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  ..مقدمة 
  

الشيخ أحمد  أمثال،  من أعداء المسيحيةاالسالم ومشايخ المسلمين " دعاة" عتادإ
لعبة سمجة على ممارسة  ، رهمعمران وغي خت وتلميذه الشيخ زاكر نايك واألديدا

ضد إيمان المسيحيين يستمدونه من "! تحدي"ن القاء وهي عبارة ع ممجوجة 
، وفيها نقرأ أقوال انجيل مرقس االصحاح السادس عشر ختامالفقرة الواردة في 

   :الرب لتالميذه

 "يننمومال عتَتْب اتاآلي هذِهي، : ومبِاس يناطونَ الشَّيخْرِجي

 يحملُونَ حياتٍ، .مونَ بِالسنَة جدِيدَةويتَكَلَّ
 ، َوناربى فَيضرملَى الع مهدِييونَ اعضيو«.  بنَّ الرا مث

اءمى السلا تَفَعار مها كَلَّمدَمعبهال ينمي نع لَسجو ،.  ما هماو
وا وجفَخَر مكَالال ِتثَبيو مهعم لمعي بالركَانٍ، وم ِي كُلزُوا فكَر

ةاتِ التَّابِعبِاآلي .ين20-17:16مرقس ( ".آم(  

  
 وقد دأب ديدات وتالميذه على تحدي المناظرين المسيحيين بصفاقة بالغة قائال:  

اليك اذن ف " وا شَيىا مميتًا ال يضرهموانْ شَرِب" : و كنت حقاً مؤمناً بكالم المسيح ل"
  )!!( " لن يضرك ، فتثبت لنا إيمانكاشربه ولنرى كيف  ، هذا الشراب المسموم

  
، قام أحد المسلمين  1 ستانلي شوبيرجففي مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس 

ه شربها لو كان طالباً من 2في فترة االسئلة بتقديم قنينة تحوي سماً الى القس ستانلي

                                                             
  : یمكن مشاھدتھا ھنا   1

.com/watch?v=aBFXajsIaSkhttps://www.youtube  
   The Ultimate Test Of The True Believer: بعنوان 

قسیس سویدي من الجماعة الخمسینیة أقام مناظرتان مع   Stanley Sjoberg ستانلي شوبیرج 2
ً "لیس  متمكن في وظیفتھ ، لكنھ ھذا القسیس مجرد واعظ كنسي. دیدات    ةفال خبر"! مناظرا

  . ظرة وال قدرة على طرح الحجج السلیمة القاطعةلدیھ بأسالیب المنا
فكان من أسالیب دیدات الخبیثة استحضار الغافلین عن علم وحقل مقارنة األدیان لمناظرتھم وإظھارھم 

  !البارعة  بطرقھ االستعراضیة وبالغتھ الجدلیة ، كالمھزومین
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، وهي األلعوبة التي تعلمها من استاذه  18:16مؤمناً فعال بكالم المسيح في مرقس 
  !!ديدات 

  
  !سم الالقس ستانلي شوبريج  وهو حيمل قنينة 

  
مجاهدين بكل صنوف المكايد لتشكيك هذه هي اللعبة الخبيثة التي يمارسونها 

  .المؤمنين بإنجيلهم
كبر"يصرخون ويكبرون  ،لمطلبهم المسيحي يستجب وحين ال نهم أحرزوا كأو !"اله أ

  !!ن كالم المسيح ووعوده غير صادقة أو ، وهنهاضد المسيحية وأثبتوا  نصراً
  

هذه العروض المسرحية والدراما قد أشهرها بين الدعاة المسلمين ، الشيخ أحمد 
كثر من البر اهين ديدات ، الذي كانت جعبته تكتض بهذه االلعاب السحرية أ

  .والحجج االكاديمية العلمية
  

على الجوء الى هذه البهلوانيات الرخيصة ، إلمتاع  ولقد إعتادوا لسنوات طويلة
  !آذانهم لسماع كل ما هو مثير واستعراضي   جمهورهم من المستحكة

  
إذ سيكشف هذا البحث .. ولكن خيوط مكائدهم أمست أوهن من خيوط العنكبوت 

أراجيف تحدياتهم بنور المسيح لمة اله المقدسة ، ويبدد زيف أقوالهم أمام قوة ك
  . الحي الغالب الى أبد اآلبدين والساهر على كلمته ليجريها
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ديدات في محاضراته وندواته ان يوزع كميات هائلة من المنشورات  الشيخ دأب

  في جنوب افريقيا ، IPCIلنشر اإلسالم  العالمي  االسالميالتي يطبعها مركزه 
تهاجم جميعها ! ) صفحة  60الى  40ال تتعدى الـ  جلها( كتيبات صغيرة الحجم 

  .االيمان المسيحي 

                                   
  

  !  3الدينية في المساجد" خطبه"ولقد انتهج هذا االسلوب حتى في 
مطبوعاته ليتعلموا كيفية تقديم السموم  فكان يوزع على المسلمين في المساجد

  !!للمسيحيين ويجربوهم في ايمانهم
  :الدينية التي القاها ديدات في أحد المساجد ، بعنوان " الخطبة"شاهدوا هذه 

If the Lable Shows Your Intent Wear It -  59الدقيقة  

                                                             
كراھیة  یعلمون ابناءھم المسیحیین أن رجال الدین: اكذوبة المسلمین التي طالما رددوھا   3

وأنھم یتدربون فیھا على استخدام كتب االسالم لمجادلة المسلمین (!!) المسلمین في الكنائس 
وھي إكذوبة بالغة الھوان لكل عاقل یزور أي كنیسة ویسمع صلواتھا وعظات !  وتنصیرھم 

الناس مھما كان خادمھا المتكلم ، إذ لن یسمع سوى اإلنجیل یتلى ویُشرح ، وصلوات ألجل كل 
  !لیست الكنائس منھا یخرج المتظاھرون الصاخبون للتدمیر والحرق . دینھم ولونھم 
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 مركزه 4يطبعه زاهي األلوان منشوروقد وزع على جموع المسلمين في المسجد 
IPCI  ،  وهو عبارة عن قصة كرتونية مرسومة بطريقة الكاريكاتير تحكي عن محاورة

وقد شرح لهم كيفية استعمالها  ، جونمع مبشر مسيحي اسمه  أحمدبين مسلم اسمه 
  !! 5مع المبشرين المسيحيين بغية هزيمتهم وطردهم

  

  
                                                             

ً انھ طبع منھ ربما مائة ألف نسخة أو یزید    4   !قال دیدات في خطبتھ مزھوا
  
 الومن المسلمین في المسجد حفظ آیات معینة منھ ،  ویطلبدیدات الكتاب المقدس یستخدم    5

فى ً أنھ أمام  شأنھ من ذاھ أن یخَ ً وواثقا !" عالمة العصر"جعل السامع یسلم دون تفكیر معتقدا
  !!الذي قھر النصرانیة 
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كهذه .. ه في مساجد اخرى خطب األراجيف والشبهات الواهنة أثناءوكان يكرر هذه 
 1:11:00الدقيقة و  A Dire Warning: الخطبة بعنوان 
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وقد ( تتحدث عن المبشر جون فبركها ديدات من خياله ، " خيالية"وهي حكاية 
مع ان ما ال يحصى من المبشرين السود والملونين !) رسمه ديدات كشاب أبيض
ا ، لكن ديدات يريد تأليب المسلمين ضد الرجل االبيض ينشطون في جنوب افريقي

  6!وكأنه الممثل الرسمي للمسيحية 
وقد قال ديدات في خطبته انه هو هذا أحمد ( يطرق جون باب مسلم يدعى أحمد 

فقام أحمد بإختبار إيمان . ليدعوه لاليمان بالمسيح المخلص! ) حينما كان شاباً 
  ).18-17:16(انجيل مرقس  في كلمات المسيحقراءة منه  طالباًالمبشر جون ، 

يشربها وال لأن يختار أي نوع من السموم يريد ثم قدم أحمد تحدياً صفيقاً للمبشر ب 
ديدات المبشر وقد صار يتلعثم ويكتئب  صوروطبعاً . يموت ليثبت صدق ايمانه 

ي دقبول التحل جون وبعد مطالبات أحمد واصراره على.. مرتعداً من هذا التحدي 
  ..بأن ليس لديه االيمان الكافي جون  وشرب السم القاتل يعترف المبشر

كتابه على قارعة الطريق ، بينما يقف  ياًملق بجلده تنتهي الحكاية بهروب المبشرل 
منتصباً ضاحكاً بزهو طالباً منه العودة متى صار لديه االيمان الكافي ) ديدات(أحمد 

  !ليقدم له سموماً من أنواع أخرى 
 : في المسجد  جموع المسلمينقائال ل بصفاقة بالغة ديدات ويتفاخر

فسیھرب ھذا الخبیث كالكلب  ،لشرب السم  بھذا التحدي اذا واجھتم أي مبشر "
  (!!) 7"وذیلھ بین رجلیھ

  

  

 !قافزين  مزهوينم العربية وطاروا بها المسلمين الى لغته هاقد ترجمهذه النشرة 
منها ما ال يحصى من النسخ  واوقد طبع .": " تحت عنوان وظهرت 

االسالمية  المواقعها في معظم تعاعن زر مالتي تباع على أرصفة الدول العربية ناهيك
  :كهذا الموقع . على االنترنيت

                                                             
ً على االنترنیت) االسالم دین الرجل األبیض: ( ناراجع كتاب  6 لتتعلم منھ كیف یبغض . مجانا

  " ! العبد" ویحتقرون خلقتھ ولونھ ویدعونھ بــ  األسودالمسلمون اإلنسان 
ً نتیجة صفاقة دیدات   7   !في الفصل األخیر من ھذا الكتاب سنرى معا
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http://www.ahmeddeedat.net/wps/modules.php?name=myBooks2&op
=open&cat=5&book=271  

بالعربية كما طبعوها مترجمة وهي  شاهدون صور الحكايةفي الصفحات القادمة ست
  :ككتيب
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مزهواً مقهقهاً ، بينما يفر  )ديدات (  ف أحمدكيف يقتالحظون في نهاية القصة 
في ايحاء اسالمي بأن المبشر ..  8هرباً وقد القى كتابه المقدس على االرض" جون"

  !!!أمام سؤال واحد من مسلم " هزم"ودينه المسيحي وكتابه المقدس قد 
  
  
 بنعمة القدير بتفكيك وتقطيع أوصال هذه الشبهةفي الصفحات التالية سنبدأ و

  ..تندثر وتتالشى كما يضمحل الظالم أمام النور  بحيث  المتهافتة
  
  

                                                             
دیدات  كان یكمنھتصویر الكتاب المقدس وھو ملقى بھ من صاحبھ الھارب ، یدلنا على ما   8

وتبعھ من حقد مكبوت ضد كتاب هللا المقدس ، وال یرى دیدات غضاضة من طبع ھذه 
فتصوروا  .افریقیا ذات األكثریة المسیحیة ب المنشورات المھینة للمسیحیة في جمھوریة جنو

على االفتراءات الموجھة "! رد"أي ان یطبع مسیحي مجرد ! العكس یارعاكم هللا  إن حدث
  !د الحرابة بقطع أطرافھ ثم صلبھ الى إیمانھ في أي دولة إسالمیة ، ألن یطبقوا علیھ ح
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.. المسلم اسلوب لولبي مؤدلج في تناول النصوص الكتابية المقدسة  ةيمارس الداعي
تابي ، اي اقتطاع االيات او أنصاف االيات من سياقها الك"! القص"منتهجاً اسلوب 

  .الترويج لديانته االسالمية عبر الطعن في الكتاب المقدسورفعها عالياً ، في سبيل 
 السلوب المسلم قس االصحاح السادس عشر خير مثال وهذا النص من انجيل مر

  . في معاملة كتابنا المقدس المعوج
  

  

نصوص اخرى من ، على ضوء هذا المبدأ يتمثل في تفسير نصوص الكتاب المقدس 
وخير دليل لما ان الكتاب هو أفضل مفسر لنفسه  أي .ذات الكتاب المقدس

  . تعنيه كلماته
 تاركين نريد النصوص التيال نأخذ منه ف.. الكتاب المقدس عندنا وحدة متكاملة ان

دون  ةواحد آيةوال نستخدم  .ي ، التي تتحدث عن ذات الموضوعالباقالنصوص 
ما ورد في و ما ورد في ذات االصحاحو ا من آياتوما لحقه اما سبقه الرجوع الى
 . او ما ورد في باقي اجزاء الكتاب ككل،  ذات السفر

  !صفحاته  بأن تبدأ بتفسيره من ذات..  بديهيات تفسير اي كتاب وهذه من
 

 . ايضاً قرآن المسلمينمن اصول تفسير  وهذا
  . من نفسه: هو تفسيره اوال  القرآنابجديات تفسير  بأن من قال علماءهمإذ 

 "  من القرآن من أراد تفسير الكتاب العزيز: قال العلماء فما أجمل  , طلبه أوال
فقد بسط , فقد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان  منه في مكان

  ." في موضع آخر منه
 ). النوع الثامن والسبعون –السيوطي  –االتقان في علوم القرآن  ( 
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  :  األولالمحور   

حفظ الجـسد وليس إهـالكه 
  بالسـم

  
وعود المسيح بكل وقار وتعظيم ، أما ان طلب منه اختبار المبشر المسيحي يقرأ 

  !وامتحان كلمات المسيح ، بأن يشرب شراباً مسموماً فسيرفض 
  ..السم هو إهالك للجسد واتالفه  ألن

فشرب السم ال يجوز في الكتاب المقدس النه يضر الجسد ويميته ، والوحي يحذرنا 
  :من اضرار واتالف الجسد 

" حكَانَ ا ، النَّ هيكَل اله مقَدَّس الذِي انْتُم دٌ يفسدُ هيكَل اله فسيفسدُه الهانْ 
و17: 3كورنثوس  1." (ه.(  

كل الكتاب ان ال نفسد هيفتحدي المسلمين لنا مرفوض من اساسه عمال بأمر 
  !وشرب السم افساد .. أجسادنا 

" وه كُم الذِي فيكُم، الذِي لكُم من  هيكَل للروح القُدُسام لستُم تَعلَمونَ انَّ جسدَ
  ).19: 6كورنثوس  1" (اله، وانَّكُم لستُم النْفُسكُم؟

  
 "وامبِالتَّم كُمقَدِّسي هنَفْس مالالس لهظْ .افلْتُحو  كُمنَفْسو كُموحر  كُم كَاملَةً  وجسدُ

مول 23:5 الونيكيتس2(  .."بِال.(  
  
  " نيسة، كَما الرب ايضا للْكَبل يقُوتُه ويربِيهقَط،  جسدَه  فَانَّه لم يبغض احدٌ" 
  ).29:5افسس (
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ان كان االنسان الطبيعي ال يقتحم متناوال الداء والسم ، حتى لو كان يملك الدواء 
  !الفعال بيده االخرى 

  ..بالمؤمن الذي حذره الرب في كلمته المقدسة بأن ال يتلف جسده ففكي
  

  م متكال ـسـع الــال تشربن نقي
  على عقاقير قد جربن بالعمل

  

   :ثانيالالمحور   

  المسيحية تمنع تجربة الرب

  
  

هي وضع هذا النص مع  -الديداتية –أفضل جواب ساحق لهذه الشبهة االسالمية 
  !النصوص الكتابية التي تحرم تحريماً مطلقاً من تجربة الرب

 
 :يقول الوحي المقدس 

 " وا الِبرتُج بالر ف وهتُمبرا جكَم  كُملهةَاس16:6التثنية " (  ي م.(  
  
" مهل قَالو ،مهاءرِي ملاذَا: فَعمي؟ لونَنِبر15:12مرقس .." (  تُج.(  
  
  ).10:15أعمال .." (اله تُجرِبونَ  لماذَا فاآلنَ " 
  
 " الف كُملُوبوا قيتُقَسا فكَم ، ،خَاطساال موي  ةرِبي التَّجقَ ف8:3عبرانيين ( "فْرِال.(  
  

فالداعية المسلم في طلبه من المؤمن المسيحي ان يشرب السم دون أن يضره ليثبت 
  !ليس سوى مجرب للرب ، وموقفه تجديف على الروح القدس صحة ايمانه ، 
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    :الثالثالمحور   

  وعود مماثلة في العهد القديم

  
 كانسيح لجماعة المؤمنين به وع المالوعد بالمعجزات واآليات الذي قدمه الرب يس

  .ي الثبات صحة كرازتهم باالنجيلالكالم أ لتثبيت
اذ نقرأ في . صرفة روحية ليفهم ويدرك بطريقةقد ورد مثيله في العهد القديم و

   91المزمور 
  
1 بِيتقَدِيرِ يال ِلي ظف ،ِيلعتْرِ الي سف ناكاَلس.  
2 ِبلرل قُولي«: انصحي والْجم .هلَيع لتَّكلهِي فَاا«.  
  .النَّه ينَجِيكَ من فَخِّ الصيادِ ومن الوبا الخَطرِ 3
  .تُرس ومجن حقُّه. بِخَوافيه يظلِّلُكَ، وتَحت اجنحته تَحتَمي 4
5 يرطي مهس نم الو ،لفِ اللَّيخَو نتَخْشَى م ارِ، الي النَّهف  
6 ةهِيري الظدُ ففْسكٍ ياله نم الى، وي الدُّجلُكُ فسي ابو نم الو.  
  .اليكَ ال يقْرب. يسقُط عن جانبِكَ الف، ورِبوات عن يمينكَ 7
8 يا بِعنَّمارِاشْرازَاةَ االجى متَرو ركَ تَنْظنَي.  
9 نَّكَ قُلْتي«: الالْجم با ري نْتكَنَكَ،. »اسم يلعال لْتعج  

  .ال يالقيكَ شَر، وال تَدْنُو ضربةٌ من خَيمتكَ 10
11 نَّهكَ القرط ِي كُلوكَ ففَظحي كَيبِكَ ل كَتَهئالي موصي.  
  .علَى االيدِي يحملُونَكَ لىال تَصدِم بِحجرٍ رِجلَكَ 12
13 تَطَا ِِلالصدِ وسلَى االع . انَ تَدُوسبعالثو لالشِّب.  
14 »ِيهنَجبِي ا لَّقتَع نَّهي. الماس فرع نَّهال هفِّعرا.  
15 و ذُهنْقا ،ِيقي الضنَا فا هعم ،هل تَجِيبسي فَاوندْعيِدُهجما.  
 .»من طولِ االيام اشْبِعه، وارِيه خَالصي 16
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  :هل قرأتم هذا الوعد الروحي الجميل 
" تَطَا ِِلالصدِ وسلَى االع . لالشِّبانَ تَدُوسبعالثو."  

