخار بأنھم تخلصوا منھ نھائیا

  " ٱلَّذِى   { فرعونكقول أنھم قالوه على وجھ االستھزاء  ولَكُمسنَّ را
تفسیر مفاتیح الغیب ، التفسیر .." (27: الشعراء}  ارسل الَيكُم لَمجنُونٌ 

  ).157النساء  –الرازي  -الكبیر
 

ً على افتخارھم ھذا ألنھم فشلوا في القضاء  قام  على المسیح ألنھوالقرآن جاء ردا
وصلبوه وماصلبوه ، وذلك ألنھم لم یحققوا فھم قتلوه وماقتلوه . في الیوم الثالث

  ".رفعھ هللا الیھ " غرضھم من صلبھ بسبب قیامتھ او بتعبیر القرآن 
  الیھود المنتمین لمذھبضمنھم من  بأن الذین حكموا على المسیح كانولنالحظ 

الیؤمنون بالقیامة والروح ، وبحسب معتقدھم ال قیامة من  موھ"  الصدوقیون " 
وبھذا نفھم قول الیھود وسخریتھم بأنھم قتلوا المسیح . الموت ، انما فناء لالنسان

بأنكم  علیھم ومن ھنا جاء الرد القرآني. بمعنى انھم الشوه وانھوا حیاتھ الى االبد 
  . ھ قام من بین األموات ألن صلبھ لم یالشیھ ولم ینھي رسالتھ ألن !فشلتم 

  
ً لتوضیح األمر   ً : ولنضرب مثال ً ابتدأ بالمذاكرة والدرس استعدادا لنفرض ان طالبا

لالمتحانات الدراسیة ، ولكن بعد ان ظھرت النتیجة تبین انھ قد رسب ، فقام والده 
فقول االب ال ینفي ان " ! انت ما ذاكرت وما درست انما شبھ لك : " یخھ قائالً بتوب

فاالبن كأنھ لم یذاكر . االبن لم یذاكر بل یعني ان المذاكرة لم تأت بالنتیجة المطلوبة 
انما النفي ینصب على آثار ما فالنص القرآني ال ینفي صلب المسیح . ألنھ رسب 

اي المقابلة بین أمرین " المقابلة "  وھذا االسلوب في الكالم یسمى اسلوب. حدث
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یظھر احدھما بأداة نفي واآلخر باداة اثبات ، ال لنفي حقیقة األول بل الظھار فضل 
لیس انتم ارسلتموني : " ولنا أمثلة كقول یوسف ألخوتھ . األمر الثاني على االول 

كال بل  فھل ینكر یوسف ان اخوتھ قد باعوه ؟). 8:45تكوین " ( الى ھھنا بل هللا 
ً بقولھ وھذا . لیقابل بین قصدھم وبین قصد هللا    :االسلوب ورد في القرآن ایضا

 آل" ( وَ تَحسبن الَّذِين قتلُوا في سبِيل اله امواتًا بل احياء عنْدَ ربِهِم يرزَقونَ " 
ة موتھم وھي انھم احیاء فھو ال ینفي حقیقة موت اولئك بل نتیج ).169:ان رعم

 . بشكل توكید  فاظھر القتل بشكل نفي ، والحیاة عند ربھم. عند ربھم
ٰكن ٱله وما رميت ولـٰكن ٱله قَتَلَهم  فلَم تَقْتُلُوهم  ":وقولھ  لـو تيمذْ رٰى امر" 

  ). 17: األنفال سورة ( 
  

  : اآلیتین واآلن قارنوا
  !شبه لهم  ولكنقتلوه وما صلبوه  ما

  !رمى  هللا ولكنرميت اذ رميت  ما

  

ً  فھل هللا ینفي ان المسلمین قد!  ولكن هللا قتلھم فلم تقتلوھم قتلوا المشركین ؟ طبعا
ذات ما نفاه وھو .. تفاخروا بذلك  انما نفى أن المسلمین قتلوا المشركین حینما! ال

ولكنھم  ،فیكون انھم قتلوه  .عن الیھود حینما تفاخروا وسخروا من قتل المسیح 
النھ قام  ( صلبوه كأنھم ما ولكن.. وصلبوه . ) النھ قام وارتفع ( قتلوه كأنھم ما
   .) وارتفع
ان فعلھم لم یأت بالنتیجة المطلوبة وھو التخلص من  عنيبم} شبھ لھم { فیكون 
لم  االسالم ال سیما بأن رسولھذا النص بھذا الشكل،  ویحق لنا ان نفسر ! المسیح

 ً ففضل الصمت  ،قد عجز عن ایجاد حل لھذه المعضلة ھ ربما الن  !یفسره ابدا
  !  المطبق
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ّ " القرآن  والمعلوم أن ، ولكونھ لم ویمكن ان یُفھم بعشرات المعاني "  ال أوجھحم
ً ما الذي جرى لیلة القبض على عیسى ، فإن عبارتھ  وما قتلوه : " یوضح أبدا

انھ نفي  : األول! قد جعلت المسلمین أمام تفسیرین مختلفین ). 157النساء " (یقیناً 
ً  ظنھملم یقتلوا " ان الیھود  : الثانيو القتل ،   " !یقینا

ولنقرأ ھذه الحزمة " !!  الظن" أي ان القتل ال یعود على عیسى انما یعود على 
  :من التفاسیر لیتبین لنا كیف فسروا النص 

  
  "وھذا كقول الرجل للرجل : ً وما قتلتھ یقـیناً، ما قتلت ھذا األمر علـما

ّ علـى غیر یقـین ما { : علـم فـالھاء فـي قولھ إذا تكلـم فـیھ بـالظن َ و
 ُ َتَل ُ ق ذكر من . وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أھل التأویـل. عائدة علـى الظنّ } وه

