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  بسم اللّه الرحمن الرحيم
  

  متهيد
  

 وجعله تبصرةً  احلمد للّه الذي مل يتخذ ولداً، ومل يكن له شريك يف ملكه أبداً، فسبحان الذي أنزل على عبده الكتاب،                  
وذكرى ألويل األلباب، وكشف نقاب احلق عن وجه اليقني بدالئل آياته، ونصب على منصته أعالم اهلداية ليحق احلق                  

يريدونَ ِليطْفِئوا نور اللّه بـأفواِهِهم      {بكلماته، حىت انقطعت دون حمجته حجج أقوام بظواهر شبِهها يتظاهرون، وهم            
    ى اللّه إالَّ أَنْ يأبه ولو كَِره الكافرون    وينور ته بأَحـسِن املطـالع،           } ِتمن سفرت معجزات نبووالصالة والسالم على م

وظهرت شعائر شريعته، فنسخت معاِلم األدياِن والشرائع، أرسله مواله باهلدى ودين احلق ليظهره على الـدين كلـه،           
ه سيدنا حممد الذي بشر بظهـوره التـوراةُ واإلجنيـل،           وأيده مبحكم كتاٍب أعجز البلغاَء عن أنْ يأتوا بسورة من مثلِ          

وحتققت بوجوده دعوة أبيه إبراهيم اخلليل، صلى اللّه عليه وعلى آله، الفائزين باتباع شريعته، السالكني منهج اإلصـابة    
  .ميف اقتفاء طريقته، وصحبه الذين وصل اللّه باإلسالم بينهم، حىت صاروا أشداء على الكفار رمحاء بينه

  
فيقول العبد الراجي إىل رمحة ربه املنان، رمحة اللّه بن خليل الرمحن، غفر اللّه له ولوالديه، وأحـسن إليهمـا         ) أما بعد (

أن الدولة اإلنكليزية ملا تسلطت على مملكة اهلند تسلطاً قوياً، وبسطوا بساط األمن واالنتظام بسطاً مرضياً، ومن                 : وإليه
وأربعني سنة، ما ظهرت الدعوة من علمائهم إىل مذهبهم، وبعدها أخذوا يف الدعوة وكـانوا        ابتداء سلطنتهم إىل ثالث     

يف األمصار بني العوام، وشرعوا يف الـوعظ      يتدرجون فيها، حىت ألفوا الرسائل والكتب يف رد أهل اإلسالم، وقسموها          
 متنفرين عن استماع وعظهم ومطالعـة       يف األسواق، وجمامع الناس، وشوارع العامة  وكان عوام أهل اإلسالم إىل مدة            

رسائلهم، فلم يلتفت أحد من علماء اهلند إىل رد تلك الرسائل، لكن تطرق الوهن بعد مدة، يف نفور  بعـض العـوام،    
وحصل خوف مزلة أقدام بعض اجلهال الذين هم كاألنعام، فعند ذلك توجه بعض علماء أهل اإلسالم إىل ردهم، وإين                   

زاوية اخلمول، وما كنت معدوداً يف زمرة العلماء الفحول، ومل أكن أهالً هلذا اخلَطـب العظـيم                 وإن كنت مرتوياً يف     
الشأن، لكين ملا اطلعت على تقريرام، وحتريرام، ووصلت إيلَّ رسائل كثرية من مؤلفام، استحـسنت أن أجتهـد                  

ال على أويل األلباب، واستدعيت ثانيـاً مـن         أيضاً، بقدر الوسع واإلمكان، فألفت أوالً الكتب والرسائل، ليظهر احل         
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القسيس الذي كان بارعاً وأعلى كعباً من العلماء املسيحية الذين كانوا يف اهلند مشتغلني بالطعن واجلرح علـى امللـة                    
تضاح أن أن يقع بيين وبينه مناظرة، يف الس العام، ليتضح حق اال) ميزان احلق (اإلسالمية، حتريراً وتقريراً، أعين مؤلف      

عدم توجه العلماء اإلسالمية ليس لعجزهم عن رد رسائل القسيسني كما هو مزعوم بعض املسيحيني، فتقررت املناظرة                 
التحريف والنسخ، والتثليث، وحقية    : يف املسائل اخلمس اليت هي أمهات املسائل املتنازعة بني املسيحيني واملسلمني أعين           

 وسلم؛ فانعقد الس العام يف شهر رجب سنة ألف ومائتني وسبعني من هجرة سيد               القرآن، ونبوة حممد صلى اللّه عليه     
ر أباداألولني واآلخرين صلى اللّه عليه وسلم يف بلدة  أكْب.  

  
وكان بعض األحباء املكرم أطال اللّه بقاءه، معيناً يل يف هذا الس، وكان بعض القسيسني معيناً للقسيس املوصـوف،            

 لنا بفضل اللّه يف مسأليت النسخ والتحريف اللتني كانتا من أدق املسائل وأقدمها يف زعم القسيس، كما                  فظهرت الغلبة 
مث وقع يل االتفاق . تدل عليه عبارته يف كتاب حل اإلشكال، فلما رأى ذلك سد باب املناظرة يف املسائل الثالث الباقية            

ستاذ العالمة والنحرير الفهامة، عني العلـم والدرايـة، ينبـوع    أن وصلت إىل مكة شرفها اللّه تعاىل وحضرت عتبة األ    
احلكم والرواية، مشس األدباء، تاج البلغاء، مقدام احملققني، سند املدققني، إمام احملدثني، قدوة الفقهاء واملتكلمني، فلـذة        

اللّه فيضه إىل يوم القيام،     كبد البتول، مسي الرسول املقبول، سيدي وسندي وموالي السيد أمحد بن زيين دحالن، أدام               
فأمرين أن أترجم باللسان العريب هذه املباحث اخلمسة من الكتب اليت ألفت يف هذا الباب، ألا كانت إمـا بلـسان                     

وكان سبب تأليفي يف هذين اللسانني أن اللسان األول مألوف املـسلمني يف تلـك      . الفرس، وإما بلسان مسلمي اهلند    
 لسام، وأن القسيسني الواعظني املقيمني يف تلك اململكة ماهرون يف اللـسان الثـاين يقينـاً،                 اململكة، واللسان الثاين  

وواقفون على اللسان األول أيضاً قليالً، سيما القسيس الذي ناظرين فإنه كانت مهارته يف األول أشـد مـن الثـاين،                
ره فأرجو ممن سلك مـسلك اإلنـصاف،        ورأيت إطاعة أمر موالي مبرتلة الواجب، ومشرت عن ساق اجلد المتثال أم           

وتنكب عن طريق االعتساف، أن يستر خطآيت، وجير قلم اإلصالح على هفوايت، وأسأل اللّه امليسر لكل صعاب أن مين          
علي مبا يرشدين إىل احلق والصواب، وجيعل هذا الكتاب مقبوالً لدى األنام، منتفعاً به اخلاص والعام، ويـصونه عـن                    

 وأوهام املنكرين، وهو الويل للتوفيق، وبيده أزمة التحقيق، وهو على كل شـيء قـدير، وباإلجابـة        شبهات املبطلني، 
  .ورتبته على مقدمة وستة أبواب) إظهار احلق(جدير، ومسيته 

    
  املقدمة يف بيان األمور اليت جيب التنبيه عليها

  
بطريق ) الربوتستنت(هو منقول عن كتب علماء      أين إذا أطلقت الكالم يف هذا الكتاب يف موضع من املواضع ف           ) األول(

اإللزام واجلدل، فإن رآه الناظر خمالفاً ملذهب أهل اإلسالم فال يقع يف الشك، وإذا نقلت عن الكتب اإلسالمية أشـرت     
  .إليه غالباً إال أن يكون مشهوراً
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اجم أو تفاسري أو تواريخ، ألن هـذه        أن النقل غالباً يف هذا الكتاب من كتب فرقة الربوتستنت سواء كانت تر            ) الثاين(
الفرقة هي املتسلطة على مملكة اهلند، ومن علمائها وقعت املناظرة واملباحثة، ووصلت إىل كتبها، وقليالً ما يكون عـن                   

  .كتب فرقة الكاثوليك أيضاً
ع كتاب من كتبهم مـرة  أن التبديل واإلصالح مبرتلة األمر الطبيعي لفرقة الربوتستنت، ولذلك ترى أنه إذا طب           ) الثالث(

أخرى يقع غالباً فيه تغيري كثري بالنسبة إىل املرة األوىل، إما بتبديل بعض املضامني أو بزيادـا أو نقـصاا، أو تقـدمي        
املباحث وتأخريها فإذا قوبل املنقول عن كتبهم بالكتب املنقول عنها، فإن كانت تلك الكتب مطبوعة من جنس الكتب     

قل فيخرج النقل مطابقاً وإال فخرج غري مطابق غالباً، فمن مل يكن واقفاً على عادم يظن أن الناقـل            اليت نقل عنها النا   
أخطأ واحلال أنه مصيب، وحصل هذا األمر من عادات هؤالء القسيسني، ووقعت أنا أيضاً يف املغالطة مرتني قبل العلم                   

وأنا . ؛ لئال يقع يف الغلط أو يوقعه أحد فيه، ولئال يتهم الناقل       بعادم، فال بد أن يكون الناظر يف هذا األمر على تنبه تام           
  : الكتب املذكورة هذه : أبني الكتب اليت أنقل عنها فأقول

 مـن   1848ترمجة الكتب اخلمسة ملوسى عليه السالم يف اللسان العريب اليت طبعها وليم واطس يف لندن سـنة                  ] 1[
   1264لعظمى سنة امليالد على النسخة املطبوعة يف الرومية ا

 1844ترمجة كتب العهد العتيق واجلديد كلها يف اللسان العريب اليت طبعها وليم واطس املذكور أيـضاً سـنة                   ] 2[
وجعل يف هذه الترمجة الزبور التاسع والعاشر زبوراً واحداً، وقسم الزبور املائة والسابع واألربعني إىل قـسمني وجعلـه        

ت ما بني العاشر واملائة والسابع واألربعني أقل منها بواحـد بالقيـاس إىل التـراجم                زبورين، فصار فيها عدد الزبورا    
األخرى وفيما عداها متفقة، فلو وجد الناظر االختالف يف هذا األمر بالنسبة إىل التراجم األخرى فال بد أن حيمل على                    

  ما ذكرت 
 ونقلت عبارة العهد اجلديد غالباً عـن هـذه   1860ترمجة العهد اجلديد باللسان العريب وطبعت يف بريوت سنة     ] 3[

  الترمجة ألن عبارا ليست ركيكة مثل عبارة الترمجة األوىل 
   1851تفسري آدم كالرك على العهد العتيق واجلديد الذي طبع يف لندن سنة ] 4[
   يف املرة الثالثة 1882تفسري هورن الذي طبع يف لندن سنة ] 5[
  بع يف لندن تفسري هنري واسكات الذي ط] 6[
   يف عشرة جملدات 1717تفسري الردنر الذي طبع يف لندن سنة ] 7[
   1848تفسري دوايل ورجردمينت الذي طبع يف لندن سنة ] 8[
  تفسري هارسلي ] 9[
  كتاب واتسن ] 10[
 1821 وسنة 1830 وسنة 1819ترمجة فرقة الربوتستنت بلسان اإلنكليز املثبت عليها اخلامت املطبوعة سنة        ] 11[

   1836وسنة 



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

6

، وما سواها من كتب   1840ترمجة العهد العتيق واجلديد لرومن كاثلك بلسان اإلنكليز وطبعت يف دبلن سنة             ] 12[
أخرى أيضاً جييء ذكرها يف مواضعها وهذه الكتب يف بالد تسلط عليها اإلنكليز، كثرية الوجود فمن شك فليطـابق                   

  .النقل بأصله
وضع من املواضع لفظ يوهم بسوء األدب بالنسبة إىل كتاب مـن كتبـهم املـسلّمة                إن صدر عن قلمي يف م     ) الرابع(

عندهم، أو إىل نيب من األنبياء عليهم  السالم، فال حيمل الناظر علي سوء اعتقادي بالنسبة إىل الكتب اإلهلية، واألنبيـاء         
بياء عليهم السالم من أقـبح احملـذورات        عليهم السالم؛ ألن إساءة األدب إىل كتاب من كتب اللّه أو إىل نيب من األن              

لكن ملا مل يثبت كون الكتب املسلمة عندهم املنسوبة إىل األنبياء حبـسب             . عندي أعاذين اللّه ومجيع أهل اإلسالم منها      
زعمهم كتباً إهلية  بل ثبت عكسه وثبت أن بعض مضامني هذه الكتب جيب على كل مسلم أن ينكره أشد اإلنكـار،                  

إن هذه الكتب ليست كتباً     :  واالختالف والتناقض والتحريف واقعة فيها جزماً فإين معذور يف أن أقول           وثبت أن الغلط  
أن لوطاً شرب اخلمر وزىن بابنتيه ومحلتا بالزنا منه، أو أن داود عليه الـسالم زنـا         : إهلية وأن أنكر بعض القصص مثل     

ن يدبر أمراً يقتل به أوريا فأهلكـه باحليلـة، وتـصرف يف             بامرأة أوريا ومحلت بالزنا منه، وأشار إىل أمري العسكر أل         
زوجته، وأن هارون صنع عجالً وبىن له مذحباً فعبده هارون مع بين إسرائيل وسجدوا له وذحبوا الـذبائح أمامـه، وأن               

 أنـه مـات   سليمان ارتد يف آخر العمر وعبد األصنام وبىن املعابد هلا، وال يثبت من كتبهم املقدسة أنه تاب بل الظاهر        
فإن هذه القصص وأمثاهلا جيب علينا أن ننكرها ونقول إا غري صحيحة جزماً، ونعتقد اعتقاداً يقينياً أن                 . مرتداً مشركاً 

  .ساحة النبوة بريئة من أمثال هذه األمور القبيحة
  

 الباب، أال يرون إىل  وكذا معذور يف أن أقول للغلط إنه غلط، وهكذا فال يناسب لعلماء الربوتستنت أن يشكوا يف هذا                
أنفسهم كيف يتجاوزون احلد يف مطاعنهم على القرآن ايد واألحاديث النبوية والنيب صلى اللّه عليه وسلم؟ وكيـف                  
يصدر عن أقالمهم ألفاظ غري مالئمة؟ لكن اإلنسان ال يرى عيب نفسه ولو كان عظيماً ويتعرض لعيب غريه ولو كان                    

ملاذا تنظر القذى  الذي يف عني أخيـك وأمـا   : ( بصريته ولنعم ما قال املسيح عليه السالم       صغرياً، إال من فتح اللّه عني     
اخلشبة اليت يف عينك فال تفطن هلا؟ أم كيف تقول ألخيك دعين أخرج القذى من عينك، وها اخلشبة يف عينـك يـا                       

كما هو مـصرح يف البـاب   ) يكأخرج أوالً اخلشبة من عينك وحينئذ تبصر جيداً أن خترج القذى من عني أخ  . مرائي
  .السابع من إجنيل مىت

قد خترج كلمة تثقل على املخالف أال ترى أن املسيح عليه السالم كيف خاطب الكتبة والفريسيني مـشافهة     ) اخلامس(
يهـا  ويل لكم أيها الكتبة الفريسيون املراءون وويل لكم أيها القادة العميان، وأيها اجلهال العميـان، وأ               (ذه األلفاظ   

وأّظْهر قبائحهم على رؤوس األشهاد حـىت       ) الفريسي األعمى، وأيها احليات واألفاعي كيف ربون من دينونة جهنم         
شكا بعضهم بأنك تشتمنا، كما هو مصرح يف الباب الثالث والعشرين من إجنيل متى، والباب احلادي عشر من إجنيـل   

ذين كانوا كافرين، كما هو مصرح يف الباب اخلامس عشر من إجنيل  لوقا، وكيف أطلق لفظ الكالب على الكنعانيني ال       
، كما هو   "يا أوالد األفاعي من أراكم أن ربوا من الغضب اآليت         : "مىت، وكيف خاطب حيىي عليه السالم اليهود بقوله       

مبقتضى البـشرية،  مصرح يف الباب الثالث من إجنيل مىت، سيما يف مناظرات العلماء الظاهرية تقع أمثال هذه الكلمات              
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أال ترى إىل مقْتدى فرقة الربوتستنت ورئيس املصلحني جناب لوطر كيف يقول يف حق الذي كان مقتدى املـسيحيني           
ويف عهده أعين البابا معاِصره وكيف يقول يف حق السلطان األعظم وامللك األفخم هنري الثامن ملك لنـدن، وأنقـل           

وادعى صاحبه أنه نقل هذه األقوال      ) كاثُلك هرلد ( من الد التاسع من      277بعض أقواله بطريق الترمجة عن الصفحة       
  .عن الد الثاين والسابع من الدات السبعة اليت جلناب رئيس املصلحني

  
هكذا أنا أول من طلبه     : " يف حق البابا   1558 من الد السابع املطبوع سنة       274قال الرئيس املمدوح يف الصفحة      

 األشياء اليت يوعظ ا فيما بينكم، وإين أعلم أن كالم اللّه املقدس عندكم، امش مشياً هينـاً يـا بولـسي              اللّه إلظهار 
الصغري، واحفظ نفسك يا محاري من السقوط احفظ نفسك يا محاري البابا، وال تقدم يا محاري الصغري لعلك تسقط                   

لج يوجد فيه دسومة كثرية، وتزل فيـه األقـدام، فـإن            وتنكسر الرجل؛ ألن اهلواء يف هذا العام قليل جداً حىت أن الث           
سقطت فيستهزئ اخللق، إن أي أمر شيطاين هذاأبعدوا عين، أيها األشرار الغري املبالني احلمقاء األذالء احلمـري، أأنـتم                

 الـصفحة  ، مث قـال يف  "ختيلون أنفسكم أنكم أفضل من احلمري، إنك أيها البابا محار بل محار أمحق وتبقى محاراً دائماً               
" اسـتيا "لو كنت حاكماً حلكمت أن يكتف األشرار البابا ومتعلقوه  مث يغرقـوا يف  : ( من الد املسطور هكذا   474

ألنه حمام جيد حلصول الشفاء للبابا، ومجيع متعلقيـه       (يعين البحر   ) الذي من الروم على ثالثة أميال وههنا غدير عظيم        
ي قويل بل أعطي املسيح كفيالً على أين لو أغرقتهم إغراقاً ليناً إىل نصف ساعة               من مجيع األمراض والضعف، وإين أعط     

ـ     إن البابا ومتعلقيه زمرة األشرار املفسدين      : ( من الد املذكور   451، وقال يف الصفحة     )لربوءا من مجيع األمرض اه
 وهو مملوء حبيث خيرج مـن بـصاقه   اخلادعني الكاذبني وكنيف األشرار الذي هو مملوء من أعظم الشياطني اجلهنميني،        

قلت أوالً إن بعض مسائل جان هس  (1562 من الد الثاين املطبوع سنة    109وقال يف الصفحة    ) وخماطه الشياطني 
ليس البعض بل كل مسائله اليت ردها الدجال وحواريه يف حمفـل  : مسائل اإلجنيليني، واآلن أرجع عن هذا القول وأقول 

إن مجيع مسائل جان هس املردودة واجبة التـسليم، وكـل           : افهة أيها النائب املقدس للّه    كون ستس، وأقول لك مش    
  ).مسألة من مسائلك شيطانية كفرية، فلذلك أسلم مسائل جان هس املردودة وأستعد لتأييدها بفض اللّه

  
فلمـا  ) اً وقسيـساً أن السلطان أو القسيس إذا ارتكب  كبرية من الكبائر ال يبقى سلطان       (وكان من مسائل جان هس      

كانت مجيع مسائله مسلّمة عند رئيس املصلحني كانت هذه املسألة أيضاً مسلمة فعلى هذا ال خيرج أحد من مقتديـه                    
أهالً للسلطنة والقسيسية، ألنه ال يوجد أحد منهم ال يصدر عنه كبرية من الكبائر، والعجب كل العجب أن العـصمة                  

لعل منصب النبوة أدون من     . معصومني عند الرئيس، وتشترط للسلطان والقسيس     ليست شرطاً لألنبياء، وهم ما كانوا       
  .منصب القسيسية عنده

  
 مـن الـد الـسابع    277قال يف الصفحة : وأما ألفاظ الرئيس املذكور يف حق السلطان األعظم هنري الثامن فهذه       

 القدر من ريقه يف الكذب واللغـو        ال ريب أن لوطر  خياف إذا بذل السلطان هذا         ] 1: [ هكذا 1558املطبوع سنة   
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] 3[إين أتكلم مع الكاذب الديوث وملا مل يراع هو ألجل احلمق منصبه السلطاين فلم مل أرد كذبه يف حلقومـه                     ] 2[
  ).كذا بلغو هذا السلطان األمحق الْمِصر] 4[أيها احلوض اخلشيب اجلاهل أنت تكذب وسلطان أمحق سارق الكفن 

  
ه األلفاظ يكون إطالقها على اخلصم جائزاً عند علماء الربوتستنت إال أن يقولوا إا وقعت منهم                والظاهر أن أمثال هذ   

مبقتضى البشرية، فأقول إين إن شاء اللّه ال أذكر عمداً لفظاً يوازن لفظاً من ألفاظ مقتداهم يف حق العلماء املـسيحية،                     
زعمهم أرجو منهم املساحمة والدعاء؛ قال املـسيح عليـه          لكن لو صدر من غري العمد لفظ ال يكون مناسباً لشأم يف             

كما هو مصرح يف    ) باركوا ألعنيكم، أحسنوا إىل مبغضيكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم          : (السالم
  .الباب اخلامس من إجنيل مىت

  
ة، وهم ينكرون النبـوة واإلهلـام،   إنه كثر يف ديار أوربا وجود الذين يعرب علماء الربوتستنت عنهم باملالحد         ) السادس(

ويستهزؤون باملذاهب سيما باملذهب  املسيحي، ويسيئون األدب بالنسبة إىل األنبياء سيما بالنسبة إىل املـسيح عليـه                  
السالم، ويزيدون يف الديار املذكورة يوماً فيوماً، واشتهرت كتبهم يف أقطار العامل فيجيء نقل أقواهلم أيضاً على سـبيل    

 هذا الكتاب، فال يظن من هذا النقل أحد أين أستحسن أقواهلم وأفعاهلم، حاشا وكَالَّ ألن منكر نيب من األنبياء                    القلة يف 
الذين ثبتت نبوم عندنا سيما منكر املسيح عليه السالم كمنكر حممد صلى اللّه عليه وسلم، بل النقل لتنبيـه علمـاء                     

 اإلسالمية ليس بشيء بالقياس مما أورد أهل ديارهم وصنفهم علـى امللـة              الربوتستنت ليعلموا أن ما أوردوا على امللة      
  .املسيحية

  
إن عادة أكثر علماء الربوتستنت يف حترير جواب املخالف جارية بأم يتفحصون يف كتابـه بنظـر العنـاد                   ) السابع(

إن مجيـع  : غليط العوام، مث يقولونواالعتساف، فإن وجدوا يف مجيع الكتاب األقوال القليلة ضعيفة اغتنموها ونقلوها لت       
كتابه من هذا القبيل، واحلال أم ما وجدوا مع غاية تفحصهم إال القدر املسطور، مث بعد ذلك يأخذون أقوال املخالف                  
حيث يقدرون على التأويل واجلواب، ويتركون األقوال القوية باملرة وال يشريون إليها أيضاً، وال ينقلون مجيع عبـارة                  

