"أني متوفيك " أربكت الشيخ ديدات !
 

ديدات يتهرب من سؤال حول آية " :إني متوفيك " !

ففي إحد محاظرات الشيخ أحمد ديدات في الدنمارك  ،عنوان :

Is The Bible The Word Of God: A Lecture In Denmark

و التحديد في فترة اﻷسئلة والسؤال الثاني  ،الدق قة  ،1:25:40قام شاب مسلم ل طرح عل ه سؤاﻻً حول

التناقض القرآني في مسألة صلب المس ح  ،واستشهد بنصين من القرآن  " :إني متوف ك ورافعك الي " ) آل

عمران(55:

وانها تتناقض مع قوله  " :وما قتلوه وما صلبوه "  ) .النساء(157:
اذ قال المسلم السائل :



" السﻼم عليكم  .ل بام انك ان تتفضل بتوضيح ما جرى عن موت سوع بحسب القرآن وا ديث  ،ﻷنه
أحد مواضع القرآن يقول  " :اذ قال ﷲ يا ع أ ي متوفيك ورافعك "  .و ا رف معنا ا سأخذ حياتك

منك  .و م ان آخر قال " :وما قتلوه وما صلبوه

" ؟!

اجابة ديدات  :مراوغة وفرار !!

لقد رر ديدات أمام سائله اﻵ ة  157من سورة النساء " وما قتلوه وما صلبوه  "..مردفاً قوله:
" ان هذا ما حدث وما ح اه لنا القرآن"!!

ضار اً صفحاً عن اﻵ ة اﻷولى التي قرأها عل ه السائل المسلم  " :أني متوف ك " ) آل عمران! (55:

تار اً النقاش حولها ،إما جهﻼً بها أو تجن اً للحرج الشديد ﻷنها صرحة في معناها الذ يثبت موت ع سى !
ﻻ عن ع سى
ثم دارت مناظرة سرعة بينه و ين الشاب المسلم حول الشخص المزعوم الذ صلب بد ً

) ح ا ة الشب ه الدو لير!( والتي أن رها ديدات غضب لعدم ورودها في القرآن او الحديث  ،حتى اضطر في
النها ة ان قول للشاب :

" اذهب واسأل علماءك " !!

سأل المسلم علماءه ؟  ..وانت ا ديدات ماذا ألست عالم ؟ أم بإفﻼسك أخرجت نفسك من زمرتهم  ،وﻻ خ ار

لد ك سواه.

ل ساطة  ،فضل ديدات اﻻنعتاق من هذا المزن

الكر والفر !!

اﻹم ان مشاهدة ما جر لديدات سبب ع ارة " متوف ك "  ،على موقع يوتيوب هنا :

Is The Bible The Word Of God: A Lecture In Denmark - Deedat

https://www.youtube.com/watch?v=Eib76RNmN60

) مترجم القرآن ( الشيخ عبداﷲ يوسف علي
! استاذ ديدات يقع في الحيرة

 وﻻ اد يخلو تيب من،ان الشيخ ديدات ﻻ قت س إﻻ من ترجمة عبد ﷲ يوسف علي للقرآن اﻻنجليزة

: تي اته عن اشارة او دعا ة لهذه الترجمة اﻻكثر تحرفاً ! و ان قول مادحاً فيها
! "  فﻼ تحتاج ﻷخر،  " ان إمتلكت هذه الترجمة

 “…If you own this one, you do not need another.”

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

، ومن المفيد ان نوضح أن المفسر والمترجم عبد ﷲ يوسف علي ذ ر الرأيين المختلفين حول موت المس ح

!  و اللعجب، و توقف حائ اًر عن الجزم أيهما هو الصح ح

 “ 158. Nay, Allah raised him up(664) unto Himself; and
Allah is Exalted in Power, Wise.

664 There is difference of opinion as to the exact interpretation of this verse.
The words are: The Jews did not kill Jesus, but Allah raised him up (rafa'ahu) to

Himself. One school holds that Jesus did not die the usual human death, but still
lives in the body in heaven, which is the generally accepted Muslim view. Another

holds that he did die (5:117) but not when he was supposed to be crucified, and
that his being "raised up" unto Allah means that instead of being disgraced as a

malefactor, as the Jews intended, he was on the contrary honoured by Allah as His

Messenger: (see 4:159). The same word rafa'a is used in association with honour in
connection with al Mustafa in 94:4. (R).”

( Abdullah Yusuf Ali's Qur'an commentary).

!... و ما ان اﻻستاذ ه ذا تلميذه ديدات

مترجم كتب ديدات ..

يفضح هروب الشيخ من جبهة اختﻼف المسلمين حول صلب المسيح !

