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  !الماكرين مخترع الصليب خير 
  ! صدمة فكرية قد يسببها عنوان هذا البحث للقارئ الكرمي 

  .. لكنها احلقيقة اآلتية من الضفة االسالمية 
اخترعها إله االسالم " خدعة"فعقيدة االسالم جتاه حادثة صلب املسيح تتمثل يف 

ليصلب عوضاً عن إذ ألقى شبه وصورة املسيح على إنسان آخر ، "! مبكره"
  !املسيح احلقيقي الذي رفعه إليه خفية 

وقد إنطلت هذه التمثيلية على مجيع شهود عيان حادثة الصلب ، من مؤمنني 
تالميذ املسيح يف اإلجنيل ،  سجلوقد . باملسيح أو كافرين به على حد سواء

يف وسرد املؤرخون يهود ورومان احلقيقة التارخيية بأن املسيح يسوع قد صلب 
  !عهد بيالطس البنطي يف القرن امليالدي األول

عن املسيح   بديلأحد بأن املصلوب كان شخص  يدركهابينما احلقيقة اليت مل 
خري "سالم املدعو بـ وأمسى الصليب واحداً من أشهر آالعيب خفة يد إله اال

  !اليت شهدا البشرية منذ خلق آدم حىت يومنا و) 54:آل عمران" ( املاكرين
 

 
  

  !اله االسالم هو املسؤول عن إختراع حادثة صلب املسيح  
  

  !مسيحية الصليب يف العامل اله االسالم هو من نشر 
  

  !الفداء ومحل أوزار آلخرين اله االسالم نشر معتقد  
  

  !سالم خري املاكرين اله اال 
  حتليل صفة املكر هللا يف القرآن!  
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 المسؤول عن إختراع اله االسالم هو 
  !صلب المسیح  حادثۀ

  
الفرص للمزيفني بالتالعب وتزييف احلقائق  هلتان التكنلوجيا احلديثة قد س

  !صوتاً وصورة وهيئة 
يصور لك رئيس الواليات  اًلو اعطاك شخص ما فيلم يا عزيزي القارئ فماذا

وانه كان يقوم بطواف الكعبة ، مث تبني لك بأنه فيديو  ، املتحدة كمسلم
  !أفلن تصف الذي زيف الفيلم بأنه غشاش حمتال ؟. تركيب مزيف
اليس تزييف هيئة وشكل املسيح ووضعها على رجل آخر : واآلن اسألك 

  ؟وخدعة تصويرية من خمرج حمتال" م مركب مزيففيل"ليصلب بدالً منه تعترب 
 

 
اذ ان .. خيربنا القرآن ان هذا بالضبط ما فعله إله االسالم مع عيسى املسيح 

اعداء عيسى حني اقتربوا من امتام مهمة صلبه ، قام اله االسالم باجتراح اعجوبة 
بالتشبيه عليهم يف شخصية املسيح ، بأن وضع صورة املسيح ) تشبه السحر( 

ه ظانني انه املسيح ، الذي وشبهه على شخص آخر ، فأخذوا هذا اآلخر وصلبو
السينمائية ، عفوا " اخلدعة "وأدت هذه ! اليه دون قتل ) االسالمي ( رفعه اهللا 
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املتقنة احملبكة اىل خداع ليس فقط اليهود والرومان بل امنا !!" السماوية" أقصد 
  :وهذا ما قاله القرآن  !!كتالميذه وأمه مرمي  حىت املؤمنني احلقيقيني باملسيح

"ميرم نى ابيسع ِسيحا الْملْنا قَتإِن هِملقَوو  ولَ اللَّهسر 
 ينإِنَّ الَّذلْمٍ إِال  وع نم بِه ما لَهم هنم كي شلَف يهلَفُوا فتاخ

اعبلُو اتا قَتمو الظَّن هإِلَي اللَّه هفَعلْ را بينقي ه".  
 ).158 -156: النساء ( 
  


وادخلتها يف النص " الشبيه"أوردت الترمجات القرآنية اىل اللغة االجنليزية حادثة 

:فلنقرأ بعضها  ..القرآين املترجم كتفسري ملعناه 
 

1- Sherali: 
And for their saying, `We did slay the Messiah, Jesus, son 
of Mary, the Messenger of ALLAH;' whereas they slew 
him not, nor did they bring 
about his death upon the cross, but he was made to 
appear to them like one crucified  
 

2- Shakir: 
And their saying: Surely we have killed the Messiah, Isa son of 
Marium, the messenger of Allah; and they did not kill him nor 
did they crucify him, but it appeared to them so (like Isa) 
and most surely those who differ therein are only in a doubt 
about it.. 
 

3- Sarwar: 
and their statement that they murdered Jesus, son of Mary, the 
Messenger of God, when, in fact, they could not have murdered 
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him or crucified him. They, in fact, murdered someone else 
by mistake.  
 

4- Hilali/Khan: 
And because of their saying (in boast), "We killed Messiah Iesa 
(Jesus), son of Maryam (Mary), the Messenger of Allah," - but 
they killed him not, nor crucified him, but the resemblance 
of Iesa (Jesus) was put over another man (and 
they killed that man), .. 
 
 

5- H/K/Saheeh: 
And [for] their saying, "Indeed, we have killed the Messiah, 
Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah." And they did 
not kill him, nor did they crucify him; but [another] was 
made to resemble him to them.  
 

6- Qaribullah: 
and for their saying, 'We killed the Messiah, Jesus the son of 
Mary, the Messenger (and Prophet) of Allah. ' They did not kill 
him, nor did they crucify him, but to them, he (the crucified) 
had been given the look (of Prophet Jesus).  

 
أو غري مسلم ال يقرأ العربية ، ويقرأ القرآن ذه ) غري عريب(اذن كل مسلم 

  .وبديالً للمسيح قد صلب مكانه" شبيهاً "الترمجات سيصل اىل يقني بأن 
وهذه الترمجات اليت قام ا علماء مسلمون مل جيمعوا على هذا التفسري من 

   ) ..الصاحل ( كيسهم ، إمنا أتوا ا من تفسري الصحابة والسلف 
  

  : 157:لنص سورة النساء بسند صحيح التفاسريوهذا أحد 
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  "..  حدثنا أمحد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن املنهال : قال ابن أيب حامت
إىل  عيسىملا أراد اهللا أن يرفع : قال  عن ابن عباسبن عمرو عن سعيد بن جبري 

السماء خرج على أصحابه ويف البيت اثنا عشر رجال من احلواريني يعين 
إن منكم من يكفر : فخرج عليهم من عني يف البيت ورأسه يقطر ماء فقال 

: يب اثين عشر مرة بعد أن آمن يب قال 

 له من أحدثهم سنا فقال فقام شاب :
مث أعاد عليهم . اجلس : مث أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال . اجلس

 ... هو أنت ذاك فألقي عليه شبه عيسى : أنا فقال : فقام الشاب فقال 
  ورواه النسائي عن أيب كريب عن أيب