 الرد ليظهر على الناظر حال كالم اجلانبني، بل يصدر عنهم اخليانة، تارة يف النقل فيحرفون كالمه، وغرضهم                  كتابه يف 
األصلي إيقاع الناظر يف مغلطة ليظن مبالحظة بعض األقوال اليت نقلوها أن كالم املخالف كله كما قالوا وهذه العـادة                 

وجدوا يف كتاب املخالف إال هذا القدر، وظاهر أنه ال يلـزم منـه        غري مستحسنة، ومن كان واقفاً عليها جيزم أم ما          
على تقدير صحة النقل أيضاً ضعف كتاب املخالف كله سيما إذا كان كبرياً، ألن الكتاب إذا مل يكن إهلامياً يوجد فيه                     

 وأول نـاٍس  عادة أقوال ضعيفة، ألن كالم البشر يتعسر خلوه عن هذا، كما قيل لكل صارم نبوة ولكل جواد كبـوة،        
أولُ الناس، والعصمة  عن اخلطأ والسهو والضعف عندنا خاصة الكالم اإلهلامي والكتاب اإلهلامي ال غري، أال يرون أنه                   

إىل هذا احلني حبيث ال يكون يف كالمه خطأ أو ضعف           ) لوطر(ال يوجد حمقق من حمققيهم من زماِن إمام الفرقة جناب           
أجيوز يف الصورة املذكورة عنـدهم أن ننقـل         .  وإال فعليهم البيان وعلينا اجلواب     يف موضع من املواضع من تصنيفام،     

أو عن حمقـق مـشهور مـن      ) كالون(بعض األقوال الضعيفة اليت صدرت عن إمامهم، املمدوح أو عن إمامهم اآلخر             
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ال نقول ذلك بـل  ! اشاإن كالمه الباقي كله باطل وهذيان من هذا القبيل وما كان له دقة النظر؟ ح              : حمققيهم، ونقول 
هو خالف اإلنصاف، ولو كان هذا القدر يكفي عندهم حلصلت لنا الراحة العظيمة، فننقل األقوال من أقوال أئمتـهم                   
وحمققيهم يف املواضع اليت اعترف متبعوهم وأهلُ ملتهم أيضاً بأا ضعيفة أو غلط، مث نقول بعد ذلك إن كالمهم الباقي                    

م كانوا كذا، فاملرجو منهم أم إن كتبوا جواب كتايب هذا فال بد أن ينقلوا عباريت كلـها يف          كله من هذا القبيل، وإ    
الرد، ويراعوا األمور اليت هي مذكورة يف املقدمة، ولو اعتذروا عن عدم الفرصة، فهذا العذر غري مقبول؛ ألنه قد صرح                    

أن ( يف الفصل الثاين عشر من اجلزء الثـاين  1848 من كتابه املطبوع سنة     210صاحب مرشد الطالبني يف الصفحة      
حنو ألف سواح  من الربوتستنت يواظبون على بث اإلجنيل، وهلم قدر مائة معاون على ذلك من الواعظني واملعلمـني                    

، فهؤالء كلهم خرجوا من بالدهم وليس هلم أمر مهم غري الوعظ والدعوة إىل ملتهم، فكيف يقبل                 )وغريهم ممن تنصروا  
  .الفرصة من هذا اجلم الغفريعذر عدم 

  
) فندر(وحال كتاب ميزان احلق للقسيس النبيل       ) لوطر(وأذكر شيئاً لتوضيح ما قلت من حال ترمجة إمام الفرقة جناب            
 يف  1841يف كتابه املطبوع  سنة      ) وارد كاثُلك (قال  . وكتاب حل اإلشكال ومفتاح األسرار للقسيس املمدوح أيضاً       

قال زونكليس الذي هو من أعظم علمـاء الربوتـستنت خماطبـاً            (اليت كانت يف لسان دجهه      حال الترمجة املذكورة    
يا لوطر أنت خترب كالم اللّه أنت خمرب عظيم وخمرب الكتب املقدسة وحنن نستحي منك استحياء ألنا كنا                  ): للوطر(

حلمار والدجال واملخادع، وقال    ورد لوطر ترمجة زونكليس ولقبه باألمحق وا      ) نعظمك يف الغاية، وتظهر اآلن أنك كذا      
ترمجة كتب العهد العتيق سيما كتاب أيوب وكتب األنبياء معيبة وعيبها           : (يف حق الترمجة املذكورة   ) ككرمن(القسيس  

ترمجتك غلط، ووجـد  : ، وقال بسروا وسياندر للوطر    )ليس بقليل، وترمجة العهد اجلديد أيضاً معيبة وعيبها ليس بقليل         
، فإذا كان الفساد يف ترمجة  ) فساد هي بدعات   1400يف ترمجة العهد اجلديد فقط ألفاً وأربعمائة        ستا فيلس وامسريس    

العهد اجلديد ألفاً وأربعمائة فالغالب أنه ال يكون يف مجيع الترمجة أقل من أربعة آالف فساد، وال ينسب اجلهل وعـدم                
ا أهل اإلنصاف إىل من كان كالمه جمروحـاً يف          فكيف ينسبهم . التحقيق إىل إمامهم املعظم مع وجود هذه الفسادات       

  .مخسة أو ستة مواضع على زعم املخالف
  

وإذا فرغت من بيان ترمجة إمامهم أتوجه إىل امليزان احلق وغريه، فاعلم أيها األخ أن هلذا الكتاب نسختني نسخة قدمية                    
 ألف الزكي الفاضل آل حسن االستفسار،       كانت متداولة إىل مدة بني القسيسني الواعظني قبل تأليف االستفسار، وملا          

حال كتابـه بعـد مالحظـة       ) فندر(ورد الباب األول والثالث من النسخة املذكورة، وانكشف على القسيس النبيل            
االستفسار، استحسن أن يهذا ويصلحها مرة أخرى ويزيد فيها شيئاً ويطرح عنها شيئاً، ففعـل هـذا املستحـسن،                  

 يف بلدة أكـرب     1849عد اإلصالح التام، وطبع هذه اجلديدة يف اللسان الفارسي سنة           وأخرج نسخة جديدة سواها ب    
، فصارت تلك النسخة العتيقة ذه النسخة اجلديدة كالقانون املنسوخ عنـدهم، ال            1850أباد ويف لسان أردو  سنة       

عن هذه اجلديدة الفارسـية بطريـق       يعبأ ا، فال أنقل عنها إال قوالً واحداً، وإن كان جمال واسع للكالم فيها، وأنقل                
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 تسعة أقوال، وقولني عن مفتاح األسرار 1847األمنوذج أربعة وعشرين قوالً، وعن كتاب حل اإلشكال املطبوع سنة           
  .القدمي واجلديد على سبيل الترمجة باللسان العريب مع اإلشارة إىل الباب والفصل والصفحة فأقول وباللّه التوفيق

  
يدعي القرآن واملفـسرون يف هـذا   : "17الفصل الثاين من الباب األول من ميزان احلق يف الصفحة     يف  ) القول األول (

" أنه كما نسخ التوراة برتول الزبور ونسخ الزبور بظهور اإلجنيل فكذلك نسخ اإلجنيل بسبب القرآن              "أي نسخ   " الباب
تان ال أثر له يف القرآن وال يف التفاسري، بل ال         ) نسخ التوراة برتول الزبور ونسخ الزبور بظهور اإلجنيل       : (انتهى، فقوله 

أثر له يف كتاب من الكتب املعتربة ألهل اإلسالم، والزبور عندنا ليس بناسخ للتوراة، وال مبنسوخ باإلجنيل، وكان داود                   
 يف القـرآن    عليه السالم على شريعة موسى عليه السالم، وكان الزبور أدعية لعله مسع من بعض العوام، فظن أنه يكون                 

  .والتفاسري فنسب إليها، فهذا حال هذا احملقق يف بيان الدعوى يف الطعن الذي هو أول املطاعن وأعظمها
 
 

ال أصل الدعاء الشخص احملمدي بأن الزبور ناسخ للتـوراة    : " هكذا 24يف الفصل املذكور يف الصفحة      ) القول الثاين (
ول؛ ملا عرفت أن الزبور ليس بناسخ للتوراة وال مبنسوخ باإلجنيل وملا            وهذا أيضاً غري صحيح كاأل    " واإلجنيل ناسخ هلما  

طلبت منه تصحيح النقل يف هذين القولني يف املناظرة اليت وقعت بيين وبينه يف امع العام، ما وجد ملجأ سوى اإلقرار                     
باللسان الفارسي ولسان األردو،    بأنه أخطأ، كما هو مصرح يف رسائل املناظرة، اليت طبعت مراراً يف أكرب أباد ودهلي                

   .فمن شاء فلريجع إليها
  

أن اللّه أراد عمداً بـالنظر إىل  : يلزم من قانون النسخ هذا التصور: "25يف الفصل املذكور يف الصفحة ) القول الثالث (
حـد مثـل هـذه    مصلحته وإرادته أن يعطي شيئاً ناقصاً غري موصٍل إىل املطلوب ويبينه، لكنه كيف ميكن أن يتصور أ       

وهذا ال يِرد على أهل اإلسـالم نظـراً إىل النـسخ            " التصورات الناقصة الباطلة يف ذات اللّه القدمية الكاملة الصفات        
عندهم كما ستعرف يف الباب الثالث إن شاء اللّه، نعم يِرد على مقدسهم بولس، ألن هـذا املقـدس             ] عليه[املصطلح  

الذي كان عند القسيس غري ممكن، وأنقل عبارته عن الترمجة العربية املطبوعـة سـنة          ابتلي ذا التصور الناقص الباطل      
فإنه يصري إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم 18 :"، قال يف الباب السابع من الرسالة العربانية هكذا      1860

فإنه لو كان ذلـك  ] 7[:" هكذا  رةاخل، ويف الباب الثامن من الرسالة املذكو      " إذ الناموس مل يكمل شيئاً    ] 19[نفعها  
فإذا قال جديداً، إما األول، وإما ما عتق وشاخ فهو قريب مـن  ] "13" [بال عيب ملا طُلب موضع للثاين) 16(األول  

فـأطلق  " ينزع األول حىت يثبت الثاين    : "، ويف اآلية التاسعة من الباب العاشر من الرسالة املذكورة هكذا          "االضمحالل
لى التوراة أنه أبطل ونزع، وكان ضعيفاً وعدمي النفع، وغري مكمل لشيء ومعيباً وجعله أحق باالضـمحالل    مقدسهم ع 

واإلبطال، بل يرد على زعم هذا القسيس أن اللّه ابتلي أوالً ذا التصور الباطل الناقص والعياذ باللّه، ألنه قـال علـى                 
كما هو مـصرح يف اآليـة اخلامـسة    " حسنة وأحكاماً يعيشون اإذن أعطيتهم أنا وصايا غري   : "لسان حزقيال هكذا  

والعشرين من الباب العشرين من كتاب حزقيال، فالعجب كل العجب من إنصاف هذا احملقق أنه ينـسب إىل أهـل                    
  .اإلسالم ما يلزم على مذهبه ال على مذهبهم
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كام اإلجنيل وكتب العهد العتيق جارية ما دامت      ال بد أن تبقى أح    : "26يف الفصل املذكور يف الصفحة      ) القول الرابع (

، وهذا غلط؛ ألنه إن كان مقتضاها بقاء أحكام العهدين يلزم أن يكون مجيع              "السماوات واألرض مبقتضى هذه اآليات    
القسيسني واجيب القتل، ألم ال يعظمون السبت، وناقض تعظيمه على حكم التوراة واجب القتل، على أنه أقر يف هذا                   

كملت بظهور املسيح، ونسخت مبعىن أا مـا بقيـت          "من التوراة   " أن األحكام الظاهرية  : "19صل يف الصفحة    الف
فهذه األحكام الظاهرية على اعترافه ما بقيت جارية ما دامت السماوات واألرض، وتكميلها ونسخها              " حمافظتها الزمة 

 عيسى عليه السالم للحواريني حني أرسلهم إىل طريـق      باملعىن املذكور عندهم هو نسخ األحكام املصطلح عندنا، وقال        
فـسهى عـن   " قال مل أُرسلْ إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالة       "و  " ال متضوا، وإىل مدينة السامريني ال تدخلوا      : "أمم

 وأكرزوا اذهبوا إىل العامل أمجع: "دعوة أمم والسامريني، وخصص رسالته ببين إسرائيل، مث قال وقت العروج إىل السماء          
فأمر بدعوة مجيع العامل وعمم رسالته فنسخ حكمه األول، ونسخ احلواريون بعد املشاورة مجيع              " باإلجنيل للخليقة كلها  

حرمة ذبيحة الصنم، وحرمة الدم، وحرمة املخنوق، وحرمة الزنا،         : األحكام العملية املدرجة يف التوراة إال أربعة أحكام       
مث نسخ مقدسهم .  الكنائس، كما هو مصرح يف الباب اخلامس عشر من كتاب األعمال          وكتبوا يف هذا الباب كتاباً إىل     

بولس من هذه األربعة أيضاً الثالثة األوىل بفتوى اإلباحة العامة املندرجة يف اآلية الرابعة عشر من الباب الرابع عشر من                    
ته إىل طيطوس، فنسخ احلواريـون أحكـام        رسالته إىل أهل رومية، ويف اآلية اخلامسة عشرة من الباب األول من رسال            

التوراة، ونسخ مقدسهم أحكام احلواريني، فظهر مما ذكرت أن النسخ كما وقع يف أحكام التـوراة كـذلك وقـع يف          
أحكام اإلجنيل،  فهذه األحكام املنسوخة من كليهما ما بقيت جارية ما دامت السماوات واألرض، وسـتعرف هـذه          

الث إن شاء اللّه تعاىل، واآليات اليت متسك ا هذا القسيس النبيل أربع على مـا نقلـها يف            األمور مفصلة يف الباب الث    
:  يف الفصل املذكور، األوىل اآلية الثالثة والثالثون من الباب احلادي والعشرين من إجنيل لوقا هكذا 27 و   26الصفحة  

فإين : "ة عشرة من الباب اخلامس من إجنيل مىت هكذا        اآلية الثامن : ، والثانية "السماء واألرض تزوالن وكالمي ال يزول     "
، "احلق أقول لكم إىل أن تزول السماء واألرض، ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حىت يكمل الكـل                  

فىن أنتم مولودون ثانية، ال من زرع ي      : "اآلية الثالثة والعشرون من الباب األول من الرسالة األوىل لبطرس هكذا          : الثالثة
يبس احلشيش  : "اآلية الثامنة من الباب األربعني من أشعيا هكذا       : الرابعة" بل مما ال يفىن بكلمة اللّه احلية الباقية إىل األبد         

  ".وسقط الزهر وكلمة ربنا تدوم إىل األبد
  

ن أحكامه العمليـة  وال يصح للمسيحيني التمسك باآلية الثانية والرابعة، على أن حكماً من أحكام التوراة ال ينسخ، أل            
كلها صارت منسوخة يف الشريعة العيسوية، وال باألوىل والثالثة أن حكماً من اإلجنيل ال ينسخ؛ ألن النسخ قد وقع يف                    

) كالمـي (أحكامه أيضاً ملا عرفت وستعرف يف الباب الثالث مفصالً إن شاء اللّه تعاىل، فالصحيح أن اإلضافة يف لفظ              
دوايل (عهد، واملراد به الكالم الذي أخرب فيه عـن احلـوادث اآلتيـة كمـا اختـار املفـسر       الواقع يف اآلية األوىل لل   

وستعرف يف الباب املذكور، وليست هـذه اإلضـافة         ) ودين استان هوب  ) (بريس(على خمتار القسيس    ) ورجردمينت
ن ينـسخ حكـم مـن    لالستغراق؛ ليفيد أن كل كالمي يبقى إىل األبد، سواء كان حكماً أو غريه، وأنه ال يـصح أ             

أحكامي، وإال لزم كذب إجنيلهم يف األحكام املنسوخة، على أن عدم الزوال يف اآلية الثانية كان مقيداً بقيد الكمـال،               
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وقد حصل كمال أحكام التوراة يف الشريعة العيسوية على زعم القسيس النبيل فال مانع للزوال بعده،  ولفظ إىل األبد                    
يف ) إىل األبد (اقي  ال وجود له يف أقدم النسخ وأصحها، ولذلك كتب قوسان يف جانبه هكذا                يف اآلية الثالثة حمرف إحل    

 يف بريوت، وقد قال طابعوه ومصححوه يف التنبيه الـذي أوردوه يف الديباجـة               1860النسخة العربية املطبوعة سنة     
، وقول بطرس احلواري    "م النسخ وأصحها  اهلالالن يدالن على أن الكلمات اليت بينهما ليس هلا وجود يف أقد           "و  : هكذا

فكما ال يفيد قول أشعيا عليه السالم عدم        ) كلمة ربنا تدوم إىل األبد    (كقول أشعيا   ) الباقية إىل األبد  (احلية  ) كلمة اللّه (
نسخ حكم التوراة، فكذلك ال يفيد قول بطرس عدم نسخ حكم اإلجنيل، والتأويل الذي جيري يف قول أشعيا هو بعينه                    

) عليه(فهذه اآليات األربعة ال يصح التمسك ا يف مقابلة أهل اإلسالم إلبطال النسخ املصطلح               . ي يف قول بطرس   جير
عندهم، ولذلك كانت أقوال القسيس النبيل مضطربة يف التمسك ذه اآليات وقت املناظرة اليت وقعت بيين وبينه، كما         

  .رسي ولسان األردو يف دهلي وأكرب أباد مراراًال خيفى على ناظر رسائلها اليت طبعت باللسان الفا
 

يف بيان مذهب الشيعة االثين عشرية يف حق القرآن ايد من كتابـه             ) الفاين(نقل القسيس النبيل قول     ) القول اخلامس (
 وحرف قوله حيث كانت عبارتـه  29املسمى بدبستان يف الفصل الثالث من الباب األول من ميزان احلق يف الصفحة      

فأسـقط  ) مي كوبند(كه : اخل، ونقل القسيس النبيل هكذا) بعضي أزيشان كوبندكه عثمان مصحف راسوخته  (كذا  ه
ليكون النسبة حبسب الظاهر إىل كل الفرقة، وهكذا نقل القسيس النبيـل عبـارة         ) مي(لفظ بعضي أزيشان وزاد لفظ      

ف والنحو واملعاين والبيان وسائر الفنـون ال  قوانني الصر( من كتابه حل اإلشكال هكذا    103االستفسار يف الصفحة    
، وما كان يف عبارة االستفسار لفظ سائر الفنون، بـل كـان   )ترى قبل عهد اإلسالم  عند أحد من اليهود واملسيحيني  

بدله مفردات اللغة، وكان غرض صاحب االستفسار أن الفنون اليت تتعلق باللسان األصلي للتوراة واإلجنيل ما كانـت              
 اإلسالم عند أحد من اليهود واملسيحيني، فحرف القسيس النبيل لفظ مفردات اللغة بسائر الفنون مث اعتـرض        قبل عهد 

يف كتابـه   ) وارد كاثلك (إن التحريف يف مثل هذه األمور عادة فرقة الربوتستنت، نقل           : يقولون) وفرقة الكاثلك (عليه  
أن الزبورات اليت هي داخلـة يف       : س األول ذا املضمون   إنه وصل عرضحال من فرقة الربوتستنت إىل السلطان جيم        "

  ". موضوع ختمينا200ًكتاب صلواتنا خمالفة للعربي بالزيادة والنقصان والتبديل يف مائيت 
  

وهو بلسان األردو وطبع    ) مبرآة الصدق ( من كتابه املسمى     177 و   176وقال طامس انككلس كاتلك يف الصفحة       
زبور الرابع عشر فقط الذي هو موجود يف كتاب الصلوات العام الذي يظهر عليه علماء         إن نظرمت إىل ال   : (1815سنة  

الربوتستنت رضاهم وقبوهلم باحللف، مث طالعتم هذا الزبور يف الكتاب املقدس للربوتستنت لوجدمت أن أربع آيـات يف                  
م اللّه فَِلـم تركوهـا، وإن مل   كتاب الصلوات ناقصة بالقياس إىل الكتاب املقدس، لكن هذه اآليات إن كانت من كال  

تكن من كالم اللّه، فَِلم لَم يظهروا عدم صدقها يف كتاب الصلوات، واحلق الصريح أن الربوتستنتيني حرفوا كالم اللّه،                   
أهون من إسـقاط أربـع   ) بعضي أزيشان(فإسقاط لفظ   ) وهذا اخلرب الذي عن األمر املستقبل إما بالزيادة أو بالنقصان         

  .الزبور الواحد، وكذا تبديل لفظ مفردات اللغة أهون من التحريف يف مائيت موضع من كتاب الزبورآيات يف 
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واعتقادنا يف النيب هذا، أن    : " يف الفصل الثالث من الباب األول من ميزان احلق هكذا          54يف الصفحة   ) القول السادس (
، وهذا أيضاً " األمور لكنهم معصومون يف التبليغ  والتحرير      األنبياء واحلواريني وإن كانوا قابلي السهو والنسيان يف مجيع        

غلط كما سيظهر يف الفصل الثالث من الباب األول، ويف الباب الثالث عشر من سفر امللوك األول يف حال النيب الذي                     
يهدمه الـسلطان  ) عاميور ب(مث رجع إىل يهودا بعد ما أخرب بأن املذبح الذي بناه ) يور بعام(جاء بأمر اللّه من يهودا إىل      

وكان يف بيت إبل شيخا  نبياً أتاه بنوه وأخربوه بكل ما            : (الذي يكون من أوالد داود عليه السالم وقع هكذا        ) يوشيا(
) فقال هلم أبوهم أي طريق أخذ، فدله بنوه على الطريق الذي أخذ رجل اللّـه            (12اخل  ) صنع رجل اللّه يف ذلك اليوم     

وحلق رجل اللّه فوجده جالساً حتت شـجرة         (14) ا يل احلمار فأسرجوا له احلمار وركبه      فقال لنبيه أسرجو   (13اخل  
قال ال أقدر أن أرجع وأدخل معك وال آكـل طعامـاً وال              (16) قال مر معي إىل بييت لتأكل خبزاً       (15اخل  ) البطم

 تأكل طعاماً وال تشرب ماء هنالك،       ال: يقول الرب قائالً  : قال يل ) 20(ألن الْملَك    (17) أشرب ماء يف هذه البالد    
رده : قال له أنا أيضاً نيب مثلك وقد قال يلَ املالك عن قول الـرب قـائالً   (18) وال ترجع من الطريق اليت جئت منها      

 20) فرجع معه وأكل طعاماً وشرب ماء يف مرتله        (19) معك إىل بيتك ويأكل طعاماً ويشرب ماء فكذب له وخدعه         
: فدعا إىل الرجل الذي جاء من يهودا وقال له هكذا          (21) ملائدة كان قول الرب إىل النيب الذي رده       فبينما مها على ا   (

ورجعت وأكلت اخلبز وشربت املـاء يف   (22) يقول الرب إنك خالفت قول فم الرب ومل حتفظ ما أمرك به اللّه ربك 
فلما أكل وشرب أسـرج   (23) قرب آبائكاملوضع الذي قال لك ال تأكل فيه خبزاً وال تشرب ماء فال يدخل جسدك         