  
  .يس ، المتثمل في االسد والثعبانانه كالم مجازي عن مواجهة الصعاب وشرور ابل

  
  :  والسؤال هنا 

  هل قام نبي أو أي مؤمن بار في العهد القديم كله ليجرب الرب بذلك ؟
ضرغام  اسد للبحث عنسيذهب للغابة  هل زعم أحد رجال اله القديسين بأنه

  ؟" على األسد والصل تطأ"، عتمداً على وعد الرب في المزمور م !دمه بق ليدوسه
  ..أبدأ لم يحدث 

.. ومع من أراد من خدامه  ، الرب كان ينفذ هذا الوعد متى شاء هو بحكمته إنما
فنجا من أنيابها المفترسة  كما فعل مع النبي دانيال حين القاه الملك في جب األسود

  .)22:6يال دان(  !  بواسطة مالك الرب
ليحمي  وقتله اًاذ واجه اسد الملك داود النبي وبالمثل ما جرى في العهد القديم مع

  ). 36-34:17صموئيل  1(  خرافه
بفعل وهذا جرى مصادفة وليس  .بقدرته لكي يغلب األسد ويطأه 9وحقاً أعانه الرب

  . 91ليمتحن الرب ووعده في مزمور من داود  مقصود
  

  .ألن من يجرب الرب يهلك.. الرب  نفالمؤمنين ال يجربو
  !لكن الشيطان هو من يفعل 

  
  
  
  

                                                             
الرب  ": لمواجھة جلیات الجبار  مقولتھ التي أقنعت الملك شاول بالسماح لھ داود قالاذ   9

فَقَال شَاول . من يدِ هذَا الفلسطينيِ الَّذِي انْقَذَني من يدِ االسدِ ومن يدِ الدُّبِ هو ينْقذُني
ددَاوكَ«: لعم بالر كُنيلو ب37:17صموئیل  1" ( اذْه.(  
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    :الرابعالمحور   

  ! انـطـلعبة الشي 

  
  .يحلتجربة المس 91 ذات المزمور المثير للتأمل أن الشيطان قد إستخدم

اب آيات الكتب مستشهداً على تجاربه بالمكتوب بأن المسيح يجيب الحظاذ حينما 
من  اً مقدسة ، وقد اقتنصي التجربة الثانية ليستخدم نصوصف هتفتق ذهنالمقدس ، 

مجرباً  –ليوم مقتطعاً النص من سياقه كنهج المسلمين ا –بالذات   91هذا المزمور 
 المسيح وقائال:  

انْ «: له وقَال  فَه علَى جنَاح الهيكَل،ثم اخَذَه ابليس الى المدِينَة المقَدَّسة، واوقَ "
 ،فَلسى الكَ انَفْس حرفَاط هال ناب كُنْتكْتُوبم نَّهبِكَ، : ال كَتَهئالي موصي نَّها

: قَال له يسوع  .»فعلَى أيادِيهِم يحملُونَكَ لكَي ال تَصدِم بِحجرٍ رِجلَكَ
  ).7-5:4متى " (  ب الهكَ الر تُجرِبال : مكْتُوب ايضا«
  

انَّه : النَّه مكْتُوب" : لقد استخدم ابليس نصوص الكتاب المقدس ليجرب المسيح بها 

  وهي اآليات  ."يوصي مالئكَتَه بِكَ، فَعلَى أيادِيهِم يحملُونَكَ لكَي ال تَصدِم بِحجرٍ رِجلَكَ
  ) !! 91من مزمور  12و  11( 
  :انت إجابة المسيح قاطعة ومن الكتاب المقدس نفسه وك
 "وعسي هل ا«: قَالضيا كْتُوبم: ِب الركَ تُجلها ب7:4متى " ( الر.(  

على ضوء هذه الحادثة ، وبحسب كلمات الرب يسوع ، فإن أي إنسان وهب له شيئاً 
فاعي ليمسك بها ، أو من العقل لن يذهب الى برية او مستنقع ما ليبحث عن اال

  !لسموم ليشربها قبل األكل وبعده ليشتري من متجر أنواع من ا

والذي يقف في شوارع المدن  –المدرب على دروس ديدات  –فالداعية المسلم 
نفسه في "! الشيطان"االوروبية الكبرى ليدعو لدينه االسالمي ، يتقمص شخصية 

  !محاولة تجربة المسيحيين ورب المسيحيين 
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سفر التثنية  من مقتبسة بالتحديد كانت) 7:4متى (إجابة الرب يسوع على الشيطان 
التي جرب فيها الشعب "..مسا"وكانت حول حادثة . 16ية االصحاح السادس واآل

  !وما الذي جرى فيها ؟" مسا"فما هي حادثة .  الرب االله يهوه واغضبوه منهم
  : فلنقرأ 

  
  " مرِ ثموجِبِ الَى مع هِملاحربِ مسبِح ينس ةِيرب نم يلائرسي انب ةاعمج كُل  لتَحار

يدِيمفي روا فلنَزو ،ِبالر .بالشَّع بشْريل اءم كُني ملو.  
لماذَا «: فَقَال لهم موسى» .اعطونَا ماء لنَشْرب«: فَخَاصم الشَّعب موسى وقَالوا

  »لماذَا تُجرِبونَ الرب؟تُخَاصمونَني؟ 
لماذَا اصعدْتَنَا «: وعطش هنَاكَ الشَّعب الى الماء، وتَذَمر الشَّعب علَى موسى وقَالوا 

  »العطش؟من مصر لتُميتَنَا واوالدنَا ومواشينَا بِ
 القَائ ِبى الرلى اوسخَ مري«: فَصونَنمجريل يدَ قَلعبِ؟ ببِهذَا الشَّع لفْعاذَا ام«.  
وعصاكَ التي . مر قُدَّام الشَّعبِ، وخُذْ معكَ من شُيوخ اسرائيل«: فَقَال الرب لموسى 

ا النَّهبِه تبرضباذْهدِكَ وي يا فخُذْه ر.  
ها اَنا اقف امامكَ هنَاكَ علَى الصخْرة في حورِيب، فَتَضرِب الصخْرةَ فَيخْرج منْها  

بالشَّع بشْريل اءم« .يلائرسا وخونِ شُييع اممى هكَذَا اوسم لفَفَع.  
 ومال ما اسعدو عةَ«ضرِيبمةَ وسم « ،يلائرسي انب ةمخَاصم لجا نم لجا نمو

ِبلرل هِمترِبتَج  ينل؟«: قَائال ما بنَا الرطسي وف7-1:17الخروج ." ( »ا.(  

وقد ذكرت أربعة مرات .. هذه الحادثة انزلت عليهم غضب الرب ألنهم جربوه 
  . لكتاب المقدسأخرى في ا

  16:6تثنية 
  22:9تثنية 
  8:33تثنية 

   8:95مزمور 
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فإن كان الرب يكرر أمراً في كتابه المقدس  .هذه الحادثةخمسة مرات عدد تكرار 
   ؟..أفال يشير هذا الى أهمية ما قصد ايصاله لنا 

  

  

  :نقرأ  !الرب  تجربةلالفريسيين المرائين ورجال الدين هم من يطرحون شبهاتهم 
  
  ).6:8يوحنا " ( لهم ما يشْتَكُونَ بِه علَيه لكَي يكُونَ ،ليجرِبوه قَالوا هذَا" 
  
 " ونَفَتَقَدَّميِيسرالْف وهلاسو :» لجلرل لحي ل؟ هتَهارام لِّقطنْ يا» وهِبرجيمرقس " (ل

2:10.(  
  
آيةً منفَسالوه  ،ليجرِبوه ء اليه الفَرِيسيونَ والصدُّوقيونَ وجا"   مهرِينْ يا  اءمالس"  
  ).1:16متى ( 
  

بالضبط حين قام الفريسيون بتحدي المسيح بأن يقدم لهم آية من السماء ، فلم 
  ! يعطهم شيئاً 

سيح قد قام بمئات المعجزات العظمى فالم ،هذا ليس لكونه عاجز عن تقديم معجزة
انما ألن هذه  10.التي لم يعملها مثله أحد والواردة في االنجيل وكذلك في القرآن 

 .اآلب الذي رسمه لالبن في تجسده  التحديات ليس طريق
  

                                                             
10    " لسلْكَ الرتضفضعلَى بع مهضعاتٍ  لْنَا بجرد مهضعب فَعرو هال كَلَّم  نم منْهى ميسنَا عآتَيو

الْقُدُس وحبِر دْنَاهياِنَاتِ ويالْب ميرم ن253: البقرة " ( .. اب.(  
المرسلین اجمعین فالمسیح یفوق كل . فمعجزات المسیح لم یحلم نبي وال رسول باقترافھا 

  :یقول االمام البیضاوي بأن معجزاتھ لم یستجمعھا غیره . بمعجزاتھ
  " لم ، ألنھا آیات واضحة ومعجزات عظیمة  سبب تفضیلھوجعل معجزاتھ

  )البیضاوي " (  یستمجعھا غیره
    :بل انھ المفضل على غیره بسبب آیاتھ ، یقول الزمخشري 

  " ًل على غیرهوھذا دلیل بین ان من زید تفضیال ّ ُض   " ! بینھم باآلیات ، فقد ف
ّى المسیح بـ  ً أوجز القرآن ھذه الخوارق واآلیات عندما سم   ). 21:مریم" ( آیة للناس " حقا
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اب هؤالء في الكتتسمية  ..الذي يجرب المسيحية ورب المسيحية هو ابليس وأبناءه 
   " !أوالد األفاعي" :هي  المقدس

المعمدان أي انهم ابناء  اللقب الذي اطلقه خاتم أنبياء العهد القديم يوحنا ذاه 
  !ابليس 

" مهل قَال : دالوا اي ياعفاال،  اكُمرا نم  نوا مبرنْ تَهي؟اتبِ اغَضمتى " ( ال
7:3.(  

  :ألنهم يستحقوه  وكرر المسيح ذات المسمى عليهم
كَيف تَقْدِرونَ انْ تَتَكَلَّموا بِالصالحاتِ وانْتُم اشْرار؟ فَانَّه من ! اوالد االفاعييا " 

  ).34:12كتى " ( كَلَّم الفَمفَضلَة القَلْب يتَ
  

ليجربوا .. ن مثلما يفعل اليوم أشباههم من شيوخ المسلمي"! يطلبون آية"كانوا دوماً 
  .. (!!)حقاً أوالد األفاعي".. شرب السم "واآلية التي يكثرون بطلبها هي  .المؤمنين

  

 
 

  
  

  ! ص الكتاب المقدس لدعم تحديهما ت اقتبسا من نصوكالهما ، الشيطان وديدا
ديدات يطلب من جميع المسيحيين شرب السم الذي لن يضرهم وبه يثبتون صحة 

  .)18-17:16مرقس ( والمبني على كالم المسيح .. ايمانهم
 قبل ظهور أحمد ديدات ، مع المسيح الشيطان سبق له وانه استخدم هذه التجربةو

  !بألفي عام  يحيينلكي يجربها مع المس
  

من على جناح  فالشيطان كان ببساطة يريد سحب المسيح الى حافة السقف ليقفز
  .ذه بناء على وعد ورد في المزمورهل ينق الهيكل ليجرب الرب 

  !لالستخدام الترفيهي  هاذ ليس الكتاب المقدس ووعود ، محاولته المسيح فأحبط
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  .. لهكَالرب ا تُجرِب ال : فأجاب الشيطان 
وهو الجواب األصلح واألوفى ضد تجربة ابناء ابليس من الذي يتحدون بشرب السم 

  .اء على نص قاله الرب في االنجيل بن

  ..بأعماله وتعاليمه بكل الطرق بأنه ابن اله حقيقة الرب يسوع أثبت ان 
ذ كما رفض امتحان ابليس ، كذلك جماعة المؤمنين به أي كنيسته ال يلزمهم تنفيو

مطلب ديدات بشرب السم الثبات ايمانهم، فهناك ما ال يحصى من الطرق يمكنهم 
  .خاللها اثبات انهم حقاً تالميذ المعلم الرب يسوع المسيح

  

    :الخامسالمحور 

  ؟كل مؤمن يقوم بمعجزاتهل 
  

  !هل كل املؤمنني قد أعطيت هلم املواهب املعجزية ؟
 يات جميعاً يجب ان ترافق المؤمنين جميعاً ان المسيح له المجد لم يقصد ان هذه اال

 ! بكل مستوياتهم وقاماتهم الروحية 
 ! شياطين فليس كل المؤمنين قد اعطوا موهبة اخراج

 ! وليس الجميع قد اعطوا موهبة شفاء المرضى
 ! اعطوا موهبة التكلم بألسنة وليس الجميع قد

  .رهمان يض وكذلك ليس الجميع قد يتعرضوا لخطر شرب السم دون
 .. " المؤمنين " لقب فالجميع يقال عنهم

 .. من االيمان ما قسم له ولكن لكل واحد بحسب
ينْبغي انْ  انْ ال يرتَئي فَوق ما: من هو بينَكُم لكُلِ فَانِّي اقُول بِالنِّعمة المعطاة لي،" 

  " من االيمانِ مقْدَارا واحدٍ  لكُلِ  اله  قسم  كَما ل،يرتَئي، بل يرتَئي الى التَّعقُّ
 ).3:12رومية  (

  
  !المؤمنين كصانعي معجزات" كل"هناك أسباب تدلنا لماذا ال يجوز اعتبار 
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  : السبب األول
  :17الترجمة االنجليزية المبنية على الكلمة اليونانية االصلية تقرأ هكذا في االية 

'these signs will follow THOSE who believe'  
  "! كجماعة"صيغة الجمع هنا تعطينا الفكر الصحيح ان االيات ستتبع المسيحيين 

ل مؤمن ، أو من هذه االيات تتبع ك: فلو أراد التخصيص بكل مؤمن ، لقال 
  .لكنه لم يقل هذا(!!) يؤمن

يمان والمعمودية قام المسيح بتحديد ضرورة اال)  16العدد( اذ في ذات االصحاح 
  !لم يؤمن يدن " من"آمن واعتمد خلص ، و " من:  "بشكل فردي لكل

 .فهي معطاة ليس لكل مؤمن بمفرده انما للجماعة ككل" اآليات"أما 
  

وليس ان كل مؤمن  .المسيحية ككنيسة" الجماعة "لها فكل تلك اآليات ستعم
  !تلك اآليات معاً " كل" وحده سيعمل

  .خص المؤمن كفردوفيه سنفصل ما ي.. التالي  وهذا يقودنا للسبب
 

  : السبب الثاني
  : الوحي إذ كتب.. المقدس نفسه حول تلك المواهب نسوقه من الكتاب

كَما في جسدٍ واحدٍ لنَا "   نَّهةٌفَايركَث اءضعا ،نلكا  ولَه اءضعاال يعمج سلَي
جسدٌ واحدٌ في المسيح، واعضاء بعضا لبعض، : لكَثيرِينهكَذَا نَحن ا  ،عمل واحدٌ

رومية .." ( بِحسبِ النِّعمة المعطاة لنَا مواهب مخْتَلفةٌولكن لنَا   .كُل واحدٍ لآلخَرِ
4:12-6.( 

  
  :ية جيداً المسلمين من تالمذة ديدات هذه اآلفليسمع دعاة 

لَيا  سهل اءضعاال يعمدٌجاحو لمع ! 
  ! بِحسبِ النِّعمة المعطاة لنَا مواهب مخْتَلفةٌولكن لنَا  :وقوله 

  
  ! عمل واحد من المواهب المختلفة ) أي المؤمنين ( فليس لكل االعضاء 

أو يخرجون  فليس كلهم يشربون سماً وال يضرهم ، وليس كلهم يشفون أمراضاً
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انما هذه كانت معطاة لهم ككل وكجماعة ، وليس كأفراد يقومون .. شياطين 
  !بجميعها في وقت واحد 

  :ولنقرأ تفصيال  أكثر  على فم الرسول بولس 
  

"1 مالُواوهنْ تَجرِيدُ اا تةُ، فَلَسخْوا االهيا ةيوحبِ الراهومال ةجِه نا م.  
كُنْتُم امما منْقَادِ 2  نَّكُمونَ الَمتَع نْتُماقُونَاتُس ا كُنْتُمكَم ،كْمبانِ الثوى االلا ين.  
3 قُولي هال وحبِر تَكَلَّمي وهدٌ وحا سينْ لا ِفُكُمرعكَ اذلل :»ا وعساييمنَاث« . سيلو

قُولنْ يا قْدِردٌ يحا :»بر وعسي «قُدُسال وحبِالر الا.  
  .حدٌفَانْواع مواهب موجودةٌ، ولكن الروح وا 4
  .وانْواع خدَم موجودةٌ، ولكن الرب واحدٌ 5
6 ِكُلي الف كُلال لمعذِي يدٌ، الاحو هال نلكةٌ، وودجوال ممعا اعنْواو.  
7 ظْهطَى اعدٍ ياحو ِكُلل نَّهلكوةعنْفلْمل وحالر ار.  
8  نَّهدٍفَااحول ،ةكْمح مكَال وحى بِالرطعي  
 آلخَردِ، واحوال وحبِ الرسبِح لْمع مكَال  

9 آلخَردِ، واحوال وحانٌ بِالريما  
 آلخَردِ واحوال وحبِالر فَاءش باهوم.  

10 آلخَراتٍ، وقُو لمع  
 آلخَرةٌ، وونُب  
 آلخَرو ،احوراال يِيزتَم  
 آلخَرو ،نَةسلا اعنْوا  
 آلخَرو نَةسلةُ امجتَر.  

11  ،هنيدُ بِعاحوال وحا الرلُهمعا يكُلَّه هذِه نلكا وكَم ،دِهرفدٍ بِماحو ِكُلا لماسق
شَاءي.."  