أنه قال هلم  1 معاوية بنحوه


2  ".   
 ).157النساء  –ابن كثري  –تفسري القرآن العظيم ( 

                                                             
: أمثال) فھم محمد كما وص خیر القرونمن عصر (كبار أھل السلف من التابعین   1

ترجمان (عبدهللا بن عباس ، وعلى رأسھم الصحابي  ابن جریج،  مجاھد،  قتادة
، قد رووا قصة الشبیھ المقتول بدالً من عیسى ، فھل كذبوا أم ) القرآن وحبر األمة 

" الشبیھ " الصحابي الكبیر عبدهللا بن عباس لروایتھ عن  إفترىھل ف  !قالوا الصدق ؟
 م صدق ؟  ألعیسى   - البدیلالدوبلیر  -
 !!عیسى النبي المسلم یرتعد من الموت في سبیل هللا ویطلب من شاب ان یموت مكانھ  2

ً من یحمیھ بالجنة   :یذكرنا بمحمد في غزوة أحد حین حاصره أھل قریش ، فخاف وصاح واعدا

 "     فلما    قریش    رجلین من و   األنصار    في سبعة من    أحد    أفرد یوم    ص    أن رسول هللا  

 -صحیح مسلم .." ( أو ھو رفیقي في الجنة   من یردھم عنا ولھ الجنة    قال    رھقوه  

 ).غزوة أحد -الجھاد والسیر 
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اذن لو أخذنا بالتفسري التقليدي املعتمد لدى أهل السلف والتابعني بأن اله االسالم 
قد خدع الناس وغش تالميذ املسيح بالقاءه صورة املسيح على شخص آخر 

فإن هذا جيعل اله االسالم هو من اخترع قصة صلب املسيح .. ليصلب بدالً عنه 
  !بطريقة ماكرة 

  
!  

وهو شخص يشبه املمثل ويؤدي  ،ع الدوبلري ااختر االسالم كان له السبق يف
جمرد خدعة سينمائية من خدع .. ولكنه ليس هو  أثناء اللقطات اخلطرة دوره

 ،"  أمكر املاكرين " االخراج ، وتلك بالضبط كانت  خدعة اهلية  من
 .الذي خدع العامل لفترة ستة قرون بسبب الشبيه الدوبلري " املخرج"

من يعتقد ذه املسرحية اهلزلية ف.. نتساءل عن مكانة اهللا وفعلته هذه  هناومن 
كأنه املخادع كأنه ينسب اىل اهللا املكر والتضليل و" الشبيه " أي اسطورة 

؟  الواهن الذي أراد أن خيدع اليهود فخدع املاليني من البشر بسبب قلة حيلته
  ! طرق الغش تلك يلجأ اليها الضعفاء واحملتالونونعلم بأن 

  


  :وهذا يقودنا لطرح املزيد من التساؤالت 
ملاذا أراد اهللا من الناس ان تؤمن بصلب املسيح بينما مل يكن هو املصلوب  )1

  احلقيقي ؟
فع املسيح لو كان اهللا يريد انقاذ املسيح فلماذا مل ينقذه مباشرة ، ما دام سري )2

  ؟اىل حتفه ليموت على الصليب، دون القاء شخص آخر اىل مساءه بكل األحوال
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اء املسيح مبتغاهم وشهوة نفوسهم ومطلبهم ملاذا خطط اهللا ان يقدم ألعد )3
  !بأن يروا املسيح معلقاً على الصليب وقد جنحوا بقتله ؟

وته وصلبه يف حىت تالميذ ورسل املسيح الذين بشروا مب )اإلله(ملاذا ضلل هذا  )4
ستة قرون ، ملاذا مل يكشف هلم احلقيقة بل تركهم ملدة  وهمكل املسكونة وتبع

ان يقوم اهللا خبداعهم والتشبيه عليهم بأن معلمهم  هل يعقل  ؟يف ضالل 
  !وحبيبهم ومسيحهم قد صلب بينما هو مل يصلب ؟

فهل من احلكمة ان " احلكيم"ء اهللا احلسىن عند املسلمني هو من امسا اليس )5
  :يقوم بالتلبيس والتدليس على رسل املسيح احلواريني الذين قيل عنهم 

  ؟ )52:آل عمران (  " أنصار اهللا" 
أين كان اهللا مدة هذه القرون الستة بني صلب املسيح وبني ظهور حممد ،  )6

حىت ارسل حممداً بعد قرون  ،هل كان نائماً فاستيقظ أو يف سهو فتذكر
ليستدرك خطأ أوقعه هو على الناس يوم خدعهم وغش عيوم حني انقذ املسيح 

  ؟ ن اوقع شبهه على غريهسراً بعد ا
على ارسال نيب بعد الصلب مباشرة ليحذر  –وهو القدير  –ملاذا مل يبادر  )7

 ! ؟ ما جرى تلك الليلةالناس من حادثة الصلب وخيربهم حبقيقة وتفاصيل 
ماليني املسيحيني طوال تلك العصور اليت آمنت بصلب املسيح ؟  ما مصري )8

ما كان هو من هل سيعاقبهم هذا االله ألم اعتقدوا بالصلب والفداء بين
ان : بشعة ؟ ألن يتقدم حينها امللحدون ليعترضوا قائلني الدعة اخل ذهخدعهم 

 !عليهم" شبه"الذنب ليس ذنب من آمنوا بصلب املسيح امنا ذنب من غشهم و
: هل يليق بقداسة اهللا وعدله ان يطرحهم يف البحر مكتويف االيدي قائالً هلم ف

  ! احذروا البلل ؟
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حىت اولئك الذين آمنوا ( املسلم يؤمن بإله ماكر يضلل املاليني إن كان و )9
مل يقم !) املاكر(فما الذي يعطيه الضمان والثقة بأن هذا االله ) برسوله عيسى 

  بتضليل أمة االسالم أيضاً ؟
  

  

   "شبيه املسيح"كارثية معتقدهم يف املسلمني ال يدركون مدى فداحة 
يقولون  يف الواقع تالميذ املسيح الذين بشروا باملسيح مصلوباً ، كانواألن 

  !ى احلواس اخلمسة لالنسان الطبيعياحلقيقة كما شاهدوها ، واليت تتمحور عل
فشهادة االجنيل عن صلب املسيح هي شهادة حقيقية ، ال ميلك املسلم حجة 

  لوباً بشهادة حواسهمسيدهم مص فشهود الصلب كتبوا ام شاهدوا. لنكراا
  وال يسع املسلم االعتراض على شهادم ، ملاذا ؟

ألن إله اإلسالم وما فعله من خطة ماكرة النقاذ املسيح والتشبيه على الناس 
املسيحية ، وظهور يف والدة  ت، هذه املؤامرة اإلهلية هي اليت تسبب بصلب بديل

  . املسيحي القائم على صليب املسيحاإلميان 
  !حدث الصليب هو اختراع إسالمي يف األصل وكأن 

  
––
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اله االسالم هو من نشر مسیحیۀ 
  !الصلیب فی العالم 

  
علمنا ان اله االسالم هو من خدع البشرية بأن املسيح قد صلب على الصليب 

 نبياًكان  املسيحوحبسب الفكر القرآين فإن . يف حني انه كان شخص آخر
  :داعياً اىل االسالم ، إذ نقرأ يف القرآن بأن كل األنبياء كانوا مسلمني مسلماً