اخل ) وخرج منصرفاً فاستقبله أسد يف الطريق وقتله وصارت جثته مطروحـة يف الطريـق            (24) محاره للنيب الذي رده   
فَمر قوم ورأوا اجلثة مطروحة يف الطريق واألسد قائماً عند اجلثة فدخلوا القرية اليت فيها النيب الـشيخ وأخـربوا                     (25

فأخذ  (29اخل  ) وانطلق (28) فقال لبنيه أسرجوا يل احلمار فأسرجوه      (27اخل  ) فسمع النيب الذي رده    (26) بذلك
  ).النيب الشيخ جثة رجل اللّه ومحلها على احلمار فرجع، وجاء ا إىل القرية اليت كان فيها ذلك النيب الشيخ لينوح عليه

  
 مخسة مواضع، ويف اآلية الثامنة عشرة نقل عن حضرته األقـدس            فأطلق فيه هذه العبارة على النيب الشيخ لفظ النيب يف         

ادعاء الرسالة احلقة، ويف اآلية العشرين ثبت تصديق رسالته احلقة أيضاً، وهذا النيب الشيخ الصادق النبوة افترى علـى                   
. يف التبليغ أيضاً  اللّه وكذب يف التبليغ، وخدع رجل اللّه املسكني وألقاه يف غضب الرب وأهلكه، فثبت عدم عصمتهم                 

إم يفترون على اللّه ويكذبون يف التبليغ قصداً ال سهواً أو نسياناً وكالم القسيس النبيل يف السهو والنسيان،         : فإن قلت 
هذا وإن كان توجيهاً مناسباً لعبارته لكنه يلزم عليه شناعة أقوى من السهو والنسيان، ومع ذلك هو غلط أيـضاً           : قلت

  .كما ستعرف
إن ظهر ألحد يف موضع من املواضع يف حتريرهم اختالف أو حمال عقلي فـذلك دليـل                 : "ل القسيس النبيل بعده   مث قا 

آدم (هذا أيضاً ليس بصحيح، بل تغليط ومتويه حمض وخمالف لتصريح علماء اليهود واملفسر              : أقول" نقصان فهمه وعقله  
ثري من احملققني من هذه الفرقة كمـا سـتعرف يف           الذي هو من املفسرين من فرقة الربوتستنت، ولتصريح ك        ) كالرك

الفصل الثالث والرابع من الباب األول، والشاهد السادس عشر من املقصد األول من الباب الثاين، ولو ادعـى هـذا                    
القسيس صدق ما ادعاه فعليه أن يوجه مجيع االختالقات واألغالط اليت نقلتها يف الفصل الثالث؛ ليظهر احلال، لكنه ال                   
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 أن يكون بيانه مشتمالً على توجيه مجيعها ال بعضها وال بد أن يكون جوابه بعد نقل عباريت وتقريري ليحيط الناظر                     بد
  .بكالم اجلانبني، ولو وجه بعضها الذي ميكن تأويله ولو بعيداً وترك نقل عباريت فال يسمع ادعاؤه

   
خلص اللّه اليهود من انقضاء سبعني سنة على        : "يزان احلق  يف مقدمة الباب الثاين من م      60يف الصفحة   ) القول السابع (

، وهذا أيضاً غلط؛ ألن إقامتهم كانت يف بابل ثالثاً وستني سنة ال سبعني كما               "وأوصلهم  إىل إقليمهم   ) أرميا(ما وعد   
  .ستعرف يف الفصل الثالث من الباب األول إن شاء اللّه تعاىل

 
ومت سبعون أسبوعاً اليت هي عبارة عن أربعمائـة  : "صل الثالث من الباب الثاين  يف الف  105يف الصفحة   ) القول الثامن (

كما أخرب دانيال الرسول أنه ميضي من رجوع بين إسرائيل عـن بابـل إىل          (أي املسيح   " وتسعني سنة يف وقت ظهوره    
على أن هذا القول . ب األول، وهذا أيضاً غلط كما ستعرفه يف الفصل الثالث من البا    )جميء املسيح املدة بالقدر املذكور    

غري صحيح بالنظر إىل حتقيقه أيضاً، وإن فرضت أن اليهود أقاموا يف بابل سبعني سنة مث أطلقوا ألنه صرح يف الـصفحة        
أن أسر اليهود كان قبل ميالد املسيح بستمائة سنة فإذا أسقطنا سبعني من ستمائة يبقـى مخـسمائة وثالثـون          : (60

   ). إىل ظهور املسيح ذا القدر ال بقدر أربعمائة وتسعني سنةفتكون املدة من اإلطالق
 

أخرب اللّه داود الرسول أن هذا املخلِّص يظهر من : ( يف الفصل الثالث من الباب الثاين100يف الصفحة  ) القول التاسع (
ل السابع مـن سـفر      أوالدك، وتكون سلطنته إىل األبد كما هو مصرح يف اآلية الثانية عشرة والثالثة عشرة من الفص               

  .والتمسك اتني اآليتني غلط كما ستعرف مفصالً يف الفصل الثالث من الباب األول) صموئيل الثاين
 

علم مكان والدة هذا املخلص يف اآليـة        : " يف الفصل الثالث من الباب الثاين هكذا       101يف الصفحة   ) القول العاشر (
ل هكذا، وأنت يا بيت حلم أفراثا وإن كنت صغرياً يف ألوف يهوذا،             الرسو) ميخا(الثانية من الفصل اخلامس من كتاب       

، وهذه العبارة حمرفة كما     "لكن منك خيرج يل الذي هو يكون سلطاناً يف إسرائيل، وخروجه من الْبدي منذ أيام األزل               
الثاين، وخمالفـة   كما ستعرف يف الشاهد الثالث والعشرين من املقصد األول من الباب            ) هورن(حقق حمققهم املشهور    

كما اعترف  ) ميخا(فيلزم على القسيس، إما أن يعترف بتحريف عبارة         ) مىت(لآلية السادسة من الباب الثاين من إجنيل        
حمققهم املشهور أو يعترف بتحريف عبارة اإلجنيل، وهو يتحاشى عن إقراره عند العوام ويف صورة اإلقرار يلزم عليه يف                   

 بالعبارة احملرمة، ويف الصورتني أن يبني من حرف ومىت حرف وملاذا حرف، أحصل له               الصورة األوىل أنه كيف متسك    
إن هذا البيان دين عليهم، : شيء من املناصب الدنيوية أو شيء من ثواب اآلخرة؟، كما هو يسأل أهل اإلسالم، ويقول            

وي، وإزالة الشكوك، ومعدل اعوجاج امليزان، وهـذا  وهم بفضل اللّه برآء من هذا الدين، كما فصل يف اإلعجاز العيس   
  .الكتاب

   
يف اآلية الرابعة عشرة    ) أشيعا(أن هذا املخلص يتولد من العذراء كما قال         : "يف الصفحة املذكورة  ) القول احلادي عشر  (

 الثالـث مـن   والتمسك ذا أيضاً غلط بال شبهة كما ستعرف يف بيان الغلط اخلمسني من الفصل        " من الفصل السابع  
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أنـه ال  : ( من كتابه حل اإلشـكال 130الباب األول، وستعرف هناك أيضاً أن ما ادعى جناب القسيس يف الصفحة  
   .غلط أيضاً) معىن للفظ علماء إال العذراء

 
ب  يف الفصل الثالث من البا104نقل القسيس النبيل من الزبور الثاين والعشرين عبارة يف الصفحة      ) القول الثاين عشر  (

وهذه اجلملة ال توجد يف النسخة العربانيـة بـل   ) ثقبوا يدي ورجلي: (الثاين، ويف هذه العبارة وقعت هذه اجلملة أيضاً       
نعم توجد يف تراجم املسيحيني قدمية كانت أو جديدة، فيـسأل مـن             ) كلتا يدي مثل األسد   : (فيها بدهلا هذه اجلملة   

ة يف زعمكم أم ال؟، فإن مل تكن حمرفة فَِلم حرفتم هذه اجلملة، لتـصدق              أن النسخة العربانية ههنا حمرف    : القسيس النبيل 
مـن  : على املسيح يف زعمكم، وإن كانت حمرفة فال بد أن تقروا بتحريفها، مث يسأل على  وفْق تقريره يف ميزان احلق                    

  .خرة؟؟حرفها ومىت حرفها وملاذا حرفها، أحصل له شيء من املناصب الدنيوية أو شيء من ثواب اآل
   
 عد القسيس النبيل مـن      156يف الفصل السادس من الباب الثاين يف الصفحة         ) القول الثالث عشر إىل اخلامس عشر     (

اإلخبارات باحلوادث اآلتية اليت يستدل بصدقها على كون الكتب املقدسة كتباً إهلية اخلرب املندرج يف الفـصل الثـامن          
 من الباب العاشر، وهـذه األخبـار   22 إىل 16ندرج يف إجنيل مىت من اآلية والثاين عشر من كتاب دانيال، واخلرب امل  

   .الثالثة غري صحيحة، كما بني يف الفصل الثالث من الباب األول يف الغلط الثالثني واحلادي والثالثني والثامن والتسعني
 

إن اآليات العديـدة  : م يقولوكل منه: " من الفصل الثالث من الباب الثالث 224يف الصفحة   ) القول السادس عشر  (
: أقـول " املنسوخة توجد يف القرآن، ومن يتأمل تأمالً قليالً ويدقق تدقيقاً يسرياً يفهم أن مثل هذه القاعدة معيبة وناقصة   

لو كان هذا عيباً فالتوراة واإلجنيل معيبان ناقصان بالطريق األول؛ ألما أيضاً يشمالن على اآليات املنـسوخة كمـا                   
إنه يقول مبخالفة !!  بيان القول الرابع، وستعرف يف الباب الثالث مفصالً إن شاء اللّه، فالعجب من هذا احملقق          عرفت يف 

  .القرآن ما يقع على التوراة واإلجنيل بأشنع حالة
 

 اليت  يف الفصل الرابع من الباب الثالث بعد ما أنكر املعجزة          246قال القسيس النبيل يف الصفحة      ) القول السابع عشر  (
ولو سـلمنا أن احلـديث      : "وقدح عليها حبسب زعمه   } وما رميت إذْ رميت ولكن اللّه رمى      {فهمت من قوله تعاىل     

املذكور رأى الذي ذكره املفسرون صحيح، وأن حممداً صلى اللّه عليه وسلم رمى بقبضة من تراب إىل عسكر العـدو                    
قـال  (ورأى أنه ملا طلعت قريش من العقنقل  : الذي ذكره املفسرون هكذااحلديث  : أقول" فال تثبت منه املعجزة أيضاً    

هذه قريش جاءت خبيالئها وفخرها يكذبون رسولك، اللّهم إين أسألك ما وعدتين، فأتاه جربيـل عليـه                : عليه السالم 
ـا يف وجـوههم،     السالم وقال له خذ قبضة من تراب فارمهم ا، فلما التقى اجلمعان تناول كفاً من احلصباء فرمى                  

شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إال شغل بعينيه فازموا وردفهم املؤمنون يقتلوم ويأسروم، مث ملا انصرفوا أقبلوا             : وقال
فأتاه جربيل عليه السالم وقال له خذ قبضة        : ، كما هو يف البيضاوي، فقوله     )على التفاخر، فيقول الرجل قتلت وأسرت     

ة على أنه كان من جانب اللّه تعاىل، وقوله فلم يبق مشرك إال شغل بعينيـه يـدل داللـة                 من تراب يدل داللة واضح    
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واضحة على أنه كان خارقاً للعادة، فبعد تسليم احلديث ال ميكن اإلنكار إال من الذي يكون قصده العناد واالعتساف،                
  .ويكون إنكار احلق قصداً مبرتلة األمر الطبيعي له

   
اعلم أن عشرة أشخاص أو اثـين       : " يف الفصل اخلامس من الباب الثالث هكذا       275 يف الصفحة    )القول الثامن عشر  (

عشر نفراً فقط آمنوا مبحمد بعد ثالث سنني ويف السنة الثالثة عشرة اليت هي السنة األوىل من اهلجرة كان مائة شخص                     
سئل متـرجم  : ي يف رده قول القسيس وهذا غلط، يكف  " من أهل مكة ومخسة وسبعون شخصاً من أهل املدينة آمنوا به          

قلما خيرج بيت من بيوت املدينة أن ال يوجد فيه مـسلم مـن   : (1850القرآن وأنقل قوله عن النسخة املطبوعة سنة    
ومن قال إن اإلسالم شاع بقوة السيف فقط فقوله مة صرفة، ألن بالداً كثرية ما ذكر فيها                 : "مث قال ) أهله قبل اهلجرة  

، وأسلم أبو ذر رضي اللّه عنه وأنيس أخوه وأمهما يف أول اإلسالم فلما رجعوا               " وشاع فيها اإلسالم   اسم السيف أيضاً  
أسلم نصف قبيلة غفار بدعوة أيب ذر، وهاجر يف السنة السابعة من النبوة من مكة إىل احلبشة ثالثة ومثانون رجالً ومثاين                   

وقد أسلم حنو عشرين رجالً من نصارى  جنران، وكذا أسـلم       عشرة امرأة، وقد بقي يف مكة أناس أيضاً من املسلمني،           
ضماد األزدي قبل السنة العاشرة من النبوة، وقد أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي قبل اهلجرة وكان شـريفاً مطاعـاً يف    

ملنورة يف يـوم  قومه، وأسلم أبوه وأمه بدعوته بعد ما رجع إىل قومه، وقد أسلم قبل اهلجرة قبيلة بين األشهل يف املدينة ا               
واحد بربكة وعظ مصعب بن عمري رضي اللّه تعاىل عنه، فما بقي منها رجل وال امرأة إال أسلم، غري عمرو بن ثابت،                       
فإنه تأخر إسالمه إىل غزوة أحد، وبعد إسالمهم كان مصعب رضي اللّه عنه يدعو الناس إىل اإلسالم، حىت مل يبق دار                      

اء مسلمون، إال ما كان من سكان عوايل املدينة أي قراها من جهة جند، وملا هاجر          من دور األنصار إال فيها رجال ونس      
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إىل املدينة أسلم بريدة األسلمي مع سبعني رجالً من قومه يف طريق املدينة طائعني، وقد               

ونعيم وأربعة آخرون من الـشام، وأسـلموا        أسلم النجاشي ملك احلبشة قبل اهلجرة، ووفد قبل اهلجرة أبو هند ومتيم             
  .وهكذا أسلم آخرون

   
إن أبـا بكـر   : "أوالً:  يف الفصل اخلامس من الباب الثالث قال القسيس النبيل279يف الصفحة ) القول التاسع عشر (

نه كـان مـن   مث نقل إ" رضي اللّه عنه عني أحد عشر رئيساً على العسكر وأعطى لكٍل كتاب احلكم ليقرأ على الكفار 
على املنحرفني بوجه مقابل حيرقوم يف   ) "أي رؤساء العسكر  (مجلة أحكام الكتاب املذكور هذا احلكم أيضاً ال يرمحون          

، وهذا أيضاً غلط، نقل يف روضة الصفاء وصية أيب بكر رضي اللّه عنه لرؤسـاء العـسكر                  "النار ويقتلوم بكل طريق   
يانت نكنيد ويريامن غدر نكرديد وطفالن ويريان وزنان رانكشيد وأشجار          سران  سباه راوصيت فرمودكه  خ      : (هكذا

، )مثمرة راقطع نفر ما يبدو رهابني راكه دركنايس وصوامع بعبادات باري تعاىل اشتغايل داشته باشند تعرض نرسـانيد   
رضي اللّه عنه كان أمـرهم  وال بد من أن ينقل القسيس النبيل عن تاريخ من التواريخ املعتربة ألهل اإلسالم أن أبا بكر         

  .أن حيرقوا الكفار يف النار
 

ملا استقرت اخلالفة على عمر رضي اللّه عنه : " يف الفصل اخلامس من الباب الثالث   280يف الصفحة   ) القول العشرون (
وهم أرسل عسكر العرب إىل إيران وأمر بأن أهل إيران إن قبلوا الدين احملمدي باحلسن والرضـا فبـها، وإال فـاجعل                    
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وهذا أيضاً غلط فاحش وكذب حمض، ما أمر عمـر          " معتقدين للقرآن تابعني حملمد صلى اللّه عليه وسلم جبراً وإكراهاً         
رضي اللّه عنه أن بدخل أهل إيران باجلرب واإلكراه يف امللة اإلسالمية، أال يرى هذا النبيل أن عمر رضي اللّه عنه حضر                      

 فلما تسلط وفتح ما جرب على أحد من أهل التثليث، وما أكرههم على قبول امللة                بنفسه الشريفة يف غزوة بيت املقدس،     
اإلسالمية، بل أعطاهم شروطاً جليلة، وما نزع كنيسة من كنائسهم، وعاملهم معاملة مجيلة مدحـه عليهـا املفـسر                   

  .كما ستطلع على عبارته يف الفصل الثالث من الباب األول) طامس نيوتن(
 

ذهب حممد قبل ادعاء النبوة     : " يف الفصل الثالث من الباب الثالث هكذا       210يف الصفحة   ) العشرونالقول احلادي و  (
، وهذا أيضاً غلط ألنه صلى اللّه عليه وسـلم          "إىل الشام بإرادة التجارة مع عمه أيب طالب مث ذهب إليها منفرداً مرات            

 ذهب إليه ثانياً مع ميسرة غالم خدجية، وكان على          ذهب إىل الشام أوالً مع عمه وكان ابن تسع سنني على الراجح، مث            
قول مجهور العلماء ابن مخسة وعشرين سنة، ومل يثبت ذهابه إىل الشام قبل النبوة أزيد من هاتني املرتني، فجعل هـذا                     

  .القسيس ذهابه صلى اللّه عليه وسلم منفرداً يف املرة الواحدة مرات
   
أي معجزة يـونس  ) وهذه اآلية: ( هكذا243الرابع من الباب الثالث يف الصفحة  يف الفصل   ) القول الثاين والعشرون  (

وقت "أي اليهود   " قد وصلت إليهم  : "النيب اليت وعد ا املسيح اليهود وهي مذكورة يف الباب الثاين عشر من إجنيل مىت              
 مطلقاً، بل كانت موعودة هكذا،      ، وهذا غلط أيضاً ألن املعجزة املوعودة ما كانت وقت قيامه بعد املوت            "قيام املسيح 

أن املسيح يبقى يف قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليال، وبعدها يقوم، وهذا مل تصل إىل اليهود كما ستعرف يف الفصل                     
  .الثالث من الباب األول يف بيان الغلط الستني

 
ال خيفى أن معجزات املـسيح  : " يف الفصل الرابع من الباب الثالث هكذا   253يف الصفحة   ) القول الثالث والعشرون  (

، وهذا غلط وخمالف لكالمه يف حل اإلشكال كما   "حررها احلواريون الذين كانوا كل وقٍت مع املسيح ورأوها بأعينهم         
  .ستعرف يف بيان القول الرابع واخلامس من حل اإلشكال املذكور

 
من ارتد عن امللة احملمدية يقتلونـه       : "لثالث يف الفصل اخلامس من الباب ا      283يف الصفحة   ) القول الرابع والعشرون  (

حبكم لقرآن يف غاية الوضوح والظهور، إن احلقية واحلقيقة ال يثبتان بضرب السيف ويستحيل أن يوصل اإلنسان باجلرب               
ن إطاعـة  واإلكراه إىل مرتبة يؤمن باللّه بالقلب، وحيب اللّه بالقلب كافاً يده عن األفعال الذميمة، بل اجلرب والظلم مينعا     

  ".اللّه وإميانه
من يذبح (هذا الطعن يقع على التوراة بأشنع وجه يف اآلية العشرين من الباب الثاين والعشرين من كتاب اخلروج        : أقول

أن ) الوى(ويف الباب الثاين والثالثني من كتاب اخلروج أنه أمر موسى عليه السالم حبكم اللّـه لـبين                ) لألوثان فليقتل 
جل، فقتلوا ثالثة وعشرين ألف رجل، ويف اآلية الثانية من الباب اخلامس والثالثني من سفر اخلـروج يف    يقتلوا عبدة الع  
، وأخذ رجل إسرائيلي كان يلقط حطباً  يوم السبت، فأمر موسـى عليـه               )من عمل فيه عمالً فليقتل    (حكم السبت   

خلامس عشر من سفر العدد، ويف الباب الثالـث  السالم حبكم اللّه برمجه فرمجه بنو إسرائيل، كما هو مصرح يف الباب ا     
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وإن كان ذا معجزات عظيمة، وكـذا لـو    ] 28ص  [عشر من سفر االستثناء أنه لو دعا نيب إىل عبادة غري اللّه يقتل،              
رغب أحد من غري األنبياء إليها يرجم، وإن كان هذا الداعي قريباً أو صديقاً وال يرحم عليه، وكذا لو ارتد أهل قريـة               

بد أن يقتل مجيع أهل القرية، وتقتل دواا وحترق القرية ومتاعها وأمواهلا وجتعل تال مث ال تبىن إىل الدهر، ويف الباب                   فال  
  .إنه لو ثبت على أحد عبادة غري اللّه يرجم رجالً كان أو امرأة: السابع عشر من سفر االستثناء

  
سيس املتعصب أن التوراة ال يلحقه عيب ما ذه التشددات          وهذه التشددات ال توجد يف القرآن، فالعجب من هذا الق         

أن إيليا ذبح يف وادي قيشون أربعمائة ومخسني        : وأن القرآن يكون معيباً، ويف الباب الثامن عشر من سفر امللوك األول           
م بل اللّـه عـز   فيلزم على قول القسيس النبيل أن موسى وإيليا عليهما السال   . رجالً من الذين كانوا يدعون نبوة البعل      

وجل ما كان هلم علم ذا األمر الذي هو يف غاية الوضوح والظهور عنده، ويكونون والعياذ باللّه حمقاء أغبياء حبيـث    
إن مقـدس أهـل التثليـث    : خيفى عليهم األمر البديهي الذي هو من أجلى البديهيات عند هذا الذكي، لكين أقول له        

إن محاقة اللّه   : "من الباب األول من رسالته األوىل إىل أهل قورنيشوس يعتقد هكذا          يف اآلية اخلامسة والعشرين     ) بولس(
فعلى اعتقاد مقدس أهل التثليث محاقة اللّه والعياذ باللّه أحكـم مـن        " أعقل من الناس وضعف اللّه أشد قوة من الناس        

لّه، هذه األقوال املذكورة نقلتـها مـن        الرأي الذي بدا هلذا القسيس النبيل، فما ظهر له غري مقبول يف مقابلة حكم ال              
النسخة اجلديدة على سبيل األمنوذج، وآخذ من األقوال الباقية يف كتايب هذا يف كل موضوع ما يناسبه منها إن شاء اللّه          

  .تعاىل
  

إن بعض املفسرين منـهم القاضـي   : " من ميزان احلق القدمي املنسوخ اآلن  252وقال هذا القسيس النبيل يف الصفحة       
فلما كان هذا غلـط     " مبعىن سينشق } اقتربت الساعة وانشق القمر   {يف قوله تعاىل    } انشق{إن  : البيضاوي وغريه قالوا  

ونقل القاضي والكشاف هذا القول عن البعض مث ردا عليه، اعترض عليه الفاضل الذكي آل حـسن يف االستفـسار،                    
يس النبيل عبارته يف النسخة اجلديدة، وقد عرفت حـال  إن هذا غلط من القسيس أو تغليط للعوام، فحرف القس    : وقال