 
  ؟ آلخر :ما معنى

  ؟ بِمفْردِه كَما يشَاء واحدٍلكُلِ  قاسماً: وما معنى 

  : لنواصل القراءة 
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"ةيسكَني الا فنَاسا هال عضدَ : فَوعباتٍ، وقُو مث ،ينلِّمعثًا مالث ،اءنْبِيا ايانث ،السر الوا

نَةسلا اعنْواو ،انًا، تَدَابِيروعا ،فَاءش باهوكَ مذل.  
29 يعمالْج للَع؟ السر  

 يعمالْج للَع؟ ااءنْبِيا  
 يعمالْج للَعونَ؟ الِّمعم  
 يعمالْج للَعاتٍ؟ اقُو ابحصا  

30 يعملْجل للَع؟ افَاءش باهوم  
 يعمالْج للَع؟ انَةسلونَ بِاتَكَلَّمي  
 يعمالْج للَعونَ؟ اجِمتَري ." 
 ).31-26و11-1:12كورنثوس  1 (

 
  ..كالم االنجيل هو خير مفسر لكالم االنجيل  إذن
  !أخرى نفهمه من نصوص ويعسر على إدراكنا ،نقف عنده وما 

المؤمنين حسب  االيات تتبع ، وتلكولكن  مواهبهم  متعددة .. " مؤمنين " فهناك
وليس نوع ،  بحسب ما يصادفهم من ظروف .. الحاجة وتقسيم الرب لتلك المواهب

  ! من انواع االستعراض المسرحي
  

    :السادسالمحور   

  !عوده للمؤمنين وفى بوأالمسيح 

  

  
الواردة في (  وعود المسيح ومواهبه للمؤمنينيخبرنا وحي الكتاب المقدس بأن 

في حياة الرسل والمؤمنين كما ورد جلياً على  تمت جميعها قد) 18-17:16مرقس 
  !وبشكل علني أمام الناس  أعمال الرسلسفر  صفحات
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  :االصحاح الثاني من سفر األعمال  إذ نقرأ في

  
 "،دَةاحو ا بِنَفْسعم يعمجكَانَ ال  ينسخَمال موي رضا حملو   اءمالس نغْتَةً مب ارصو

 ،ينسالكَانُوا ج  ثيتِ حيبال كُل  المو فَةاصع وبِ رِيحبه نا مكَم  توص ترظَهو
لَهمنْهدٍ ماحو ِلَى كُلع تتَقَراسنَارٍ و نا منَّهكَا   .م الْسنَةٌ منْقَسمةٌ 

  ،قُدُسال وحالر نم يعمجال تَالامىوخْرا نَةلْسونَ بِاتَكَلَّموا يتَدَاابو  ماهطعا اكَم
كُلِ امة تَحت السماء ساكنين في وكَانَ يهود رِ  .الروح انْ ينْطقُوا  نم اءيتْقا الج

ا يمشَلدٍ كَانَ   .وراحو كُل فَلَما صار هذَا الصوت، اجتَمع الجمهور وتَحيروا، النَّ 
عمسيهونَ بِلُغَتتَكَلَّمي موا قَ .هبجتَعو يعمجال هِتفَبضعبل مهضعب ينلائ :» سيى لتُرا

كُل واحدٍ منَّا   كَلِّمين جليليِين؟جميع هوالء المتَ  ننَح عمنَس فدَ فَكَيلي وتال غَتَهل
رين، واليهودِيةَ وكَبدُوكيةَ فَرتيونَ ومادِيونَ وعيالميونَ، والساكنُونَ ما بين النَّه  فيها؟

وفَرِيجِيةَ وبمفيليةَ ومصر، ونَواحي ليبِيةَ التي نَحو القَيروانِ، والرومانيونَ  وبنْتُس واسيا
،ءخَالدو ودهنُونَ يطتَوسمال هعمنَس ،برعونَ ويرِيتك مائظنَا بِعنَتسلونَ بِاتَكَلَّمي م

ه11-1:2اعمال ." ( »!ال.(  
  

 

  
  : 11وفي اإلسالم قيل أن صحابة المسيح قد تكلموا بلغات األقوام التي أرسلهم اليها

  :اذ جاء في سيرة ابن هشام التالي 
  ] " ه ص رسال من أصحابه ] أسماء الرسل ومن أرسلوا إليهمفبعث رسول ال

رواية ابن حبيب . [ وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى اإلسالم 
حدثني يزيد بن أبي حبيب : قال ابن إسحاق ] عن بعث الرسول رسله 

أنه وجد كتابا فيه ذكر من بعث رسول اله ص إلى البلدان وملوك : المصري 
قال فبعثت به إلى محمد بن . صحابه حين بعثهم العرب والعجم ، وما قال أل

                                                             
: اطلب كتابنا ( وھذا یثبت بأن رسالة المسیح حتى في اإلسالم ھي عالمیة لكل البشر   11

  )؟  رسالة المسیح قومیة أم عالمیة
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شهاب الزهري فعرفه وفيه أن رسول اله ص خرج على أصحابه فقال لهم إن 
اله بعثني رحمة وكافة فأدوا عني يرحمكم اله وال تختلفوا علي كما اختلف 

وكيف يا رسول اله كان  :قالوا ;  الحواريون على عيسى بن مريم
لمثل ما دعوتكم له فأما من قرب به فأحب وسلم وأما  ؟ قال دعاهماختالفهم

فأصبحوا وكل رجل من بعد به فكره وأبى ، فشكا ذلك  عيسى منهم إلى اله 
 ." منهم يتكلم بلغة القوم الذين وجه إليهم

  )870الى الملوك ص  خروج رسل رسول اله: باب  -  السيرة النبوية البن هشام(

  
  :وورد في تفسير القرطبي 

 " ه إنا : وروي أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالواال يا نبي
فدعا اله لهم فناموا بمكانهم، فهبوا . ال نعرف أن نتكلم بألسنتهم ولغاتهم

فكلم كل واحد اكية، من نومتهم وقد حملتهم المالئكة فألقتهم بأرض أنط
تفسير .." (}وايدْنَاه بِروح ٱلقُدُس { : ؛ فذلك قولهصاحبه بلغة القوم

  ).14سورة يس  -القرطبي -الجامع الحكام القرآن
 

 

  
 "،ةتَادعمال راتٍ غَيقُو سولب دَيلَى يع نَعصي هكَانَ الو ح دِهسج نتَى عوتَّى كَانَ ي

 ،اضرماال منْهع ولى، فَتَزضرمى اللا آزِرم وا نَادِيلةُ بِمِيرالشِّر احوراال جتَخْرو
منْهم. بِهِم ذِينلَى الوا عمسنْ يا ينِمزعمال ينافوودِ الطهيال نم مقَو عفَشَر  احوراال

  »!نُقْسم علَيكَ بِيسوع الذِي يكْرِزُ بِه بولس«: ، قَائلينبِاسم الربِ يسوعالشِّرِيرةُ 
فَاجاب الروح   .وكَانَ سبعةُ بنين لسكَاوا، رجل يهودِيٍ رئيس كَهنَة، الذِين فَعلُوا هذَا

 ِيرالشِّرقَال؟«: ونْتُما نفَم نْتُما اماو ،هلَمعنَا اا سولبو ،رِفُهعنَا افَا وعسا يما«  بثفَو
 نوا مبرتَّى هح ،هِملَيع قَوِيو مهغَلَبو ،ِيرالشِّر وحالر يهذِي كَانَ فانُ النْساال هِملَيع

تِ عيبكَ الذلينحرجماةً ور.  ينناكالس ِينيونَانيالودِ وهيال يعمنْدَ جا علُومعهذَا م ارصو
سفَسي اف . ،هِميعملَى جع فخَو قَعفَوظَّمتَعي وعسي ِبالر مكَانَ اسو".  

  ).17-11:19اعمال ( 
  
  



29 
 

 
  
كَثيرا من القُضبانِ ووضعها علَى النَّارِ، فَخَرجت من الحرارة افْعى "   سولب عمفَج

دِهي يف تبنَشو.  عبل مهضعب قَال ،دِهلَّقًا بِيعم شحوةُ الابِرربى الاا رفَلَمدَّ «: ضب ال
فَنَفَض هو الوحش . »انَّ هذَا االنْسانَ قَاتل، لم يدَعه العدْل يحيا ولو نَجا من البحرِ

دِير ءبِشَي ررتَضي ملى النَّارِ ولا  خَ انْتَفنْ ييدٌ اتع نَّهونَ ارنْتَظفَكَانُوا ي ما هماو و
: فَاذِ انْتَظروا كَثيرا وراوا انَّه لم يعرِض له شَيء مضر، تَغَيروا وقَالوا. يسقُط بغْتَةً ميتًا

»لها وه!«.   همذِي اسال ةزِيرجال قَدَّممل اعيض عضومكَ الذل لوا حي مكَانَ فو
وسيلوبفَ. باميةَ اثالث فَةطالافَنَا بِمضاكَانَ . هذَا قَبِلَنَا و  وسيلوبا ببنَّ اا دَثفَح

جحسى ومى بِحتَرعا مجِعطضم .فَشَفَاه هلَيع هدَيي عضولَّى، وصو سولب هيلا فَدَخَل .
أعمال " ( الذِين بِهِم امراض في الجزِيرة ياتُونَ ويشْفَونَفَلَما صار هذَا، كَانَ الباقُونَ 

3:28-9.(  
  

 

  
 "بائجعو اتآي لسدِي الريلَى اع ترجبِ وي الشَّعةٌ فيركَث . بِنَفْس يعمجكَانَ الو

احانَ وملَياقِ سي رِوف دَة. ..  ينلامح يمشَلورى الا ةيطحمدُنِ المال ورهمج عتَماجو
ذَّبِينعمى وضرم  ،ةنَجِس احورا نممهيعمونَ جاربكَانُوا يو ".  

  ).16و12:5أعمال ( 
  

 
 

 " فلقيا شيخاً يرعى غُنيمات له وهو حبيب النجار يسى أرسل إليهم رسولين، أن ع
. نحن رسوال عيسى ندعوك إلى عبادة اله: فدعوه إلى اله وقاال» يس«صاحب 

مريض : وقيل. وكان له ٱبن مجنون نحن نشفي المرضى :فطالبهما بالمعجزة فقاال
هو الذي جاء : وقيل. رجل بالهعلى الفراش فمسحاه، فقام بإذن اله صحيحاً؛ فآمن ال

، فأرسل الملك وشَفيا كثيراً من المرضى، من أقصى المدينة يسعى، ففشا أمرهما
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وما : فقال. نحن رسوال عيسى: إليهما ـ وكان يعبد األصنام ـ يستخبرهما فقاال

كمه واألبرص ونبرىء المريض : آيتكما؟ قاال   ..."نبرىء األ
  ).15:يسسورة  –القرطبي  تفسير (

  

 

 
 " هلِّمعا يبِم لةٌ، بياننْسةٌ اكْما حهلِّمال تُعقْوبِا ال  ،قُدُسال وحالرينارِناتِ  قيوحالر 

  ).13:2كور 1( " بِالروحياتِ
وعالوة على .. لقد تمت هذه الوعود وااليات بتالميذ المسيح والمؤمنين كما قرأنا 

  .، فإن لها معانٍ روحية سامية  حدوثها حرفياً
الكتاب ف. فهناك معنى روحي وراء شرب الشراب المميت دون االصابة بضرر

بمثابة سم االفعى المميت ، ي ه في أفواههم منا مراراً بأن ألسنة األشرارالمقدس يعل
  .في سعيهم إلهالك المؤمنين بكالمهم الكاذب وضاللهم

  :عن سموم اللسان الشرير إذ نقرأ 
 
 "ِالشَّر لها نم با ري يذْننْقي. انفَظاح لْمالظ لجر ني  .مورٍ فونَ بِشُرتَفَكَّري ذِينال

تَالِ. قُلُوبِهِملْقونَ لعتَمجي كُلَّه  مويال.  ةيكَح  منَتَهلْسنُّوا اانِ. سوفْعةُ االمح  تتَح
 هِمفَاهش .هالس".  

  ).3-1:140مزمور ( 
 

 " فْتُوحم رقَب متُهرنْجوا. حكَرقَدْ م هِمنَتسلبِا .هِماهفش تلِ تَحالصاال مس.  مهفَمو
  ).14-13:3رومية ." ( مملُوء لعنَةً ومرارةً

 
 مملُو سماهو شَر ال يضبط، . احدٌ من النَّاس انْ يذَلِه فَال يستَطيع  ،اللِّسانُ واما"

  ).8:3 يعقوب( "مميتًا
واالبحاث المشككة  كالكتب االسالميةوالمسيحيين المؤمنين ان شربوا شراباً مميتاً 

  ! بحسب وعد المسيح بمعناه الروحي لن تضرهمففي الكتاب المقدس 
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هو انه مهما حاول الشرير عدو الخير من محاربة المؤمنين  بكالمه مقصد الرب يسوع
  .ولن يفلح والقاء العراقيل والفخاخ المتنوعة في طريق كرازتهم ، فإنه لن ينجح

أعطى السلطان لتالميذه في سحق رؤوس الحيات والعقارب وكل  فقد سبق للرب أن
  :ة ، اذ نقرأ هذا المقطع الهامل اتمام مهمته الخالصيفي سبيوذلك سلطة ابليس ،

  
" ينلقَائ حونَ بِفَرعبالس عجكَ«: فَرمنَا بِاسل عتَخْض يناطتَّى الشَّيح ،با ري!«.  

مهل قِ«: فَقَالربال ثْلا مطاقانَ سطالشَّي تيار اءمالس ننَا  .ما اهطعلْطَانًا اس يكُم
ِدُوالْع ةوق كُل و قَارِبالْعاتِ ويوا الْحتَدُوسل ،كُم رضي الو ءشَي.  ال نلكو

كُتبت في : تَفْرحوا بِهذَا  كُماءمسنَّ اا ِرِيحوا بِالحافْر لب ،كُمل عتَخْض احورنَّ االا
  ).20-17:10قا لو(  "السماواتِ

اعطاهم سلطاناً ليدوسا الحيات والعقارب وكل ..  تلميذاًفي حادثة ارسال السبعين 
  .قوة العدو 

وهو االنتصار على  هي كلمات حرفية لتدل على معنى روحي" الحيات والعقارب"
خاف منها وال ، وأن ال ن12األكثر سماً واهالكاً وهو ابليس وجنوده" قوة العدو"كل 

  :، لسببين نخشى سمها
  !من السماءان المسيح رأى الشيطان ساقطاً  -1
  !ان اسماءنا مكتوبة في السموات -2

  

  

  ! حاولوا االنتحار بشرب السم ولن تموتوا :الرب يسوع لم يقل 
 !تبشيركمقوموا باستعراض قدراتكم مسرحياً لكي تثبتوا صحة  :ولم يقل الرب 

ا الرب لتالميذه تتمركز على قدرة الرب لصنعها  لهدف خالصي اليات التي وعد بها

                                                             
ً یفسر لنا من المقصود بالحیات والعقارب السامة التي تداس وقد استخدم الوح  12   :ي تعبیرا

ً  سیسحق الشیطان تحت أرجلكم فإن الھ السالم"   وھذا انتصارنا ). 20:16رومیة " ( سریعا
: بالمسیح الذي سبق ان داس رأس الحیة القدیمة بعملھ الكفاري ، اذ قالت أول نبوة في التاریخ 

   ).15:3تك (   "وانْتِ تَسحقين عقبههو يسحق راسكِ، " أنھ   أةنسل المر عن
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وليست للتسلية  . وزمن يحدده ، اذ تتوائم مع صفاته ومقاصده ، فتنسب اليه وحده
 .واالستعراض كما يصر ديدات وتالمذته على اظهارها بسخف منقطع النظير

ها لتلدغكم أو سامة واحملولم يقل الرب يسوع اذهبوا وفتشوا في الغابة عن أفاعي 
كم في حقل خدمة بشارة انكم واثناء عمل :الواضح انما مقصده.. سمها  والتشرب

الن  ،تعرضتم لعضة أفعى سامة أو شربتم شيئاً مميتاً فإنه لن يضركمإذا االنجيل ، 
الرب يسوع لن يسمح البليس . الرب هو من سيحفظكم وسيحجز عنكم قوة الشرير

انما سيحفظكم حتى يتمم خدمتكم . إلنهاء حياتكمان يحدد هو الوقت والطريقة 
  .خادمه نفسالى ان يقرر هو متى يأخذ  ، ألجل اسمه

  

  :  المحور السابع  

  !اآليات هدفها تثبيت الكالم 

  

 

  
"  يننمومال عتَتْب اتاآلي هذِهي، : ومبِاس يناطونَ الشَّيخْرِجيدِيدَةج نَةسلونَ بِاتَكَلَّميلُونَ . ومحي

ثم انَّ  .»حياتٍ، وانْ شَرِبوا شَيىا مميتًا ال يضرهم، ويضعونَ ايدِيهم علَى المرضى فَيبراونَ
اءمى السلا تَفَعار مها كَلَّمدَمعب بالر نع لَسجو ،هال ينمي.  ِي كُلزُوا فكَروا وجفَخَر ما هماو

   ".آمين .، مكَانٍ
  .)20-17:16مرقس ( 

 شارة التالميذ في الكنيسة االولىالمرافقة لب كان الرب يثبت الكالم باآليات التابعة
 الكتاب بلغناكانت موجودة وتتبع المؤمنين لهذا الغرض وهو تثبيت الكالم إلى أن ف

 : بوصوله اآلياتفانتهت بكتابة كل أسفاره ، وصار كامال  المقدس
طَل ولَكن متَى جاء الْكَامل فحينَئذٍ يب. النَّنَا نَعلَم بعض العلْم ونَتَنَبا بعض التَّنَبؤِ"

ضعب وا ه10، 9 :13كورنثوس  1" (م.(  
  .والكامل هو كتاب اله المقدس ووحيه الكامل
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بأن الوحي ) وهي من أواخر الوحي المكتوب ( اذ ورد في الرسالة الى العبرانيين 
بواسطة االيات  –بصيغة الماضي  –لنا "  تثبت" االلهي الالزم للخالص قد 

  :الروح القدسومواهب 
 "فَكَي ،بِه بِالتَّكَلُّم بالر تَدَاقَدِ اب ،هقْدَارذَا مصاً هلْنَا خَالمهنْ اا نو نَحنَنْج ف مث

وقُواتٍ متَنَّوِعة  شَاهداً اله معهم بِآياتٍ وعجائبمن الذِين سمعوا،  تَثبت لَنَا
الْقُدُس وحبِ الراهومو بسح ،هتادر4-3: 2 عبرانيين" ( ا (  

  
مصداقية بشارة وكالم )  تثبيت( فالمواهب واآليات والقوات كانت وظيفتها هو 

المؤمنين المتعلق بخالص الرب يسوع المسيح ، اذ لم تكن اسفار العهد الجديد قد 
  .كتبت بعد 

د الكنيسة التي كانت في عهحرفية ك" آيات"قدس قد أوقف اجتراح لفالروح ا
فبعد وصول " . تثبيت الكالم"قد انتفى اال وهو  منهاألن الغرض االساسي ..  االولى

ختم السماء ب ممهوراًكل الكتاب المقدس لنا وارادة اله الى ايدي جميع المؤمنين ، 
بعدم  )آخر أسفار الوحي االلهي(الرؤيا وهو ما نقرأه في ختام سفر  ،االبدي عليه 
وهو تثبيت  ،ألنها ببساطة قد أدت دورها االيات  توقفت ،لنقصان منهالزيادة اليه وا

  . صحة بشارة الرسل وصدق أقوالهم
اليوم هو أقوال اله وكالمه المثبت في الكتاب  الذي نقدمه فصار اثباتنا ودليلنا

إال ان أراد الرب اجراء آية وسط شعبه فهذا سيجريه . "آيات"وليس تقديم المقدس 
كل كاستجابة صالة مثال ، وليس كموهبة محددة معطاة لشخص واحد مع الجماعة ك

  .فالرب قادر على اجراء آية متى شاء وأينما شاء .يمارسها متى أراد
  

  

اذ حين طالب الغني الهالك في الجحيم ابراهيم بأن يعيد لعازر الى الحياة ثانية 
لكي ال يأتوا هم ايضاً الى موضع العذاب الذي  ليكون معجزة أمام اخوته الخمسة

  :يعاني فيه أخاهم الغني ، أجابه ابراهيم بإجابة رائعة بل خالدة هي 
  "يماهربا هل نْ: قَالاالى ووسم منْدَهعاءبِي ،منْهوا معمسيل.  فَقَال : ،يماهرببِي اا اي ،ال

يلى اضذَا ما لباحو ونَهِمتُوباتِ يوماال ندٌ م. هل ى : فَقَالوسم نونَ معمسي كَانُوا ال انْ 
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 ،اءنْبِياالونَودِّقصاتِ يوماال ندٌ ماحو امنْ قا ال31-29:16لوقا " (و.(  
  

ن عظم مهو أثبت وا) أي الوحي في الكتاب المقدس (  13فكالم موسى واالنبياء
  !معجزة االقامة من الموت 

متى ( وقد حكى الرسول بطرس اختباره مع المسيح في حادثة التجلي على الجيل 
هو أثبت ) أي الكتاب المقدس ( ، لكنه كتب بعدها ان الكلمة النبوية ) 1:17-8

  :من هذه المعجزة 
  
 " ،اءمالس نم قْبِالم تونَا هذَا الصعمس ننَحذْ كُواقَدَّسالْم لبي الْجف هعنَّا م.  