 " لَكُم عرينِشّالد نا  موحن ى بِهّصا ومكا إِلَينيحي أَوالَّذا  ومو يماهرإِب ا بِهنيّصو
  ).13:الشورى " ( أَنْ أَقيموا الدّين وال تتفَرّقُوا فيه  وعيسىوموسى 

  :بتحويل بعض اليهود اىل ديانة االسالم  النيب عيسى قام ،وحبسب القرآن

" ارِي إِلَى اللّهأَنص نقَالَ م الْكُفْر مهنى ميسع ّسا أَحّونَفَلَمّارِيوقَالَ الْح  نحن
 ا بِاللّهّنآم اللّه ارونَ أَنصملسا مّبِأَن دهاش52:آل عمران" ( و.(  

يؤمنون مبوته وقيامته كانوا املسيح بعد موته  لكن التاريخ خيربنا ان كل اتباع 
او حىت قريبني من  أي مل يكونوا مسلمني..  والوهيته الكفاري على الصليب

  .املعتقد االسالمي
  ؟ فداءاً عنهم لكن من أين اعتنقوا هذا االميان بأن سيدهم املسيح قد صلب  

 !االسالمي) اهللا(موت املسيح على الصليب اخترعها حبسب االسالم فإن فكرة 
املاكر هو تضليل القوم الذين أرادوا قتل املسيح ، لكن " اهللا"حىت لو كان هدف 

من الواضح ان تصويبه مل مييز ، اذ سقط حىت تالميذ املسيح وحوارييه يف فخ 
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  !ع اإلهلياخلدا
بصلب املسيح عن طريق إيهام الناس " البدعة" فإله االسالم هو من ابتدع هذه

يدرك ويبدو انه مل يكن .. بأن املسيح قد صلب بينما غريه هو الذي صلب
  !أكرب ديانة مضللة يف العامل إنشاء، اذ كان على وشك عواقب فعلته

خمادعاً ملليارات إله االسالم هنا إما جاهالً بعواقب أفعاله ، أو مضلالً  فأمسى
  (!!)وياهلا من معضلة ..  !البشر

  
فوق الذين  صاروا بعد رفعه اىل السماء )املؤمنني بصلبه وقيامته( فاتباع املسيح

  :اله االسالم  بفميقول القرآن . كفروا اىل يوم القيامة

  
  .)55:ل عمران آ("  يومِ الْقيامةالَّذين كَفَروا إِلَى  فَوقالَّذين اتبعوك وجاعلُ "

  :القرآن لنقرأ تفسري هذا النص بقلم علماء 

  "لُ { : قولهاعجواْ وكَفَر ينٱلَّذ قفَو وكعبٱت ينهذا خطاب لعيسى: }ٱلَّذ 
 :، جعلهم اهللا تعاىل فوق اليهودصلى اهللا عليه وسلم 

 تفسري اهلدايه ." (بعيسى والتصديق به وقول احلق فيه
 )لب مكي بن أيب طا -إىل بلوغ النهايه
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  "وقال ابن زيد} فوق الذين كفروا { : يف قوله :
 ،واآلية خمربة عن إذالل اليهود  والذين كفروا هم اليهود

وعقوبتهم 
) ".ابن عطية -تفسري احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .( 

  
ان يوم القيامة مل يأيت بعد ، فهذا يعين ان املسيحيني اتباع املسيح واتباع  ومبا

ما زالوا موجودين على ) وخاصة الذين كتبوا وحي االجنيل والرسائل ( رسله 
  !وإال لو كانوا قد انقرضوا فهذا سيطعن مبصداقية وعد اهللا يف القرآن . األرض

ذين كفروا اىل يوم القيامة هو فوق ال" اله االسالم"والنصارى الذين جعلهم 
  اولئك الذين خدعهم وجعلهم يعتقدون ان املسيح قد صلب على الصليب

  ! )دون أن يعلمهم باحلقيقة ( 
إله " أيدها " القائمة على صليب املسيح هي اليت  –املسيحية  –وديانتهم 

  "! ظاهرين"االسالم على اعداءها فأصبحوا 
فأتباع املسيح بعده مباشرة والذين انتشروا يف كل األرض مل يكونوا مسلمني 

 –حبسب ما رأوه ومسعوه  –منكرين لصلبه، امنا مسيحيني مؤمنني بصلبه وقيامته 
  .، فأصبحوا ظاهرين منتصرين)إلسالمإله ا(وبشهادة حواسهم اليت خدعها 

  :لنقرأ 
كَما قَالَ عيسى ابن مريم للْحوارِيني من نصار اللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا أَ"

من بنِي إِسرائيلَ  فَآمنت طَائفَةٌ نحن أَنصار اللَّهأَنصارِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ 
تكَفَرفَةٌ  واطَائندفَأَي ودلَى عوا عنآم ينالَّذ مهرِينوا ظَاهحب14:الصف(" فَأَص(  
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  ..ختبطوا بسبب قوة هذا النص م واحلقيقة إ
بعد :  قد جرى زمنياًتباع املسيح وانتصارهم وانتشارهم ال تأييد اهللافادعوا ان 

  !!ظهور حممد واسالمه 
، ملدة ستة قرون حىت فتصور ان اله االسالم تسبب يف فشل رسالة نبيه عيسى 

  !!نصره مبحمد 
 وكَفَرتمن بنِي إِسرائيلَ  فَآمنت طَائفَةٌ" ولو كان كذلك فلماذا قال القرآن 

  فآمن املسلمون ، فأيدنا املؤمنون مبحمد ؟: كان األوىل ان يقول .."  طَائفَةٌ
  !!ستة قرون أليس ألنه يقصد بين اسرائيل يف زمن املسيح وما بعده وليس بعد 

  إمنا بعد ستمائة عام ؟" .. فأصبحوا ظاهرين" وكيف أيدهم 
  فوق املسيحية اليت تفوقهم يف كل ااالت؟" ظاهرين"وهل املسلمني اليوم هم 

  
  :لنقرأ هذا العبث 

 " إىل السماء ،  كان اهللا فينا ما شاء ، مث صعد : ، فقالت فرقة 3فتفرقوا ثالث فرق
كان فينا ابن اهللا ما شاء اهللا ، مث رفعه إليه ، وهؤالء : وقالت فرقة .  وهؤالء اليعقوبية

كان فينا عبد اهللا ورسوله ما شاء اهللا ، مث رفعه اهللا إليه ، : وقالت فرقة . النسطورية 

                                                             
ھذا التخریف والخربقة من مفسریھم یثبت مدى تخبطھم مع ھذا النص ، فھذه الفرق  3

ناھیك عن !!  انما بعده بقرون مدیدة .. لم تظھر بعد المسیح وال في القرن االول 
  :والنسطوریة" ! كان هللا فینا: " الجھل المدقع في كیفیة وصف معتقدھم ، الیعقوبیة

 " !!كان فینا ابن هللا" 
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فلم يزل وهؤالء املسلمون ، فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على املسلمة ، فقتلوها ، 
، فآمنت طائفة من بين إسرائيل ، وكفرت  ص حممدا اإلسالم طامسا حىت بعث اهللا