قولني من أقواله املندرجة يف كتاب حل اإلشكال يف بيان القول اخلامس واحلادي عشر، فبقي سبعة أقوال مـن الـيت                     
  :أردت إفرادها بطريق منوذج هنا فأقول

  
ص واحد بل نقول ثالثـة أقـانيم يف         وحنن ال نقول إن اللّه ثالثة أشخاص أو شخ        : "105القول الثالث يف الصفحة     

وهذه مغالطة صرفة، ألن الوجـود ال ميكـن أن          " الوحدة، وبني األقانيم الثالثة، وثالثة أشخاص بعد السماء واألرض        
يوجد بدون التشخص، فإذا فرض أن األقانيم موجودون وممتازون باالمتياز احلقيقي، كما صرح هو بنفـسه يف كتبـه            

 مـن   30 و   29يم الثالثة هو بعينه القول بوجود األشخاص الثالثة، على أنه وقع يف الـصفحة               فالقول بوجود األقان  
كتاب الصلوات الذي هو رائج يف كنيسة إنكلترا اليت رجع إليها هذا القسيس يف آخر عمره بعد ما كان متذهباً علـى            

أي : " هكذا1818سنة " رجردواطساألردو يف لندن يف مطبعة   "وطبع هذا الكتاب يف لسان      ) لوطرين(طريقة كنيسة   
" مقدس أورمبارك أورعاليشان تينون جوابك هو يعين تني شخص أورايك خداهم برشان كنهكارون يـررحكم كـر                
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أيها الثالثة املقدسون واملباركون والعالون مرتلة الذين هم واحد يعين ثالثة أشخاص وإهلاً واحداً ارمحنا املنتشرين               : "يعين
  . ثالثة أشخاص صرحياًفوقع لفظ" املذنبني

  
نعم ظن بعض العلماء يف حق إجنيل مىت فقط أنه لعله كان باللـسان العـرباين أو                 : "121يف الصفحة   ) القول الرابع (

" ظن بعض العلماء: "فقوله" العرامائي، مث ترجم يف اليوناين لكن الغالب أن هذا أيضاً كتبه مىت احلواري باللسان اليوناين        
غالب غلطان يقيناً، كما ستعرف  مفصالً يف الشاهد الثامن عشر من املقصد الثالث من الباب الثاين،        لكن ال : وكذا قوله 

األول ظن بعض العلماء، والثاين لفظ لعـل، والثالـث لفـظ          : وال بد أن ينظر إىل ثالثة ألفاظ من ألفاظه هذه العبارة          
  .ل، بل يقولون بالظن والتخمني ما يقولونالغالب، فإا تدل داللة صرحية على أنه ال يوجد عندهم سند متص

  
، "وهذا حق إن اإلجنيل الثاين والثالث يعين إجنيل مرقس ولوقا ليسا من احلواريني            : "145يف الصفحة   ) القول اخلامس (

تبني يف مواضع كثرية من الكتب القدمية املسيحية كلها وثبت يف كتب اإلسناد بأدلة كثرية              : "146مث قال يف الصفحة     
اإلجنيل املوجود اآلن يعين جمموع العهد اجلديد كتبه احلواريون، وهو بعينه الذي كان يف األول وما كان غـريه يف                    أن  

انظروا إىل افت أقواله الثالثة اليت نقلها يف القول السابق وهذا القول؛ ألنه يعلم من السابق أنـه ال يوجـد   ". زمان ما 
ملوجود اآلن كتبه فالن، وكان باللسان الفالين وأي شخص ترمجه، ويعلم من            سند متصل هلذا األمر أن اإلجنيل األول ا       

القول الثالث أن جمموع العهد اجلديد كتبه احلواريون، وهذا األمر ثابت بأدلة كثرية يف كتب اإلسناد ومبني يف الكتب                   
إلجنيل الثاين والثالـث مـا كتبـهما        القدمية املسيحية كلها، وألنه قد أقر يف القول الثاين من هذه األقوال الثالثة أن ا              

احلواريون، ويدعي يف القول الثالث من هذه األقوال الثالثة أن جمموع العهد اجلديد كتبه احلواريون، وألنه قد أقـر يف                    
القول السابق أن بعض العلماء ظن أن إجنيل مىت لعله كان بالسان العرباين أو العرمائي، وادعى يف القول األخري أن هذا                     

موع هو بعينه ما كان يف األول، وستعرف يف الفصل الثاين من الباب األول أن رسالة يعقـوب ورسـالة يهـودا،                ا
والرسالة العربانية، والرسالة الثانية لبطرس، والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا إسنادها إىل احلواريني بال حجـة، وكانـت                 

، وأبقاه حمفل نائس وحمفـل   297إىل سنة ] فيها[ن مشكوكاً   ، ومشاهدات يوحنا كا   263إىل سنة   ] فيها[مشكوكة  
لوديسيا مشكوكاً فيه أيضاً ومردوداً، وما قبلوه، والكنائس السريانية ترد من االبتداء إىل اآلن الرسالة الثانية لبطـرس،                  

ر هو بنفسه يف الصفحة     ورسالة يهودا والرسالتني ليوحنا وكتاب املشاهدات، وردها مجيع كنائس العرب أيضاً، وقد أق            
بأن هذه الصحف مل تكن منـضمة    :  يف حق الصحف املذكورة    1855 من املباحث احملرفة املطبوعة سنة       39 و   38

باإلجنيل يف الزمان األول، وال توجد يف الترمجة السريانية الرسالة الثانية لبطرس ورسالة يهودا والرسالتان ليوحنا وكتاب         
لثانية إىل احلادية عشرة من الباب الثاين من إجنيل يوحنا واآلية السابعة من الباب اخلامس               مشاهدات يوحنا، ومن اآلية ا    

ماذا نقول غري أن هـذا القـسيس        : "من الرسالة األوىل ليوحنا، ولذلك قال خليلي صاحب االستبشار بعد نقل أقواله           
  ".جمنون
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يف القرن الثاين وكتـب كتابـاً يف رد امللـة           سلسوس كان من علماء الوثنيني      : "146يف الصفحة   ) القول السادس (
  .انتهى ملخصاً" املسيحية، وبعض أقواله موجودة إىل اآلن، لكنه ما كتب يف موضع أن اإلجنيل ليس من احلواريني

فألنه أقر بنفسه أن كتابه ال يوجد اآلن، بل بعض أقواله موجودة فكيف يعتقد              : أما أوالً : هذا خمدوش بوجهني  :) أقول(
كما أن علماء الربوتستنت ينقلون أقوال املخـالف يف  ) بأنه( كتب يف موضع، وعندي هذا األمر قريب من اجلزم      أنه ما 

هذه األزمنة، فكذلك كان املسيحيون الذين كانوا يف القرن الثالث وما بعده ينقلون أقوال املخـالف، ونقـل أقـوال             
الفرقة املسيحية مبرتلة املستحبات الدينية كما سـتعلم  سلسوس أرجن يف تصنيفاته، وكان الكذب واخلداع يف عهده يف        

إن شاء اللّه يف القول السادس من اهلداية الثالثة من الباب الثاين، وكان أرجن من الذين أفتوا جبواز جعل الكتب الكاذبة        
ثانية من البـاب    ونسبتها إىل احلواريني  والتابعني أو إىل قسيس من القسيسني املشهورين، كما هو مصرح يف احلصة ال                

 لوليم ميور بلسان األردو، فأي اعتماد على نقل هذا املفيت؟، وإين قـد            1848الثالث من تاريخ كليسيا املطبوع سنة       
رأيت بعيين األقوال الكاذبة اليت نسبت إىل املباحثة اليت طبعها القسيس النبيل بعد التحريف التام يف بلد أكـرب أبـاد،                     

ه الذي كان من متعلقي الدولة اإلنكليزية، وكان من حضار حمفل املناظرة، وكان ضبطها              ولذلك احتاج السيد عبد اللّ    
بلسان األردو أوالً مث بالفارسي وطبعهما يف أكرب أباد، إىل أن كتب حمضراً وزينه خبواتيم املعتربين وشهادام مثل قاضي          

د علي، وغريهم من أراكني  الدولة اإلنكليزية وأهـل          القضاة حممد أسد اللّه، واملفيت حممد رياض الدين، والفاضل األجم         
إن : "فألن هذا القول ليس بصحيح يف نفس األمر، ألن سلسوس كـان يـصيح يف القـرن الثـاين         : البلدة، وأما ثانياً  

) فاستس(وكذا  " املسيحيني بدلوا أناجيلهم ثالث مرات أو أربع مرات بل أزيد منها تبديالً كأن مضامينها أيضاً بدلت               
بأن هذا األمر حمقق أن هذا العهد اجلديد ما صنفه املسيح وال            : "كان يصيح يف القرن الرابع    ) ماين كيز (من علماء فرقة    

احلواريون، بل صنفه رجل جمهول االسم، ونسب إىل احلواريني ورفقائهم خوفاً من أن ال يعترب الناس حتريره ظانني أنـه        
املريدين لعيسى إيذاء بليغاً بأن ألف الكتب اليت توجـد فيهـا األغـالط              غري واقف على احلاالت اليت كتبها، وآذى        

  .كما ستعرف يف اهلداية الثانية من الباب الثاين" والتناقضات
  

ما عبد نيب العجل وعبده هارون فقط مرة واحدة ألجل خوف اليهود، وهو ما كان نبياً بل كاهنـاً                   ): (القول السابع (
فألن هذا اجلواب غري تام ألن صاحب االستفسار اعترض         : أما أوالً : وجهني أيضاً وهذا خمدوش ب  ) فقط ورسول موسى  

بعبادة العجل وعبادة األوثان معاً، لكن القسيس سكت  عن اجلواب عن اعتراض عبادة األوثان، وما تكلم فيه بـشيء            
عبد األصنام بعد االرتداد وبـىن  ألنه عاجز فيه يقيناً، كيف ال؟ وأن سليمان عليه السالم قد ارتد يف آخر عمره، وكان ي   

فألن قوله ما كان نبياً باطل كمـا        : هلا معابد كما هو مصرح يف الباب احلادي عشر من سفر امللوك األول، وأما ثانياً              
  .سيجيء يف بيان حال هارون عليه السالم يف الباب السادس إن شاء اللّه تعاىل

  
حتريف الكتب املقدسة ما كان ممكناً يف       : "هكذا) اكستابن( قول   153نقل القسيس النبيل يف الصفحة      ) القول الثامن (

زمان ما؛ ألنه لو أراد أحد هذا األمر فرضاً، علم يف ذلك الوقت بالنظر إىل النسخ الـيت كانـت موجـودة بـالكثرة          
، هـذا   "وقتومشهورة من القدمي، وترمجت الكتب املقدسة بالسنة، فلو غري وبدل أحد فيها بسبب ما ظهر يف ذلك ال                 
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إن اليهود  : "هكذا) اكستاين(قول  ) هنري واسكات (أنه وقع يف الد األول من تفسري        : األول: خمدوش أيضاً بوجهني  
قد حرفوا النسخة العربانية يف بيان زمان األكابر الذين كانوا قبل زمن الطوفان وبعده إىل زمن موسى عليـه الـسالم،             

ونانية غري معتربة، ولعناد الدين املسيحي، ويعلم أن القدماء املسيحيني كانوا يقولـون        وفعلوا هذا األمر لتصري الترمجة الي     
والقـدماء  ) اكـستاين (؛ فعلم منـه إن  "إن اليهود حرفوا التوراة يف سنة مائة وثالثني من امليالد     : مثله، وكانوا يقولون  

يف سنة مائة وثالثني من امليالد، فما نقـل يف  املسيحيني كانوا يعترفون بتحريف التوراة، ويدعون أن هذا التحريف وقع     
التفسري خيالف ما نقله القسيس النبيل، لكن التفسري املذكور يف غاية االعتبار عند علماء الربوتستنت، فالقول الذي نقله                

ـ                      سري القسيس النبيل يكون مردوداً غري مقبول، إال أن يكون منقوالً عن الكتاب الذي يكون معترباً زائـداً مـن التف
أن املخالف واملوافق يناديان    : إنه عن أي كتاب معترب نقله؟، والثاين      : املذكور، فأطلب منه تصحيح النقل فعليه أن يبني       

من القرن الثاين أن التحريف قد وقع وحمققوهم يعترفون بوقوع األقسام الثالثة للتحريف يف كثري من املواضع من كتب                   
الباب الثاين، فأي ظهور أزيد من هذا؟، ولذلك قال صاحب االستبشار معرضـاً  العهد العتيق واجلديد كما ستعرف يف    

القسيس لعله عبارة عن أن يؤخـذ احملـرف يف   ... ال يدري أن انكشاف التحريف عبارة عن أي شيء عند    : "ومتعجباً
  ".عدالة اإلنكليز ويسجن بعلة اجلعل دائماً

  
من حـرف   : "يبني االحتماالت اليت يفهمها اجلاهل معتدة بأنه يقول       إن هذا القسيس يف بيان استبعاد التحريف        ) تنبيه(

، فأخربنا أسالفه شكر اللّه سعيهم يف هذا الباب بأن احملرفني للتوراة            "ومىت حرف، وملاذا حرف واأللفاظ احملرفة ماذا؟؟      
 الدين املسيحي، وجعـل الترمجـة       اليهود، وزمان التحريف سنة مائة وثالثني من امليالد، والباعث على التحريف عناد           

اليونانية غري معتربة، ومن بعض األلفاظ احملرفة األلفاظ اليت فيها بيان زمان األكابر، وال يضر ادعاؤهم شهادة املسيح يف                   
حق التوراة بعد تسليمها أيضاً ألم يدعون بعد مدة من عروج املسيح، وليس هؤالء ثالثة أو أربعة بل هم اجلمهور من                   

  .ماء املسيحينيالقد
  

كتب اإلجنيل باإلهلام بواسطة احلواريني كما يظهر ويثبت هذا األمر من اإلجنيـل             : "121يف الصفحة   ) القول التاسع (
وهذا مردود بالوجوه   " كتب احلواريون باإلهلام قول املسيح وتعليماته وحاالته      : "مث قال " نفسه والكتب القدمية املسيحية   

ل الرابع واخلامس من حل اإلشكال، وبأن من قرأ األناجيل حيصل له اليقني أن قول القـسيس                 اليت ذكرا يف بيان القو    
نعم إنه يكـون  . النبيل غري صحيح، وال يظهر منها أصالً أن اإلجنيل الفالين كتبه فالن احلواري باإلهلام باللسان اليوناين   

 الطابعني والكاتبني، وهذا ليس حبجة وال دليل        اسم اإلجنيل مكتوباً على ناصية كل صفحة من هذه األناجيل من طرف           
ألم كما يكتبون اسم اإلجنيل، فكذلك يكتبون لفظ القضاة وراعوث  واستري وأيوب على ناصية كل صـفحة مـن                    
كتاب القضاة، وكتاب راعوث وكتاب استري وكتاب أيوب، فكما أن الثاين ال يدل على أن هذه الكتب من تصنيف                    

ويصدر .  فكذلك ال يدل األول، فصدور أمثال هذه اإلفادات عنه سبب التعجب لعلماء اإلسالم             هؤالء املنسوب إليهم  
يف بعض األحيان بسبب ضيق الصدر عن قلم البعض لفظ ال يناسب شأنه، كما قال صاحب االستبشار يف هذا املوضع                 

، وملا كـان نقـل      "مثل القسيس فندر  ما رأينا قسيساً من القسيسني كاذباً غري مبال بالقول الكذب           : "بعد ما رد قوله   
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أقواله مفضياً إىل التطويل اململ فاألوىل أن أتركه وأكتفي على هذا القدر، وإذا نبهت على هذه العادة فأستحـسن أن                    
من عاداته أنه يأخذ الكلمات اليت تصدر عن قلم         ) العادة الثانية (أنبه أيضاً على العادتني األخريني لتحصل للناظر بصرية         

لف مبقتضى البشرية يف حقه أو يف حق أهل مذهبه وال تكون مناسبة ملنصبه أو ملنصب أهل ملته يف زعمه فيـشكر          املخا
وإين متحري ال أعلم أن سببه ماذا؟ أيفهم        . عليها وجيعل اخلردلة حبالً وال يلتفت إىل ما يصدر عن قلمه يف حق املخالف             

ه أو قلمه تكون حسنة ويف حملها، وإذا صـدر مثلـها عـن              أن أية كلمة قبيحة كانت أو حسنة إذا صدرت عن لسان          
مـصنف  ) هادي علـي (قال القسيس النبيل يف حق الفاضل . املخالف يكون قبيحاً ويف غري حمله؟؟، وأنقل بعض أقواله   

إنه يصدق يف حق هذا املصنف قول       : كشف األستار الذي هو رد مفتاح األسرار يف الصفحة األوىل من حل اإلشكال            
فـأطلق عليـه   ) إله هذا الدهر قد أعمى أذهان الكافرين(مث نقل قوله، ويف هذا القول وقعت هذه اجلملة أيضاً    ) بولس(

كان مقصوده : (ويف الصفحة الثالثة) غمض املصنف ألجل التعصب قصداً عني اإلنصاف     : (2لفظ الكافر ويف الصفحة     
لكتاب كله مملوء من االعتراضات الباطلة والدعاوى       ا: (ويف الصفحة الرابعة  ) ومطلبه الرتاع البحت والتعصب الصرف    

ويف الصفحة  ) الكتاب املذكور مملوء من  اخلالف والباطل      : (مث قال يف الصفحة املذكورة    ) املهملة واملطاعن غري املناسبة   
هذا تكرب حمض وكفر رمحه اللّه الرمحن الرحيم وأخرجـه عـن   : (24ويف الصفحة ) ظن املصنف ألجل التكرب   : (19

مث ) هذا ليس دليل قلة علمه وجهله فقط بل هو دليل سوء فهمه وتعصبه أيضاً             : (25ويف الصفحة   ) بكة غواية الفهم  ش
ويف ) الظاهر أن التكرب والتعصب جعال املصنف مسلوب الفهم وغمضا عـني عقلـه وعدلـه              : (قال يف تلك الصفحة   

) يرتل منظرته احلمراء  : (43أيضاً ويف الصفحة    ) اومع قطع النظر عن املقاالت الباطلة األخرى قال هذ        : (38الصفحة  
مث قال يف تلك    ) هذا عني التكرب والكفر   : (50ويف الصفحة   ) وهذا القول كله باطل وعاطل    : (مث قال يف تلك الصفحة    

) هذا عني اجلهل وانتهاء التكـرب     : (مث قال يف تلك الصفحة    ) امتالء قلب املصنف من التكرب والعجب هكذا      : (الصفحة
بيانه ساقط عن االعتبـار وباطـل      : (56ويف الصفحة   ) هذا يدل على عدم اطالعه رأساً وتعصبه      : (55الصفحة  ويف  

األمر الذي جعـل العقـل      : (87ويف الصفحة   ) هذا انتهاء التعصب والكفر   : (مث قال يف تلك الصفحة    ) حمض وعاطل 
الذي كـان سـلطان   ) هادي علي(لسيد هذه األلفاظ كلها يف حق الفاضل ا     ) حاكما غري معقول حمض وحيلة وحوالة     

  .لكهنو يعظمه أيضاً
  

 مـن حـل     117وأما األلفاظ اليت كتب يف حق الفاضل الذكي آل حسن صاحب االستفسار، فمنها يف الـصفحة                 
: 118ويف الـصفحة    ) هو يكون يف الفهم أنقص من الوثين قائد امللة ويف الكفر أزيد من هؤالء اليهـود               : (اإلشكال

اإلنصاف واإلميان : (120ويف الصفحة  )  من غاية الكفر وعدم املباالة     592فاضل يكتب يف الصفحة     فاآلن جناب ال  (
وكتب يف آخر مكاتيبه يف حق الفاضل املمدوح لفظ الفرار، وهذا اللفظ أيضاً             ) كالمها غائبان عن قلب جناب الفاضل     

 قلت هـذه األلفـاظ يف حـق الفاضـل     إين: قبيح عنده، يشكو منه لو صدر عن غريه يف حقه وإن قال هذا القسيس        
هذا تغليظ حمض؛ ألن    : املمدوح؛ ألنه صدر عن قلمه ألفاظ غري مالئمة  يف حق األنبياء اإلسرائيلية عليهم السالم، قلت               

الفاضل املمدوح قد صرح يف مواضع كثرية من كتابه أنه أورد هذه األلفاظ يف الدالئل اإللزامية يف مقابلـة تقريـرات                     
يرادام إلزاماً أنه يلزم عليكم هكذا أيضاً، وهو يرى من سوء االعتقاد بالنسبة إىل األنبياء عليهم الـسالم                  القسيسني وإ 
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 وغريها من النـسخة  604 و 594 و 558 و 177 و 9ومن شاء فلريجع إىل كتابه فيجد ما قلت له يف الصفحة  
احملمديون معتقـدون  (حق مجيع أهل السالم  من حل اإلشكال يف      89 من امليالد، ويف الصفحة      1861املطبوعة سنة   

  ).بالوسوسة العظيمة واألقوال الباطلة الكثرية
 

بعد رجوعي إىل دهلي مناظرة حتريريـة       ) حممد وزير خان  (ووقعت بني هذا القسيس النبيل وبني احلكيم الفطني املكرم          
بيل إليه يف املكتوب الثاين الـذي كتبـه    من امليالد يف أكرب أباد، فكتب القسيس الن1854وطبعت هذه املناظرة سنة     

كمـا يوجـد يف امللـة       (أي زمرة الدهريني    ) لعل جنابكم أيضاً داخلون يف زمرم     ( : هكذا 1854 مارس سنة    29
فكتب احلكيم املمدوح يف جوابه أموراً منها هذان األمران         ) اإلسالمية أناس هم حممديون يف الظاهر ودهريون يف الباطن        

تم يف امع العام أن أحكام التوراة منسوخة، وسلمتم يف امع املذكور التحريف يف سـبعة أو مثانيـة                   قد اعترف (أيضاً  
مواضع، واعترفتم يف ثالثني أو أربعني ألف موضع يف النسخ املتعددة بسهو الكاتب الذي دخلت بسببه الفقرات مـن                   

إنكم تعتقدون : " فأي مانع أن يقال ألجل ذلك لكم      احلاشية يف املنت، وخرجت الفقرات الكثرية منه، وبدلت الفقرات،        
قلباً أن الدين العيسوي باطل، وتعلمون أيضاً أن كتبكم املقدسة منسوخة وحمرفة وال اعتبار هلا عندكم أصالً؟، لكنكم                   

م ألجل الطمع الدنيوي فقط متمذهبون ذا املذهب يف الظاهر وحامون هلذه الكتب احملرفة، أو يظن ألجل أنكم كنـت                  
مدة حياتكم، وصرمت من عدة شهور إىل كنيسة إنكلتره أن سببه أيضاً هو الطمع الدنيوي           ) لوتريين(من  مريدي كنيسة     

يعـين  ) أو أن سببه أمر مرتيل(أي القسيس فرنج ) ألن عزمكم أن تستوطنوا إنكلتره كما مسعت من رفيقكم القليب أيضاً 
 فبدل القسيس النبيل مذهبه ألجل استرضاء خاطرها، كما ظهـر يل  أن زوجة القسيس النبيل كانت من كنيسة إنكلتره  