كَما  تَفعلُونَ حسنًا انِ انْتَبهتُم الَيها،، التي وهي اثبتالْكَلمةُ النَّبوِيةُ،  وعنْدَنَا
كَو  لَعطيو ،ارالنَّه نْفَجِرنْ يى الا ،ملظم عضوي ميرٍ فنم اجرى سلي اف حبالص كَب

،قُلُوبِكُم الوهذَا ا ينمالتَابِ : عكال ةونُب كُل النَّه لم تَاتِ  .ليست من تَفْسيرٍ خَاصٍانَّ 
 لانٍ، بنْسا ةيىشبِم ةٌ قَطونُب وحالر نم ينوقسونَ مدِّيسالْق هال نَاسا تَكَلَّم

  ). 21-18:2بطرس  2" ( دُسالْقُ

آية، وهي التي أي اثبت حجة وداللة من كل ..  14عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت
  !!  وجب ان ننتبه إليها وليس اآليات

او شرب سموم الثبات صحة المسيحية بعد ان  معجزاتفال ضرورة اليوم الجتراح 
  ". أثبت"وصلت كلمة اله الحية الباقية الكاملة وهي 

  

                                                             
اذا كانوا قساة تجاه الكتاب الذي بین : "  James Dennyفي ترجمة تفسیریة لجیمس دیني  13

ایدیھم ولعازر الذي عند بابھم ، فلن ینجح أي اعالن لروائع السماء أو كرب الجحیم في أن 
 ً ومع ذلك قاوم المقاومون ) 11یوحنا ( فالمسیح قد أقام لعازر آخر !  "یغیر من حالتھم شیئا

 ً    !!ھذه اآلیة وأرادوا قتلھ ایضا
  

  " أكثر ثباتاً عندنا وھكذا صارت الكلمة النبویة: " في ترجمات اخرى وردت االیة ھكذا   14
وفي . لربأي ان حادثة التجلي أثبتت صدق النبوات في كلمة ا) . 1988-ترجمة كتاب الحیاة (

فتأكد لنا : " وفي الترجمة البولسیة ".  فازداد یقیننا بكالم األنبیاء  : "الترجمة المشتركة 
وھذه الترجمات ال تخالف المعنى ، ألن المسیح قد جعل المعجزات ". بوجھ أقوى كالم األنبیاء

ً على صدق الكتاب المقدس ، وھكذا قیل  لُ : " دلیالً واثباتا َ م ْ َع ُّ ی ب الرَّ َ ْ  و ھُم َ ع َ َبِّتُ م یُث َ َ  و ْكَالَم  ال
َاتِ  اآلی ِ ةِ  ب َ ع ِ َّاب   ".الت
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  :   الثامنالمحور   

  !شيوخهم اتاعتراضتفنيد 

  
 

  
  
 

متهافت مفاده ان المسيح لم يقل اعترضني داعية مسلم بزعم لو اعترضكم مسلم كما 
  .نما تكلم بشكل عام ا ، المؤمنين فقط" بعض"تتبع  16بأن هذه اآليات في مرقس 

  : فإجابته كالتالي

1 ه بجانب نصوص أخرى من الكتاب قد وضعنا 16كالم الوحي في مرقس

المقدس فظهر معناه الصحيح جلياً ، فال يجوز اقتطاع نص من قرائنه أو ما تعلق به 
أنما نفسر النص الواحد على ضوء النصوص . من نصوص أخرى في ذات الموضوع

  .األخرى الشبيهة 
 اذ حدثنا الوحي المقدس على فم الرسول بولس في رسالته االولى الى كورنثوس

المعجزية المتعددة لم تكن تجتمع ككتلة واحدة أو كيس واحد " المواهب"بأن 
انما لكل واحد كان يعطى موهبة أو اثنتان وليس كل  15.يعطى لكل مؤمن بمفرده

  .وقد شرحنا هذا األمر باستفاضة . شيء


2 بعض"  لنص لم يستخدم فيه المسيح لفظةلو أصر الداعية المسلم على ان ا "

                                                             
اعطى السید الوزنات لعبیده لیتاجروا بھا ، لواحد ) 30- 14:25متى ( في مثل الوزنات   15

). 15عدد" (  كل واحد على قدر طاقتھ.. " خمسة وزنات والخر وزنتین والخر وزنة واحدة 
  .بشكل متفاوت كل على حسب طاقتھ وامكانیاتھأي ان المواھب یعطیھا الرب للمؤمنین 
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  ..فهناك حل مناسب مع هؤالء .. ن يالمؤمن
  30: افتحوا سورة التوبة في القرآن ودعوه يقرأ النص رقم 

 
وقَالتِ النَّصارى المسيح ابن اله ذَلكَ قَولهم بِافْواههِم الْيهود عزير ابن اله وقَالتِ "

نوا مكَفَر  ذِينال لونَ قَوىاهضفَكُونَ يونَّى يا هال مقَاتَلَه ل30التوبة " (قَب.(  
  
  هو ابن اله، وانهم يعبدونه؟" عزير"م بأن هل قالت اليهود يوماً وعلى طوال تاريخه 

 ،د قالوا يوماً بأن عزير ابن الهأنهم قال نقرأ في اي فترة او حقبة من تاريخ اليهودية ب
ال أثر لهذا في ! م عبدوا شخصاً باعتباره ابن الهو انها.. او انهم اتخذوه الهاً يعبد 

  .ولم يتهم المسيح طوال خدمته بهذه التهمة  ،التوراة وال التلمود وال أي مرجع 
  

  ! ؟" اليهود عزير ان اله  بعض وقالت ":  القرآن لماذا لم يقل: وهنا نسأل الداعية 
   ؟ " بعض"لماذا لم يستخدم لفظة 

  !! 16"وقالت بعض اليهود  ".. يقل ابداً  فالنص القراني لم
  ! "وقالت اليهود  ": انما قال بصيغة المطلق 

  ..لقالها صراحة كما فعل في نصوص اخرى كثيرة “ بعض اليهود “ فلو اراد ان يقول 
كََم اله ث كَانَ فرِيق منْهمافَتَطمعونَ ان يومنُوا لكُم وقَدْ  " م يحرِفُونَه من بعدِ ما يسمعونَ 

 قَلُوه75البقرة ( "ع(  
كتَاب  الّذين اوتُوا الْكتَاب من فرِيقولما جاءهم رسول من عنْدِ اله مصدِّق لما معهم نَبذَ "

كَانَّهم  يعلَمونَ  مورِههظ اءرو ه101:البقرة ( "ال(  
"و نواماده الَّذِين  آخَرِين مقَوونَ لاعملْكَذِبِ سونَ لاعم41: المائدة ( "س.(  
  ).146:البقرة ( "ليكْتُمونَ الحق وهم يعلَمونَ  منْهم فرِيقًاوانَّ  "

                                                             
  :ولقد حرفوا ترجمات القرآن   16

Sarwar : Some of the Jews have said that Ezra is the son of God “ and 
Christians have said the same of Jesus”.  .…  

    http://www.quranm.multicom.ba/translations/Sarwar%20Muhammad.htm:ھنا 
 "بعضاً "وزعم بأن    ..جعل ما قالھ الیھود من شرح عقیدتھم في صیغة الماضي  !ھل الحظتم ما فعل ؟

  .وھذا تحریف شدید للنص !!من الیھود قد قالوا في السابق 
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الى كتَابِ اله ليحكُم بينَهم ثم يتَولى  الم تَر الى الذِين اوتُوا نَصيبا من الكتَابِ يدْعونَ "
منْهم رِيقونَ  فرِضعم مه23: ال عمران  " (و(.  

  
فريقاً من "لقال القران بصراحة  ،فلو كانوا بعض اليهود قد قالوا بأن عزير ابن اله 

  !!بصيغة تتحمل البضعية ..  "من الذين هادوا  "او  ، "اليهود
  :كقوله الصريح 

يا اهل يثْرِب ال مقَام لكُم فَارجِعوا ويستَاذِنُ فَرِيق منْهم  قالَت طَائفةٌ منْهمواذْ  "
  )13:األحزاب( "يرِيدُونَ ا فراراً النَّبِي يقُولونَ انَّ بيوتَنَا عورةٌ وما هي بِعورة انْ

 
 : ا لم يقلماذل

 ! قالت بعض اليهود
 !أو قال يهود زماني

 ؟ "بعض"دون  بالشكل المطلق " اليهود " : لماذا قال،  او قال يهود عزير ابن اله
اال ان المفسرين قد فسروا ,  وال واحدة من تلك الصيغ ومع ان القرآن لم يستخدم

  ومعناه" لعموما"لفظ يدل على  بأنه ! )المجهول( عن عبادة اليهود لعزير  النص
  : اقرأ..  ! " ضعيةالب " دون استخدام اي اداة تدل على " مخصوص" 

  " ومعناه الخصوص ألن ليس هذا لفظ خرج على العموم : وقال اليهود
 ).30:التوبة- القرطبي –الجامع الحكام القرآن (  .. "  كل اليهود قالوا ذلك

 "  هٱل  نٱب ريزممن كان بالمدينة، وما  هودقول ناس من الي وهو ..ع
 ) الزمخشري - الكشاف تفسير (.."  هو بقول كلهم

 
كُل اليهود قَالوا ذَلكَ ":اذن مادام   سيناس من "  بعض وبأن القائلين كانوا، ! " ل

 ! " ما هو بقول كلهم" وانه ،  على زمن رسول االسالم" ليهود في المدينة ا
كما  القرآناذن يحق لي ان اعامل . ! " بعض" ة لم يستخدم كلم القرآنومع ان 

كل " نسب الى  اذ ، وقع في شطط تاريخي عظيموازعم بأنه ،  االنجيل ونتعامل
  "!بعض"لم يستخدم كلمة  النه بانهم عبدوا عزيراً في كل زمان ومكان "اليهود 
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 :بعنوان م كامبلتور وليمع الدك!) تلميذ ديدات األول(مناظرة الداعية زاكر نايك  في
 The Quran and the Bible in the Light of Science Dr Zakir Naik 
vs Dr William Campbell 

،  17 قام بعرض ذات التحدي االجوف على مناظره . التي اقيمت في مدينة شيكاغو
: واجابته هي وحينما أجابه الدكتور كامبل بأن تحديه يشبه تحدي الشيطان للمسيح 

ً  ".   تجرب الرب الهكال   ."أنا لن أجرب هللا.. ولو فعلتھا سأكون مجربا
  :بمنطق غاية في اإلعوجاج ليجيبهحين جاء دوره  18 زاكر نايك فأنتصب

نحن ھنا ال نجرب هللا بل نجرب االنسان ، ال نجرب هللا ، ولكننا ھنا نجربك أنت "  
ً أم ال   " ! لكي نرى ان كنت مؤمنا

  
  

  ! ال نجرب الرب انما نجربك أنت: منطق زاكر اللولبي هو 
اليس على اساس كالم  ،تجرب المؤمن يا شيخ نايك أنتوعلى اي اساس : ه ونسأل

تجرب  وقتها كفأن ، وعود اله للمؤمن مصداقيةفأنت بتجربتك  ؟له  ووعود الرب
  !اله الذي أعطى هذه المواهب 

د اعطاك مواهب ووعود في القرآن ، وقمت انت بتجربة ما اذا كانت كان الرب ق فلو
هذه الوعود والمواهب صالحة لالستعمال لتثبت أنك مسلم صادق االيمان وعلى 

  ؟نفسك يا سيد نايك أم تجرب الهالطريق المستقيم ، فهل أنت هنا تجرب الناس و

                                                             
 17 Naik Zakir Dr. - ristiansCh True Test to Poison Deadly 

xmGuClhxg-http://www.youtube.com/watch?v=U  
  

ّ ما كتبھ   18 ا لما أتى  ومناظراتھ تھازاكر نایك وتكلم بھ في محاضرإن ُضجرً ا م ّ تكرارً ، لیس إال
، حتى لو  دیدات الحرفیة ویكررھا حججھ كان یقتبس دیدات دون تقدیم الجدید، حتى ان شیخھبھ 

ً من قبل المسیحیین    !كانت قد أشبعت ردا
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ع ما يؤمن به الداعية سنقوم في الباب التالي بطرح تحديات من واق.. على كل حال 
  !نحن ال نجرب اله بل نجربك أنت ونجرب دينك : المسلم ، حاملين ذات شعاره 

  
************************  

  : لتالمذة ديدات ونمهد للباب التالي بهذا السؤال
كلوا سبع تمرات عجوة "! نبي"ما قولكم عن  ظهر في التاريخ ودعا أتباعه ان يأ

السم ، وكان هو فعلياً يتناول هذه التمرات صباحاً لسنوات صباحاً لكي ال يضرهم 
ورغم كل تلك األطنان من التمور !) إضافة الى العصمة االلهية المفترضة ان تحوطه(

  التي تناولها ألعوام ، مات هو نفسه مسموماً ؟
  فما حكمك على صدق هذا النبي يا شيخ ديدات ؟
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التي طبع أحمد ديدات منها مئات األلوف وترجموها   comic نيةالكرتو النشرة

  .بين  ، والتي كانت عبارة عن محاورةللعربية في كتاب 
   الفصل الثاني: صفحة بعنوان  قرأنا في ختامها

انما دون ان يكتب فيها شيئاً  
المبشرين لن يعودوا ثانية سوى ان 

  .ليبشروا المسلمين
ات الكرتونية ديد" نشرة"ولكأن 

هذه ستسحق كل مجهودات 
التبشير القائمة على قدم وساق في 

فكان ديدات  !كل أنحاء العالم 
يوهم المسلمين ليثقوا بقوة براهينه 

بأن نشراته لن تترك للمبشرين 
  " !! فصل ثاني" المجال لــ

  
نبشر تالمذة ديدات بأننا وهنا 

  !سنفتح الفصل الثاني
.. تحديات صعاب على غرار تحدي ديداتاسات اإلسالم بوقد أتينا بما سيزعزع أس

  ! على الخصم اقلب الطاولة: وعلى مبدأ 
  ..بأولها مباشرة ولنبدأ .. محاور صلبة   ثالث  وسيحوي هذا الباب
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  المحور األول   

  !!المسموم ..  التحدي
  

 ..ى دعاة المسلمين من تالمذة ديدات تحديان يتعلقان بالسم لسنطرح ع
 

 

   

  
  :في معتقد المسلمين ، ان القرآن كله شفاء مطلق 

  )44:فصلت " ( وشفاءقُل هو للَّذِين امنُوا هدًى " 
 "اءفش وا هنِ ماالْقُر نم نُنَزِّلو  يننمولْمةٌ لمحر82:االسراء" ( و.(  
  

. وان لها خصوصية الشفاء ما ليس لغيرها ) الفاتحة(ن اعظم سورة فيه هي وعندهم ا
  !!شفاء من كل داء  اعتبروهابل 

 " ه  قال    عمير  عبد الملك بن   عن    سفيان    أخبرنا    قبيصة    أخبرناقال رسول ال  
  "  19 داء من كل شفاء     فاتحة الكتاب     في    ص 

 )3236 –باب فضل فاحة الكتاب  –ضائل القرآن كتاب ف –سنن الدارمي ( 

وقد داوموا على التشافي بها والرقية بقراءتها على المصابين والملدوغين باالفاعي 
  :كما في هذا الحديث الصحيح . السامة 

  

                                                             
ِّ  من شفاءٌ  الكتابِ  فاتحة  19  داءٍ  كل

 -1/13 :الصفحة أو الرقم - فتح القدیر :المصدر -الشوكاني  :المحدثعبدالملك بن عمیر   :الراوي
   سند رجالھ ثقات :خالصة حكم المحدث
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 " أبي عن المتوكل أبي عن أبي بشر عن أبو عوانة  حدثناأبو النعمان حدثنا
في سفرة سافروها ص  رضي اله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبيسعيد 

فلدغ حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم 
ه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء ال ينفع

الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط 
إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء ال ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء 

فقال بعضهم نعم واله إني ألرقي ولكن واله لقد استضفناكم فلم تضيفونا 
ى تجعلوا لنا جعال فصالحوهم على قطيع من فما أنا براق لكم حت

فكأنما نشط من  ويقرأ الحمد له رب العالمينفانطلق يتفل عليه الغنم 
عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه 

فنذكر له ص  فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى ال تفعلوا حتى نأتي النبي
فذكروا له فقال وما ص  أمرنا فقدموا على رسول الهالذي كان فننظر ما ي

 20قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمايدريك أنها رقية ثم قال 
  "...فضحك رسول اله 

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب  -  كتاب اإلجارة -  صحيح البخاري(
 )  2156 - بفاتحة الكتاب

 

  

  :نتحدى أتباع الشيخ ديدات ومن على نهجهم 
ومن بعده ليأتى قارئ ذو ) ازي ما تصبه االفعى في عضتها يو( بأن يشربوا سماً 

الفاتحة  سورة عليه ليرقيه قارئاًشبه صوت عبد الباسط عبد الصمد ، صوت رخيم ي
  !)؟(، ولنرى ان كان سيشفى " شفاء من كل داء"التي هي 

   شفاء ورحمة ؟ ان  في القرآن ألم يقل
  

                                                             
اي مما اصبتموه من أموال مقابل " اضربوا لي سھماً " محمد طالب بحصة من األموال   20

حقوق "وارى السبب ان محمد كتاجر محنك لم یرضى ان تضیع علیھ ..  الرقیة بالفاتحة
  !!فھو مؤلف سورة الفاتحة ، فھو األولى باستالم حصتھ من استخدامھا "! الملكیة 
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من لدغته كل   21! )الربانية المسروقة ة وأحياناً بالصال(  ألم يكونوا يرقون بالفاتحة
  أفعى أو عقرب سامة فيشفى من السم ؟

  ؟..فهيا أرونا بالتجربة صحة وعود القرآن  
  

  

  

 

 
في القرآن والسنة "! االعجاز العلمي"صدعوا الروؤس على مدى عقود عن ما يسمى 

الحديثة قد اثبتت " التجارب العلمية"عالم االسالمي بأن ويشيعون في اال..  النبوية
صدق القرآن وكالم النبي ، وأن العلماء االمريكان و األلمان اكتشفوا صحة االسالم  

باليين لكشف ظاهرة محيرة  قادهم الوان امريكا انفقت مليارات ، وهولندا واليابان 
  !! آية قرآنية أو حديث نبوي بقراءته اليها طالب مسلم

حان الوقت لعلماء االسالم ان يحلوا محل علماء الغرب الكفرة ، وليبرهنوا .. اليوم و
  "! المليارات"اعجاز السنة النبوية ، دون الحاجة النفاق 

في غاية البساطة واليسر ويمكن ألي مسلم مهما هي والتجربة التي اقترحها عليهم 
 .ت صدق رسولهبلغ من جهل وأمية القيام بها على خير وجه الثبا

 
في اصح كتاب بعد القران عند اهل السنة والجماعة  قاله رسول االسالم ماأوال اقرأ 

 : اقرأ ..عن التمور وخاصيتها في دفع ضرر السحر والسموم 

                                                             
الصالة الربانیة التي علمھا المسیح لتالمیذه كصالة نموذجیة ، تم االستیالء علیھا وسرقتھا   21

  !!قون بھا من بھ مرض فیبرأ یر" رقیة"وأسلمتھا وجعلھا محمد 
  "  من اشتكى منكم شیئا أو اشتكاه أخ لھ    یقول     ص   سمعت رسول هللا   قال    الدرداء  أبي   عن

تقدس اسمك أمرك في السماء واألرض كما رحمتك في  في السماء ربنا هللا الذي فلیقل
أنزل رحمة  أنت رب الطیبین وخطایانا   حوبنا    في األرض اغفر لنا  السماء فاجعل رحمتك

باب كیف  –كتاب الطب  –سنن ابي داود (  "  فیبرأ من شفائك على ھذا الوجع من رحمتك وشفاء
  )الرقي 
: الصفحة أو الرقم -الترغیب والترھیب : المصدر -المنذري : أبو الدرداء المحدث: الراوي

  ]شرط الصحیحین أو أحدھما ال ینزل عن درجة الحسن وقد یكون على: [خالصة الدرجة -4/238
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 "  قال سمعت    هاشم بن هاشم    حدثنا    أبو أسامة    أخبرنا    إسحاق بن منصور    حدثنا  

  تصبح    من    يقول     ص   سمعت رسول اله   :  يقول    سعدا    سمعت    عامر بن سعد  
   . "سحر سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم وال 