طائفة ، يعين الطائفة اليت كفرت من بين إسرائيل يف زمن عيسى ، والطائفة اليت آمنت 
 ، فأصبحوا ظاهرين يف إظهار حممديف زمن عيسى ، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 

 ).14:الصف -الطربي" ( . .. هم دين الكفار ، فأصبحوا ظاهرين على دين
  

هذا نتيجة صالبة وقوة النص القرآين الذي يثبت بأن املسيحيني اتباع املسيح قد 
يتواجد اذ مل ) املؤمنني بالصليب ( انتصروا وانتشروا يف العامل وهم املسيحيني 

اتباع  4"مسلمني"وجود املؤرخون عن وال حكى ..  غريهم على مسرح التاريخ
  :علماءهم وقد اعترف  .للمسيح من بعده

  " !! صمحمدا فلم یزل اإلسالم طامسا حتى بعث هللا  " 
االسالم عن طريق حيلته وخداعه " بطمس"لماذا جعل إله االسالم أو تسبب ف

وتأييد املسيحيني " بنصرة"بصلب شبيه للمسيح اعتقده الناس املسيح ، مث قام 
عيسى " نبيه" طامساً االسالم ورسالة.. املؤمنني بصلب املسيح على اعداءهم 

  !!الذي أرسله برسالة قد فشلت فشالً ذريعاً 

                                                             
فنصعقھم بتذكیرھم ان .. قالوا بأن أتباع أریوس كانوا مسلمین ألنھ انكر الھوت المسیح لو  4

 .، وبأنھ الخالق، وبموتھ على الصلیب وقیامتھ) ابن هللا ( أریوس كان یؤمن بأن المسیح ھو 
  !فھو بعید عن االسالم كل البعد . لكنھ ھرطق بإنكاره لمساواة االبن لالب

  : فلنقرأ من مؤرخ اسالمي
  " على طریق  وابنھكلمة هللا  المسیحآبا، وأن : أن هللا واحد، سماه: آریوسوزعم

ً : وزعم. وھو خالق األشیاءاالصطفاء؛ وھو مخلوق قبل خلق العالم،  أن  تعالى روحا
وزعم . مخلوقة أكبر من سائر األرواح، وأنھا واسطة بین اآلب واالبن، تؤدي غلیھ الوحي

 –الملل والنحل .." ( جوھراً، لطیفاً، روحانیاً، خالصاً، غیر مركب: ابتدأ أن المسیح
  )224ص  –الفصل الثاني  –الشھرستاني 
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بل غلبوا " يبعثوا بالسيف"واصحابه مل  علماء القرآن بأن املسيح ورسلهوقد أقر 
  :وهذا كان بقدرة اهللا " باحلجة والربهان "ة يف العامل ونشروا املسيحي

  
 .. "  ألن عيسى ابن مرمي مل يقاتل أحدا ومل يكن يف دين أصحابه بعده

غالبني باحلجة " فأصبحوا ظاهرين : " وقال زيد بن علي وقتادة .  5قتال
  )14:تفسري سورة الصف  –القرطيب (   .." والربهان

  
وكيف أيد اهللا املسيحية بدعوة احلواريني  اخلطري لنقرأ ما ورد يف هذا التفسري

  :وبولس، وكيف استشهد منهم الكثري ، لنقرأ هذا املرجع اهلام 
  "،أيد اهللا أهل النصرانية بكثري ممن اتبع  والتأييد النصر والتقوية

فأيدنا { : وإمنا قال. مثل بولسوأتباعهم النصرانية بدعوة احلواريني 
فأيدناهم ألن التأييد كان موع املؤمنني بعيسى : ومل يقل} الذين آمنوا 

قد قتل من أتباعه خلق كثري ومثِّل م وأُلْقوا إىل  ال لكل فرد منهم إذ
 وكان ممن قُتل من احلواريني، السباع يف املشاهد العامة تفترسهم

." ، أي الصخرة يف ثباته يف اهللابطرس احلواري األكرب الذي مساه عيسى
 ).14:الصف  -ابن عاشور  -ر والتنويرتفسري التحري(

                                                             
ً ، ولم یُجعل   5 ولم یُجند من تابعیھ ! كغیره "  رزقھ تحت ظل رمحھ" فالمسیح لم یقاتل أحدا

ً بالسیوف والخناجر والرماح ، لیطلقھم على  ً مسلحا القبائل والقوافل وتالمیذه وصحابتھ جیشا
ً نسائھم كسبایا وجواري ً اموالھم غنیمة لھ ومستبیحا بل ! واصحابھ من بعده لم یقاتلوا . مستحال

  .نشروا المسیحیة في المسكونة بقوة االیمان والمعجزات ببشارة المحبة
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) ليس اىل وقت ظهور االسالم ( جعلهم اهللا فوق الذين كفروا  ،  فاملسيحيني
  !امنا اىل يوم القيامة 

يح ضد اليهود يثبت بأن اله االسالم هو الذي أعان وعضد أتباع املس القرآن
  "!الذين آمنوا فأيدنا" "!فوقهم اىل يوم القيامة"، وجعلهم وغريهم الذين رفضوه

ومن هم اولئك الذين اتبعوا املسيح الغالبني على اليهود ؟ مل خيربنا التاريخ 
سوى بأم املسيحيني احلقيقيني الذين آمنوا مبوت املسيح على الصليب كفارة 

  !، وقيامته يف اليوم الثالث ، والهوته 
دين  من اتباع عيسى على" املسلمني"وحىت لو افترضنا انه قد بقي بعض 

   !يخ ال حيكي لنا عن اسم واحد فيهملكن التار االسالم الذي جاء به عيسى،
  .ون أثربل انقرضوا مباشرة د على أحد،" ظاهرين"د غلبوا وصاروا وال ام ق

  " ..املسيحية" 6القائمة على الصليب الديانة فاله االسالم نشر
  ! االسالميةوليس ديانة عيسى  

  "اهللا" حبيلةانتشرت املسيحية وغطت معظم بقاع كوكب األرض  وهكذا
  !االسالمي 

  
  !كان من أفشل األنبياء املسلمني يف التاريخ " عيسى"حبسب اإلسالم فإن 

  7)!املهد بدأت دعوته حبسب القرآن  من(سنة يدعو لإلسالم  33ألنه قضى 
                                                             

 33یسوع في العام " صلب "حتى الملحدین واعداء المسیحیة ال یسعھم انكار تاریخیة  6
لكن من أعطاھم ھذا الیقین . فھي حادثة مثبتة واقعة على أساس أطنان من البراھین . ة میالدی

الذي ساعد المسیحیة .. خیر الماكرین " إلھ االسالم"التاریخي واألدلة على صلب یسوع؟ انھ 
 ! الصلیبیة على االنتشار حتى بلغت الملیارین 

تُكَلِّم النَّاس ). " 46:آل عمران " ( وكَهً  الْمهدِفي ويكَلِّم النَّاس : " یقول القرآن   7
 ).110:المائدة" ( وكَهً في الْمهدِ
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  !!لكن ".. مسلمني"االسالمية وصاروا فشكل جمموعة صغرية آمنت بدعوته 
  :انه بعد رفعه انقسم الناس اىل فريقني : احملصلة النهائية