  "من بيان احلكيم املمدوح أن مرادي باألمر املرتيل هذا
  

فانظر إىل حركته قال أمراً ومسع أموراً، والوجهان اللذان كتبهما احلكيم املمدوح يف تبديل املذهب ما أنكر عليهمـا يف   
هذين األمرين فال شك أنه قبيح جداً، واألمر اآلخر غريمها مل يسمع لكن هـذا  ولو كان تبديل املذهب ألحد      . اجلواب

هذا ما كتب القسيس يف حـق       : األمر خارج عن البحث الذي أنا فيه فأترك وأرجع إىل ما كنت يف نقل عاداته فأقول               
زان احلق ويف طريق  من حل اإلشكال وآخر مكاتيبه، ويف مي      139معاصريه من علماء اهلند، وأما ما كتب يف الصفحة          

احلياة يف حق النيب صلى اللّه عليه وسلم، ويف حق القرآن واحلديث، ال يرضى قلمي وقليب بإظهارها، وإن مل يكن نقل                     
، فكتب صاحب االستفسار إليه     1844الكفر كفراً، وملا وقعت املناظرة التحريرية بينه وبني صاحب االستفسار سنة            

يذكر اسم نبينا صلى اللّه عليه وسلم  : (شروط يف املناظرة، وكان الشرط األول منهما هذا       يف مكتوبه الثاين لقبول أربعة      
أو لقبه بلفظ التعظيم، وإن مل يكن هذا األمر منظوراً لكم فاكتبوا هكذا نبيكم أو نيب املسلمني، وصـيغ األفعـال أو                      

هل لسان األردو، وإال ال نقـدر علـى         الضمائر اليت ترجع إىل جنابه الشريف تكون على صيغ اجلمع كما هو عادة أ             
 1844 متـوز سـنة      19فكتب هذا القسيس يف جوابه يف مكتوبه الذي كتبه يف           ) التكلم وحيصل لنا املالل يف الغاية     

فاعلموا أننا معذورون يف ذكر نبيكم بالتعظيم أو بإيراد  األفعال والضمائر يف صورة اجلمع، هذا األمـر غـري                  : "هكذا
 نكتب باللقب السوء أيضاً بل أكتب نبيكم أو نيب املسلمني، أو حممد صلى اللّه عليه وسلم فقط مثل                  ممكن منا، لكنا ال   

أن أقول قال حممد صلى اللّه عليه وسلم وأقول يف موضع يكون مقتضى الكالم حممد ليس برسول أو كاذب، لكـنكم              
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 حممداً ملا مل يكن نبياً حقاً عندنا فإظهار هـذا           ال تظنون من هذه األلفاظ أن مقصودنا منها إيذاؤكم، بل األمر هذا أن            
  ".األمر واجب علينا

  
من احملال أن يذكر اسم حممد بإيراد األفعال أو الـضمائر           : "1844 متوز سنة    21مث كتب يف مكتوبه الذي كتبه يف        

اب، فكتب يف    يف هذا الب   1854 نيسان سنة    16وطلبت منه أيضاً يف مكتويب الذي كتبت إليه يف          " على صيغ اجلمع  
وإذا عرفت هذا فأقول إن علمـاء اإلسـالم   "، كما كتب إىل صاحب االستفسار، 1854 نيسان سنة   18جوابه يف   

يعتقدون يف حقه وحق علماء ملته أزيد مما يعتقده يف حق نبينا صلى اللّه عليه وسلم، فلو صدر عن عامل مـن علمـاء                        
إن إله الدهر قـد أعمـى       : " هكذا، إنه يصدق يف حقه قول بولس       اإلسالم على وفق أقواله بال زيادة ونقصان يف حقه        

، وهو غمض عني اإلنصاف قصداً ألجل التعصب، وكان مقصوده ومطلبه الرتاع البحت، والتعصب،              "قلوب الكافرين 
وظن ألجل التكرب، والظاهر أن التكرب والتعصب جعاله مسلوب الفهم وغمضا عني عقله وعدله، ومع قطع النظر عـن        

امتأل قلبه من التكرب والتعصب هكذا، وهو يف الفهم أنقص مـن الـوثين، ويف   : االت الباطلة األخرى قال هذا أيضاً    املق
الكفر أزيد من اليهود، ويكتب يف غاية عدم املباالة والكفر، واإلنصاف واإلميان كالمها غائبان عن قلبـه، وداخـل يف     

حلق ألجل اشتماله على املغالطات الصرفة والسفسطيات احملـضة         زمرة الدهريني، وكذا لو صدر يف حق كتابه ميزان ا         
أن كله مملوء من االعتراضات الباطلة  ومملوء من اخلالف والباطل           : والدعاوى الغري الصحيحة والرباهني الضعيفة هكذا     

ى اللّـه عليـه     والدعاوى املهملة واملطاعن غري املناسبة، وكذا لو صدر يف حق تقريره الذي صدر عنه يف حق النيب صل                 
وسلم أو القرآن أو احلديث أن هذا تكرب حمض وكفر، رمحه اللّه وأخرجه عن شبكة غواية الفهم، وهذا ليس دليل قلـة          
علمه وجهله فقط، بل هو دليل سوء فهمه وتعصبه أيضاً، وهذا كله باطل وعاطل، وهذا عني التكرب والكفـر، وهـذا               

عدم اطالعه رأساً وتعصبه، وساقط عن االعتبار وباطـل حمـض وعاطـل،    عني اجلهل وانتهاء التكرب، وهذا يدل على       
وانتهاء التعصب والكفر وغري مقبول حمض، وحيلة وحوالة؛ فالتفوه ذه األقوال أجيوز هلذا العامل يف زعـم القـسيس                   

 يتفـوه ـا،   وإن مل جيـز فكيـف  , النبيل أم ال؟؟، فإن جاز فال بد أن ال يشكو هذا القسيس من أمثال هذه األلفاظ     
والعجب كل العجب من إنصافه أن يكون هو معذوراً يف حتريرها، ويكون العامل اإلسالمي ملوماً غري معذور، فاملرجو                  
منه أن يعلم أن العامل الذي يصدر عن قلمه لفظ بالنسبة إليه أو إىل علمائه يف موضع يكون مقتـضى الكـالم لـيس                        

: به إظهار ما هو احلق عند هذا العامل أو جزاء لقوله أو لقول علمائه كما قيل               مقصوده إيذاءه أو إيذاء أهل ملته، بل سب       
  .كل حيصد ما زرع وجيزى مبا صنع

  
أنه يترجم اآليات القرآنية ويفسرها تارة على رأيه ليعترض عليها يف زعمه، ويدعي أن التفسري الصحيح                ) العادة الثالثة (

 ال ما صدر عن علماء اإلسالم ومفسري القرآن، وبني كمالـه علـى      والترمجة الصحيحة ما ترمجت به وما فسرت به،       
 يف الفصل الثالث من الباب الثالث من ميزان احلـق  238 و  237العوام ببعض قواعد التفسري مثالً، بين يف الصفحة         

 ،1847 يف الباب الرابع من حل اإلشكال املطبوع سـنة           51 باللسان الفارسي ويف الصفحة      1849املطبوع سنة   
ال بد للمفسر  أن يفهم مطلب الكتاب كما كان          : "وأنقل ههنا قاعدتني منها لتعلق احلاجة ما وأقول، قال هذا النبيل          



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

25

يف ضمري املصنف، فال بد ملن طالع أو فسر أن يكون واقفاً على حاالت أيام املصنف وعادة طائفة ترىب املصنف فيهـا                      
نف وأحواله أيضاً، ال أن يبادر مبجرد معرفة اللسان بترمجة الكتـاب        وعلى مذهبهم، وأن يكون واقفاً على صفات املص       

وتفسريه، وثانياً ال بد أن يتوجه إىل تسلسل املطالب وال يفسد عالقة األقوال السابقة والالحقة وإذا فسر مطلباً، فال بد                    
  ".أن يالحظ معه كل مقام له مناسبة ومطابقة ذا املطلب مث يفسر

  
فة له بلسان العرب معرفة معتداً ا فضالً عن األمور األخر، وال يتوجه إىل تسلسل املطالب، ويفـسد     واحلال أنه ال معر   

عالقة األقوال السابقة والالحقة كما سيظهر عن قريب، فمثل هذا االدعاء حيمل على أي شيء؟، فلو قلت يف حقه يف                     
هل جعاله مسلوب الفهم وغمـضا عـني عقلـه    أن التكرب واجل): هادي علي(هذا الباب كما قال هو يف حق الفاضل  

وعدله، أو قلت هذا عني اجلهل والتكرب، لكنت مصيباً، ومظهراً للحق، لكن أمثال هذه األلفاظ ملا كانت غري مالئمـة              
  .ال أتفوه ا يف حقه أبداً، وإن تفوه هو ا وبأمثاهلا يف حق علماء اإلسالم

مـن جتنـب عـن      : "صل الثالث من الباب الثالث من ميزان احلق هكذا        ادعى هذا القسيس النبيل يف آخر الف      ) أقول(
االعتساف وسلك مسلك اإلنصاف والحظ معاين اآليات القرآنية علم أن معانيها على التفسري الصحيح املوافق لقانونه                

مثـال  وإذا عرفت ادعاءه فأذكر ثالثة شواهد على وفق عدد التثليث يظهر منها حال صـلوحه أل        " ما ترمجت وفسرت  
  :هذه الدعوى

 
أن القسيس قام يف اجللسة الثانية من املناظرة اليت وقعت بيين وبينه فأخذ ميزان احلق وشرع يف قـراءة                   ) الشاهد األول (

بعض اآليات القرآنية اليت نقلها يف الفصل األول من  الباب األول وكانت هذه اآليات مكتوبة باخلط احلسن ومعربـة                    
األلفاظ فضالً عن اإلعراب، ونقل هذا األمر على املسلمني فما صرب قاضي القضاة حممد أسد               باإلعراب فكان يغلط يف     
اكتفوا على الترمجة واتركوا األلفاظ ألن املعاين تتبدل بتبدل األلفاظ، فقال القسيس النبيـل              : اللّه فقال للقسيس النبيل   

   .سب التقرير، هذا حاله يف معرفة اللسان حب"ساحمونا إن هذا من قصور لساننا"
 

كتب القسيس إظهاراً لفضله وإخباراً عن معرفته بلسان العرب يف آخر ميزان احلق الفارسي املطبـوع                ) الشاهد الثاين (
متت هذه الرسالة يف سنة مثانية : " هكذا 1850، ويف آخر ميزان احلق الذي هو يف لغة األردو وطبع سنة             1849سنة  

ويف آخر مفتاح األسـرار     " ي وباملطابق مايتان وأربعني مثانية بعد األلف هجري       ماية ثالثون والثالث بعد األلف مسيح     
متت هذه األوراق يف سنة ماية وثالثون السابعة بعد األلف مسيحي ويف سـنة              : ( هكذا 1850الفارسي املطبوع سنة    

ه العبارة بعينها أيضاً غـري  ، ويف النسخة اليت هي يف لسان األردو هذ     )مايتان اثنا ومخسني بعد األلف من هجرة احملمدية       
أن لفظ اهلجرة يف النسخة الفارسية بدون األلف والالم، ويف هذه النسخة ما، ولعل سببه أنه ملـا كـان توجـه إىل                     
النسخة الفارسية أكثر فتصحيحه فيها أبلغ، وثبت عنده بتحقيقه الكامل الذي هو خمتص به أنـه ال جيـوز أن يكـون        

  .رفني بالالم فأسقط األلف والالم من املوصوف، فهذا حاله يف التحريراملوصوف والصفة كالمها مع
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 يف الصفحة الرابعة أوالً هذه اآليـة مـن سـورة    1843نقل يف مفتاح األسرار القدمي املطبوع سنة  ) الشاهد الثالث (
إمنـا املـسيح    {:  النساء وقوله تعاىل يف سورة   } ومرمي ابنةَ ِعمران اليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا         {التحرمي  

إذا كان  املسيح روح اللّه حبكم هاتني اآليتني فال          : قال} عيسى ابن مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه          
إن لفظ الروح الذي    : بد أن يكون يف مرتبة األلوهية؛ ألن روح اللّه ال يكون أقل من اللّه، لكن بعض احملمديني يقولون                 

الذي يف اآلية   ) منه(إال أن هذا القول منشؤه العداوة فقط ألن ضمري لفظ           " اآليتني املراد به جربيل امللك،       جاء يف هاتني  
، "الثانية والضمري املتصل يف لفظ روحنا الذي يف اآلية األوىل على حكم قاعدة الصرف ال يرجعان إىل امللك بل إىل اللّه            

 نستفيد منه أن أية قاعدة صرفية حتكم أن الـضمريين ال يرجعـان إىل   إنا نرجو أن ) األول: (هذا خمدوش بوجوه  : أقول
امللك بل إىل اللّه، ما رأينا قاعدة من قواعد هذا العلم يكون حكمها ما ذكر، فظهر أنه ال يعرف أن علم الـصرف أي              

أنه ما  ) الثاين(ربية  علم، ويبحث فيه عن أي أمر، بل مسع اسم هذا العلم فكتب ههنا ليعتقد اجلاهل أنه يعرف علوم الع                  
قال أحد من علماء اإلسالم املعتربين أن املراد بلفظ الروح يف قوله تعاىل وروح منه جربيل فهذا تان منشؤه العـداوة                     

يا أهلَ الكتاب الَ تغلُوا يف دينكم وال تقولوا على اللّه إال احلق إمنا املسيح عيسى            {: إن آية سورة النساء هكذا    ) الثالث(
 مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه فآمنوا باللّه ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خرياً لكم، إمنا اللّه إله                      ابن

ففي هذه اآلية، وقع قبل لفظ      } واحد سبحانه أن يكونَ له ولد، له ما يف السماوات وما يف األرض وكفى باللّه وكيالً               
وهذا يشنع على املسيحيني يف     }  الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اللّه إال احلق           يا أهلَ {: روح منه هذا القول   

وال تقولوا ثالثة انتهوا خرياً لكم، إمنا       {غلو اعتقادهم يف حق املسيح عليه السالم ووقع بعد اللفظ املذكور هذا القول،              
قالوا { اعتقاد التثليث، واعتقاد كون املسيح ابن اللّه،         وهذا القول، يلومهم يف   } اللّه إله واحد سبحانه أن يكون له ولد       

     مرمي املسيح ابن ما املسيح ابن مرمي {: ، ومثل قوله}لقد كفر الذين قالوا إن اللّه ثالث ثالثة       {: ، ومثل قوله  }إنَّ اللّه هو
 كما كان مراد  املـصنف،       فانظروا إىل تبحره يف معرفة قواعد التفسري وإىل دقة نظره كيف بني املقصود،            } إال رسول 

وكيف توجه إىل تسلسل املطالب، وكيف ادعى القول السابق والالحق وكيف الحظ كل مقام كـان لـه مناسـبة                    
ومطابقة، لكين أتأسف تأسفاً عظيماً أن هذا التحرير واملفسر العدمي النظري ما كتب تفسرياً حاوياً على أمثـال هـذه                     

 واجلديد، ليكون تذكرة بني أهل ملته، ويظهر هلم من نكات العهدين ما مل يظهـر    التحقيقات البديعة على العهد العتيق    
إن جمموع االثنني واالثنني يكون مخسة،      : إىل عهده واحلق إنه لو قال مثل هذا املفسر بعد التأمل الكثري واإلمعان البليغ             

بضاعة تقريراً وحتريراً وفهماً يرجو أن      فال أتعجب من دقة نظره وصائب فكره، فهذا حاله يف فهم املقصود وعلى هذه ال              
ترجح ترمجته الرديئة وتفسريه الركيك على ترمجة علماء اإلسالم وتفسريهم، هذا هو مثرة العجـب والتكـرب ال غـري              

مردود ألن اللّه تعاىل قال يف سورة السجدة يف حـق آدم عليـه   ) إن روح اللّه ال يكون أقل من اللّه      : (أن قوله ) الرابع(
فإذا سويته ونفخت فيه ِمن    {: وقال يف سورة اِحلجر وسورة ص يف حقه أيضاً        } ثُم سواه ونفخ فيه من روحه     {: مالسال

فأطلق اللّه على النفس الناطقة اليت كانت آلدم عليه السالم أا روحه وروحي، وقـال يف                } روحي فَقَعوا له ساجدين   
واملراد بروحنا ههنا جربيل، ووقـع يف اآليـة       } يها روحنا فَتمثَلَ هلَا بشراً سوياً     فأرسلْنا ِإلَ {: سورة مرمي يف حق جربيل    

الرابعة عشرة من الباب السابع والثالثني من كتاب حزقيال قول اللّه تعاىل يف خطاب ألوف من الناس الذين أحيـاهم                    
 الناطقة اإلنسانية إا روحي فيلزم أن تكون فأطلق ههنا أيضاً على النفس   ) فأعطي فيكم روحي  : (مبعجزة حزقيال هكذا  
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هؤالء اآلالف إهلية على حتقيق القسيس حبكم كتاب حزقيال، ويكون آدم وجربيل عليهما السالم إهلني حبكم القـرآن،          
النفس الناطقة اإلنسانية واملضاف حمـذوف أي ذو روح منـه يف         } وروح منه {: فاحلق أن املراد بالروح يف قوله تعاىل      

وذو روح  } وروح منـه  {: ويف البيـضاوي  ] 45ص  [أضيف إليه تشريفاً،    } منه{أي ذو روح    } وروح{: لنياجلال
صدر منه ال بتوسط ما جيري جمرى األصل واملادة، وملا كانت هذه العبارة ملْعبة الصبيان واطلع على قبحها القـسيس                    

 فأتى بعبارة مموهة بإرادة أخرى نقلتها       1850عة سنة   النبيل باعتراض بعض الفضالء حرفَها يف النسخِة اجلديدة املطبو        
  .فمن شاء فلريجع إليها، وأذكر ههنا حكايتني مناسبتني حلكاية القسيس) إزالة الشكوك(ورددت عليها يف كتايب 

 
ـ                  ) احلكاية األوىل ( ول ما نقله الطييب يف شرح اِملشكاة أن مسلماً كان يتلو القرآن فسمع منه بعض القسيسني هـذا الق
إن هذا القول يصدق ديننا وخيالف ملة اإلسالم؛ ألن فيه اعترافاً بأن عيـسى  : فقال) وكلمته ألقاه إىل مرمي وروح منه    {

بـأن  : عليه السالم روح هو بعض من اللّه، فكان على بن حسني بن الواقد مصنف كتاب النظري حاضراً هناك فأجاب              
فلو كـان  } وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً منه         {: ات كلها اللّه قال مثل هذا القول يف حق املخلوق       

معىن روح منه روح بعض منه أو جزء منه فيكون معىن مجيعاً منه أيضاً على قولك مثلـه، فيلـزم أن يكـون مجيـع                         
  .املخلوقات آهلة فأنصف القسيس وآمن

 
يف إثبات التثليث، بقوله تعاىل بسم اللّـه الـرمحن          ) دهلي(لد  استدل البعض من الفرقة املسيحية يف الب      ) احلكاية الثانية (

عليك أن تستدل بالقرآن على . إنك قصرت : الرحيم بأنه أخذ فيه ثالثة أمساء فيدل على التثليث، فأجاب بعض الظرفاء           
 غافِر الذَّنب وقاِبـل  حم ترتيل الكتاِب ِمن اللّه العزيز العليم      {: التسبيع ووجود سبعة آهلة مببدأ سورة املؤمن وهو هكذا        

إنه يثبت وجود سبعة عشراً إهلاً من القرآن بثالث آيات من آخر : بل عليك أن تقول  } التوِب شديِد العقاب ذي الطَّول    
سورة احلشر اليت ذكر فيها سبعة عشر امساً من الذات والصفات متوالية، فإذا عرفت ما ذكرت حصل لك االطـالع                     

  .قوال القسيس النبيلعلى ستة وثالثني قوالً من أ
   

وأنقل يف أكثر املواضع من كتايب هذا من أقواله األخر أيضاً وأرد عليها وأسأل اآلن من القسيس النبيل أن يجـوز يل،                      
د إن هذه املواد اليت ال أساس هلا، واملـوا : "نظراً إىل األقوال اليت نقلتها، أن أقول يف حقه اقتداء بعادته قوالً مطابقاً لقوله  

اليت مثلها تدل داللة واضحة على قلة علمه، وعدم دقة نظره؛ ألنه لو كان له دقة جزئية وأدىن معرفة يف العلم ملا قـال                        
أم ال جيوز؟ ففي الصورة الثانية ال بد من بيان الفرق بأنه جيوز له أن يقول لو وجد يف كالم املخـالف مخـسة                        . ذلك

جيوز للمخالف، ولو وجد املخالف يف كالمه أقواالً باطلة قطعاً أزيـد ممـا            أقوال أو ستة أقوال جمروحة يف زعمه، وال         
وجده بقدر ستة أمثال، ويف الصورة األوىل ال بد أن ينظر إىل حاله، ويعترف بأن هذا القدر جواب شاف وكـاف يف                    

ذكورة يكون كحال جواب ميزان احلق، ومفتاح األسرار وحل اإلشكال وغريها؛ ألن الكالم الباقي حاله يف الصورة امل              
واملقصود األصلي مما ذكرت يف هذا . الكالم املذكور، ولنعم ما قيل ال تفتح باباً يعييك سده وال ترم سهماً يعجزك رده             

األمر السابع أن الذي يكتب جواب كتايب هذا فاملرجو منه أن ينقل أوالً عباريت، مث جييب ليحيط الناظر على كالمـي                 
 وإن خاف التطويل فال بد أن يقتصر على جواب باب من األبواب الستة، ويراعـي أيـضاً يف حتريـر               وكالم ايب، 
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اجلواب األمور الباقية اليت ذكرا يف هذه املقدمة وال يسلك مسلك املموهني من علماء الربوتستنت؛ ألن هذا املـسلك           
لتحرير جواب كتايب هذا    ) فندر(سيس النبيل   بعيد من اإلنصاف مائل عن احلق ومفض إىل االعتساف، وإن تصدى الق           

فاملرجو منه ما هو املرجو من غريه من مراعاة األمور املذكورة يف هذه املقدمة وشيء زائد أيضاً وهو أن يوجه أوالً هذه                     
 يكتبون األقوال الستة والثالثني كلها من كالمه؛ لتكون توجيهاته معياراً لتوجيه أقوايل يف جواب اجلواب، وظين أم ال           

اجلواب إن شاء اللّه، وإن كتبوا ال يراعون األمور  املذكورة ألبتة، ويعتذرون باعتذارات باردة، ويكون جوام هكـذا             
. يأخذون من أقوايل بعض األقوال اليت يكون هلم اال للكالم، وال يشريون إىل األقوال القوية ال بالرد وال بالتـسليم                   

عاًء باطالً أن كالمه الباقي أيضاً كذلك، ولعله ال يبلغ حجم ردهم إىل حد يكـون كـل      يدعون لتغليط العوام اد   ! نعم
  .إم لو فعلوا كذا يكون دليل عجزهم: ورقة ورقة منه بإزاء كراس كراس من كتايب فأقول من قبل

  
عـن تـراجم فرقـة    إين نقلت أمساء العلماء واملواضع عن الكتب اليت وصلت إيل بلسان اإلنكليـز، أو  ) األمر الثامن (