قام أحد مترجمي تب الشيخ ديدات وهو المدعو " علي الجوهر " التعلي على موقف ديدات المتهرب من
تناقضات وظنون المسلمين حول صلب المس ح فأورد هذه الكلمات الخطيرة :


"و كذا ب اعة منقطعة النظ

رب الشيخ أحمد ديدات من ا وض كيفية اية شأن اﳌسيح مع

رب من ا وض فيما يختلف فيه اﳌسلمون ذا الصدد ،واكتفى بإعﻼن أن
قومه ،أو باﻷ
ً
عقيدته ذه اﳌسألة ع ع ا ية  157من سورة ال ساء دون أي تفاصيل .وخ ا فعل .لقد ان
ً
ي افح و فند عقائد اﳌسيحي ن ودعوا م ذا الشأن ،ولم يكن من ا كمة إطﻼقا أن يفتح ج ة
ً
ثانية ب ن اﳌسلم ن ،و ج ة أشد وط سا ".

) أخطر المناظرات .هل مات المس ح على الصليب .مناظرة بين أحمد ديدات ،وفلو د ﻼرك .ترجمة علي الجوهر  .ال شير

للتوزع والنشر .ص(.175

ديدات  -اعتراف مترجم ت ه  -ان يهرب من الخوض في تناقضات واختﻼفات المسلمين حول صلب
المس ح جراء تناقضات وغموض نصوص القرآن والحديث حول هذا الحادث الجلل !!

صفعة علي الجوهري  :اني متوفيك تعني الموت !

علي الجوهر مترجم مناظرة ديدات  ،عترف أن ع ارة " متوف ك " تعني الموت !

ابن عباس يصعقهم  :متوفيك أي مميتك !

لنق أر في تفسير ابن ثير ) أشهر تفاسير أهل السنة ( :

 " وقال علي بن أبي طلحة عن ابن ع اس  :إني متوف ك  وقال ﷴ بن إسح عمن ﻻ يتهم عن وهب بن
من ه قال   :من أول النهار حين رفعه إل ه قال ابن إسح  :والنصار يزعمون أن ﷲ توفاه

س ع ساعات ثم أح اه قال إسح بن شر عن إدرس عن وهب "  :
) تفسير القرآن العظ م – ابن ثير – آل عمران .(55

ولو اعترض مسلم على ﻼم ابن ع اس حجة السند والضعيف والشاذ الخ  ..فسنحيله الى صح ح البخار اذ نق أر ف ه :

 " وقال ابن ع اس ." 

)صح ح البخار  -تاب تفسير القرآن  -سورة المائدة  -اب ما جعل ﷲ من حيرة وﻻ سائ ة وﻻ وصيلة وﻻ حام(

ونﻼح ان البخار قد اقت س قول ابن ع اس ه ذا  " :وقال ابن ع اس "  ..التشديد على ع ارة "وقال" .

ولم قت س قوله ص غة التمرض " ُذ ر عن ابن ع اس " ..او " رو عن  . " ..بل  :قال  .ا توثي القول

ونسبته ﻻبن ع اس .

واﻻمام المحدث ابن حجر العسقﻼني  -امير المؤمنين في الحديث  -قد غل سنده !
اذ قول ابن حجر:

ِ
ال ْاب ُن أَِبي َح ِات ٍم  :ثنا أَِبي  ،ثنا أ َُبو َص ِال ٍح  ،ثنا م َع ِ
" وقال ْاب ُن َع ٍ
اوَ ُة ،
ك   :
ﱠاس " ُمتََوّف َ
َ ." ق َ
ُ
اس ِ ،ب َه َذا".
َع ْن َعلِ ٍّي َ ،ع ِن ْاب ِن َعﱠ ٍ
)تغلي التعلي ﻻبن حجر -تاب التفسير -من تفسير سورة المائدة (206/1410



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

ﻻ عجب من تلعثم وارت اك الشيخ ديدات من اجا ة سؤال حول آ ة ) آل عمران  " (55:أني متوف ك ورافعك "،

ان ان قد هطلت شﻼﻻت وانبجست مجادﻻت حادة بين مدارس التفسير اﻻسﻼمي حول ما سمى  :آخرة

ع سى المس ح  ،وهل مات أم لم مت ؟!

ونسأل اﻻخوة المسلمين  :ما دمتم مختلفون حول صلب المس ح  ..ومختلفون حول نصوص القرآن حول
صل ه  ..فلماذا تن رون على المس حيين ا مانهم الصلب ؟!

لقد أفنى الشيخ ديدات عمره في نقد صلب المس ح في المس ح ة  ،سواء تب او محاظرات او مناظرات ..
بينما اسﻼمه ﻻ قدم له عن الصلب سو صف اًر !!