  !يف االسالم" أويل العزم"كفر به، ورفض واحد من اعظم الرسل  :فريق أول 
دعوا مسيحيني وهم مجيعاً يؤمنون بصلبه و آمنوا به ،األكثرية : والفريق الثاين

  !وكفارته وبالهوته 
  !! جهنم: هو  ممصريه –حبسب االسالم  –الفريقني  وكال

الذي يصفه املسلمون " النيب" الذي حلق ذالفشل الذريع لوالسبب الرئيسي 
الذي ابتدع حادثة صلب املسيح " إله االسالم" :بواحد من اعظم رسل اهللا ، هو

  !ح وكل مؤمن به من بعده، واىل يومنا هذا ا حىت تالميذ املسي ضللاليت 
  

 
البليون ألف ( يبلغ عدد املسيحيني يف العامل ما يقارب البليونني من البشر 

  !من تعداد سكان األرض % 32أي !) مليون
وهكذا يبدو ان مكر .. من العامل% 19بليون أي  1.2بينما املسلمون يبلغون 

اىل شبيه املسيح ) أو غريه  رمبا االسخريوطي( اله االسالم وخدعته بتحويل أحد 
  !وصار كقنبلة تنفجر يف يد راميهالكي يصلب ، قد قلب الطاولة على نفسه ، 

من العامل ال يعلمون ان اله االسالم قد خدعهم يف % 32ألن اصحاب الــ 
قضية الصليب ، اذ يؤمنون حقاً ان املسيح يسوع قد صلب بل وقام من املوت  

لالسالم واملسلمون اذ حتولت فعلة رم وخداعه اىل وهذا قد تسبب بكارثة 
  !!ة اتباعاً يف العامل املسيحية أكثر ديان
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  قد اخترع الديانة املسيحية –! بقصد أو بدون قصد –رأينا ان اله االسالم 

لكن الطامة الكربى ان القرآن .. القائمة على صليب املسيح ) األوىل عاملياً( 
اذ جعل من إله االسالم .. بدالً من أن حيل هذه الكارثة فإنه قد زاد الطني بلالً 

أي ،على الكفارة فكر املسيحية القائم ، بل ونشر املعني األعظم يف نشر املسيحية
موت املخلص الربيء باراداته عن البشر اخلطاة وتقدمي نفسه ذحباً عظيماً فداءاً 

  !! عنهم

  ..وهذا يوصلنا اىل احملور اخلطري التايل 
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اله االسالم نشر معتقد الفداء وحمل 
  !أوزار آلخرین 

  
  !معضالت وفخاخ غائرة العمقح جمرد الفكر االسالمي خبصوص صلب املسي

اىل  التالميذل بل حو.  اذ جتعل املسلم يؤمن بأن ربه قد خدع مليارات البشر
 خلطاياهم خمادعني يقودون الناس اىل االميان باملسيحية القائمة على كفارة املسيح

يف  وهو املعتقد الذي يرفضه،) أي البديل الربيء( بدمه املسفوك على الصليب،
  ) !!أي البديل الربيء( هناك من مات عوضاً عن املسيح يؤمن بأنه حني أن

!أنه يؤمن بالشيء ونقيضه  طامة املسلم

  
الكفارة وفداء خطايا البشر  االسالم حقيقة االميان املسيحي املستند علىيرفض 

  .كفراً وضالالً، ويعتربونه عن طريق موت املسيح 
ويرفضون عقيدة وراثة اجلنس البشري للطبيعة اخلاطئة من آدم ، اذ ورثنا الطبيعة 

  . اليت متيل للخطيئة فصرنا خنطئ
ويهاجم املسلمون هذا االميان بكل ضراوة ويقولون ما ذنب ان يعاقب شخص 

  !بناء حكم قضته حمكمة على مذنب آخر ؟
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أوقعهم يف مزنق ومطب  ين قدخري املاكر" إله االسالم"لكنهم ال يدركون ان 
  ..!شر ميتة بفعلته املخادعة بالقاء شبه املسيح على شخص آخر ليموت عسر

هذا الشخص يف هذه احلالة قد متت معاقبته بناء على حكم مت اصداره على ف
  !!عنه  ومات بديالًاملسيح ، فعوقب عوضاً عن املسيح 

 بواسطة البديل املصلوب –اذ قام اله االسالم .. وبذلك تتناقض تعاليم االسالم 
  :بتدمري كالمه القائل يف القرآن  –
  ).39و38: النجم(" للْإِنسان إِلَّا ما سعى وأَنْ لَيس. 8 أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى"

  
  

  
لتعليم الفداء الكفاري ، لينفوا حقيقة نيابة موت  املسلمنينتعجب من حماربة 

 املزعوم الذي" الشبيه"، بينما أوقعوا أنفسهم يف اشكالية  عن العامل املسيح
 عن املسيحليموت  اضطره إله االسالم ودفعه ملقياً عليه شبه املسيح وصورته

ازرة وزرت ، وان و ئياً يرفضه االسالمدون ذنب اقترفه ، أال يعترب هذا موتاً فدا
  !؟وزر أخرى 

  
                                                             

ً بأن ال أحد یحمل خطیة أخر ، ول  8 م یقل محمد ھذا في أي حدیث القرآن لم یقل أبدا
الذي یحمل  االنسان أي ان ، أُخرىوِزر  وازِرةٌأَلَّا تزِر : قال  لكن ماذا قال ؟ .صحیح 

ً وخطیئة ھذا   . ھو الذي لن یحاسب على وزر شخص آخر بالذات وزرا
  ولكن ماذا عن من لیس علیھ وزر وال خطیئة ؟ 

وھكذا بما أن . إمكانیة حمل خطایا وأوزار اآلخرینفي ھذه الحالة لم ینفي القرآن عنھ 
  القادر، اذن ھو  )حتى بحسب المعتقد االسالمي( المسیح كان بال ذنب وال وزر

 .نھا بموتھ ، لتوفیة عدل هللا حقھان یحمل أوزار الخطاة ویدفع ثم –بارادتھ الذاتیة  – 
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!له االسالم خیر الماکرین ا
  
  


جتعل اهللا شبيهاً بآهلة الرومان كزيوس وأبولو  –البديل الشبيه  – حكايةاليست 

الذين أو أحد آهلة اهلندوس كفشنو وكايل وكرشنا،    ونبتون ، وجوبتري ومارس
  .كانوا يغشون وحيتالون ويتقاتلون 

  : اذ يقول القرآن  ليلة الصلب ،"! القدر"وهكذا بالضبط ما اقترفه اهللا يف ليلة  
 عيسى إِني متوفِّيكإِذْ قَالَ اللَّه يا .  خير الْماكرِينواللَّه  ومكَر اللَّهومكَروا " 

ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا 
ةاميمِ الْقو55و54آل عمران ( "  إِلَى ي.(    
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  : يقول ابن كثري يف تفسريه 