  ) الدواء بالعجوة للسحر -الطب  -صحيح البخاري (
 

 " حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو أسامة حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن

من تصبح سبع تمرات  يقولص معت رسول اله سعد سمعت سعدا يقول س
  ". عجوة لم يضره ذلك اليوم سم وال سحر

من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره  -كتاب الطب  -صحيح البخاري (
  )سم وال سحر ذلك اليوم إلى الليل 

 
 " قال سمعت هاشم بن هاشم عن أبو أسامة حدثنا بو بكر بن أبي شيبة أحدثنا

يقول سمعت رسول اله ص سعدا يقول سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص 
من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم وال يقول 
 )باب فضل تمر المدينة  - كتاب األشربة - صحيح مسلم".(سحر

 
 ؟تلميذ ديداتاهز لالختبار يا انت ج واالن هل

  
  ! ومن كل االصناف.. كيلو تمر  50انما  – سبع تمرات –اذهب واشتري ليس 

  
 ..سمومانواع ال أحدلتشتري  وال تنسى ان تمر على الصيدلية

او –سبع تمرات  –على الريق  –تصبح .. الصباح  وعند.. ونم تلك الليلة قرير العين
ولنرى ، م اشرب كوب كامل من ذلك السم الزعاف ث .. ماشئت او.. عشرين تمرة 

 ؟ام ال  كالم رسول االسالمسيصدق لن يضرك السم ، وهل فعال!   
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اطالبك عزيزي الداعية المسلم بشرب و أعجزك لن، ف" السموم"ولو كنت ترتعد من 
الذي تكفي قطرة منه لقتل فيل ، بل !) الشهير عند الجواسيس( سم السيانيد 

أو صودا كاوية ، : ما طالب به أحمد ديدات المبشر جون الذي طرق بابه سأطالبك ب
 فهل تفعل ؟.. ماء بطارية سيارة 

وليثبت لك ..  يجرب بنفسهن ا مسجدكفاطلب من شيخ  وان لم تجرؤ على ذلك
 . بطريقة عملية" الطب النبوي"فوائد 

 صدق كالمولنرى كيف سيثبت  ..  مفتي بلدكاذهب الى ف.. كوان لم يجرؤ شيخ
  !؟ .. هل تفعلف ، النبوي" طبه"و رسوله محمد 

 )4-3:النجم ( يوحى  معصوم وكالمه وحي مان رسولك المفترض
 فلماذا اإلرتعاش والهلع من إختبار صدق تعاليمه ؟ 

   !تثق برسولك حقاً ؟ أال
  .محمد قد اعطى وصفة طبية وليس موهبة او وعداً الهياً 

  !ب وتُفحص والوصفة الطبية يجب ان تُجر
أال تثق بكالم اله ورسوله ، وأن النفس .. هيا يا تلميذ ديدات النجيب .. اذن افعلها

  تأخير ؟ال تموت حتى تستوفي أجلها ، دون تقديم وال 
 !، إذن هيا أثبت صدق اإلسالم إن لم يكن يومك فلن تموت

  
  .وم لكل السم المقاومهذا الدواء  قوموا بإختراع.. وبعد نجاح االختبار 
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22   

كعقار لشفاء كل  جرعتها لما في سبع تمرات ، واعطوهاستخرجوا المادة المعادلة في 
حاالت التسمم التي تحدث في العالم ، وهي المشكلة التي تسبب هالك األلوف 

وتنتقلوا  "مبدعة "بأنكم أمة  وتثبتوا،  إسالمكمللدنيا صدق  ستبرهنواوهكذا . سنوياً 
  !المنتجين  خانة الى" المستهلكين"من خانة 

اعجازكم العلمي بأنكم فعال اكتشفتم واخترعتم شيئاً سبق وان  ناقدي وستسكتوا
  .تحدث عنه دينكم 

   فأين علماؤكم األفذاذ ؟ 
 ..دعونا ننتظر اخباراً منكم 

  
  :أخي المسيحي 

ب الطاولة على من يتحدى بكل سهولة يمكنك أن تعكس السحر على الساحر ، وتقل
ولنرى هل سيثبت إيمانه .. إنجيلك ، بأن تلقي هذه التحديات على الداعية المسلم 

  بدينه أم سيفر مطلقاً ساقييه للريح ؟
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
االعجاز العلمي في ( الخاص بما یسمى "! البیزنس"الشیخ زغلول النجار من تجار  22

: وھو من كبار باعة األوھام والفبركات وصاحب العبارة الواھنة الشھیرة ) القرآن والسنة 
ا الشھادتین اكتشف علماء غربیین بأن نظریتھم العلمیة الفالنیة موجودة في القرآن فنطقو" 

 ً   " !! أفواجا
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  المحور الثاني   

سد المنافذ على محاوالت 
  !تحديالهروبهم من 

 

  

  
ألنه مخالف  عظمى بل كارثة ،سبب للمسلمين اشكالية هذا يثبت بأن الحديث قد 

  : كيف تخبطوا إذ نقرأ .سط بديهيات الطب حتى في أزمنتهمألب
 
  "  ) قال الخطابي ..  ) سبع تمرات عجوة :

  .  
ال يعرف أن يكون المراد نخال خاصا بالمدينة  حتملي: وقال ابن التين 

: قال , نحوه وإنه ذلك لخاصية فيه " المصابيح " وقال بعض شراح .  اآلن
وهذا يبعده وصف عائشة لذلك ,  ص أن يكون ذلك خاصا بزمانه ويحتمل

أما تخصيص تمر المدينة بذلك " المشارق " وقال بعض شراح .  صبعده 
وأما خصوصية ,  وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد ,ن فواضح من ألفاظ المت

: وقال المازري . وإال فيستحب أن يكون ذلك وترا , السبع فالظاهر أنه لسر فيها 
  , ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر

دد في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه االقتصار على هذا الع
ولعل , وال على االقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة , الذي هو السبع 

كثرهم  ص  ذلك كان ألهل زمانه إذ لم يثبت استمرار وقوع خاصة أو أل
وإن وجد ذلك في األكثر حمل على أنه أراد وصف ,  الشفاء في زماننا غالبا

  . "غالب الحال 
 )العسقالني  ابن حجر -فتح الباري بشرح صحيح البخاري (
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  :هل قرأتم قول عالمهم المازري 
  " !! هذا مما ال يعقل معناه في طريق علم الطب" 

فأين ضاع مايسمونه .. معناه في علم الطب )! ال يعقل(كالم رسول االسالم 
  !االعجاز في الطب النبوي ؟

  

  

  
عن فاعلية ) الطب النبوي ( كوارث هذا  واآلن لنناقش محاوالتهم لالنعتاق من

  .التمرات السبع ضد السحر والسم 
  
  
  

قرأنا أعاله في الشاهد من فتح الباري عن التبريرات التي حاولوا طرحها عن 
كان أولها ان محمد ربما قصد تمر خاص بالمدينة في الحجاز وليس كل والحديث 

  .التمر في كل البقاع
  " !! ال يعرف اآلنأن يكون المراد نخال خاصا بالمدينة  يحتمل: وقال ابن التين  "

  
  .."!!  يحتمل: " الحظتم مدى تخبطهم 

ال يعرف .. "في المدينة "! نخل خاص" ان التمر الذي قصده رسولهم محمد هو 
  !!أي جعلوه منقرضاً " . اآلن

 !!اذ يعلمون انه مخالف للطب وللواقع .. فقط لكي يتخلصوا من كارثية معناه 
  

  

  :خر لمحمد يسد عليهم هذا المنفذ نقرأ حديث آ

 " ه الهمدانيومحمود بن غيالن حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد بن عبد ال

أبي هريرة عن أبي سلمة عن محمد بن أبي عمرو عن سعيد بن عامر قاال حدثنا 

  !!رمبا هو خاص بتمر املدينة : اعتراض  
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 العجوة من الجنة وفيها شفاء من السمقال قال رسول اله ص 
  23"...والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 

  )باب ما جاء في الكمأة والعجوة  - كتاب الطب عن رسول اله ص - الترمذي (
 

واال لقال ان عجوة  ..وهذا هو النص المقيد ) بشكل عام ( اذن العجوة من الجنة 
  !المدينة هي من الجنة 

  " .العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم" لكنه اطلق الكالم 
  

، لتحمل وحدها فهل اله االسالم سينزل العجوة من جنته العال في المدينة فقط 
  خاصية شفاء السم ؟

  ؟ لماذا لم يخصها بعجوة مماثلة ؟..وماذا عن عجوة مكة 
جوة في بقاع ة تختلف في مكوناتها وشكلها وطعمها عن باقي العوهل عجوة المدين
  !؟..االرض المختلفة 

  !حجتهم  هنا فتسقط. ن هو يقصد كل العجوة عل  االرضاذ.. مادامت من الجنة ف
  

ان التحدي سيبقى قائماً وسندخل عليه هذه : نقول فبصحة حجتهم ،  لكن بافتراض
  : التعديالت

  !) بعد العودة من الحج أو العمرة (   من المدينةاحضر عجوة  )1
  ! منها تمرات سبعاختر  )2
  !تصبح بها  )3
  !اشرب سماً  )4

  !واخبرنا إذا ما صدق كالم رسول اإلسالم 
  
  

  

                                                             
  ).2066(في صحیح وضعیف سنن الترمذي برقم  صححھ األلبانيالحدیث صحیح ،   23
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  !احتمال انه تمر عام ولكن خاص بزمن النبي : قالوا 
  

  :اذ قال عالمهم المازري متلعثماً أمام طامة هذا الحديث 
كثرهم  إذ لم يثبت استمرار ص  ألهل زمانهولعل ذلك كان "  خاصة أو أل

  .." !! وقوع الشفاء في زماننا غالبا
  

  .."!لعل ذلك : " الحظوا ارتعاشه 
  " .. إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبا: " واقرأوا اعترافه 

  .في زمانهم .. ال تشفي من السموم فالسبع تمرات صباحاً 
كان خاصاً لزمان   " !! لعل ذلك" يخيطوا احتمالية مبنية على عبارة  لذلك ارتأوا أن

  .النبي 
  

 
  

بقراءة ثانية لنص الحديث سنكتشف انه لم يقيد أبداً بزمن محمد وال دليل على 
  .ذلك ، انما الكالم جاء باالطالق 

  :ويكفي ان ابن حجر العسقالني قد أورد االجابة على هذا الزعم 
  
وهذا يبعده وصف عائشة لذلك ,  صويحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمانه " 

  " !! وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد.. . صبعده 
  .فهو ليس مخصوص بزمان محمد. فبعيد اي بعيد عن اتخاذه حجة 

  
  
  

  !كالم الرسول لزمنه فقط : اعتراض 
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؟ " سحر: " ؟ وبالتالي عليكم تفسير قوله "  سم" اذن ما المقصود بقول محمد 
  !.. فلربما لها معنى آخر

الفودكا او الكونياك ، فهل : فاالسالم مثال أمر باجتناب الخمر لكنه لم يحدد ابداً 
هي محللة ما دامت لم تذكر باإلسم ؟ ام هي ايضاً محرمة النه ينطبق عليها ما ينطبق 

كذلك بالنسبة لهذا الحديث فهو لم يحدد سم معين ، اذن هو يقصد . على الخمر
  . م السموم التي تؤدي الى الوفاةعمو

فهل لديكم "  سم"وان عارضتم طالبناكم بتحديد اصطالح علمي محدد لكلمة 
  تعريف مختلف؟

  
 
  
  

بأن  ،بشرب السم عقب التصبح بسبع تمرات  التحديبعضهم حاول الهروب من 
  :يحرم فيه االنتحار بشرب السم  تبسوا حديثاً لمحمداق
فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها  فقتل نفسهمن تحسى سما "

  ".أبدا
 

  
  

من اراد اثبات صدق لوليس .. االنتحار  وأرادخطط من  دضهذا التحريم محدد 
  ".الطب النبوي"تجربة صحة تعليمه حول ما يسمى بكالم محمد 

ي وصفة تتعلق ه.. عجوة على الصبح التقاء السم والسحر فمسألة السبع تمرات  
  .، فال تخلطوا األمور على المسلم تجربتها ةرورضلاب بجو وهذه.. بالطب والصحة 

  !!النيب مل حيدد السم : اعتراض

  !حترمي شرب السم : اعتراض 
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كل من السبع تمرات هو مسألة :قالوا   ! ايمان  ان النجاة من تأثير السم بعد األ
  

  

فلماذا حدد التمرات بسبع فقط ؟ ما سر هذا الرقم " االيمان"لو كان محمد يقصد 
  "!  أنه لسر فيهافالظاهر وأما خصوصية السبع : " الوا الذي حير عقولهم حتى ق

كان األولى ان يخبر ان الشفاء يقتصر على المؤمنين االقوياء ، أما تحديد سبع  
  :ال سيما قوله المطلق .. تمرات فهو يقصد الدقة في العدد وال يشير الى االيمان 

كل التمر..  مــن" !! تصبح  من"  . ات او مقداره دون تحديد ايمان الذي يأ
  .غير وارد في الحديث" االيمان"

ولو كان إيمان لما اضطر علماء االسالم الى احتمالية  تخصيص التمر فقط بنخل 
  :المدينة في زمن محمد قد انقرض اآلن  

  " !! أن يكون المراد نخال خاصا بالمدينة ال يعرف اآلن يحتمل" 
 
  
  
  
  

  
  

د للسموم ، فهو عبارة عن سكروز وكربوهيدرات وماء وهي علمياً التمر ليس مضا
ألن السموم لها مضادات .  عناصر تمد الجسم بالطاقة وال تمنع او تتصدى للسم

خاصة ليس بينها التمر وكان أول مكتشف لها هو العالم االلماني فون بهرينج الحائز 
  .على جائزة نوبل في الطب الكتشافه 

كل التمور في كل من المعلوم ان العرب وخا صة أهل الخليج والسعودية مشهورون بأ
  !األوقات فهل خلت مستشفياتهم من حاالت التسمم ؟

تمر يقي من اثبتت االحباث ان ال: اعتراض 
  !!السحر 

  !انه اميان : اعتراض 
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لو كان التمر يقي من السموم ، فلماذا لم تخترعوا عقاراً : نسأل الدعاة المسلمين 
مضاداً للسموم يستخلص من التمور لمساعدة ما ال يحصى من المسلمين الذين 

بل .. حققون انجازاً ونصراً للمسلمين سمم كل عام ؟ وبذلك ستلتيذهبون ضحية ا
بأنه عقار اكتشفه رسولكم وبذلك يحوز على برائة اختراعه  ،ستثبتوا به صحة دينكم
  !؟..وجائزة نوبل في الطب 

  
  
  
  
  
  

  :قال بعضهم .. بعد ان أعجزتهم الحيلة وسدت أمامهم كل األبواب 
  !! " تمرات عجوة لن تقي من السم اثبتوا انتم يا نصارى بأن السبع" 
  

  

البينة على من : "  ةدعاقلامن يرمي بهذا الجواب فهو قطعاً ال يفهم معنى هذه 
  " !!أدعى

فيا عزيزي الداعية المسلم ، إن نبيك هو الذي طرح هذا العالج الطبي على 
كل سبع تمرات عجوة فلن يضره سم وال وأنتم .. ر  سحالمسلمين وبأن من يأ

عليه االتيان بدليل يثبت مفعول السبع تمرات ضد  الذي ، فمنصدقتموه دون دليل
  السموم؟

قة بإثبات صدق كالم نبيهم لسنا نحن من إدعى ، نحن نطالب اصحاب العال
  !م مقلوبة كالعادة ؟هالمقاييس عند أن أم.. ودعواه

زهري يناصور لونه فلو جئت أنا وزعمت أن في الزمان السحيق لألرض قد عاش د
 ؟بإحضار دليل نفي انأم هم سأطالبأبدليل  مه ينطالبونيأفلن .. وكان يتكلم كالبشر 

  !قمة السخف  الذي نعجز عن وصفه سوى أنهم ههكذا هو منطق
   

البينة عليكم يا مسيحيني ان  :اعتراض 
  !!كالم نبينا غري صحيح 
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  !أنا ال أؤمن بالسنة واألحاديث ، يكفيني القرآن وحده : لو قال الداعية المسلم 
  :قلنا 

النبوية وأحاديث رسوله ، فقط )! السنّة(قد ينكر ) السنّة(حتى المسلم من أهل 
  ! ليتسنى له االفالت من كوارث ما تحويه األحاديث 

فكل ! مسلماً آخر –في ايمانه ومعتقده  –وصدقاً أقول بأنني لم أقابل مسلماً يشبه 
  !الخاص ، كل فرد منهم حالة خاصة " اسالمه"مسلم تقابله له 

  
  
  :أسئلة طرحها عليهم سابقاً اإلمام ابن حزم ى منكري األحاديث والسنّةعلنطرح 

 "أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثالث ركعات،  في أي قرآن وجد
وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها 
 والسالم، وبيان ما يجتنب في الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة،

والغنم واإلبل والبقر، ومقدار األعداد المأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة 
المأخوذة، وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة، وصفة الصالة بها 

وبمزدلفة، ورمي الجمار، وصفة اإلحرام وما يجتنب فيه، وقطع يد السارق، 
كل، وصفة الذبائح والضحايا،  وصفة الرضاع المحرم، وما يحرم من المآ

وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطالق، وأحكام البيوع، وبيان الربا 
واألقضية والتداعي، واأليمان واألحباس والعمرى، والصدقات وسائر 

وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندر كيف أنواع الفقه؟ 
ص،  نعمل فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي

   "اإلجماع إنما هو على مسائل يسيرةوكذلك 
  ) 2/79ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، (
 

نكران االحاديث  : إعتراض
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، هذه البخاري ومسلم 24مصداقية وموثوقية صحيحيهمسة في أذني من يشكك في و
  : الفتوى المختصرة ، التي ورد فيها

  
 " ال يطعن فيهما إال مبتدع ضال،..  صحيح البخاري ومسلم  

  ها إلى هدم مبنى الشريعة، وأنى له ذلك،تشكيكه في يهدف من وراء 
 "  .. وألمثاله وكالم السلف والخلف رادع له 

تاريخ  - 13678: الرقم  – عن صحيحي البخاري ومسلم دفاع: عنوان الفتوى (
 )2004- 01- 22/  1424ذو القعدة  29: الفتوى 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=13678 
  

  :  المحور الثالث 

اإلسالم يتقهقر أمام تحدي اله 
  ! قريش

  
سبق وان ناقشنا حجة الشيخ زاكر نايك التي طرحها في مناظرته مع الدكتور وليم 

  ! ما نجربك أنتن ال نجرب اله اننح: كاميل وكانت 
  ..ا نعود ونطرح عليه هذه الصاعقة وهن

 ؟.. من تحدوا إله اإلسالم وجربوه هل تعلم يا شيخ نايك أن هناك 
مهدداً ، تهديده لقريش بالويل والثبور وعظائم األمورو القرآن عن ربك أورداذ 

 : إياهم بثقة واضحة 
 
" دِيهِميا نيا بى ملا اوري فَلَما  مو ضراو اءمالس نم ما خَلْفَه نْ نَشَاا  بِهِم فنَخْس

                                                             
فھذا لیس إسم الكتاب إنما مجرد اختصار " صحیح البخاري" حین یكتبون : للتوضیح   24

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول ص وسننھ " : لعنوانھ ، فإسمھ الكامل ھو 
  ".امھوأیّ 
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 نا مفسك  هِملَيطْ عقنُس وا ضرْا  اءميبٍ السندٍ مبع ِكُلةً لي َكي ذَلنَّ فا  "
  ).9:سبأ(
  فهل كان لديه القدرة على تنفيذ تهديداته تلك ؟ 

أمسكوا بتلك التهديدات وطالبوه بل وتحدوه بأن اذ .. نهم بل جرى ما لم يتوقعه م
 !!ينفذها لو كان فعال صادقاً 

 : الوا متحدينإذ ق
"  والمَئكَة قَبِيً او تَاتي بِاله زَعمت علَينَا كسفا او تُسقطَ السماء كَما"
 ).92-90 :االسراء(

ا " أي انهم سمعوا تهديده السابق " ! مت كما زع: " هل قرأتم قولهم  نَخْسف  انْ نَشَ
نفًا مسك  هِملَيع طقنُس وا ضرا بِهِم اءمنفذ ما زعمت انك ! هيا : فتحدوه ". الس

  !!واسقط علينا كسفاً من السماء  قادر عى فعله
 : قائالمشت نرى شجاعته قد تقلصت وانكبالعكس، إذ  أجابهم ؟ يا ترى فهل

كُنْت اَّ بشَراقُل سبحانَ ربِي "  له ًوس93:االسراء  ( " ر (   
  

  !فقط % 50نصف تهديده أي أهل قريش تحدوا محمد وربه بأن ينفذ 
  :فتحديه كان 

1-  ا   نَخْسف بِهِم ارض انْ نَشَ
2-  نفًا مسك  هِملَيع طقنُس وا اءمالس  

  ..فتحدوه فقط ان ينفذ الجزء الثاني فقط أي نصفه
  )!!(ه بأن نبيه محمد مجرد بشر رسول فكان جواب

كل األنبياء قبل محمد والذين قد أتوا بالمعجزات  نأ وهي إجابة مراوغة ، اذ
  .بشراً  كلهم واآليات بل والعقوبات والضربات على اعداء الرب ، كانوا

  ببشرية محمد وكونه رسول ؟ فما عالقة تحديهم إلله االسالم
من المعلوم ان الرسل ال تقوم بالمعجزات من أنفسها ، إنما بقدرة ربها ، فتحدي 

  !أهل مكة لمحمد كان موجهاً أساساً الى ربه ، ومع ذلك فقد تراجع عاجزاً 
 

الحق بأن ينفذ تهديده بالقاء الحجارة عليهم من  وعندما تحدوه ان كان على
 : بقولهم.. السماء 
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كَانَ هذَا هو  قالُوا اللَّهم واذْ"  الْحق من عنْدِكَ فامطر علَينَا حجارةً من  انْ 
 اءمالس  يملذَابٍ انَا بِعتوِ اى32:األنفال ( " ا( 

   ) : 33( في االية التي بعدها  ضعفه قال مبرراً 
" او مهذِّبعيل ها كَانَ المو يهِمف نْت" !!  