الربوتستنت، أو عن رسائلهم باللسان الفارسي أو العريب أو األردو، وحال األمساء أشد فساداً من احلاالت األخر أيضاً                  
كما ال خيفى على ناظر كتبهم فلو وجد الناظر هذه األمساء خمالفة ملا هو املشتهر يف لسان آخر فال يعيب علي يف هـذا                

  اللّهم أرنا احلق حقاً والباطل باطالً . دمة فها أنا أشرع يف املقصود بعون اللّه امللك الودوداألمر، فإذا فرغت من املق
  
 

  )وهو مشتمل على أربعة فصول(يف بيان كتب العهد العتيق واجلديد : الباب األول
  

  .يف بيان أمسائها وتعدادها: الفصل األول
  

عون أنه وصل إليهم بواسطة األنبياء الذين كانوا قبل عيـسى           قسم منها يد  : اعلم أم يقسمون هذه الكتب إىل قسمني      
عليه السالم، وقسم منها يدعون أنه كتب باإلهلام بعد عيسى عليه السالم، فمجموع الكتب من القسم األول يـسمى                   

ـ    ) بيِبل(بالعهد العتيق، ومن القسم الثاين بالعهد اجلديد، وجمموع العهدين يسمى            ىن الكتـاب، مث    وهذا لفظ يوناين مبع
  .قسم اتفق على صحته مجهور القدماء من املسيحيني، وقسم اختلفوا فيه: ينقسم كل من العهدين إىل قسمني

  
  : فثمانية وثالثون كتاباً) أما القسم األول من العهد العتيق(

  
سـفر  ] 5. [دسفر العـد ] 4. [سفر األحبار ] 3. [سفر اخلروج ] 2. [سفر التكوين ويسمى سفر اخلليقة أيضاً     ] 1[

االستثناء، وجمموع هذه الكتب اخلمسة يسمى بالتوراة وهو لفظ عرباين مبعىن التعليم والشريعة، وقد يطلق على جمموع                 
سفر صـموئيل   ] 9. [كتاب راعوث ] 8. [كتاب القضاة ] 7. [كتاب يوشع بن نون   ] 6. [كتب العهد العتيق جمازاً   

الـسفر األول مـن     ] 13. [سفر امللوك الثاين  ] 12. [لوك األول سفر امل ] 11. [سفر صموئيل الثاين  ] 10. [األول
السفر الثاين لعزرا ويسمى ِسفر     ] 16. [السفر األول لعزرا  ] 15. [السفر الثاين من أخبار األيام    ] 14. [أخبار األيام 
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. دكتاب نشيد اإلنشا  ] 21. [كتاب اجلامعة ] 20. [أمثال سليمان ] 19. [زبور] 18. [كتاب أيوب ] 17. [حنميا
] 27. [كتاب دانيال ] 26. [كتاب حزقيال ] 25. [مراثي أرميا ] 24. [كتاب أرميا ] 23. [كتاب أشعيا ] 22[

. كتاب يونان ] 31. [كتاب عوبديا ] 30. [عاموص] 52ص  [كتاب  ] 29. [كتاب يوئيل ] 28. [كتاب هوشع 
. كتـاب حجـي   ] 36. [كتاب صفونيا ] 35. [كتاب حيقوق ] 34. [كتاب ناحوم ] 33. [كتاب ميخا ] 32[
كتاب مالخيا، وكان مالخيا النيب قبل ميالد املسيح عليهما الـسالم بنحـو أربعمائـة               ] 38. [كتاب زكريا ] 37[

  .وعشرين سنة
  

والسامريون ال يـسلمون منـها إال       . وهذه الكتب الثمانية والثالثون كانت مسلمة عند مجهور القدماء من املسيحيني          
وختالف نسخة  . ة إىل موسى عليه السالم، وكتاب يوشع بن نون، وكتاب القضاة          الكتب اخلمسة املنسوب  : بسبعة كتب 

  .تورام نسخة توراة اليهود
  

  :وأما القسم الثاين من العهد العتيق فتسعة كتب
  

] 6. [كتاب يهوديـت ] 5. [كتاب طوبيا ] 4. [جزء من كتاب دانيال   ] 3. [كتاب باروخ ] 2. [كتاب استري ] 1[
  .كتاب املقابيني الثاين] 9. [كتاب املقابيني األول] 8. [ايكليزيا ستيكسكتاب ] 7. [كتاب وزدم

  
  :وأما القسم األول من العهد اجلديد فعشرون كتاباً

  
ولفظ اإلجنيـل   . إجنيل يوحنا، ويقال هلذه األربعة األناجيل     ] 4. [إجنيل لوقا ] 3. [إجنيل مرقس ] 2. [إجنيل مىت ] 1[

ق جمازاً على جمموع كتب العهد اجلديد، وهذا اللفظ معـرب كـان يف األصـل             خمتص بكتب هؤالء األربعة وقد يطل     
] 7. [رسالة بـولس إىل أهـل الروميـة   ] 6. [كتب أعمال احلواريني] 5. [مبعىن البشارة والتعليم  ) انكليون(اليوناين  

. الته إىل أهل إفـسس    رس] 10. [رسالته إىل أهل غالطية   ] 9. [رسالته الثانية إليهم  ] 8. [رسالته إىل أهل قورنيثيون   
] 14. [رسالته األوىل إىل أهل تسالونيقي    ] 13. [رسالته إىل أهل قوال سائس    ] 12. [رسالته إىل أهل فيلبس   ] 11[

رسـالته إىل   ] 53ص  ] [17. [رسالته الثانية إليـه   ] 16. [رسالته األوىل إىل تيموثاوس   ] 15. [رسالته الثانية إليهم  
الرسـالة األوىل ليوحنـا سـوى بعـض     ] 20. [الرسالة األوىل لبطرس ] 19[. رسالته إىل فيليمون  ] 18. [تيطوس
  .الفقرات

  
  :وأما القسم الثاين من العهد اجلديد فسبعة كتب وبعض الفقرات من الرسالة األوىل ليوحنا
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. ثالثة ليوحنـا  الرسالة ال ] 4. [الرسالة الثانية ليوحنا  ] 3. [الرسالة الثانية لبطرس  ] 2. [رسالة بولس إىل العربانيني   ] 1[
  .مشاهدات يوحنا] 7. [رسالة يهودا] 6.[رسالة يعقوب] 5[

  
 ثلثمائـة  225إذا عرفت ذلك فاعلم أنه انعقد جملس العلماء املسيحية حبكم السلطان قسطنطني يف بلدة نائس يف سنة             

 هؤالء العلماء بعد    ومخسة وعشرين من ميالد املسيح، ليشاوروا يف باب هذه الكتب املشكوكة، وحيققوا األمر، فحكم             
أن كتاب يهوديت واجب التسليم، وأبقوا سائر الكتب املختلفة مـشكوكة كمـا      : املشاورة والتحقيق يف هذه الكتب    

  .على ذلك الكتاب) جريوم(كانت وهذا األمر يظهر من املقدمة اليت كتبها 
ستني فأبقى علماء ذلك الس حكـم  يف سنة ثلثمائة وأربعة و) لوديسيا( مث بعد ذلك انعقد جملس آخر يسمى مبجلس        

علماء الس األول يف باب كتاب يهوديت على حاله، وزادوا على حكمهم سبعة كتب أخـرى وجعلوهـا واجبـة            
الرسـالة الثانيـة   ] 5[و] 4. [الرسالة الثانية لبطرس] 3. [رسالة يعقوب] 2. [كتاب أستري ] 1: [التسليم وهي هذه  

وأكدوا ذلك احلكم بالرسالة العامة، وبقي كتاب       . رسالة بولس إىل العربانيني   ] 7. [ودارسالة يه ] 6. [والثالثة ليوحنا 
  .مشاهدات يوحنا يف هذين السني خارجاً مشكوكاً كما كان

وكان أهـل هـذا     ) كاريج(مث انعقد بعد ذلك جملس آخر يف سنة ثلثمائة وسبع وتسعني، وتسمى هذا الس جملس                
ومائة وستة وعشرين شخصاً غريه من العلماء املشهورين، فأهل هذا الـس      ) اكستاين(عندهم  الس الفاضل املشتهر    

] 3. [كتاب طوبيـا  ] 2. [كتاب وزدم ] 1: [أبقوا حكم السني األولني حباله، وزادوا على حكمهما  هذه الكتب          
لكن أهل هذا   . اهدات يوحنا كتاب مش ] 7. [كتابا املقابيني ] 6[و] 5. [كتاب ايكليزيا ستيكس  ] 4. [كتاب باروخ 

الس جعلوا كتاب باروخ مبرتلة جزء من كتاب أرميا ألن باروخ عليه السالم كان مبرتلة النائب واخلليفة ألرميا عليـه     
  .السالم، فلذلك ما كتبوا اسم كتاب باروخ على حدة يف فهرست أمساء الكتب

وعلماء هذه االس الثالثـة أبقـوا       ) ترنت(وجملس  ) رنسفلو(وجملس  ) ترلو(جملس  :  مث انعقد بعد ذلك ثالثة جمالس     
على حاله، لكن أهل هذه السني األخريين كتبوا اسم كتاب باروخ يف فهرست أمساء الكتب               ) كاريج(حكم جملس   

فبعد انعقاد هذه االس صارت هذه الكتب املشكوكة مسلمة بني مجهور املسيحيني، وبقيت هكذا إىل مدة                . على حدة 
كتاب باروخ، وكتاب طوبيـا،     : لف ومائتني، إىل أن ظهرت فرقة الربوتستنت فردوا حكم هؤالء األسالف يف باب            أ

إن هذه الكتب واجبة الرد وغـري  : وكتاب يهوديت، وكتاب وزدم، وكتاب ايكليزيا ستيكس، وكتايب املقابيني، وقالوا 
: عض؛ ألن هذا الكتاب كان ستة عشر باباً فقـالوا مسلمة، وردوا حكمهم يف بعض أبواب كتاب أستري وسلموا يف الب          

إن األبواب التسعة األوىل وثالث آيات من الباب العاشر واجبة التسليم، وستة أبواب باقية واجبة الرد، ومتـسكوا يف                   
ن هذه الكتب كانت يف األصل يف اللسان العرباين واجلالدي وغريمها وال توجد اآل            ] 1: [هذا اإلنكار والرد بستة أوجه    

إن هذه الكتـب  : قال جريوم] 4. [مجيع املسيحيني ما سلموها  ] 3. [اليهود ال يسلموا إهلامية   ] 2. [يف تلك األلسنة  
فيـه  : صرح كلوس أن هذه الكتب تقرأ لكن ال يف كل موضع، أقول        ] 5. [ليست كافية لتقرير املسائل الدينية وإثباا     

بيس يف البـاب   ] 55ص  [صرح يوسي   ] 6. [جع هذا إىل الوجه الثالث    إشارة إىل أن مجيع املسيحيني ال يسلموا فري       
انظروا إىل الوجه األول    : بأن هذه الكتب حرفت سيما كتاب املقابيني الثاين، أقول        : الثاين والعشرين من الكتاب الرابع    
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قد أصوهلا وبقي ترامجها    والثاين والسادس كيف أقروا بعدم ديانة أسالفهم، بأن ألوفاً منهم أمجعوا على أن الكتب اليت فُ               
فأي اعتبار إلمجاعهم واتفـاقهم  . وكانت مردودة عند اليهود، وكانت حمرفة سيما كتاب املقابيني الثاين، واجبة التسليم  

 يسلمون هذه الكتب إىل هذا احلني تبعاً ألسالفهم ) كاثلك(وفرقة الكاثوليك . على املخالف؟؟
 

  
  

  .ب ال يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق واجلديديف بيان أن أهل الكتا: الفصل الثاين
  

اعلم أرشدك اللّه تعاىل أنه ال بد لكون الكتاب مساوياً واجب التسليم أن يثبت أوالً بدليل تام أن هذا الكتاب كتـب                      
 شخص ذي إهلام مبجـرد      بواسطة النيب الفالين ووصل بعد ذلك إلينا بالسند املتصل بال تغيري وال تبديل، واالستناد إىل              

الظن والوهم ال يكفي يف إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص، وكذلك جمرد ادعاء فرقة أو فرق ال يكفي فيه، أال ترى         
أن كتاب املشاهدات والسفر الصغري للتكوين، وكتاب املعراج، وكتاب األسرار، وكتاب ِتستمنت، وكتاب اإلقـرار               

وكذلك السفر الرابع لِعزرا منسوب إىل ِعزرا، وكتـاب معـراج أشـعيا، وكتـاب           منسوبة إىل موسى عليه السالم،      
مشاهدات أشعيا منسوبان إىل أشعيا عليه السالم، وسوى الكتاب املشهور ألرميا عليه السالم كتاب آخر منسوب إليه،            

  .موعدة ملفوظات منسوبة إىل حيقوق عليه السالم وعدة زبورات منسوبة إىل سليمان عليه السال
. ومن كتب العهد اجلديد سوى الكتب املذكورة كتب جاوزت سبعني منسوبة إىل عيسى ومرمي واحلواريني وتـابعيهم              

واملسيحيون اآلن يدعون أن كالً من هذه الكتب من األكاذيب املصنوعة، واتفق على هذه الدعوى كنيسة ألكريـك                   
 عزرا وعند كنيسة ألكريك جزء من العهـد العتيـق           وكاثلك والربوتستنت، وكذلك السفر الثالث لعزرا منسوب إىل       

وعند كنيسة الكاثلك والربوتستنت من األكاذيب املصنوعة كما ستعرف هذه األمور مفصلة            . ومقدس واجب التسليم  
يف الباب الثاين إن شاء اللّه تعاىل، وقد عرفت يف الفصل األول أن كتاب باروخ وكتاب طوبيـا وكتـاب يهوديـت                

كتاب ايكليزيا ستيكس وكتايب املقابيني وجزء من كتاب استري، واجبة التسليم عند الكاثلك وواجبـة  وكتاب وزدم، و  
فإذا كان األمر كذلك فال نعتقد مبجرد استناد كتاب من الكتب إىل نيب أو حواري أنه إهلامي أو             . الرد عند الربوتستنت  

ليل، ولذلك طلبنا مراراً من علمائهم الفحول الـسند         واجب التسليم، وكذلك ال نعتقد مبجرد ادعائهم بل حنتاج إىل د          
إن سبب ِفقدان السند    : املتصل فما قدروا عليه، واعتذر بعض القسيسني يف حمفل املناظرة اليت كانت بيين وبينهم، فقال              

فمـا  عندنا وقوع املصائب والفنت على املسيحيني إىل مدة ثلثمائة وثالث عشرة سنة، وتفحصنا يف كتب اإلسناد هلـم       
رأينا فيها شيئاً غري الظن والتخمني، يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن، وقد قلت إن الظن يف هذا الباب ال يغين                    
شيئاً، فما دام مل يأتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد املنع يكفينا، وإيراد الدليل يف ذمتهم ال يف ذمتنا لكن على سبيل        

 كان التكلم على سند كل كتاب مفضياً إىل التطويل اململ فال نتكلم إال علـى سـند   التربع أتكلم يف هذا الباب، وملا    
  :بعض من تلك الكتب فأقول وباللّه التوفيق

  
  :إىل موسى عليه السالم من تصنيفاته ويدل عليه أمور) 25(إن ال سند لكون هذه التوراة املنسوبة 
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يف جواب املغالطة الرابعة يف بيان األمر األول والثاين والثالث مـن            ستعرف إن شاء اللّه يف الباب الثاين        ) األمر األول (

األمور اليت يزول ا استبعاد وقوع التحريف يف كتبهم أن تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يوشيا بن آمون، والنسخة           
 كوا غري معتمدة ضاعت     اليت وجدت بعد مثاين عشرة سنة من جلوسه على سرير السلطنة ال اعتماد عليها يقيناً، ومع               

هذه النسخة أيضاً غالباً قبل حادثة خبتنصر، ويف حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صـفحة العـامل             
  .رأساً، وملا كتب ِعزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها وأكثر نقوهلا يف حادثة أنتيوكس 

  
ن السفر األول والثاين من أخبار األيام صنفهما عزرا عليه السالم بإعانـة             إ: مجهور أهل الكتاب يقولون   ) األمر الثاين (

حجي وزكريا الرسولني عليهما السالم، فهذان الكتابان يف احلقيقة من تصنيف هؤالء األنبياء الثالثة، وتناقض كالمهم                
ذا البيان هـذه التـوراة املـشهورة    يف الباب السابع والثامن من السفر األول يف بيان أوالد بنيامني، وكذا خالفوا يف ه     

األول يف األمساء والثاين يف العدد، حيث يفهم من الباب السابع أن أبناء بنيامني ثالثة، ومن الباب الثامن أم                   : بوجهني
: مخسة، ومن التوراة أم عشرة، واتفق علماء أهل الكتاب أن ما وقع يف السفر األول غلط، وبينوا سبب وقوع الغلط                   

ا ما حصل له التمييز بني األبناء وأبناء األبناء، وأن أوراق النسب اليت نقل عنها كانت ناقصة، وظاهر أن هؤالء                    أن عزر 
األنبياء الثالثة كانوا متبعني للتوراة فلو كانت توراة موسى هي هذه التوراة املشهورة ملا خالفوها وملا وقعوا يف الغلـط،          

تمد على األوراق الناقصة، وكذا لو كانت التوراة اليت كتبها عزرا مـرة أخـرى               وملا أمكن لعزرا أن يترك التوراة ويع      
باإلهلام على زعمهم هي هذه التوراة املشهورة ملا خالفها، فعلم أن التوراة املشهورة ليست التوراة اليت صنفها موسـى                   

ود وجمعها أحبارهم يف هذا اموع      وال اليت كتبها عزرا، بل احلق أا جمموع من الروايات والقصص املشتهرة بني اليه             
بال نقد للروايات، وعلم من وقوع الغلط من األنبياء الثالثة أن األنبياء كما أم ليسوا مبعصومني عن صدور الكبـائر                    
عند أهل الكتاب فكذلك ليسوا مبعصومني عن اخلطأ يف التحرير والتبليغ، وستعرف هذه األمور يف الـشاهد الـسادس      

  .صد األول من الباب الثاينعشر من املق
  
  

من قابل الباب اخلامس واألربعني والسادس واألربعني من كتاب حزقيال بالبـاب الثـامن والعـشرين         ) األمر الثالث (
والتاسع والعشرين من سفر العدد وجد ختالفاً صرحياً يف األحكام، وظاهر أن حزقيال عليه السالم كان متبع التوراة فلو                   

 زمانه مثل هذه التوراة املشهورة ملا خالفها يف األحكام، وكذلك وقع يف التوراة يف مواضع عديـدة أن  كانت التوراة يف  
النفس : "األبناء تؤخذ بذنوب اآلباء إىل ثالثة أجيال، ووقع يف اآلية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال                 

حيمل إمث االبن، وعدل العادل يكون عليه ونفـاق املنـافق           اليت ختطئ فهي متوت واالبن ال حيمل إمث األب، واألب ال            
وال تـِزر وازرةٌ ِوزر     {فعلم من هذه اآلية أن أحداً ال يؤخذ بذنب غريه وهو احلق كما وقع يف الترتيـل                  " يكون عليه 

  .}أخرى
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ق التـصنيف يف سـالف   من طالع الزبور وكتاب حنميا وكتاب أرميا وكتاب حزقيال جزم يقيناً أن طري            ) األمر الرابع (
الزمان كان مثل الطريق املروج اآلن يف أهل اإلسالم، بأن املصنف لو كان يكتب حاالت نفسه واملعامالت اليت رآهـا          
بعينيه كان يكتب حبيث يظهر لنا كتابه أنه كتب حاالت نفسه واملعامالت اليت رآها، وهذا األمر ال يظهر من موضوع                    

عبارته أن كاتبه غري موسى وهذا الغري مجع هذا الكتاب من الروايات والقصص املشتهرة              من مواضيع التوراة بل تشهد      
فيما بني اليهود، ميز بني هذه األقوال بأن ما كان يف زعمه قول اللّه أو قول موسى أدرجه حتت قـال اللّـه أو قـال                          

يفاته لكان عرب عن نفسه بـصيغة       موسى، وعرب عن موسى يف مجيع املواضع بصيغة الغائب، ولو كانت التوراة من تصن             
املتكلم وال أقل من أن يعرب يف موضع من املواضع، ألن التعبري بصيغة املتكلم يقتضي زيادة االعتبار، والذي يشهد لـه                     

  .الظاهر مقبول ما مل يقم على خالفه دليل قوي ومن ادعى خالف الظاهر فعليه البيان
  

بة إىل بعض الفقرات وبعض األبواب أا من كالم موسـى بـل بعـض              ال يقدر أحد أن يدعي بالنس     ) األمر اخلامس (
الفقرات تدل داللة بينة أن مؤلف هذا الكتاب ال ميكن أن يكون قبل داود عليه السالم، بل يكون إما معاصراً لـه أو                        

املسيحية يقولـون   وعلماء  . بعده، وستعرف هذه الفقرات والباب يف املقصد الثاين من الباب الثاين مفصالً إن شاء اللّه              
إا من ملحقات نيب من األنبياء، وهذا القول مردود، ألنه جمرد ادعائهم بال برهان، ألنه ما كتب             : بالظن ورمجاً بالغيب  

نيب من األنبياء يف كتابه أين أحلقت الفقرة الفالنية يف الباب الفالين من الكتاب الفالين، وال كتب أن غريي من األنبياء                     
ثبت ذلك األمر بدليل آخر قطعي أيضاً كما ستعرف يف املقصد املذكور، وجمرد الظن ال يغين، فما مل يقم                   أحلقها، ومل ي  

دليل قوي على اإلحلاق تكون هذه الفقرات والباب أدلة كاملة على أن هذا الكتاب ليس من تصنيفات موسى عليـه                    
  .السالم

  
قال دكتر سكندر   (العاشر من أنسائي كلوبيدي يابيين      نقل صاحب خالصة سيف املسلمني عن الد        ) األمر السادس (

ثبت يل بظهور األدلة اخلفية ثالثة أمـور        : اجلديد) البيبل(كيدس الذي هو من الفضالء  املسيحية املعتمدين يف ديباجة           
 كتب يف األول أن التوراة املوجودة ليست من تصنيف موسى، والثاين أا كتبت يف كنعان أو أورشليم، يعين ما               : جزماً

عهد موسى، الذي كان بنو إسرائيل يف هذا العهد يف الصحارى، والثالث ال يثبت تأليفها قبل سـلطنة داود وال بعـد         
زمان حزقيال، بل أنسب تأليفها إىل زمان سليمان عليه السالم، يعين قبل ألف سنة من ميالد املسيح أو إىل زمان قريب                

  ).اعر، فاحلاصل أن تأليفه بعد مخسمائة سنة من وفاة موسىمنه، يف الزمان الذي كان فيه هومر الش
  

إنه ال يوجد فرق معتد به يف حماورة التوراة وحماورات سائر           : "من العلماء املسيحية  ) تورتن(قال الفاضل   ) األمر السابع (
لزمانني تـسعمائة   الكتب من العهد العتيق الذي كتب يف زمان أطلق فيه بنو إسرائيل من أسر بابل، مع أن بني هذين ا                   