 " جناه اهللا تعاىل من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إىل السماء وألقى اهللا
شبهه على رجل ممن كان عنده يف املنزل فلما دخل أولئك اعتقدوه يف ظلمة 

. وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك الليل عيسى فأخذوه وأهانوه 
  فإنه جنى نبيه ورفعه من بني أظهرهم
  م قد ظفروا بطلبتهموأسكن يعتقدون أ

 ).54ال عمران  –تفسري ابن كثري ( "وعنادا للحق مالزما هلم اهللا يف قلوم قسوة
  

 :تفسري الزخمشري
  " موكلوا به من يقتله غيلةومكرهم أ  }ٱللَّه كَرمأن رفع عيسى }  و

ٱ{  اغتياله حىت قتل إىل السماء وألقى شبهه على من أراد

وأقدرهم على العقاب من    {ٱ
 )الزخمشري -الكشاف" (حيث ال يشعر املعاقب

  
 :تفسري النسفي

 "  ْواكَرمأي كفار بين إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر حني } و
رفع أي جازاهم على مكرهم بأن } ومكَر ٱللَّه { أرادوا قتله وصلبه 

، وال جيوز عيسى إىل السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حىت قتل
 إىل اهللا تعاىل إال على معىن اجلزاء،  املكرإضافة 
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تفسري مدارك ." (وعلى هذا اخلداع واالستهزاء كذا يف شرح التأويالت
  ).النسفي -التنزيل وحقائق التأويل

  
  :تفسري مقاتل بن سليمان

  " } ٱللَّه كَرمواْ وكَرموذلك أن كفار بىن إسرائيل عمدوا إىل رجل، } و ،
ى على الرقيب، فجعل اهللا شبه عيسفجعلوه رقيباً على عيسى ليقتلوه، 

 ورفع اهللا عز وجل ،
، فذلك قوله 9عيسى إىل مساء الدنيا من بيت املقدس 

م } ومكَر ٱللَّه { بعيسى ليقتلوه، يعىن اليهود، } ومكَرواْ { : سبحانه
، ]54: آية[} وٱللَّه خير ٱلْماكرِين { حني قتل رقيبهم وصاحبهم، 

) ".مقاتل بن سليمان -تفسري مقاتل بن سليمان.(  
  

ميكن ان نصدق بأن الرب االله القدوس  هل! فهل اهللا خمادع كذاب حمتال ؟
  :؟ يقول اإلمام القرطيب وثينواملخادعني وكأنه اله " خري املاكرين " يعترب 

  
  "  ;..  وأصل

 " .  
 ).54ل عمران آ –القرطيب  –اجلامع ألحكام القرآن ( 

  
  " ! املاكر " بل اعتربوا ان احد امساء رم احلسىن هو  

                                                             
من رمضان ، ألھذا لیلة القدر  لیلة القدرعیسى النبي المسلم رفعھ ربھ الماكر في  9

ٍ  "ھي  ِ شَھْر ْف ل َ ْ أ ن ِّ ٌ م یْر َ  ) 3:سورة القدر" ( خ
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  " يف أمساء اهللاوقد عده بعض العلماء . اسم فاعل من مكر ميكر مكرا 
وكان عليه السالم .  يا خري املاكرين امكر يل: فيقول إذا دعا به تعاىل 

وقد ذكرناه يف ) . وال متكر علي  اللهم امكر يل: ( يقول يف دعائه 
  ).54آل عمران  –القرطيب " (  أمساء اهللا احلسىنشرح الكتاب األسىن يف 

  
أمام صليب املسيح هل اضطر اله االسالم ان يكشف عن شخصيته احلقيقية 

  الذي قام باخلدعة الكربى مشبهاً على الناس ؟" خري املاكرين"معترفاً بانه 
) ابليس ( قدس بأن صفة املكر واالحتيال هي صفات احلية أال خيربنا الكتاب امل

حيوانات الْبرية الَّتي عملَها الرب اِإلله،  جميعِ أَحيلَ وكَانت الْحيةُ ": بقوله 
فَقَالَت أَةرلْما قَالَ اُهللا: لقأَح  ةنرِ الْججكُلِّ ش نأْكُالَ م1:3تكوين " ( الَ ت.(  

لكن حاشا للرب ان يكون ماكراً أو خري املاكرين، ألن املكر هي صفة الشيطان 
فتأكد يقيناً بأن هذا االله "  خري املاكرين" فأي اله يوصف بأنه !  واآلهلة املزيفة 

  ! اهللا وليس االله احلقيقي تعاىل عن ذلك علواً كبرياً  "  شبيه" هو 

  : واملاكرين ريقول الكتاب املقدس عن املك

َألنَّ اللَّئيم يتكَلَّم بِاللُّؤمِ، . والَ الْماكر يقَالُ لَه نبِيلٌوالَ يدعى اللَّئيم بعد كَرِميا، " 
 فْسفْرِغَ نياٍء، وربِافْت بلَى الرع كَلَّمتينِفَاقًا، و عنصيا للُ إِثْممعي هقَلْبعِ وائالْج

انطْشالْع برش قْطَعيو.  


،  قنيِ بِالْحكسكَلُّمِ الْمي تى فت7-5:32اشعيا (" ح.(  
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انه قام بإنقاذ ) وهو احد امساءه يف القرآن " ( املاكر " نتعجب من هذا االله 

الذي ارسله " اإلجنيل " وحفظ رسوله عيسى ، يف حني اون وأمهل يف حفظ 
حبسب معتقد املسلمني ( مع رسوله عيسى ، وترك االشرار يزيفونه وحيرفونه 

ية لدى امللك ، هل الساعي من أكثر أمه: ومن هنا نسأل ) . بأن االجنيل حمرف 
كالم امللك ووصاياه " وحامل الرسالة اىل الشعب أم الرسالة ذاا وهي 

فهل للرسول أمهية لو مل تكن هناك رسالة حيملها ؟ حىت لو كان  ؟"وقوانينه
فلماذا حفظ اهللا . الرسول مهماً فلن خنتلف على ذلك ، لكن للرسالة أمهية أعظم

رف وتضل املاليني على مر العصور، جاعالً سالته لتتحرسوله وجناه بينما ترك ر
مع أنه أحاطه مبعجزات  !!عيسى ، أفشل نيب أرسله " النيب املسلم"من هذا 

  !)؟.. (وآيات مل يعطها ألحد غريه من الرسل 
  

  :وبذلك يكون الشر الذي اقترفه هذا االله متمثالً يف حالتني 
1 

 
 

2  
  

من التحريف ، لكي ينقذ ) االجنيل ( فلماذا مل يتصرف هذا االله وحيفظ رسالته 
املسيح صلب بينما ما ميكن انقاذه بعدما قام بالقاء البشر يف ضاللة اعتقادهم بان 

  هل هذا مستوى اله وقدرته العقلية ؟ب ؟ ملاذا مل يتعلم من أخطاءه ؟ هو مل يصل
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: صاحب مبدأ "  ميكافيلي" امل حين الوقت لالعتذار من السياسي االيطايل  

؟  اذ قد اكتشفنا انه مل يكن خمترع ذلك املبدأ ، امنا ناقل "  الغاية تربر الوسيلة"
له من االسالم ، الذي جييز اقتراف اي فعل ووسيلة لبلوغ الغاية ولو باملكر 