ثنـي معاویة بن صالـح، : ثنا عبد هللا بن صالـح، قال: حدثنـي الـمثنى، قال: قال ذلك
: قال} وما قَتَلُوه يقـيناً { : عن علـيّ بن أبـي طلـحة، عن ابن عبـاس، قولھ

ثنا : ثنا إسحاق، قال: حدثنـي الـمثنى، قال.یقـیناً لـم یقتلوا ظنھم : یعنـي
ما قتلوا : قال} وما قَتَلُوه يقـيناً{ : ولھیعلـى بن عبـید، عن جویبر فـي ق

ّھم یقـیناً   ).157النساء  –للطبري  –جامع البیان ( ." ظن
  

  "وقیل  ً كَذَاكَ تُخْبِر عنْها العالمات بِها  :كقول الشاعرمعناه ما علموه یقینا
ً إذا  قتلت الشيء علماً من قولھم .  وقَدْ قَتَلْت بِعلْمي ذلكُم يقينا ونحرتھ علما
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 – البیضاوي -تفسیر انوار التنزیل واسرار التأویل (." أردت أن تبالغ في علمك
  ).157النساء 

  "وقولھ تعالى : } ً } قتلوه { اختلف المتأولون في عود الضمیر من } وما قتلوه یقینا
ً، فالمعنى : كما تقول ھو عائد على الظن:  فقالت فرقة قتلت ھذا األمر علما

 ،ً ھذا قول ابن عباس والسدي وما صح ظنھم عندھم وال تحققوه یقینا
 ).ابن عطیة -تفسیر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز(.." وجماعة

  
  " جریر عن ابن عباس وأخرج ابن } ً یعني لم یقتلوا : قال} وما قتلوه یقینا

ما قتلوا ظنھم : وأخرج ابن المنذر عن مجاھد في اآلیة قال.ظنھم یقیناً 
تفسیر الدر المنثور في  (" وأخرج ابن جریر مثلھ، عن جویبر والسدي.یقیناً 

  ).السیوطي -التفسیر بالمأثور
  

ومتى توصلنا الى انھم اختلفوا حول معنى ھذه العبارة القرآنیة ، فلن یتسنى لھم 
ً لقتل الظن  والقاعدة المتبعة عندھم ! استخدامھا كنفي للقتل ، ألنھا قد تعني نفیا

ُل بھ االستدالل: " تقول  أي ال یجوز االستدالل " !  ما تطرق الیھ اإلحتمال یبط
  !! بدلیل لھ احتماالت مختلفة 

نصوص بینما فماذا تبقى للمسلمین لیرفضوا حقیقة تاریخیة مثل صلب المسیح ، 
قرآنھم ال تقطع الشك بالیقین ؟ بل لیس في جعبتھم سوى نص واحد یتیم تتطرق 

من كل الجھات ، بل ویخالف نصوص قرآنیة اخرى تثبت موت  تالیھ االحتماال
واالعتراف سید  ،ناة بالقتل بل وتخالف شھادة واعتراف الج. المسیح ووفاتھ وقتلھ

  !األدلة 
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فلو دعینا اخوتنا المسلمین الى مشوار قصیر الى المحكمة وقلنا ھلم یا معشر 
المسلمین لنحكتم وایاكم الى قضاة المحكمة الشرعیة بخصوص قضیة الشبیھ 

وحججكم امام عدالة المحكمة ولنرى كیف ستحكم في ظل الدوبلیر ولنقدم حججنا 
  :الثغرات القانونیة التالیة 

ونص واحد ال یرد  ملتبسة، ھل من العدالة ان تأخذ المحكمة بشھادة آیة واحدة -1
 !في القرآن اال في موضع واحد ال غیر ؟

ھذا النص ظھر بعد ستة قرون من الحادثة وصاحبھ لم یكن شاھد عیان وال  -2
 !ان ؟عی سامع

ھل من العدل ان تحكم بقضیة تاریخیة كبرى كحادثة صلب المسیح على  -3
ضوء نص غامض مبھم ، وآیة ملتبسة غیر واضحة قامت الشبھات علیھا 

 !لدى مفسري القرآن انفسھم 
بل وتناقضت بخصوص ھذا النص آراء وتفاسیر العلماء لتوضیح معناه   -4

ما انزل هللا بھا من  ، وھناكمن ھنا " ة ململمُ " بقصص متضاربة وحكایات 
ُل بھ  : "ومعلوم للجمیع القاعدة القائلة ! سلطان ؟ ما تطرق الیھ االحتمال یبط
فال یحق االستدالل بنص واحد ال تفسیر لھ موحد وال معنى " !  االستدالل

 ! واضح بل تدخل الیھ احتماالت ال حصر لھا 
ً  المحكمة الناظرة لھذه القضیة وإنني على یقین بأن وسیحكم . ستلقي بھا خارجا

بدفع  ویُلزم المدعّيببطالن أدلة الشبیھ ھذه خالل دقیقتین بالضبط ،  القاضي
 ً   !ال أكثر  ثانیة 120خالل  ، كل ذلكتكالیف المحامي ایضا

  .صالتي أن یستخدم الرب ھذا العمل الصغیر لمجد اسمھ
  آمین. اقرأوه ، وشاركوه مع اصدقائكم المسلمین لخالص نفوسھم بالمسیح  
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ان شدة قلق المسلمین من عالمة الصلیب جعلتھم یتخذون كافة التدبیرات لمحاربة 

  ! عالمة الصلیب ولو كانت كشعار لنوادي ریاضیة 
  !حذر من الصلیب یُ  ،وزع في البالد االسالمیة الخلیجیةیُ  ، صورة منشور مطبوع هھذو
  

  