عاٍم، وقد علم بالتجربة أنه يقع الفرق يف اللسان حبسب اختالف الزمان، مثالً إذا الحظنا لسان اإلنكليز وقسنا حـال                    
هذا اللسان حبال ذلك اللسان الذي كان قبل أربعمائة سنة وجدنا تفاوتاً فاحشاً، ولعدم الفرق املعتد به بني حماورة هذه               
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: أقـول " الذي له مهارة كاملة يف اللسان العرباين أن هذه الكتب صنفت يف زمان واحد             ) سلنليو(الكتب ظن الفاضل    
  .وقوع االختالف يف اللسان حبسب اختالف الزمان بديهي فحكم تورتن وظن ليوسلن حريان بالقبول

إهلَك من حجارة مل يكن  وتبىن هنالك مذحباً للرب     : "يف الباب السابع والعشرين من سفر االستثناء هكذا       ) األمر الثامن (
واآلية الثامنة يف التراجم الفارسـية هكـذا      " وتكتب على احلجارة كل كالم هذه السنة بياناً حسناً        : "8" مسها حديد 

نسخة مطبوعة سنة   ) وبران سنكها متامى كلمات إين توارت حبسن وضاحت حترير منا         : (1839نسخة مطبوعة سنة    
ويف الباب الثامن من كتاب يوشع أنه بـىن  ) ن  توريت راخبط روشن بنويس     وبران سنكها متامى كلمات إي    : (1845

مذحباً كما أمره موسى وكتب عليه التوراة، واآلية الثانية والثالثون من الباب املذكور هكذا نسخة فارسية مطبوعة سنة             
نسخة فارسـية  ) راً ورددراجنا تورات موسى رابران سنكها نقل منودكه ان رابيش روى بين إسرائيل به حتري  : (1839
فعلـم أن   ) دراجنابر سنكها نسخة توريت موسى راكه در حضور بين إسرائيل نوشته بودنوسـت             (1845مطبوعة  

حجم التوراة كان حبيث لو كتب على حجارة املذبح لكان املذبح يسع ذلك، فلو كانت التوراة عبارة عن هذه الكتب               
  .مر الرابعاخلمسة ملا أمكن ذلك فالظاهر كما قلت يف األ

  
مقصوده مـن هـذا     : أقول" إنه مل يكن رسم الكتابة يف عهد موسى عليه السالم         : "قال القسيس تورتن  ) األمر التاسع (

الدليل أنه إذا مل يكن رسم الكتابة يف ذلك العهد فال يكون موسى كاتباً هلذه الكتب اخلمسة، وهذا الـدليل يف غايـة           
 يف  1850ة، ويؤيده ما وقع يف التاريخ الذي كان باللسان اإلنكليزي وطبع سنة             القوة لو ساعد كتب التواريخ املعترب     

كان الناس يف سالف الزمان ينقشون مبيل احلديد أو الصفر أو العظم على             : "يف بلدة لندن هكذا   " مطبعة جارلس دالني  "
مث اخترع الوصلي   ) بيربس(ألواح الرصاص أو اخلشب أو الشمع مث استعمل أهل مصر بدل تلك األلواح أوراق الشجر                

يف بلد بركمس وسوى القرطاس من القطن واإلبريشم  يف القرن الثامن وسوى يف القرن الثالث عـشر مـن الثـوب                  
انتهى كالم هذا املؤرخ لو كان صحيحاً عند املسيحيني فال شك يف تأييـده لكـالم                " واختراع القلم يف القرن السابع    

  .تورتن
  

 األغالط وكالم موسى عليه السالم أرفع من أن يكون كذلك، مثل ما وقع يف اآلية اخلامـسة     وقع فيها   ) األمر العاشر (
فهؤالء بنو إليا الذين ولدم بني ر سورية، ودينا ابنتها،          : "عشرة من الباب السادس واألربعني من سفر التكوين هكذا        

ساً غلط، والصحيح أربعة وثالثون نفـساً واعتـرف         فقوله ثالثة وثالثون نف   " فجميع بنيها وبناا ثالثة وثالثون نفساً     
لو عددمت األمساء وأخذمت دينا صارت أربعة وثالثون، وال بـد مـن             : "بكونه غلطاً مفسرهم املشهور رسلي حيث قال      

أخذها كما يعلم من تعداد أوالد زلفا ألن سارا بنت أشري واحدة من ستة عشر، ومثل ما وقع يف اآلية الثانية من الباب                   
" ومن كان ولد زانية ال يدخل مجاعة الرب حىت ميضي عليه عشرة أحقاب            : "ثالث والعشرين من سفر االستثناء هكذا     ال

وهذا غلط، وال يلزم أن ال يدخل داود عليه السالم وال آباؤه إىل فارض ابن يهودا يف مجاعة الرب، ألن فـارض ولـد        
التكوين، وداود عليه السالم البطن العاشر منه، كما يظهر من          الزنا كما هو مصرح يف الباب الثامن والثالثني من سفر           

نسب املسيح املذكور يف إجنيل مىت ولوقا، مع أن داود رئيس اجلماعة والولد البكر للّه على وفق الزبور، ومثل ما وقـع               
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لث من الباب الثاين   يف اآلية األربعني من الباب الثاين عشر من سفر اخلروج، وستعرف يف الشاهد األول من املقصد الثا                
  .أنه غلط يقيناً

  
فكان عدد بين إسرائيل مجيعه لبيوت آبائهم وعشائرهم مـن     : "45ومثل ما وقع يف الباب األول من سفر العدد هكذا           

ستمائة ألف وثالثة آالف    : "46" ابن عشرين سنة وما فوق ذلك، كل الذين كان هلم استطاعة االنطالق إىل احلروب             
يعلم من هـذه اآليـات أن عـدد    " والالويون يف وسط عشائرهم ومل يعدو  معهم       : "47" جالًومخسمائة ومخسون ر  

الصاحلني ملباشرة احلروب كان أزيد من ستمائة ألف، وأن الالويني مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً وكذلك إنـاث مجيـع     
ن عن هذا العدد، فلو ضمنا مجيع املتـروكني  األسباط الباقية مطلقاً، وكذا ذكورهم الذين مل يبلغوا عشرين سنة خارجو   

  : وهذا غري صحيح لوجوه2500000واملتروكات مع املعدودين ال يكون الكل أقل من ألفي ألف ومخسمائة ألف 
  

أن عدد بين إسرائيل من الذكور واإلناث حني ما دخلوا مصر كان سبعني، كما هو مصرح يف اآلية الـسابعة                    : األول
لسادس واألربعني من سفر التكوين، واآلية اخلامسة من الباب األول من سفر اخلـروج، واآليـة         والعشرين من الباب ا   

الثانية والعشرين من الباب العاشر من سفر االستثناء، وستعرف يف الشاهد األول من املقصد الثالث من الباب الثاين أن                   
 من هذه، وقد صرح يف الباب األول من سـفر    مدة إقامة بين إسرائيل يف مصر كانت مائتني ومخس عشرة سنة ال أزيد            

أن قبل خروجهم مبقدار مثانني سنة أبناؤهم كانوا يقتلون وبنام تستحيا، وإذا عرفت األمور الثالثـة أعـين                  : اخلروج
لو قطع النظر عن القتل وفـرض أـم كـانوا           : عددهم حني ما دخلوا مصر ومدة إقامتهم فيها وقتل أبنائهم، فأقول          

 كل مخس وعشرين سنة فال يبلغ عددهم إىل ستة وثالثني ألفاً يف املدة املذكورة فضالً عـن أن يبلـغ إىل               يضاعفون يف 
  .ألفي ألف ومخسمائة ألف، ولو لوحظ القتل فامتناع العقل أظهر

م، وأن  يبعد كل البعد أم يكثرون من سبعني ذه الكثرة وال تكثر القبط مع راحتهم وغنائهم مثل كثر                : الوجه الثاين 
سلطان مصر يظلمهم بأشنع ظلم، وكوم جمتمعني يف موضع واحد وال يصدر عنهم البغاوة  وال املهاجرة من ديـاره،                    

  .واحلال أن البهائم أيضاً تقوم حبماية أوالدهم
لغـنم  أنه يعلم من الباب الثاين عشر من سفر اخلروج أن بين إسرائيل كان معهم املواشي العظيمة من ا                 ) الوجه الثالث (

والبقر، ومع ذلك صرح يف هذا السفر أم عربوا البحر يف ليلة واحدة وأم كانوا يرحتلون كل يوم، وكـان يكفـي                      
  .الرحتاهلم األمر اللساين الذي يصدر عن موسى

أنه ال بد أن يكون موضع نزوهلم وسيعاً جداً حبيث يسع كثرم وكثرة مواشيهم، وحوايل طور سـيناء،        ) الوجه الرابع (
  .كذلك فكيف وسع هذان املوضعان كثرم وكثرة مواشيهم) 32(وكذلك حوايل اثين عشر عيناً يف إيليم ليسا 

فهو يهلك هذه األمم مـن      : "وقع يف اآلية الثانية والعشرين من الباب السابع من سفر االستثناء هكذا           ) الوجه اخلامس (
، وقـد ثبـت أن   "دهم مبرة واحدة لئال يكثر عليك دواب الرب  قدامك قليالً قليالً وقسمة قسمة، إنك ال تستطيع أن تبي         

طول فلسطني كان بقدر مائيت ميل وعرضه بقدر تسعني ميالً، كما صرح به صاحب مرشد الطالبني يف الفصل العاشر                   
 فلو كان عدد بين إسرائيل قريباً مـن ألفـي  ) فالته( يف مدينة 1840من كتابه يف الصفحة  من النسخة املطبوعة سنة        
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ألف ومخسمائة ألف، وكانوا متسلطني على فلسطني مرة واحدة بعد إهالك أهلها ملا يكثر عليهم دواب الرب، ألن األقل                 
  .من هذا القدر يكفي لعمارة اململكة اليت تكون بالقدر املذكور
الثة آباء علـى مـا   الذي بني موسى وإسرائيل إمنا هو ث: "وقد أنكر ابن خلدون أيضاً هذا العدد يف مقدمة تارخيه وقال         

أن كثرة بين إسرائيل كانـت      : فاحلق" ذكره احملققون ويبعد إىل أن يتشعب النسل يف أربعة أجيال إىل مثل ذلك العدد             
بالقدر الذي ميكن يف مدة مائتني ومخس عشرة سنة، وكان سلطان مصر قادراً عليهم أن يظلم بأي وجه شاء، وكـان                     

السالم كافياً الرحتاهلم كل يوم، وكان يكفي حوايل طور سيناء وحـوايل إيلـيم   األمر اللساين الصادر عن موسى عليه   
فيظهر لـك مـن األدلـة    . لرتوهلم مع دوام، وكان ال يكفي قدرهم لعمارة فلسطني لو ثبت هلم التسلط مرة واحدة          

فما دام مل يثبـت   املذكورة انه ليس يف أيدي أهل الكتاب سند لكون الكتب اخلمسة من تصنيف موسى عليه السالم،                 
  .سند من جانبهم، فليس علينا تسليم هذه الكتب بل جيوز لنا الرد واإلنكار

  
وإذا عرفت حال التوراة الذي هو أس امللة اإلسرائيلية فامسع حال كتاب يوشع الذي هو يف املرتلة الثانية مـن التـوراة             

جرهارد، وديودييت،  : (، وافترقوا إىل مخسة أقوال قال     مل يظهر هلم إىل اآلن باجلزم اسم مصنفه وال زمانُ تصنيفه          : فأقول
إنه تصنيف فنيحـاس،    ) الئت فت (إنه تصنيف يوشع وقال داكتر      ): كرى) 33(وهيوت، وباترك، وتامالين وداكتر     

إنه تـصنيف أرميـا، فـانظروا إىل    : إنه تصنيف صموئيل، وقال هنري: إنه تصنيف العازار، وقال وانتل  : وقال كالون 
الفاحش، وبني يوشع وأرميا مدة مثامنائة ومخسني سنة ختميناً، ووقوع هذا االختالف الفاحش دليـل كامـل         اختالفهم  

على عدم استناد هذا الكتاب عندهم، وعلى أن كل قائل منهم يقول مبجرد الظن رمجاً بالغيب، بلحاظ بعض القـرائن                   
ا اآلية الثالثة والستني من الباب اخلامس عـشر         الذي ظهر له أن مصنفه فالن، وهذا الظن هو سند عندهم، ولو الحظن            

من هذا الكتاب مع اآلية السادسة والسابعة والثامنة من الباب اخلامس من سفر صموئيل الثاين يظهر أن هذا الكتـاب                    
كتب قبل السنة السابعة من جلوس داود عليه السالم، ولذلك قال جامعو تفسري هنري واسكات ذيل شرح اآلية الثالثة             

، "يعلم من هذه اآلية  أن كتاب يوشع كتب قبل السنة السابعة من جلوس داود عليه السالم                : "ستني املذكورة هكذا  وال
وتدل اآلية الثالثة عشرة من الباب العاشر من هذا الكتاب أن مصنفه ينقل بعض احلاالت عن كتاب اختلفت التـراجم          

ا كتاب ياصار، ويف بعضها كتاب ياشر، ويف التراجم العربية          يف بيان امسه، ففي بعض التراجم كتاب اليسري، ويف بعضه         
 سفر املستقيم، ومل يعلـم حـال هـذا    1811 سفر األبرار، ويف الترمجة العربية املطبوعة سنة         1844املطبوعة سنة   

األول الكتاب املنقول عنه، وال حال مصنفه، وال حال زمان التصنيف، غري أنه يفهم من اآلية الثامنة عشرة من البـاب          
من سفر صموئيل الثاين أن مصنفه يكون معاصراً لداود عليه السالم أو بعده، فعلى هذا الغالب أن يكون مؤلف كتاب                    
يوشع بعد داود عليه السالم، وملا كان االعتبار لألكثر وهم يدعون بال دليل أنه تصنيف يوشع فأطوى الكـشح عـن                   

  :جانب غريهم وأتوجه إليهم وأقول هذا باطل ألمور
ما عرفت يف األمر الرابع من حال التـوراة         ) واألمر الثاين (هو ما عرفت يف األمر األول من حال التوراة          ) األمر األول (
توجد فيه آيات كثرية ال ميكن أن تكون من كالم يوشع قطعاً بل تدل بعض الفقرات على أن يكـون             ) واألمر الثالث (

 .رف هذه الفقرات إن شاء اللّه يف املقصد الثاين من البـاب الثـاين             مؤلفه معاصراً لداود، بل بعده كما عرفت، وستع       
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إا من ملحقات نيب من األنبياء وهذه الدعوى غري صحيحة وجمرد ادعاء فـال             : والعلماء املسيحية يقولون رمجاً بالغيب    
 .س تصنيف يوشـع   تسمع، فما مل يقم دليل قوي على اإلحلاق تكون هذه الفقرات أدلة كاملة على أن هذا الكتاب لي                 

وأعطى موسى سبط جاد وبنيه لقبائلهم مرياثاً هـذا  : (24يف الباب الثالث عشر من هذا الكتاب هكذا ) واألمر الربع (
  ).ونصف أراضي بين عمون إىل عرواعري اليت هي حيال ربا) 34(حد يعزير ومجيع قرى ِجلْعاد : (25) تقسيمه

  
قال يل الرب إنك تدلو إىل قرب بين عمون احذر تقاتلهم وحماربتهم، فـإين  : "ذاويف الباب الثاين من سفر االستثناء هك     

أسلم الرب إهلُنـا    : "مث يف هذا الباب   . انتهى ملخصاً " ال أعطيك شيئاً من أرض بين عمون ألين أعطيتها بين لوط مرياثاً           
كانت هذه التوراة املشهورة تصنيف     فبني الكتابني ختالف وتناقض فلو      " اجلميع سوى أرض بين عمون اليت مل تدن منها        

موسى عليه السالم كما هو مزعومهم فال يتصور أن خيالفها يوشع ويغلط يف املعاملة اليت كانت يف حـضوره، بـل ال             
يتصور من شخص إهلامي آخر أيضاً، فال خيلو إما أن ال تكون هذه التوراة املشهورة من تصنيف موسى عليه السالم أو                     

  . من تصنيفه، بل ال يكون من تصنيف رجل إهلامي آخر أيضاًال يكون كتاب يوشع
  

إنـه  : وكتاب القضاة الذي هو يف املرتلة الثالثة فيه اختالف عظيم مل يعلم مصنفه وال زمان تصنيفه، فقـال بعـضهم                   
ـ          : تصنيف فينحاس، وقال بعضهم    ال إنه تصنيف حزقيا، وعلى هذين القولني ال يكون هذا الكتاب إهلاميـاً أيـضاً وق

إنه تصنيف ِعزرا، وبني ِعـزرا وفنيحـاس   : إنه تصنيف ِحزقيال وقال بعضهم : إنه تصنيف أَرميا وقال بعضهم    : بعضهم
زمان أزيد من تسعمائة سنة، ولو كان عندهم سند ملا وقع هذا االختالف الفاحش، وهذه األقوال كلُّها غري صـحيحة            

  . صموئيل فَحصلَت فيه ستة أقوالعند اليهود وهم ينسبونه رجماً بالغيب إىل
إنه تصنيف حزقيا وعلى هذا ال يكـون        : وكتاب راعوث الذي هو يف املرتلة الرابعة ففيه اختالف أيضاً، قال بعضهم           

 305إنه تصنيف صموئيل، ويف الـصفحة       : إنه تصنيف ِعزرا وقال اليهود ومجهور املسيحيني      : إهلامياً، وقال بعضهم  
 يف اشتار 1819الذي طُبع سنة ) 35(كُِتب يف مقدمة بيِبل : (184من كاثُلك ِهرلد املطبوع سنة      من الد السابع    

  .يعين قصة غري معتربة وحكاية غري صحيحة) برك أن كتاب راعوثَ قصة بيت وكتاب يونس حكاية
  

: يب فانيس، وكريزاستم، وغريهموكتاب حنْميا فيه اختالف أيضاً، وخمتار األكثر أنه تصنيف حنميا وقال ااين سنش، وأ            
إنه تصنيف ِعزرا، وعلى األول ال يكون هذا الكتاب إهلامياً وال يصح أن يكون ست وعشرون آية من أول الباب الثاين            
عشر من هذا الكتاب من تصنيف حنْميا، وال ربط هلذه اآليات بقصة هذا الوضع ربطاً حسناً، ويف رابع وعشرين آيـة                     

لطان إيران، وهو كان بعد مائة سنة من موت حنْميا، وستعرف يف املقصد الثاين أن مفسريهم حيكمون                منها ذكر دارا س   
  .باالضطرار بإحلاقيتها، وأسقطها مترجم العربية

  
الـذي  ) رب ممائي ديز  (وكتاب أيوب حاله أشنع من حال الكتب املذكورة وفيه اختالف من أربعة وعشرين وجهاً و                

وغريهم من العلماء املسيحيني على أن أيـوب  ) ميكايلس وليكلرك ومسار واستناك(ء اليهود و هو عامل مشهور من علما 
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إن هـذا  : (ذماً كثرياً وقال مقتدي  فرقة الربوتـستنت     ) يودور(اسم فرضي وكتابه حكاية باطلة وقصة كاذبة، وذمه         
بالغيب إىل أشخاص، ولـو فرضـنا أنـه         وعلى قول خمالفيهم ال يتعني املصنف، ينسبونه رمجاً         ) الكتاب حكاية حمضة  

أو رجل من آله او رجل جمهول االسم معاصر ملنسا ال يثبت كونه إهلامياً، وهذا دليل كاف علـى أن           ) اليهود(تصنيف  
أهل الكتاب ال يوجد عندهم سند متصل لكتبهم، يقولون بالظن والتخمني ما يقولون، وسـتعرف هـذه األمـور يف                  

  . من الباب الثاينجواب املغالطة الثانية
  

وزبور داود حاله قريب من حال كتاب أيوب مل يثبت بالسند الكامل أن مصنفه فالن ومل يعلم زمانُ مجع الزبورات يف             
فـارجن وكريزاسـتم    (اختلف القدماء املسيحيون يف مصنفه      . جملد واحد، ومل يتحقق أن أمساءها إهلامية أو غري إهلامية         

وغريهم من القدماء على أن هذا الكتاب كله تصنيف داود عليه الـسالم، وأنكـر               ) سواكستائن وانربوس وبوي مي   
إن القول األول غلـط حمـض، وقـال بعـض     : "وغريهم وقال هورن) هلريي وااتييش وجريوم ويوسي بيس (قوهلم  

 الفريـق  وعلـى رأي . انتهى كالمه ملخصاً" إن بعض الزبورات صنفت يف زمان مقاييس لكن قوله ضعيف         : املفسرين
الثاين مل يعلم اسم مصنف زبورات هي أزيد من ثالثني، وعشرة زبورات من تصنيف موسى من الزبـور التـسعني إىل     

والزبور ) مهان(الزبور التاسع والتسعني، واحد وسبعون زبوراً من تصنيف داود، والزبور الثامن والثمانون من تصنيف                
) سـليمان (الثاين والسبعون والزبور املائة والسابع والسبعون من تصنيف         والزبور  ) اان(التاسع والثمانون من تصنيف     
إن الزبـور الرابـع     : ولكن قال البعض  ) اساف(واثين عشر زبوراً من تصنيف      ) جدون(وثالثة زبورات من تصنيف     

: ، وقال الـبعض والسبعني والزبور التاسع والسبعني ليسا من  تصنيفه، وأحد عشر زبوراً من تصنيف ثالثة أبناء قورح               
إن الزبورات اليت صنفها    ): كامت(إن شخصاً آخر صنفها ونسبها إليهم، وبعض الزبورات تصنيف شخص آخر وقال             

إن هذه الزبـورات  : داود مخسة وأربعون فقط، والزبورات الباقية من تصنيفات آخرين، وقال القدماء من علماء اليهود       
 وأساف، مهان، جدون، ثالثة أبناء قورح، وأما داود فجمعهـا يف            آدم، إبراهيم، موسى،  : تصنيف هؤالء األشخاص  

املختار عند املتـأخرين مـن      ): "هورن(جملد واحد، فعندهم داود عليه السالم جامع الزبورات فقط ال مصنفها، وقال             
د، موسـى، داو  : علماء اليهود وكذا عند مجيع املفسرين من املسيحيني أن هذا الكتاب تصنيف هـؤالء األشـخاص               

وكذلك االختالف يف مجع الزبورات يف جملد واحد فقـال          " سليمان، أساف، مهان، اان، جدون، ثالثة أبناء قورح       
إا جمعـت يف أزمنـة      : وقال البعض . مجعها أحباء ِحزقيا يف زمانه    : وقال البعض . إا جمعت يف زمن داود    : البعض

إن شخصاً من غري األنبياء مساها      : وقال البعض . إا إهلامية : البعضخمتلفة، وكذلك االختالف يف أمساء الزبورات فقال        
  .ذه األمساء

  
) 39(دعا هاي داود بسريـسي      : (1845اآلية العشرون من الزبور الثاين والسبعني هكذا ترمجة فارسية سنة           ) تنبيه(

 املقدمة، وهذه اآلية ساقطة فيها فالظاهر       وهذا الزبور يف التراجم العربية الزبور احلادي والسبعون ملا عرفت يف          ) متام شد 
وميكن أن   .أن هؤالء املترمجني أسقطوها قصداً ليعلم أن كتاب الزبور كله من تصنيف داود كما هو رأي الفرقة األوىل                 