  !واخلداع
شبه " أمل حين الوقت لتتركوا يا مسلمني وتلفظوا تلك االقصوصة املهينة عن  

مات على الصليب مث قام يف ، وتؤمنوا بأن املسيح حقاً صلب و والشبيه"  هلم
  اليوم الثالث قيامة عزيز مقتدر ، وذلك خلالص نفوسكم الغالية عليه ؟

  

  !!سالح ثالثي  .. زبدة البحث
نقاط  ةثالثمكون من  ..ه بقوة الروح القدس واستخدم.. سالح فكري 

  :م عن معتقده االسالمي حول الصليبستدوخ ا أي داعية مسل
  
وكان ، اله االسالم هو من اخترع حادثة صلب املسيح ،  -1

 دفعهالذي " الشبيه" عن طريق مسؤوالً عن نشرها يف العامل 
 وهي اخلدعة اليت أزاغت وضللت. يصلب عوضاً عن املسيحل

  ! مويلا ىلا ةيحيسملاوتالميذ املسيح 
  
 محل شخص ألوزار اآلخرين  دقتعماس اله االسالم وضع أس -2

  !  هل اًءادف ب بدالً من املسيحبأن جعل شخص آخر يصل
 
وهذا اسقط  ، كل هذا أثبت بأن اله االسالم هو أمكر املاكرين -3

  !!الوهيته 
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  !هللا في القرآن تحليل صفة المكر
  

  :ميكر ويباغت الناس باملكر دون ان يشعروا  املاكر اله االسالم
  ).50:النمل" ( وهم لَا يشعرونَ ومكَرنا مكْراومكَروا مكْرا " 

  :وهو األسرع مكراً وخداعاً 
  ).21:يونس" (  إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ اللَّه أَسرع مكْراقُلِ " 
  

   : جوام
  

  :تفنيد ردهم 
  !!لالشرار مكرهم ليضلهم هو اله االسالم ان الذي زين 

 " أَم موهمكَاَء قُلْ سرش لَّهلُوا لعجو تبا كَسفْسٍ بِملَى كُلِّ نع مقَائ وه نأَفَم
 مكْرهما للَّذين كَفَروبلْ زين تنبئُونه بِما لَا يعلَم في الْأَرضِ أَم بِظَاهرٍ من الْقَولِ 

  ).33:الرعد (  " .فَما لَه من هاد  ومن يضللِ اللَّهوصدوا عنِ السبِيلِ 
  

  !وهي ذات الصفة اليت اتصف ا الشيطان 
  "أَعمالَهم فَصدهم عن السبِيلِ وكَانوا مستبصرِين  وزين لَهم الشيطَانُ" 
  ).38:العنكبوت ( 
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  : اعتراض
  

  : ردنا
 " هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَداويعمج كْرالْم لَّهفْسٍ  فَلكُلُّ ن كِْسبا تم لَمعي

  .)42: الرعد( ".وسيعلَم الْكُفَّار لمن عقْبى الدارِ 
  !يشمل كل أنواع املكر هي إلله اإلسالم .. فكل املكر هو هللا مجيعاً 

  
  :  زعموا

   
 :جوابنا على زعمهم

 !؟.. هل هم خبيثني واشرار !؟ايضاً  على املسلمني مربك" ميكر " فلماذا اذن 
  : كتابكمقول  وااقرأ
 " كْروا منفَأَماللَّه  اللَّه كْرم نأْمونَفَلَا يراسالْخ م99:األعراف( " إِلَّا الْقَو.( 

 .. هم القوم اخلاسرون ميأمن مكر ربك اذن من
 ،هذا االله املاكر " مكر  " من االحتراس وجب عليهم مجيعاً مبعىن ان املسلمون
 ! النه خري املاكرين

  : الروايات الصحيحة وااقرأ.  ايضاً فربكم ميكر باملؤمنني
  
 "  والقنوط  واألمن من مكر اهللاعن ابن مسعود قال الكبائر اإلشراك باهللا

 "من رمحة اهللا واليأس من روح اهللا ويف رواية أكرب الكبائر 



29 
 

الصفحة أو  -جممع الزوائد : املصدر -اهليثمي : احملدث -: الراوي(
 ) إسناده صحيح: خالصة الدرجة -1/109: الرقم

 
اليت " الكبائر " هو من  مومكايد وخداع ربك " مكر" من  معدم احتراسكاذن 

 !!!.. تتساوى مع الشرك
كان خياف اخلليفة الثاين وأحد املبشرين باجلنة ،  عمر بن اخلطاب وها هو

  : قائالً  ! ربه االمكر املاكرين " مكر" ويرتعد من 
  
  "م ومع ذلك ال يزايله اخلوف كما قلنا يف : قلتاألنبياء عليهم السالم فإ

مأمونو العواقب وهم أشد خوفا والعشرة املشهود هلم باجلنة  يعلمون أم
لو أن رجلي الواحدة داخل اجلنة عنه  كذلك وقد قال عمر رضي اهللا

 كتاب طبقات الشافعية الكربى" ( اهللا ما أمنت مكر واألخرى خارجها
  ).56:  26الطبقة الرابعة  -

 
  .. املسلمني ايضاً ال بل ضد الصحابة املقربني ايضاً ضد" ميكر " املسلمني فرب 

  ! زعموني وليس فقط ضد االشرار كما
  !!وأن ال ميكر عليه .. أن ميكر له ) املاكر ( بل كان حممد نفسه يدعو ربه 

  :اذ ورد ي سنن الترمذي هذا احلديث اخلطري 
  
 "  كان النيب ص يدعو يقول رب أعين وال تعن علي وانصرين وال تنصر

 ..". وامكر يل وال متكر عليعلي 
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 -صحيح الترمذي : املصدر -األلباين : عبداهللا بن عباس احملدث: الراوي( 
 )صحيح: خالصة الدرجة -3551: الصفحة أو الرقم

  
  !ر وميكر حىت باألنبياء اذ يعلم انه مكا.. كان حممد يدعو ربه بأن ال ميكر عليه 

  
 "فاتقوين {  وقرئ  . قد تقدم معىن التقوى  } وإياي فاتقون { قوله تعاىل {  

موضع  قال  } وإياي فاتقون { بالياء وقد تقدم وقال سهل بن عبداهللا قوله 
 موضع املكر واالستدراجقال   } وإياي فارهبون {   . علمي السابق فيكم

 اهللا مكر فال يأمن {  { سنستدرجهم من حيث ال يعلمون {  تعاىل لقول اهللا
اجلامع ألحكام " (   نبيا وال صديقاًفما استثىن    القوم اخلاسرون إال

 )41:البقرة –القرآن 
  

  !اذ هو املضلل الذي يضل ويوصل اىل الضالل 
  :اذ قال حممد 

  " حدثين حجاج بن الشاعر حدثنا عبد اهللا بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد
الوارث حدثنا احلسني حدثين بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن بن عباس  

كان يقول اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك  صأن رسول اهللا 
أنت توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله إال 