 !!لن يعذبهم ومحمد بينهم : حجته 
الحجارة من السماء عليهم دون ان " تصويب  " وكأنه ال يستطيع ان يتحكم في

هل إله االسالم ضعيف الى هذه الدرجة ، اذ يكتفي فقط ف(!!) ..  يصيب محمد
 بالقاء التهديدات المدوية دون قدرة على تنفيذها حينما يتحدوه بفعلها ؟

 : مكمالحجة اكثر هشاشة  اإللهالقى هذا  بل
" مهذِّبعم ها كَانَ المونَ  ورتَغْفسي مههل أهل قريش كانوا . )33:األنفال(   " و

  يستغفرون ؟ هل المشرك الذي يتحدى اله محمد كان يستغفره في نفس الوقت؟
 

لماضية مع بني اسرائيل وانه اإلنكى ان اله القرآن كان يتفاخر ببطوالته التليدة ا
  : 25كان يرفع الجبل كامال فوق رؤوسهم ليخيفهم به

كَانَّه ظُلَّةٌ"   مهقوف لبذْ نَتَقْنَا الْجاو  ةبِقُو نَاكُمتَيا اخُذُوا م بِهِم عاقو نَّهنُّوا اظو
كُروا ما فيه لعلَّكُم تَتَّقُونَ    ). 171األعراف " (واذْ

ففي األزمان الغابرة كان هذا االله قديراً على اآليات والتهديدات ، بينما في عهد 
  !!يكتفي بالقاء التهديدات وذكر أمجاده ال غير  زوجعمحمد صار عاجزاً وكأنه 

  
  : نتحدى اله اإلسالم القائل  اليوم ومازلنا

من قبل انْ نَطْمس نَزلنَا مصدِّقًا لما معكُم  بِما يا ايها الَّذِين اوتُوا الْكتَاب امنُوا"
كَما لعنَّا اصحاب السبتِ و وجوها فنَردها علَى ادبارِها  منَهنَلْع وا هال رمكَانَ ا

وفْع47: النساء " ( م.(  
  نا ؟فهل طمست وجوه.. من بالقران ونحن كمسيحيين لم نؤ 

   ؟..ان يطمس وجه نملة أو يخسف بها األرض  إله اإلسالم عهل يستطبل 

                                                             
. )171: 7؛ االعراف  93و 63: 2 البقرة(  :نقرأھا ھنا !اسطورة الجبل الطائر فوق بني اسرائیل    25

  .خرافة نسبھا القرآن الى بني اسرائیل ، ال أصل لھا في كل تاریخھموھي 
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.. سنستعرض مواجهة أو مناظرة عملية بين الرسول بولس ورسول االسالم محمد 
  .إلثبات من هو الرسول الصادق ومن هو الكاذب المدّعي 

  :د لكل منهما جولتان تتعلقان وسنفر
  !بالسحر 

   !والسم 
  ..ولنبدأ بجولة السحر مع الرسول بولس 

  

  : جولة بولس األولى

 
  

 

 

برنَابا، وسمعانُ الذِي يدْعى : وكَانَ في انْطاكيةَ في الكَنيسة هنَاكَ انْبِياء ومعلِّمونَ "  
لشَاوو ،عبالر يسئر سوديره عى مبذِي تَرال نَايِنمو ،يانورقَيال وسيوكلو ،ريجن.  

قُدُسال وحالر ونَ، قَالومصيو بونَ الرخْدِمي ما هنَميبنَ«: وري بفْرِزُوا لا لشَاوا واب

 :
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هيلا امتُهوعذِي دال لملْعل«.  مث ،ادِييا االهِملَيوا ععضولُّوا وصذٍ وينَئوا حامفَص
فَهذَانِ اذْ ارسال من الروح القُدُس انْحدَرا الى سلُوكيةَ، ومن هنَاكَ سافَرا   .اطلَقُوهما

ي الفسرى قُبلرِ احودِ .بهيال عامجي مف هال ةما بِكَلينَاد يسمالي سا فارا صملو .
وجدَا رجال ساحرا نَبِيا ولما اجتَازَا الجزِيرةَ الى بافُوس،   .وكَانَ معهما يوحنَّا خَادِما

هما اسودِيها يكَذَّاب شُوعيارب فَهِيم لجر وهو ،سولب وسجِيري سالوال عكَانَ م ، .
ستَمالو لشَاوا ونَابرا بعفَهذَا د هةَ المكَل  عمسنْ يا. راحالس يملا عمهمقَاونْ فال ،

الودَ الفْسنْ يا ابالط ،هماس مجتَرانِهكَذَا ييماال نع ي.  
 وذِي هال ،لا شَاوماو هلَيا شَخَصو الْقُدُس وحالر نم تَالاما، فضيا ولُسب  

القثٍ «: وخُب كُلو ٍشغ كُل ىتَلما الْمهيا !يسلبا نا ابي !بِر ِكُل دُواعي ! الا
 لبدُ سستُف الةَ؟تَزيمتَقسالْم هال  ى المعتَكُونُ اكَ، فلَيع ِبدُ الرذَا يواآلنَ هف

ينلَى حا سالشَّم رصتُب« . دُوري لعةٌ، فَجلْمظو اببض هلَيع قَطالِ سحي الفَف
دِهبِي هقُودي نا مسلْتَمم. اا رمذٍ لينَئي حالوفَال يملتَع نشًا منْدَهم نى، آمرا جى م

ِب12- 1:13أعمال الرسل ." ( الر.(  
  

  ! كان الساحر باريشوع ايضاً نبياً كذاباً 
 على يظهرون ولم يكن ساحراً بمعنى ممارس أللعاب سحرية وخفة يد كالذين

مدعوماً بقوة  ساحراً ونبياً كذاباًكان انما .. البرامج التلفزيونية أو عروض السيرك 
  .. شيطانية تخضعه وتستخدمه للشر واالفساد 

وقد حاول هذا الساحر ان يفسد الوالي عن االيمان ويصرفه عن سماع البشارة بفم 
بولس الرسول ، وهو عمل ابليس في محاربة وتعطيل كلمة اله ، فامتأل بولس 

  : اجهه بقضاء الرب عليه قائال بالروح القدس وو
"ا نا ابييسلب !بِر ِكُل دُواعةَ؟! ييمتَقسمال هال لبدُ ستُفْس التَز الدُ  اذَا يوفَاآلنَ ه

رصتُب ى المعكَ، فَتَكُونُ الَيع ِبالر ! "..  
فماذا كان رد فعل الساحر ؟ هل استطاع استخدام سحره وشياطينه في رد وايقاف 

  : اذ نقرأ انه حاال أصيب بالعمى .. ال أبداً  يد الرب وعقابه عليه ؟
 " دِهبِي هقُودي نا مسلْتَمم دُوري لعةٌ، فَجلْمظو اببض هلَيع قَطالِ سحي الفَف !! "  

  .لقد انتصر بولس بقوة المسيح على الساحر ومن وراءه كل شيطان استخدمه 
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  !ومآزر بولس 26جرد لمس لمناديلالناس بمبل كانت الشياطين تخرج من اجساد 
  
  ،اله يصنَع علَى يدَي بولُس قواتٍ غير الْمعتَادةوكَانَ " 

فتَزول عنْهم االمراض، حتَّى كَانَ يوتَى عن جسدِه بِمنَادِيل او مآزِر الى المرضى، 
ِالشِّر احوراال جتَخْرومنْهةُ مير.  

علَى الَّذِين بِهِم االرواح فَشَرع قَوم من اليهودِ الطوافين المعزِمين انْ يسموا 
وعسي ِبالر مةُ بِاسِيرالشِّرينلقَائ ، :»سولب كْرِزُ بِهذِي يال وعسكَ بِيلَيع منُقْس!«  

بكَانَ سلُوا هذَاوفَع ذِينال ،نَةكَه يسئر ٍودِيهل يجا، ركَاوسل يننةُ بع.  
قَالو ِيرالشِّر وحالر ابجفَا :»نفَم نْتُما اماو ،هلَمعنَا اا سولبو ،رِفُهعنَا افَا وعسا يما 

الذِي كَانَ فيه الروح الشِّرِير، وغَلَبهم وقَوِي علَيهِم، حتَّى  فَوثب علَيهِم االنْسانُ »انْتُم؟
ينحرجماةً ورتِ عيبكَ الذل نوا مبره.  

سفَسي اف ينناكالس ِينيونَانيالودِ وهيال يعمنْدَ جا علُومعهذَا م ارصو . فخَو قَعفَو
آمنُوا ياتُونَ  .الربِ يسوع يتَعظم ى جميعهِم، وكَانَ اسمعلَ  ذِينال نونَ ميركَث وكَانَ 

ِينرقم ،هِمالفْعبِا خْبِرِينمونَ  وعمجي رِحلُونَ السمتَعسي الَّذِين نونَ ميركَث وكَانَ 
ما اونَهِقرحيو الْكُتُب يعمالْج ام . نا ملْفا ينسا خَمدُوهجوا فانَهمثوا ابسحو

ةضالْف.  دَّةى بِشتَقْوو وتَنْم ِبةُ الرمكَل  20-11:19أعمال ." ( هكَذَا كَانَت.(  
  

كان .. بل بسبب معجزات وآيات اله التي صنعها على يد عبده ورسوله بولس 
لدرجة قيامهم بجمع كل كتب السحر وحرقها علناً مهما بلغت السحرة يخافونه 

  !!أثمانها 
"يعمجال امما اِقُونَهرحيو كُتُبونَ العمجي رِحلُونَ السمتَعسي ذِينال نونَ ميركَث   "وكَانَ 

  
 

  

  

                                                             
بعد وصول الوحي المقدس الكامل ، وانتھاء العصر الرسولي الذي اعطي السلطان لشفاء األمراض   26

وصار الشفاء امتیاز لكل المؤمنین اجابة "! ذخائر"كل الطرق ، انتفى الشفاء بمالمسة مادیة لما یسمى ب
   ).16:5 یع" (تشفواصلوا بعضكم ألجل بعض لكي : "فقیل. لصالتھم دون الحاجة لموھبة شفاء خاصة
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  :  ولى جولة محمد األ


 

  
 

 

 " قالتإبن نمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أبو كريب ، حدثنا  : حدثنا 
،  ألعصما ص يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن سحر رسول اله

حتى  ، إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله يخيل قالت حتى كان رسول اله ص
 يا: ثم دعا ثم دعا ثم قال  يوم أو ذات ليلة دعا رسول اله ص إذا كان ذات

فقعد أحدهما 27 جاءني رجالنعائشة أشعرت أن اله أفتاني فيما إستفتيته فيه 
أو : واآلخر عند رجلي ، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي  عند رأسي

من : مطبوب ، قال : ما وجع الرجل ، قال رأسي  للذي عندالذي عند رجلي 
في مشط ومشاطة ، : ، قال  أي شيء في: لبيد بن األعصم ، قال : ، قال  طبه
أتاها ف: ذي أروان ، قالت  في بئر: فأين هو ، قال : وجف طلعة ذكر ، قال : قال 

ماءها نقاعة  واله لكأن يا عائشة: في أناس من أصحابه ، ثم قال  رسول اله ص
اله أفال أحرقته ،  فقلت يا رسول: الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين ، قالت 

فأمرت بها  ال أما أنا فقد عافاني اله وكرهت أن أثير على الناس شرا: قال 
  )2189 - باب السحر  –كتاب السالم  –صحيح مسلم " ( ...فدفنت 

 
  :وورد في صحيح البخاري 

                                                             
 الذي شفى محمد من السحر الذي دام لشھور طوال لم یكن جبریل أو مالك آخر انما  27
احدھما یعرف علة محمد واآلخر ال یعرفھا ، فكیف لمالك ان ال یعرف ویطرح "! رجالن"

   !!الخ " من طبھ؟" ، " ما وجع الرجل؟: " االسئلة المتكررة لیعلم 
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 " 3095   أبيه    ، عن  هشام  ، عن  عيسى: ، أخبرنا  إبراهيم بن موسى    : حدثنا  ،
أنه سمعه    هشام  كتب إلي   :  وقال الليث  ،ص النبي  سحر  : قالت  عائشة  عن 

حتى كان يخيل  ص  النبي    سحر   : قالت   عائشة   ، عن   أبيه    ووعاه ، عن 
 : يوم دعا ودعا ثم قالحتى كان ذات  إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله

عند رأسي  أشعرت أن اله أفتاني فيما فيه شفائي آتاني رجالن فقعد أحدهما
 : قال   مطبوب  : الرجل قال  ما وجع : واآلخر عند رجلي فقال أحدهما لآلخر

  ومشاقة    مشط  في : فيما ذا قال : قال   األعصم  لبيد بن : قال    طبه    ومن 
   صفخرج إليها النبي    بئر ذروان    في  : فأين هو قال : ذكر قال   طلعة    وجف  
 : فقلت نخلها كأنه رءوس الشياطين : حين رجع   لعائشة    : فقال  ثم رجع 

أنا فقد شفاني اله وخشيت أن يثير ذلك على الناس  ال أما : إستخرجته فقال
باب صفة ابليس  – كتاب بدء الخلق –صحيح البخاري ". ( شراً ثم دفنت البئر

  ) وجنوده
  

  " !! صفة ابليس وجنوده: " عنوان الباب له داللة خطيرة 
مما يربط بشكل وثيق بين جنود ابليس وبين .. وفيه حديث سحر نبي االسالم 
 !!اي كان للشياطين قوة عليه .. السحر الذي تعرض له محمد 

  

 

 
   " مصنف في الباب سبعة وعشرين حديثاثم ذكر ال ....  شيطان: قرين  : قوله ،

 الحديث ، وسيأتي شرحه في كتاب الطب ، ص سحر النبي : عائشة قالت حديث األول

،  ذلك على يتم بإستعانة الشياطينووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إنما 
     ." وسيأتي إيضاح ذلك هناك ، وقد أشكل ذلك على بعض الشراح

باب صفة إبليس  -كتاب بدء الخلق  - البخاري  فتح الباري شرح صحيح - إبن حجر(
 ) وجنوده

  !فالسحر الذي تعرض له محمد كان باالستعانة بالشياطين 
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  "السحر ألدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة قال ابن القيم من أنفع ا
باألدوية اإللهية من الذكر والدعاء  تأثيرات األرواح الخبيثةالذي هو من 

فالقلب إذا كان ممتلئا من اله معمورا بذكره وله ورد من والقراءة ، 
الذكر والدعاء والتوجه ال يخل به كان ذلك من أعظم األسباب المانعة 

 تأثير السحر هو في القلوب الضعيفةوسلطان  : قال.  له من إصابة السحر
األرواح ، ألن  ، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال

انتهى ملخصا .  الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها
مع عظيم  -ص  - وجواز السحر على النبيعليه حديث الباب ،  ويعكر. 

وجهه ومالزمة ورده ، ولكن يمكن االنفصال عن ذلك بأن الذي مقامه وصدق ت
لبيان تجويز ذلك ، واله  -ص  - ذكره محمول على الغالب ، وأن ما وقع به

 -  كتاب الطب -قالني ابن حجر العس - فتح الباري شرح صحيح البخاري( ". أعلم
  )باب هل يستخرج السحر

  
  :تعليقي 

)! اي الشياطين ( بعد ان اعترف ابن القيم بأن السحر هو من فعل األرواح الخبيثة 
وان السحر غالباً ما يصيب .. سحر وان من قلبه عامر بذكر اله يمنعه االصابة بال

  !!!النساء والصبيان والجهال 
شارح صحيح البخاري ، فقام محاوال تخفيف ثقل " ابن حجر العسقالني "فتعكر 

  " !!سحر النبي  يعكر عليه حديث الباب وجواز: "  اقوال ابن القيم بقوله
، وقد انطبقت ان محمد قد تم سحره  –يعكر القلب والضمير  –اي يخالف ويعكر 

عليه كل اقوال ابن القيم ، بأنه بذات مستوى الجهال والنساء وان قلبه خال من ذكر 
  !!!اله اذ تمكنت االرواح الخبيثة من اصابته والتأثير عليه 

، لبيان تجويز ذلك -ص  - وأن ما وقع به: " وخلص في النهاية بتسليم الراية اذ قال 
  " !!!واله أعلم
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  كان من الذين يتولونه ؟ ن سلطان على محمد ، وبذلك فهل كان الشيطا
  :اذ نقرأ في القرآن هذه الكلمات 

آمنُواْ "  لَى الَّذِينلْطَانٌ عس لَه سلَي نَّها ذِينلَى الع انُهلْطا سنَّمكَّلُونَ اتَوي ِهِمبلَى رعو
  )100-99: النحل" (يتَولونَه والذِين هم بِه مشْرِكُونَ 

  

  

 !! 28مواضع من صحيحه  خمسة لقد روى البخاري هذه الحادثة في
 :نقرأ فيها انه كان مصاب في عقله رشده  وهذه بعضها

 ! )أنه صنع شيئاً ولم يصنعه يخَيل إليهكان  سحر حتى: (في رواية 
 ! ) وال يأتي يأتي أهلهأنه  يخيل إليه ، مكث النبي كذا وكذا: (وفي رواية 
!  النساء وال يأتيهن كان يرى أنه يأتيكان رسول اله سحر حتى : (وفي رواية 
  ) !إذا كان كذا وهذا أشد ما يكون من السحر :قال سفيان

  
  :وقد قرأنا في روايات هذه الواقعة هذه الجزئية الخطيرة 

البئر التي اريتها وكان ماءها نقاعة  هذهفقال فاتى النبي البئر حتى استخرجة " 
  .." . الحناء وكان نخلها رءوس الشياطين

  !اضافة الى تخيالت محمد انه ينكح نساءه وهو ال يفعل 
  !وهي ليست كذلك ل ان ماء البئر  هي نقيع الحناء فقد كان يتخي

  !وينظر  الى روؤس النخل فيحسبها رؤوس الشياطين وهي ليست كذلك 
 !تلك هلوسات بصرية وخياالت عقلية بسبب السحر ؟أليست كل 

 .. واقواله وقدر السحر على السيطرة عليه وعلى افعاله
  !وال يدري ما يقوله..  يهذيايضاً  انما كان ،يكن فقط ال يدري ما يفعل فمحمد لم

  

                                                             
  وجنوده  باب صفة إبلیس -كتاب بدء الخلق   :صحیح البخاري   28

 السحر  باب ھل یستخرج السحر  باب -كتاب الطب 
  بالعدل إن هللا یأمر:  باب قول هللا تعالى   -كتاب األدب 

  باب تكریر الدعاء  -كتاب الدعوات 



65 
 

 "سحر حتى كان ال يدري ما يقولص  أن النبي ". 
نيل  :المصدر -الشوكاني : محدثال -  صحيح: خالصة الدرجة - عائشة : الراوي(

  )7/364  الصفحة أو الرقم -األوطار 
 

  : يصرح القرآنمع ان !  كان ال يدري ما يقول
  )4و3: النجم  (  "وما ينْطق عن الْهوى  انْ هو اَّ وحي يوحى   "

  
ترة اصابته أعطتنا تقريراً عن حالة محمد أثناء ف زوجته المقربة الطفلة عائشة لكن

 !! "  ال يدري ما يقول " بالسحر الشيطاني انه كان 
افقدوه رشده وتمييزه  بمعنى ان الشياطين  .فهذا هذيان وهلوسة بفعل الشياطين

 ! وال يراه كان يتصور انه يرى شيئاً ، وادراكه لستة شهور كاملة كان كنصف مجنون
كل  ! وانه اكل الثريد واللحم ولم يأ

 ! ينكححائضات وهو لم  وهن نساءه نكحوانه 
  ؟تأثر بعقله وحواس التمييز  اال يعني هذا انه؟ اليس هذا خلال عقلياً 

  

 

وال يدري ما يقول الى ستة اشهر  يهذي لقد رزح رسول االسالم تحت سطلة السحر
  :إذ نقرأ من المصادر االسالمية الصحيحة ! كاملة

 "ستة أشهر فيها في السحرص  المدة التي مكث النبي " 
ابن حجر  :المحدث - بإسناد الصحيحوجدناه موصوال : خالصة الدرجة (

 ) 10/237: الصفحة أو الرقم -فتح الباري : المصدر -العسقالني 
  

موحى اليه تنال  نبي مرسل هل يعقل أن. أو يفعل ستة اشهر ومحمد ال يدري ما يقول
من حفظه ؟ أين كان " الروح القدس"ين كان أ ؟ منه الشياطين عن طريق السحرة

  جبريل المالك طوال تلك الشهور الطويلة ؟ 
امتأل من "مباشرة  اذ قرأنا عن الرسول الحقيقي بولس انه ما أن واجه عليم الساحر 

  !!وأعلن عليه كلمات القضاء والعقاب االلهي وضربه بالعمى " الروح القدس
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الروح "والذي يزعم دعاة االسالم انه هو بينما نرى صورة معاكسة مع محمد ، 
، ومع ذلك كان ) 16-14يوحنا ( الذي بشر به المسيح  -الباركليت  –" القدس

  (!!)قوة السحرة والشياطين  مأما يتقهقر صريعاً

 : يصرح بأن الساحر ال يفلح قرآنالواالنكى ان 
ى ان ال يفلح الساحر مع واألول  .)69:طه " ( اتَى  حيث الساحر  يفلح وال "

 ؟ ولستة اشهر.. الساحر مع محمد " فلح أ"  لماذا إذناألنبياء، ف
 :للمسلمين حقاً ما اصدق اهل قريش حين قالوا

  . )47: االسراء (  " مسحورااال رجال  انْ تَتَّبِعونَ  "
  

  :سيوزن كالمه عدل فبأي ميزان
  !)؟" (وال سحرسم  لم يضره ذلك اليوممن تصبح بسبع تمرات " 

  
الذين  همب هذا الحديث كما فعل كبار علماءالحل الوحيد هو في انكار وتكذي

  !!الى الطعن في اصح كتاب بعد قرانهم اي صحيح البخاري اضطروا

  
  

..  29سحر محمد كان وقعه ثقيال عويصاً على كثير من علماء االسالم فانكروه وكذبوه

                                                             
 ! السحر الشیخ الغزالي یطعن في حدیث  29

  : ھذه الحادثة ویسخر منھا قائالً  وھو محمد الغزالي ینكر علماء المسلمین المعاصرینھا ھو احد كبار 
 "  ،أقرأ أن یھودیا  وأنا شعرت بالغیظ والحرج قدووھناك قضایا ال یجوز فیھا التساھل لخـطورتھا

مدة قدرھا ابن حجر بستة  وأعجزه عن مباشرة نسائھعلیھ الصالة والسالم  وغدا سحر النبي
مجرم أن  كما یستطیع سفیھ أن یقذفھ بحجر أو كما یستطیع: قالوا  .؟القمم أكذلك تنال !شھور

 ى اإلرادة والفكر وھذا مستحیل،تسلط عل فإن السحر وھذا اعتذار مرفوض،! یصیبھ بجرح
 على الجھاز العصبي لإلنسان، فیوقعھ في.. تسلط أرواح شریرة، أو بعض الجن السیما والوسیلة
عبده رفض ھذا الحدیث، وساءني أن الرجل الضخم  أن الشیخ محمد وقد سرني ...اضطراب وحیرة
  "..  .!!الموقف المعظم لقدر الرسول اتھم في دینھ لھذا

 ) محمد الغزالي -   النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث السنة( 

ً  ان كان: اسأل   ام البخاري؟)  راویة الحدیث(  عائشة ؟ ھل !فمن الكذاب ؟.. الحدیث مكذوبا
 قعده من النار لكذبھ على الرسول؟ومن سیتبوأ م
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ثابت في كتبهم  و موثق ومصحح على اعلى المستويات والدرجات حديث بينما هو
  !المعتمدة كالصحيحين 

  :ابن القيم عن هذا الحديثفيقول  
 " متلقى بالقبول بينهم، ال الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديثهذا ،

وغيرهم، وأنكروه  على كثير من أهل الكالم اعتاصوقد يختلفون في صحته، 
  ".وقابلوه بالتكذيب أشد اإلنكار،

 ).449/ 2 -م1996، 1ط -مكة  -ابن القيم - بدائع الفوائد(
  

  !!فقد منعوا الكالم عنها .. ولكارثية هذه الهزيمة الشنعاء على نفوس المسلمين 
  

 

 حقيقة أم وهم ؟ ..سحر النبي : فتوى بعنوان نقرأ 
نعلم أن السحر يصيب ضعاف  ه الرحمن الرحيم بسم ال : قائلة سائلة مسلمة سألت

  بالسحر ، وماحقيقة هذا األمر؟ص  اإليمان ، فما تفسير إصابة النبي
  :فأجابها الشيخ بفتوى ومما قال 

  
مما ال ينبني عليه عمل، وال يدخل في باب األحكام من  صوحديث سحر النبي "

فكان من األولى ترك ،  الحالل وال الحرام ،وال هو مما تعبدنا اله تعالى به
وما دام الحديث قد ورد صحيحا ، فنعتقد صحته ، ونحمله على  ،الحديث عنه
  ."...  صليق بالنبي الوجه الذي ي

-//www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnlinehttp:
Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622224-Arabic  

  
  !الرؤوس في الرمال كالنعام  ضعوا ،انسوها  ،تغاضوا عنها  إنما ،فالحادثة صحيحة 
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  :  بولس الثانية جولة 

 
  

  .ومع الجولة الثانية لبولس الرسول..واآلن لنرجع ثانية الى الصورة النورانية المشرقة
 ذلك وقد شاهد ..أفعى سامة حكى لنا الوحي االلهي انه قد نشبت في يد بولس فقد

بولس  ظانين بأن ،رفاقهبعد ان تحطمت السفينة به وب سكان الجزيرة التي نجوا اليها
ال ان العدالة االلهية قد الحقته إ  ن كان قد نجا من الموت في البحروأوانه  ،قاتل 

  !دون جدوىولكن  ،وقد انتظروا ان ينتفخ ويسقط صريعاً، بأن يموت بسم االفعى
  

  :لنقرأ الحادثة كاملة
كَثيرا من القُضبانِ ووضعها علَ"   سولب عمفَج ةاررحال نم تجى ى النَّارِ، فَخَرعفا

دِهي يف تبنَشو.   ضعبل مهضعب الق ،دِهلَّقًا بِيعم شحةُ الْوابِررى الْباا رلَمف :
فنَفض . »بحرِال بدَّ انَّ هذَا االنْسانَ قاتل، لَم يدَعه الْعدْل يحيا ولَو نَجا من الْ«

واما هم فَكَانُوا ينْتَظرونَ انَّه عتيدٌ  30 ردِي ولَم يتَضرر بِشَيءهو الْوحش الَى النَّارِ 
ء مضر، فَاذِ انْتَظروا كَثيرا وراوا انَّه لم يعرِض له شَي. انْ ينْتَفخَ او يسقُط بغْتَةً ميتًا

وكَانَ في ما حول ذلكَ الموضع ضياع لمقَدَّم الجزِيرة   .»!هو اله«: تَغَيروا وقَالوا
وسيلوبب همذِي اسال .اميةَ اثالث فَةطالافَنَا بِمضافَهذَا قَبِلَنَا و . وسيلوبا ببنَّ اا دَثفَح

فدَخَل الَيه بولُس وصلَّى، ووضع يدَيه علَيه . انَ مضطجِعا معتَرى بِحمى وسحجكَ
اهشَفف . ةزِيرجي الف اضرما بِهِم ذِيناقُونَ البهذَا، كَانَ ال ارا صنَفَلَموشْفيتُونَ واي "  

  ).9-3:28أعمال ( 
 

اً أن يالحظ القارئ المسلم بأن بولس الرسول لم يذهب قاصداً من المهم جد
لالستعراض  االمساك بأفعى ليستعرض مواهبه أمام الحاضرين ، فمواهب الرب ليست

، انما حدث عرضاً ودون توقع ، والرب حمى عبده  او التفاخر او لتجربة الرب
                                                             

  !"  ضرهمي  الوانْ شَرِبوا شَيىا مميتًا " :  ذات كلمات وعد الرب یسوع   30
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  ).16مرقس ( ورسوله كما وعد في 
  ..بانجيل الخالص ومجد المسيح لشافي والكارزذا الرسول القديس اما أعظم ه

وهو الذي وعده بالحفظ واالنقاذ الى ان يتمم خدمته .. فلرسول بولس رسول اله 
  .يمكن ان يضره سم وال أفعى فال..وارساليته

  ..فالرب قد انتخب بولس كرسول له وشاهد
الى انه  وقد أشار ..وقد حدد له مهمة محددة وهي ان يكرز لليهود وكذلك لألمم

سيعاني االضطهادات واآلالم والضيقات جراء هذه الكرازة وهذه الخدمة الرسولية 
كمل وجه .الجبارة   .ولكنه لم يكن ممكناً ان يموت قبل تنفيذ مهمته على أ

ولكن بولس , وقدحاول الشيطان ان يعرقل هذه المهمة بأن يقتل الرسول بولس مراراً 
  ..التمام خطته ومشيئتهكان يعلم بقدرة الرب على انقاذه 

وبأنه كان يشتهي ان ينطلق ويكون مع  ،له  "الموت هو ربح "مع كونه كان يعلم بأن 
  ).23و21:1فيلبي ( المسيح 

  ..لكنه كان يريد ان يكمل قصد الرب من حياته
كيف انه كان واثقاً بأعلى درجات الثقة أن ابليس لن يتمكن من قتله قبل ان  ولنقرأ 

  :فيقول.. مته يتمم مهمته وخد
" كُملجا نم مزلدِ اسجي القَى فبنْ اا نلكنَا  .وذْ افَا كُثمنِّي اا لَمعبِهذَا ا قاثو

كُميعمج عقَى مباانِ ويمي االف كُمحفَرو كُمتَقَدُّم لج25و24:1فيلبي " ( ال(.  

كيف انه واثق كل الثقة ب أن الرب سينقذه الى ان تتم به المهمة الموضوعة ولنقرأ 
  :فيقول..عليه

"  ،مماال يعمج عمسيازَةُ، وركبِي ال تُتَم كَيي، لانقَوي وعم قَفو بالر نلكو
كُلِ عمل ردِيء  .فانْقذْت من فم االسدِ   نم بي الرذُننْقيسخَلِّ ويي ونص

ِاوِيمالس هلَكُوتمورِ. لرِ الدُّههى دلدُ اجمال هذِي لال .ينتيموثاوس  2" (  آم
  .)18و17:4

  ..وهذا كالم انسان موحى اليه من عند الرب
وواثق جداً بأنه لن يموت قبل ان يتم مهمته ويوصل بشارة االنجيل الى كل األمم 

  ."روما"  القديمة والى عاصمة األمم
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ر الموت الى ان يتم مهمته النه كان متمسكاً بوعد الرب بأنه سينقذه من خط
  :وهذا الوعد قد سمعه من الرب في بداية عالقته به.. وخدمته

ولكن قُم وقف علَى رِجلَيكَ النِّي لهذَا ظهرت لكَ، النْتَخبكَ خَادِما وشَاهدًا بِما  "
الذِين انَا اآلنَ  منْقذًا اياكَ من الشَّعبِ ومن االمم ما ساظهر لكَ بِه،رايت وبِ

هِميللُكَ اسر17و16:26أعمال " (  ا.(  
  !لكنه لم يمت ،مات  الى ان ظنوه  ه بالحجارةوومرة رجم

   ).19:14أعمال  (
هدفه واتمام مهمته لكي يشدد  ال بل كان الرب يوحي اليه بالرؤيا كلما اقترب من

  :اذ قال للموجودين على ظهر السفينة التي كادت ان تغرق ..الذين معه

النَّه . واآلنَ انْذِركُم انْ تُسروا، النَّه ال تَكُونُ خَسارةُ نَفْس واحدَة منْكُم، اال السفينَةَ "
. ال تَخَف يا بولُس: االله الذِي انَا له والذِي اعبدُه، قَائالوقَف بِي هذِه اللَّيلَةَ مالكُ 

رصيق امما فنْ تَقي لَكَ اغنْبكَ .يعم رِينافسمال يعمج هكَ البهذَا قَدْ ووهكَ . وذلل
-22:17أعمال " (  ه يكُونُ هكَذَا كَما قيل ليسروا ايها الرِجال، النِّي اومن بِاله انَّ

25(  
  

  !..اذن الرب قد وعده بالبقاء الى ما بعد ان يقف أمام قيصر
وقد كانت معونة الرب معه لكي يبقى شاهداً للجميع دون ان يموت قبل الوقت وقبل 

 بقيت الَى هذَااله، فَاذْ حصلْت علَى معونَة من  " :اذ يقول, انتهاء خدمته المجيدة 
مودًا ،الْييرِ شَاهغلصكَبِيرِ لال22:26أعمال " (  و(  

  
الرسول العظيم قد تنبأ عن اقتراب يوم استشهاده المجيد مع اقتراب وصوله الى روما 

  ..وتبشيره عاصمة األمم كلها
  :فيقول

" ءشَي ِي كُلف حفَاص نْتا اماو .ال لتَمشَقَّاتِاحشِّرِ. مبمال لمع لمتَكَ. اعدْمخ ِمتَم.  
قدْ جاهدْت الْجِهاد   .ووقت انْحاللي قدْ حضرفَانِّي انَا اآلنَ اسكَب سكيبا،  

، الْبِرِواخيرا قدْ وضع لي اكْليل   الْحسن، اكْملْت السعي، حفظْت االيمانَ،
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 ذِينال يعمجل لب ،ي فَقَطل سيلو ،ادِلعانُ الالدَّي بالر ،مويكَ الي ذلي فل هبهذِي يال
  )8-5:1تيموثاوس  2" (  .يحبونَ ظهوره ايضا

  ..فالرسول العظيم كان يعلم بانه سيستشهد بعد اتمام خدمته
  !)والرمح والخنجر كما القتلة 31ليس بالسيف( د الحسنجاهد الجهاوبعد ان 

  )!الخ نكاح متعة وجواريو 32وليس بالشهوات الردية( وأكمل السعي
طالسم الوكالم  34عفاريتالو 33الخرافات واساطير االولين وليس( وحفظ االيمان

  )!الخ
وبعد ذلك سمح له الرب باالنطالق ليكون معه بعد ان بذل دمه من أجل نشر 

  !..كما أوكل اليه ربه القدوس.. يل المبارك في كل االرض االنج
  

  
 

 
 
  
  
  
  
  

                                                             
رزقي  وجعلحتى یعبد هللا وحده ال شریك لھ  بالسیف بُعثت بین یدي الساعة  " :قال محمد   31

  . صحیح: قال االلباني. " .. الذل والصغار على من خالف أمريوجعل  رمحي تحت ظل
قال (  "وجعلت قرة عیني في الصالة، والنساءالي من دنیاكم الطیب  حبب: " قال محمد  32 

  ).صحیح:لبانياال
او  حوار الھدھد ). 86-83: 18سورة الكھف (! كالشمس التي تغرب في ماء وطین   33

) 148: 7سورة األعراف ! ( والعجل الذھبي الذي كان یخور ).  28-20: 27النمل (وسلیمان 
او نظریة داروین المقلوبة بتحویل بشر الى ). 26-9: 18سورة الكھف ( ! وحكایة أھل الكھف 

  ) !!166: 7االعراف (  قردة
  )56:55الرحمن ! ( والجن الذین ینكحون في الجنة ) 39:27النمل( كعفاریت سلیمان   34
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  :  جولة محمد الثانية 

 
  

رهم ، متغافال دأب ديدات وصحبه على تحدي المسيحيين بشرب السم دون أن يض
كلة    !! مسمومةمعمداً أو جهال عن أنه يتبع رسول تم قتله واغتياله بأ

أهدته شاة مسمومة بعد ان غزا قبيلتها يهودية   محمد مسموماً على يد إمرأة ماتفقد 
لصدق نبوته ، ان كان كاذباً سيموت ، وان كان " امتحان"وذبح قومها ، فأرادت 

 : ألنقر  !نبياً لن يضره شيء 
  

 " أبي سلمة    عن    محمد بن عمرو    عن    خالد    عن    في موضع آخر    وهب بن بقية    حدثنا  