  ".أنت احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتونأن تضلين 
باب التعوذ  - كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار - صحيح مسلم(

  )2717: حديث رقم -من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل
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  : اعتراض

  
   : دحض حجتهم

  :ة لنظهر مدى علمهم بلغتهم اللغ رجع اىل معاجمن
 
 : تعريف املكر* 
 وقد مكَر به من باب نصر فهو ماكر و واخلديعة املَكْر االحتيال  :مكر م ك ر"

كَّارامليم باب -أليب بكر الرازي  -خمتار الصحاح ( "م ( 
 
" ةُ :املَكْراخلَديع ، ،كُوروم كَّاروم ةُ وهو ماكررواملَغ. كُوربوغُ به: واملَماملَص " 
  ) امليم فَصلُ -باب الراء  -لإلمام الفريوزآبادي -القاموس احمليط (

 
 ؟احلقيقي خر يف القرآن غري معناهااصبحت مصطلحات اللغة حتمل معىن ا هل

 ؟..يكلمنا القران اصال مبعاين ال نفهمها  وملاذا
مكر الكفر بني  –بزعمكم  –البليغ  يف كتابه الفصيح موملاذا يساوي ربك

هل اشكل عليه ام خانته  ؟كلمة مغايرة  ملاذا مل خيتر ؟مبصطلح واحد  ،ومكره 
 !؟لغته 

 .. الكذب ايضاً يهعل فيجوز،   وان كان هذا جائزاً على املكر واخلديعة
 "وكذبوا وكذب اهللا واهللا خري الكاذبني" : وميكننا حينها ان نقول

  ! للشر بينما هو كذب للخريكذبوا  ألم هم
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املسلمني يف  أوقع) خري املاكرين(لنفسه بكونه  إله االسالمان وصف  احلقيقة
رم ، فيجادلون  مطب اخلجل يف كل مناسبة دار فيها احلديث عن صفات

  .. والتأويالت السقيمة, بالتربيرات الواهية 
 فقد  .. راء استخدام القرآن هلذا الوصف على رمولسبب ما يعانونه من ج

 خداعاً منهم) لغة العامل احلديث ( إرتأوا حتريفه عن معناه يف ترمجته لالجنليزية 
وذلك تعمية هلم عن معناه  ،لغري قارئي العربية من مسلمني وغري مسلمني 

ترمجة الشيخ " (عبداهللا يوسف علي "  ففي ترمجة . الذهام عن مغزاه وابعاداً
، قامت بتحريف  وهي اشهر واوسع ترمجات القرآن انتشاراً) ديدات املفضلة

 ! اآلية القرآنية عن مكر اهللا يف تنجية املسيح، عمداً وبترصد وبشكل فاضح
 : اذ نقرأ 

Yusuf Ali 
And (the unbelievers) plotted and planned, and God too 
planned, and the best of planners is God. 

  
  : لغري املؤمنني استخدم كلمتني" ميكرون " حني ترجم كلمة ف
 plotted   و planned 

 ! يعين دبروا مكيدة ومؤامرة ودسيسة وخطة
" مكر اهللا " حممد وهي  ولكن عندما جاء اىل ذات العبارة اليت وصف ا رب

 : امنا ترمجها هكذا  .. plotted فلم يستخدم ذات الكلمة
plannedand God too   خطط" وايضاً اهللا" !!  
, مؤامرة , كَيد , دسيسة , تآمر : (اليت تعين  plotted مستبدالً كلمة
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" التخطيط"اليت تعين  planned بكلمة 10) َو املَسرحيةحبكَةُ الرواية أ مكيدة
 ! فقط

ارات لوصف فعل الكفار العبكون القرآن يستخدم ذات  مع ، فلماذا فعل ذلك
  ! " ومكر اهللا  ومكروا ":وفعل اهللا 

 .. يقوم بتنقية الكلمة اليت يشاءها عندما يصف القرآن فعل ربه فعل ذلك لكي
  " مكر" خطط امنا  النص القرآين ال يقول ان اهللا

كلمة واحدة  دمخويست.. دما يترجم عن فعل الكفار فلماذا يستخدم كلمتني عن
  ؟ه رب عندما يصف

" .. واهللا خري املاكرين " علي باكمال حتريفه بترمجة عبارة  بالطبع قام يوسفو
 : هكذا

and the best of planners is God   
املفضوح ؟ اليس هذا خداع للغربيني وللمسلمني  ومن النوع 11أليس هذا حتريفاً

 !؟.. الغري عرب
  
  
 

                                                             
  :راجع القاموس  10
 E&Sub=planned-http://qamoos.sakhr.com/idrisidic_H1... 

 
  :ترجمات اخرى عدیدة حرفت النص ، مثل   11

Hilali-Khan 
And they (disbelievers) plotted [to kill 'Iesa (Jesus)], and Allah 

. And Allah is the Best of the planners. too planned  
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  :اعتراض 



  

  
  : تفنيد جوام

ومىت ترمجوه ذابت فصاحته وذهبت ته ، نعلم انه عريب فقط وال ميكنه ترمج -1
 !الريح مع
هي ب ، واي كتا ،كتاب  لكل ،كل ترمجة إذ  ؟ " معاين ": ما معىن  -2

ولن ،  فحينها خيتلف األمر كلياً.. فلو مل تكن ترمجة للمعاين  ! " معاين" ترمجة 
  Transletration :  بل تسمى" ترمجة  " تسمى

 . اليها خرى املنقولأي كتابة النص حبروف اللغة األ
 !؟" نآالقر" ن بأنهآللقربتسمية ترمجام  القرآنمترمجي  قاماذن ملاذا  واسأل
 ! 12"املقدس نآالقر" :تسمى  .. يوسف علي للقران ترمجة

 
THE HOLY QURAN 

(Yusuf Ali Translation) 
                                                             

  ! علیھ " المقدس" القرآن ال یجوز اطالق تسمیة  12
  " ! قرآن مقدس " ال یوجد في االسالم : ھذا فیدیو لشیخ سلفي یقول 

Don't Say 'Holy Quran'   
https://www.youtube.com/watch?v=LEvo7RDS0k8  

  ! ھي بدعة" القرآن المقدس"ان تسمیة : وشیخ آخر یقول 
https://www.youtube.com/watch?v=h1qDf0h6NAM  
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 ! القرآن: وعنواا هو ... يوسف علي طبعة اخرى لترمجة  وهذه
 : الكتاب هنايباع 

http://www.amazon.com/gp/product/094...lance&n=283155 
 

فلماذا اذن ال ، " معاين " بأا جمرد  مهلنفترض تنازالً وجماراة ملنطق .. واالن
 !؟وصدق  اىل اللغات االخرى بأمانة " املعاين " مجون تلكتري

 !؟ رفون فيها خلداع غري العرب وغري القارئني بالعربيةحيملاذا 
لتمرير افكار معينة على  مكلمات ر" معاين " عبوا بترمجة اليتجيوز ان  هل

 ؟اكثرية العامل االسالمي  موه" الالعرب  " املسلمني
تلك املعاين سليمة وصحيحة اىل عقول املسلمني   تصلافليس من االمانة ان 

  ؟الغري عرب
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