كل   ص        كان رسول اله    قال    أبا هريرة    ولم يذكر   زاد  الصدقة يقبل الهدية وال يأ
كل رسول اله سمتها   مصلية    شاة    بخيبر    يهودية    فأهدت له  منها  ص     فأ

بشر بن    فمات  35مسمومة فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها وأكل القوم
حملك على الذي صنعت  ما   اليهودية    فأرسل إلى    بن معرور األنصاري  البراء

                                                             
ذراع "  لقد حاول محمد ان یداري ویحل االشكال والموقف العصیب باكذوبة سمجة بأن  35

موم وھذا ادعاء استعراضي من محمد بعد ان ذاق الطعام المس!  "الشاة قد كلمھ بانھ مسموم
ً فھل سمع الكالم من الذراع وحده أم سمعھ  .واكتشف طعمھ وانتبھ الى المكیدة   !؟أصحابھ ایضا

فان كان قد سمعھ وحده فلماذا لم یمنع صاحبھ بشر بن البراء من اكل الطعام المسموم لكي ال 
  !؟ولماذا استحل لنفسھ كتمان تحذیر الذراع لھ انھا مسمومة  !یموت وھو من صحابتھ الكبار ؟

فكیف لم یتنمع ابن البراء من مواصلة االكل  ،واما ان كان الحاضرین قد سمعوا كالم الذراع 
  !المسموم؟

ً واما ان اصحابھ قد سمعوه ومنھم  اذن اما ان یكون محمد قد سمع الذراع وحده وكتمھ غدرا
ب بشر بن البراء فواصل اكل السم لثقتھ انھ بحضرة نبي معصوم مستجاب الدعاء ورسول ر

كانت الشاة اخبرتھ بالسم كمعجزة ، فإنھا معجزة  على العموم لو !!العالمین وسید المرسلین ؟
ومات فیما .. فارغة المعنى ، اذ جاءت متأخرة ، فلقد مات أحد صحابتھ وھو بشر بن البراء 

  !بعد محمد نفسھ 
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  هقال في وجعه الذي مات فيه مازلت  ثمفقتلت     ص  فأمر بها رسول ال

سنن أبي "  ( 36أبهري    قطعت أوان  فهذا    بخيبر   األكلة التي أكلت أجد من 
 37) أطعمه فمات أيقاد منه فيمن سقى رجال سما أو -الديات  -داود 

 
  " ه تعالىإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة باب مرض النبي ص ووفاته وقول ال

ان كرضي اله عنها عائشة وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عند ربكم تختصمون 
النبي ص يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام 

كلت بخيبر  " انقطاع أبهري من ذلك السمفهذا أوان وجدت  الذي أ
 ).باب مرض النبي ص ووفاته  - كتاب المغازي - صحيح البخاري(

 
 ! وسمته امرأة.. محمد بعد ان تسمم  ماتلقد 
 !؟ ولماذا! قتلته امرأة.. الرجل الذي حارب وغزا وقاتل هذا

 .. فارادت امتحان نبوته  .وشرد عشيرتها قتل أخوها وأبوها وعمها ق وأنسبألنه 
  :وكان إمتحانها كالتالي 

  .لمات واراحهم اله منه .. كذاباً  ولو كان،  السم لن يضرهلو كان نبياً 
  .. وفعال قد مات بسبب تلك االكلة

  .ين قلبه وأبهرهالى ان أنقطع وت.. أثر عليه عام بعد عام  قد السموباعترافه ان 
  

  

من  اإلفالتدعاة االسالم  في سبيل االنعتاق من هذه األزمة وفك هذه المحنة حاول
هذا المطب العسر والكارثة التي تعصف بنبوة رسولهم محمد بالزعم ان السم الذي 

                                                             
 , عرق في الظھر وھما أبھران األبھر : في النھایة قال:    ) قطعت أبھري "(  : نقرأ في التفسیر   36

"  حیاة فإذا انقطع لم تبق معھ مستبطن القلب عرقوقیل ھو , ھما األكحالن اللذان في الذراعین  وقیل
 )عون المعبود شرح سنن أبي داود(
  

  :الحدیث حسن صحیح   37
اود صحیح أبي د: المصدر -األلباني : المحدث - حسن صحیح :خالصة الدرجة - أبو سلمة : الراوي( 
  ) 4512: الصفحة أو الرقم -
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  " !!اعجاز" فحولوا الحادث الكارثي الى ،تناوله لم يقتله حاال انما قتله بعد سنوات 
  

لماذا لم يتدخل ربه أو لو كان هناك اعجاز رباني فلماذا لم يشفى تماماً  : أوال ،
  !بت للجميع نبوته ؟ثوحينها كان قد اجبريله ليشفيه 

اذ باعتراف محمد انه ظل يعاني .. زعمهم ان السم لم يؤثر عليه مجرد وهم :  ثانياً
كل في خيبر"من سم  لذي اخذ جرعة قليلة منه بعد ان شعر ا –" تلك األكلة التي أ

والزمته أعراض السم ومنها فشل  -بؤامراة اغتياله فلفظه وبقى القليل في جوفه 
حتى  38اعضاء الجسم ومنها الكبد وتواصلت صحته بالتدهور بازدياد يوماً بعد يوم

  !يوم موته مقطوع شريان القلب 
ابه من بعده ، لكن هذا لم حولنشره أص.. به  بنفسهفلو كان هناك إعجاز ألخبر 

فقد نجحت المرأة اليهودية في قتله وتم مرادها ، بل أسقطت بإختبارها  .يحدث
  .نبوته وأماتته مبكراً بعمر الثالثة والستين بشيبة غير صالحة وال بشبع األيام

 

  موت محمد بالسم ؟ برهنماذا 

  

1  
  

 

النبي بالتقول والكذب على اله بأنه ان قام .. ففي القرآن يحدد اله هذا النبي 
  (!!) قلبه ويهلكه وتين فانه سيقطع ..وبتحريف كالمه

قطع شريان ب هموت عن طريق عقابه سيكون فان...  محمد لو كذب:  رخآبمعنى 
  !القلب

الطريقة التي سيتم فيها تنفيذ القرآن د حدد صاحب ق ..هكذا بالحرف الواحد..نعم 
  :لنقرأف .تهديده ان قام محمد بالكذب والتقول بالباطل

                                                             
   "قطع أبھري ، حتى كان ھذا أوان عام تعاودني كل مازالت أكلة خیبر" 38 
: المصدر -األلباني : المحدث - صحیح :الدرجة خالصة - عائشة و أبو ھریرة : الراوي(

  ) 5629: الصفحة أو الرقم - صحیح الجامع
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" قَاوِيلا ضعنَا بلَيع لتَقَو ولو ينميبِال نْهخَذْنَا م.  
 ما اجِزِينح نْهدٍ عحا ِننكُم م47-44: الحاقة سورة  ( " م(.  

طريق قطع  فان عقابه سيكون موته عن... لو كذب ..النص واضح شديد الصراحة
  (!!)شريان القلب

  :لنقرأ التفاسير لنقرأ عن معناه ومن واقع كتبهم واقوال علماءهم ،
  

  :الطبري - جامع البيان  في تفسير
حثي محمد بن  .عرق القلب :ليقو} ثم لقَطعنا منْه الوتين{ عن ابن عباس، قوله  "

ثم { ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله : ثني عمي، قال: ثني أبي، قال: سعد، قال
 ينتالو نْهنا معقَطحبل في القلبهو : ، ويقالعرقاً في القلب :يعني} ل."  

  
  :ابن كثير -القرآن العظيم  في تفسير

العرق الذي القلب  وهو هو نياط القلباس قال ابن عب) ثم لقطعنا منه الوتين  (
وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو  معلق فيه

  ."صخر حميد بن زياد
  

  : إبن عباس -تفسير القرآن 
{ م ولو اختلق علينا محمد عليه الصالة والسال} مِن ربِ ٱلعالمين ولو تَقَول علَينَا {

 قَاوِيلٱال ضعخَذْنَا { فقال علينا ما لم نقله من الكذب} ب{ لنتقمنا } ال نْهم
ينمي{ بالحق والحجة ويقال أخذناه بالقوة} بِٱل نْهنَا معقَطل معليه  من محمد} ث

  .".. عرق قلبه وهو نياط قلبه }ٱلوتين{ الصالة والسالم 
  

  : النسفي -حقائق التأويل تفسير مدارك التنزيل و
}  ينتوٱل  نْهنَا معقَطل موهو نياط القلب إذا قطع مات صاحبه لقطعنا وتينه} ث..".  
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وليس .. قلبه " أبهر"بأن محمد قد إنقطع  -!وهم األكثر جدال –وإن جادل أحدهم 

  ! وتين قلبه 
.. وهو يعد من أشهر معاجم اللغة " لسان العرب" سحبناه من يده وأوقفناه أمام معجم

  :وسنطلب منه أن يقرأ التالي 
  
  "رهبإذا انقطع مات صاحبه: اال قررانِ يخرجان من القلب ثم  ؛عهبوهما ا

ما زالت اكْلَةُ : ، انه قالص    وروي عن النبي، . يتشعب منهما سائر الشَّرايين
االبهر عرق مستبطن : ؛ قال ابو عبيدابهرِيطَعت فهذا اوان ق خيبر تعاودني

  .."في الصلب والقلب متصل به فاذا انقطع لم تكن معه حياة
  ) بهر -البن منظور  -لسان العرب (

  
  "!وهو نياط القلب إذا قطع مات صاحبه وتينه: " الحظوا قول التفسير 

  " ! إذا انقطع مات صاحبهعرق : االبهر: " وقول ابن منظور عن األبهر 
  

  :وقال ايضاً 
 "  كثر عرق منشؤه من الراس ويمتد الى القدم وله شرايين تتصل بأ

اسكَت اله : االطراف والبدن، فالذي في الراس منه يسمى النَّامةَ، ومنه قولهم
ر فيسمى نَامتَه اي اماته، ويمتدُ الى الحلق فيسمى الوريد، ويمتد الى الصد

  "والفؤاد معلق به  الظهر  االبهر، ويمتد الى

  )البن منظور –لسان العرب ( 
  

التي تهدد محمد بقطع شريان  46:وجاء في الترجمة االنجليزية للقران لسورة الحاقة 
  :قلبه لو كذب

Hilali-Khan 
And then certainly should have cut off his life artery (Aorta), 

Shakir 
Then We would certainly have cut off his aorta. 
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  .الهاللي وخان وشكير :كما ترجمها مترجمي القران ،  Aorta  الوتين هو اذن
  : .. ” Aorta ”فلنقرأ معنى

  39 عربي -إنجليزي جاء في القاموس
aorta noun 

main artery through which blood is carried from the left side of 
the heart 

 شريانٌ اورطي, ابهر
  : اذن

  Aorta =أبهر 
  ! شيء واحد.. اذن الوتين واالبهر 

****************  

  ": " قال القرآن 
   ": " وقال محمد 

على االله  وكذب لبأنه قد حرف وتقو ،فهل يبقى لديك أي شك يا صديقي المسلم 
 :بفمه في قرآنه   من جنس اقواله التي حددها فعاقبه الرب، الحقيقي 

  !؟..)46: الحاقة  ( " الوتين ولقطعنا منه "
 

: 
قطع أبهر قلبهو بإهالكه عقاب محمد لو قام بالكذب حدد القرآن وسيلة :أوال.  
  .سمالمن جراء  مقطوع ابهر القلب محمد مات :ثانياً
ولو كان   ،فلو كان نبياً لعلم باألمر ولم يمت ،قد إمتحنته  هتلتقالمرأة التي  :ثالثاً

  !وقد مات .. كذاباً لمات 
  
  

                                                             
  :ھنا   39

E&Sub=Aorta-http://qamoos.sakhr.com/idrisidic_H1…=A  
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2 

  
كل سبع تمرات عجوة صباحاً أثبت  مجرد كالم فارغ  ،لن يضره سموبأن كالمه عن أ

  .ي الرباني اليهوهذا أسقط صدقية الوحلم ينطبق عليه هو بذاته ، فكيف بغيره؟ 
  

 
   : لنقرأ

 "  بيت ال تمر فيه جياع  يا عائشة  .بيت ال تمر فيه ، جياع أهله يا عائشة
  " . أو ثالثاً قالها مرتين  -أو جاع أهله  –أهله 

: الصفحة أو الرقم –صحيح مسلم : المصدر –مسلم  :عائشة المحدث: الراوي(
 )صحيح  :خالصة الدرجة -  2046

  
  لاق امك والتمور.. تناول التمور بعلى ديمومته  واضح تكرار محمد لكالمه دليل

وفيها شفاء من السم ، فلماذا لم يشفى هو نفسه من سم اليهودية ؟ أين "! من الجنة" 
 !ذهب طبه النبوي واالعجاز العلمي المزعوم ؟
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  : القائل لمحمد بأنه معصوم من الناس سقط الوعد القرآنيلقد 

  ).67: ائدةالم( "واله يعصمك من الناس"
  ! ألنهم سحروه 

  !وكذلك سمموه 
  !فأين العصمة من الناس ؟

  
وهي   المائدةهذا الوعد القرآني بالعصمة من الناس قد نزل في سورة واألنكى ان 

  ! )أو من األواخر (  آخر سورة نزلت من القرآن
  في مكة ؟ عائشاً يا ترى لماذا لم ينزله ربه في اوائل سور القرآن حين كانف

ن كان الناس أو ا ة حياته ،ولم يدري كيفية نهاي، الغيب يعلم حينها لم يكن  أم
  سينالون منه أم ال ؟

  .. 40 فارتئى ان ينزله في سورة المائدة وهي السورة االخيرة
  (!!)ينزل في آخر ما نزل من القرآن وعد الهي بالحفظ .. تصوروا 

  
وفعال نال الناس من .. فاء به وحتى مع وجود هذا الوعد اال انه لم يقدر على االي

  !د وعجز ربه عن عصمته منهممحم
  

 وهلكي تراجع حساباتك وتراجع هذا الدين الذي فرض عزيزي المسلم الم يحن الوقت
ابدأ .. وبدال من مهاجمتك لرسل المسيحية القديسين  .. فرضاً منذ والدتك عليك

هل هذا  ؟يد المرسلينهل هذا يمكن ان يدعى س ؟النظر بامعان في سيرة رسولك
  !ناهيك عن ان يقارن بالسيد المخلص يسوع المسيح ؟ ..يقارن بالرسول بولس

 وقارن.. فكر قليال!  
  

                                                             
: ؟ فقلت نعم، قلتالمائدةیا جبیر، تقرأ : حججت فدخلت على عائشة، فقالت لي: "قال جبیر بن نفیر  40
  ".ا من حرام فحرموه، فما وجدتم فیھا من حالل فاستحلوه، وما وجدتم فیھإنھا آخر سورة نزلتأما 

وقال ). 3210(تفسیر سورة المائدة، رقم : باب -التفسیر: كتاب -أخرجھ الحاكم في مستدركھ: صحیح(  
  ).حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي: الحاكم
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   41الْمسِيحوالَ نجربِ "    
ا جكَممهنم اسا أُنضأَي بر  
  مهلَكَتفَأَه اتيالْح "  

  ).9:10كورنثوس  1(   
  

1 

 

متأثراً بسم أفعى " ابراهيم ديدات"اذ هلك اإلبن األكبر للشيخ ديدات ويدعى 
 :وهاهو الخبر .. لدغته في ساقه في مخيم شمال الباكستان  

SNAKE BITE KILLS DEEDAT 
 “ Viasen Soobramoney DOCTORS have blamed a snake bite in 
mountainous Northern Pakistan for the death last week of Ebrahim 
Deedat, the eldest son of controversial Muslim author and evangelist, 
the late Ahmed Deedat. Deedat, 65, of Verulam, was bitten on the leg 
while camping in the Gilgit region of Northern Pakistan. From what 
little information is available Deedat had been in Pakistan, visiting his 
daughter for just over a month..”. 
http://article.wn.com/view/2011/11/04/snake_bite_kills_deedat/ 

 
  

                                                             
الذي جربھ الشعب ) یھوه ( الرب االلھ  بأنھوھذا اثبات الھوت المسیح اذ اعتبره الوحي   41

  ).21سفر العدد ( ! في العھد القدیم فأھلكتھم الحیات المحرقة 
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بيد شديدة  فعاقبه وصعدت الى سماءه ،الرب تحديات ديدات ضده  بلغت أذنيهل 
أقعده مشلوال بشكل شبه   42" الداخلي  الحجز" يسمى  بمرض نادر وغريب ورفيعة

  ! م1996بدأت عام  كامل ولمدة تسع سنوات كاملة

  
 

  

                                                             
أشارت قناة العربیة حین أوردت خبر موت دیدات بأنھ أصیب بمرض نادر ، وقد اسماه   42

من : " ، وبحسب ما ورد في التقریر ھو حالة مرضیة نادرة "الحجز الداخلي"االطباء بمرض 
أیة حاسة من حواسھ، لكنھ ال یستطیع التفاعل مع  یصاب بھا یعي كل ما یدور حولھ، وال یفقد

  !!ولكأنھ سجن جھنمي  "!محیطھ بالكالم أو الحركة، فكأنھ یحجز ذلك داخل جسمھ
  !الى وفاتھ وبالتالي  السمومانھ مات الصابتھ بفشل كلوي أدى الى تراكم  الخبر أورد وكذلك

http://www.alarabiya.net/articles/2005/08/08/15680.html  
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ضد المسيح وكتاب  عن الكالم ديدات لسان فقد توقفمع قدرته على فتح فمه  و

  !المسيح وصليب المسيح
وكسح قدماه عن المشي والسفر إللقاء .. وشلت يداه عن الكتابة ضد الرب وكلمته 

  .ضد المسيحية  العداونية ةالجماهيري محاضراته
 !الكفارمع بعض األجهزة الحديثة التي صنعها .. وأمسى كجثة هامدة تتنفس فقط 

 .لمساعدته على التواصل مع من هم حوله ولو بشكل محدود
فكان كمن سرى في جسده سم زعاف أبطل ودمر كل أجهزة جسمه وفاعليتها عن 

، ويتذكر الوعي العقلي لكي يرى بعينيه ويدركوقد ابقى له الرب فقط  ،أداء وظائفها
، والمعلوم ان وظيفة  2005عام بفشل كلوي الى أن هلك مائتاً  .دون فاعليةانما 

وعندما تتوقف الكليتان عن العمل تتراكم "! السموم"الكليتين هو تصفية الجسم من 
أي .. فالرب قد أماته بذات ما تحداه ديدات به  .الى الوفاةوتؤدي  في الدم السموم
  !!بالسم 

ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًها َفَنُردََّها َعَلى  " : ينآرقلا فصولا هيلع قبطنإ له
  !؟ " َأْدَباِرَها

انه مات قبلها بسنوات ، اذ  يعتقددفنه حفنة من اقاربه ، بعد ان كان الجميع ولقد 
  . رغماً عنه نجمه وأفلابتعد عن األضواء 

  
  يا من تحديت الرب وجربته ؟ ، نيملسملا تايلج اي فأين تحدياتك

  ؟ سمومكك بذات أمات هل
 " رِيحو  وممالس هِمسكَا  يب6:11مزمور " (  نَص(  

*********************  
بأنه لو كذب سينقطع لقد تحدى محمد اإلله الحقيقي من خالل اشتراطه على نفسه 

  ..أماته مسموماً مقطوع وتين القلب أجابه الرب بكلمات فمه ووتين قلبه ، ف
بمرض  المرارذاقه الرب أوقد .. الل إمتحان شرب السم وتحدى ديدات الرب من خ

  !عضال نادر أوصله للهالك أخيراً ، فصارت تحدياته الى أدراج الرياح 

  