  .تكون هذه اآلية من إحلاقات الفرقة الثانية فعلى كل تقدير التحريف الزم إما بالزيادة أو النقصان



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

39

  
أن هذا الكتاب كله من تصنيف سليمان عليه السالم، وهـذا           : حاله سقيم أيضاً، ادعى البعض    ) سليمانكتاب أمثال   (

االدعاء باطل يرده اختالف احملاورة وتكرار الفقرات، واآلية األوىل من الباب الثالثني واحلادي والثالثني وسـتعرفهما،                
سعة وعشرون باباً من تصنيفه، وما مجعـت هـذه   ولو فرض أن بعض هذا الكتاب من تصنيفه فحسب الظاهر يكون ت 

األبواب يف عهده، ألن مخسة أبواب منها أعين من الباب اخلامس والعشرين إىل الباب التاسع والعشرين مجعها أحبـاء                   
حزقيا، كما تدل عليه اآلية األوىل من الباب اخلامس والعشرين، وكان هذا اجلمع بعد مائتني وسبعني سنة مـن وفـاة             

إن تسعة أبواب من أول هذا الكتاب ليست من تصنيف سليمان عليه السالم كما              :  عليه السالم، وقال البعض    سليمان
والباب احلـادي  ) آجور(املفسر والباب الثالثون من تصنيف ) آدم كالرك(ستعرف يف جواب املغالطة الثانية من كالم        

 كانا ومىت كانا، ومل تتحقق نبوما، لكنهم على حـسب  ومل يتحقق ملفسريهم أما من) ملوئيل(والثالثون من تصنيف   
عادم يقولون ظناً إما كانا نبيني، وظنهم ال يتم على املخالف، وظن البعض أن ملوثيل اسم سليمان، وهذا باطل، قال          

 رد هولدن هذا الظن أن ملوئيل اسم سليمان، وحقق أنه شخص آخر لعله حصل هلم              ): هنري واسكات (جامعو تفسري   
دليل كاف على أن كتاب ملوئيل وكتاب آجور إهلاميان وإال ملا دخال يف الكتب القانونية، قوهلم لعله حـصل هلـم اخل    
مردود ألن قدماءهم أدخلوا كتباً كثرية يف الكتب القانونية، وهي مردودة عندهم، ففعلهم ليس حجة كما ستعرف يف                   

ال دليـل علـى أن املـراد    : " من الد الثالث من تفسريه25 و 12وقال آدم كالرك يف الصفحة    . آخر هذا الفصل  
بلموئيل سليمان عليه السالم وهذا الباب أحلق بعد مدة من زمانه واحملاورات الكثرية اليت توجد يف أوله مـن اللـسان                    

نيف إن هذا الباب ليس من تـص      : "، وقال يف حق الباب احلادي والثالثني هكذا       "اجلالدي ليست أدلة صغرية على هذا     
فهذه أيضاً من أمثال سليمان اليت      : "، انتهت اآلية األولىمن الباب اخلامس والعشرين هكذا       "سليمان عليه السالم قطعاً   

: 1828واآلية األوىل من الباب الثالثني يف التراجم الفارسية هكذا نسخة سـنة      " استكتبها أصدقاء حزقيا ملك يهودا    
نسخة سـنة  "  كه او براي ايثئيل بلك برأي ايثئيل وأوكال برزبان أورد اين ست كلمات آجور بن ياقه يعين مقاالت   "

وأكثـر التـراجم يف   ) كلمات أكور بسرياقه يعين وحى كه أن مرد به ايثئيل به ايثئيل وأو قال بيان كـرد   : (1845
طها ومترجم العربيـة     أسق 1811مترجم العربية املطبوعة سنة     . األلسنة املختلفة موافقة هلا وتراجم العربية خمتلفة ههنا       

هذه أقوال اجلامع ابن القاي الرؤيا اليت يكلم ا الرجل الذي اللّه            : " ترمجا هكذا  1844 وسنة   1831املطبوعة سنة   
فانظر إىل االختالف بني تراجم العربية والتراجم األخر، واآلية األوىل من الباب احلـادي              " معه وإذا كان اللّه معه أيده     

إذا عرفت ما ذكرت ظهر لك أنه ال ميكن أن يـدعي        " مات ملوئيل امللك الرؤيا اليت أدبته فيها أمه       كل: "والثالثني هكذا 
أن هذا الكتاب كله تصنيف سليمان عليه السالم، وال ميكن أن جامعه هو أيضاً، ولذلك اعترف اجلمهـور أن أناسـاً           

  .كثريين مثل ِحزقيا وأشعيا ولعل عزرا أيضاً مجعوه
  

وهو ) رب قمجى (إنه من تصنيف سليمان عليه السالم، وقال        :  فيه اختالف عظيم أيضاً، قال البعض      )وكتاب اجلامعة (
إن أحداً  ) كروتيس(إنه تصنيف حزقيا، وقال     ) تامليودي(عامل مشهور من علماء اليهود إنه تصنيف أشعيا، وقال علماء           

ملسيحية وبعض علماء جرمن من إنه صنف بعد ما         من العلماء ا  ) جهان(ألجل تعليم ابنه ابيهود، وقال      ) زروبابل(صنفه  
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واليهود بعد ما أطلقوا من أسر ) انتيوكس إيىب فانس(إنه صنف يف زمان : أطلق بنو إسرائيل من أسر  بابل، وقال زرقيل       
  .بابل أخرجوه من الكتب اإلهلامية، لكنه أدخل بعد ذلك فيها

  
) 43(داكتـر  (نه تصنيف سليمان أو أحد من معاصريه، وقال  إ: حاله سقيم جداً قال بعضهم    ) وكتاب نشيد اإلنشاد  (

إن القول بأن هذا الكتاب من تصنيف سليمان عليه السالم غلط حمض، بل صنف هـذا             : وبعض املتأخرين ) كىن كات 
الذي كان يف القرن اخلامس هذا الكتاب، وكتاب أيـوب ذمـاً            ) يودور(الكتاب بعد مدة من وفاته، وذم القسيس        

إنه غناء ِفسقي، فليخرج من الكتب املقدسة، وقـال  ) وشنت(ال يسلمان صداقته  وقال ) سيمن وليكلرك (وكان  كثرياً،  
حكم كاستليو بإخراج ): "وارد كاتلك(الظاهر أن هذا الكتاب جعلي، وقال    : بعض املتأخرين أيضاً هكذا، وقال ِسملز     

  ".هذا الكتاب من كتب العهد العتيق، ألنه غناء جنس
  

غناء األطفال  ) رومن كاثلك (والترمجة الالطينية ومجيع تراجم     ) لتهيودوشن(يوجد يف الترمجة اليونانية     ) وكتاب دانيال (
تسلم الغنـاء املـذكور     ) الكاثلك(الثالثة يف الباب الثالث، كذا يوجد الباب الثالث عشر والباب الرابع عشر، وفرقة              

مل يعلم اسم مصنفه وال زمانُ تـصنيفه،        ) وكتاب أَستري (ت وحتكم بكذا،    والبابني املذكورين، وتردها فرقة الربوتستن    
إنه تـصنيف   ): فلو يهودي (، وقال   )سيمن(إنه تصنيف علماء املعبد الذين كانوا من عهد ِعزرا إىل زمان            : قال البعض 

: ه تصنيف عزرا، وقال البعضإن): اكستاين(الذي هو ابن يسوع الذي جاء بعد ما أُطلق من أسر بابل، وقال          ) يهوكن(
وستعرف باقي حاالته يف الشاهد األول من املقصد الثاين من الباب الثاين إن شـاء اللّـه        ) مردكي وأستري (إنه تصنيف   

الباب الثاين واخلمسون منه ليس من تصنيف أرميا قطعاً، وكذلك اآلية احلادية عشرة من الباب               ) وكتاب أرميا (تعاىل،  
أما األول فألن آخر اآلية الرابعة والستني من الباب احلادي واخلمسني هكذا ترمجة فارسـية سـنة                 العاشر ليست منه،    

ترمجة عربيـة   ) كالم يرميا تابدينجاست   (1845ترمجة فارسية سنة    ) كلمات يرميا تابدينجا امتام بدرفت    : (1838
 اللسان الْكسدي وسائر الكتاب يف اللسان       وأما الثاين فألن اآلية املذكورة يف     ) حىت إىل اآلن كالم أرميا     (1844سنة  

لعل فالناً أو فالناً أحلقهمـا،      : العرباين، ومل يعلم أن أي شخص أحلقهما، واملفسرون املسيحيون يقولون رجماً بالغيب           
يعلم أن عزرا أو شخصاً آخر أحلق هذا الباب، لتوضـيح  : "يف حق الباب املذكور ) هنري واسكات (قال جامعو تفسري    

:  من الـد الرابـع  195، وقال هورن يف الصفحة " احلوادث اآلتية اليت متّت يف الباب السابق ولتوضيح مرتبته        أخبار
مث قـال يف  " أُحلق هذا الباب بعد وفاة أرميا، وبعد ما أُطلق اليهود من أسر بابل، الذي يوجد ذكره قليالً يف هذا الباب "

ل بالعربي إال اآلية احلادية عشرة من البـاب العاشـر فإـا بلـسان               إن مجيع ملفوظات هذا الرسو    : "الد املذكور 
  " إن هذه اآلية إحلاقية) ومنا(الكسدينر، وقال القسيس 

من علماء الربوتستنت، وطبعت هذه املباحثة يف بلدة أكـرب أبـاد سـنة          ) كاركرن كاتلك ووارن  (وقعت مباحثة بني    
إنه ال ميكن أن يكـون     : "قال) استاهلن اجلرمين (إن الفاضل املشهور    : يف الرسالة الثالثة منها   ) كاركرن( فقال   1853

، فسبعة وعشرون باباً لـيس مـن        "الباب األربعون وما بعده إىل الباب السادس والستني من كتاب أشعيا من تصنيفه            
ـ                 صورين مـن   تصنيف أشعيا، وستعرف يف الشاهد الثامن عشر من املقصد الثالث أن القدماء املسيحية كافة وغري احمل
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املتأخرين أن إجنيل مىت كان باللسان العرباين وفُقد بسبب حتريف الفرق املسيحية واملوجود اآلن ترمجتـه، وال يوجـد                   
عندهم إسناد هذه الترمجة، حىت مل يعلم باليقني اسم املترجم أيضاً إىل احلني، كما اعترف بـه جـريوم مـن أفاضـل             

لعل فالناً أو فالناً ترمجه وال يتم هذا على املخالف،      : عم يقولون رمجاً بالغيب   قدمائهم، فضالً عن علم أحوال املترجم، ن      
وكذا ال يثبت مثل هذا الظن استناد الكتاب إىل املصنف، وقد عرفت يف األمر السابع من املقدمة أن مؤلف ميزان احلق                     

وظنه بال "  أن مىت كتبه باللسان اليوناينإن الغالب: "مع تعصبه مل يقدر على بيان السند يف حق هذا اإلجنيل بل قال ظناً            
يف بيان إجنيـل مـىت      ) إنسائي كلوبديابويي (دليل مردود، فهذه الترمجة ليست بواجبة التسليم، بل هي قابلة للرد ويف             

كن كتب هذا اإلجنيل يف السنة احلادية واألربعني باللسان العرباين، وباللسان الذي ما بني الكلداين والسرياين، ل               : "هكذا
  ".املوجود منه الترمجة اليونانية، واليت توجد اآلن باللسان العرباين فهي ترمجة الترمجة اليونانية

  
صرح جريوم يف مكتوبه أن بعض العلماء املتقدمني كانوا يشكون يف الباب األخري من              : "يف كتابه ) وارد كاتلك (وقال  

يات من الباب الثاين والعشرين من إجنيل لوقا، وبعـض     إجنيل مرقس األخري، وبعض القدماء كانوا يشكون يف بعض اآل         
، وقال احملقق   "القدماء كانوا يشكون يف البابني األولني من هذا اإلجنيل، وما كان هذان البابان يف نسخة فرقة مارسيوين                

يـل  يف هـذا اإلجن   : "يف حق إجنيل مرقس   ) بوسنت( يف بلدة    1837 من كتابه املطبوع سنة      70يف الصفحة   ) نورتن(
أنه مـا جعلـها     ) كريسباخ(عبارة واحدة قابلة للتحقيق، وهي من اآلية التاسعة إىل آخر الباب اآلخر،  والعجب من                

فثبت منها أن هذه العبـارة  : "، مث نقل أدلة فقال"معلَّمة بعالمة الشك يف املنت، وأورد يف شرحه أدلة على كوا إحلاقية          
عند ) وكريسباخ(، "لِّية للكاتبني بأم كانوا أرغب يف إدخال العبارات من إخراجها   مشتبهة سيما إذا الحظنا العادة اِجلبِ     

  .كذلك عندهم فقول كريسباخ حجة عليهم) نورتن(فرقة الربوتستنت من العلماء املعتربين وإن مل يكن 
   

أن طريـق  : األول: لى خالفهومل يثبت بالسند الكامل أن اإلجنيل املنسوب إىل يوحنا من تصنيفه، بل ههنا أمور تدل ع           
التصنيف يف سالف الزمان قبل املسيح عليه السالم وبعده كان مثل الطريق املروج اآلن يف أهل اإلسالم، كما عرفت يف            
األمر الرابع من حال التوراة، وستعرف يف الشاهد الثامن عشر من املقصد الثالث من الباب الثاين، وال يظهر من هـذا                   

. يكتب احلاالت اليت رآها بعينه، والذي يشهد له الظاهر مقبول، ما مل يقم دليل قوي علـى خالفـه        اإلجنيل أن يوحنا    
هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا     : "أن اآلية الرابعة والعشرين من الباب احلادي والعشرين من هذا اإلجنيل هكذا           : والثاين

هذا هو التلميـذ الـذي يـشهد ـذا      : " األلفاظ ، فقال كاتبه يف حق يوحنا هذه      "وكتب هذا ويعلم أن شهادته حق     
بضمائر الغائب، وقال يف حقه تعلم على صيغة املتكلم، فعلم أن كاتبه غري يوحنا، والظاهر أن هـذا الغـري،          " وشهادته

أنه ملا أنكر على هـذا اإلجنيـل يف         : والثالث. وجد شيئاً من مكتوبات يوجنا، فنقل عنه مع زيادة ونقصان واللّه أعلم           
الذي هو تلميذ   ) يوليكارب(الذي هو تلميذ    ) أَرينيوس(قرن الثاين بأنه ليس من تصنيف يوحنا، وكان يف هذا الوقت            ال

أن هذا اإلجنيل من تصنيف احلـواري،  ) يوليكارب(إين مسعت من  : يوحنا احلواري موجوداً فما قال يف مقابلة املنكرين       
ويبعد كل البعـد أن يـسمع أرينيـوس مـن     ). أرينيوس(، وأخرب  )بيوليكار(فلو كان هذا اإلجنيل من تصنيفه لعلم        

يوليكارب األشياء اخلفيفة مراراً،  وينقل وال يسمع يف هذا األمر العظيم الشأن مرة أيضاً، وأبعد منه احتمال أنه مسـع                     
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 219يف الصفحة   ) ي بيس يوِس(نقل  . لكن نسي، ألنه كان يعترب الرواية اللسانية اعتباراً عظيماً، وحيفظها حفظاً جيداً           
يف حق الروايـات اللـسانية      ) أرينيوس( قول   1847من الباب العشرين من الكتاب اخلامس من تارخيه املطبوع سنة           

وعاديت من قدمي األيـام أين      . مسعت هذه األقوال بفضل اللّه باإلمعان التام، وكتبتها يف صدري ال على الورق            : "هكذا
ضاً أنه كان حافظاً لكنه ما نقل يف مقابلة اخلصم، وعلم من هذا الوجه أن املفكرين أنكـروا           ويستبعد أي ". أقرؤها دائماً 

فهذا اإلنكار ليس مبخـتص بنـا،       . كون هذا اإلجنيل من تصنيف يوحنا يف القرن الثاين، وما قدر املعتقدون أن يثبتوه             
بـأن  : ني كان يصيح يف القـرن الثـاين       من علماء املشركني الوثني   ) سلسوس(وستعرف يف جواب املغالطة األوىل أن       

) فاسـتس (املسيحيني بدلوا أناجيلهم ثالث مرات أو أربع مرات، بل أزيد من هذا تبديالً كأنَّ مضامينها بدلت، وأن                  
بأن هذا األمر محقق، أن هذا العهد اجلديد ما         : كان يصيح يف القرن الرابع    ) ماين كيز (الذي هو من أعظم علماء فرقة       

ملسيح وال احلواريون، بل صنفه رجل جمهول االسم، ونسب إىل احلواريون، ورفقاء احلواريني ليعتـربه النـاس،                 صنفه ا 
  .وآذى املريدين لعيسى إيذاًء بليغاً بأن ألف الكتب اليت فيها األغالط والتناقضات

كتـب اسـتادلني يف     : "هكذا) كاتلك هرلد ( من   1844 من الد السابع املطبوع سنة       205يف الصفحة   ): الرابع(
كيف ينكر كـون  ) استادلني(، فانظروا إن "كتابه أن كاتب إجنيل يوحنا طالب من طلبة املدرسة اإلسكندرية بال ريب      

  .هذا اإلجنيل من تصنيف يوحنا، وكيف يقول إنه من تصنيف بعض الطلباء من مدرسة اإلسكندرية
جنيل كله، وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه بل صنفها أحد يف            إن هذا اإل  : "قال) برطشِنيدر(أن احملقق   ) اخلامس(

  ".ابتداء القرن الثاين
البـاب احلـادي   ) افسس(إن هذا اإلجنيل كان عشرين باباً فأحلق كنيسة    ): "ِكروِتيس(قال احملقق املشهور    ): السادس(

  ".والعشرين بعد موت يوحنا
  .لقرن الثاين كانت تنكر هذا اإلجنيل ومجيع تصانيف يوحنااليت كانت يف ا) ألوجني(أن فرقة ): السابع(
من الباب الثاين أن إحدى عشرة آية من أول الباب الثامن ردها مجهور العلمـاء،      ] الثاين[ستعرف يف املقصد    ): الثامن(

علماؤهم احملققون  وستعرف عن قريب أن هذه اآليات ال توجد يف الترمجة السريانية، فلو كان هلذا اإلجنيل سند ملا قال                   
  ).برطشنيدر(واحملقق ) استادلني(وبعض الفرق ما قالوا، فاحلق ما قال الفاضل 

يعلم منها أيضاً أنه ال سـند عنـدهم   . توجد يف زمان تأليف األناجيل األربعة روايات واهية ضعيفة بال سند     ): التاسع(
: " 1811لد الرابع من تفـسريه املطبـوع سـنة          يف الباب الثاين من القسم الثاين من ا       ) هورن(قال  . هلذه الكتب 

احلاالت اليت وصلت إلينا يف باب زمان تأليف األناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة أبتر وغري معينة، ال توصلنا إىل أمر                     
ـ              اًهلم، معني، واملشايخ القدماء األولون صدقوا الروايات الواهية وكتبوها، وقَِبلَ الذين جاؤوا من بعدهم مكتوم تعظيم

  ".وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من كاتب إىل كاتب آخر وتعذر تنقيدها بعد انقضاء املدة
 أو سـنة  48، أو سـنة  43 أو سنة 41 أو سنة 38 أو سنة 37أُلِّف اإلجنيل األول سنة : "مث قال يف الد املذكور  

، 65 أو مـا بعـدها إىل سـنة      56ل الثاين سنة    وألف اإلجني .  من امليالد  64 أو سنة    63 أو سنة    62 أو سنة    61
، وألـف اإلجنيـل     64 أو سنة    63 أو سنة    53، وألف اإلجنيل الثالث سنة      63 أو سنة    60واألغلب أنه ألف سنة     

  ". من امليالد98 أو سنة 97 أو سنة 70 أو سنة 69 أو سنة 68الرابع سنة 
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 الثانية والثالثة ليوحنا، ورسالة يعقوب ورسالة يهودا، ومشاهدات         والرسالة العربانيةُ، والرسالة الثانية لبطرس، والرسالة     

إىل سنة  ] فيها[ إسنادها إىل احلواريني بال حجة، وكانت مشكوكة         -يوحنا، وبعض الفقرات من الرسالة األوىل ليوحنا        
الثاين من الباب   وبعض الفقرات املذكورة مردودة وغلط إىل اآلن عند مجهور احملققني، كما ستعرف يف املقصد               : 363

ورد مجيع كنائس العرب الرسالة الثانية لبطرس، والرسالتني ليوحنـا، ورسـالة            . الثاين وال يوجد يف الترمجة السريانية     
يهودا، ومشاهدات يوحنا، وكذلك تردها الكنيسة السريانية من االبتداء إىل اآلن، وال تسلمها، كما ستطلع عليهـا يف            

وال توجد  : 1822 من الد الثاين من تفسريه املطبوع سنة         207 و   206يف الصفحة   ) نهور(قال   .األقوال اآلتية 
يف الترمجة السريانية الرسالة الثانية لبطرس، ورسالة يهودا، والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا، ومشاهدات يوحنا، ومن اآلية     

، واآلية السابعة من الباب اخلامس مـن الرسـالة األوىل   الثانية إىل اآلية احلادية عشرة من الباب الثامن من إجنيل يوحنا         
 مـن  37يف الصفحة ) وارد كاثلك(وقال   .، فمترجم الترمجة السريانية أسقط هذه األشياء لعدم صحتها عنده    "ليوحنا

وهو من أعلم علماء الربوتستانت أمساء كثريين من علماء فرقتـه الـذين        ) راجرس(ذكر  : 1841كتابه املطبوع سنة    
 الرسالة العربانية، ورسالة يعقوب، والرسـالة الثانيـة         -أخرجوا الكتب املفصلة من الكتب املقدسة باعتقاد أا كاذبة          

إن مجيع الكتـب مـا   : "من علماء الربوتستانت) دكتور ِبلْس(وقال . والثالثة ليوحنا ورسالة يهودا، ومشاهدات يوحنا  
أِصر على أن رسالة يعقوب، ورسالة يهودا، والرسالة الثانية لبطـرس،           ، و )يوسى بيس (كانت واجبة التسليم إىل عهد      

والكنـائس  . وكانت الرسالة العربانية مردودة إىل مـدة     . والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ليست من تصنيفات احلواريني       
وكتاب املشاهدات واجبة   . الة يهودا السريانية ما سلموا أن الرسالة الثانية لبطرس، والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا، ورس           

   .إىل هنا انتهى كالم بلسن" التسليم، وكذا كان حال كنائس العرب لكننا نسلم
  

ِسِرل وكذا كنيسة أورشليم يف عهده ما كانوا يـسلمون  : " من الد الرابع من تفسريه     175يف الصفحة   ) الرذر(قال  
إن : "323مث قـال يف الـصفحة   " رست القانوين الذي كتبـه كتاب املشاهدات وال يوجد اسم هذا الكتاب يف الفه        

شرحا وتـرك أي    ) بارهي بريوس وال يعقوب   (مشاهدات يوحنا ال توجد يف الترمجة السريانية القدمية، وما كتب عليه            
ذا هـو  يف فهرسته الرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا، ورسالة يهودا ومشاهدات يوحنا وه      ) بدجسو(

إن روز  ): "كاتلك هرلـد  ( من   1844 من الد السابع املطبوع سنة       206ويف الصفحة   " رأي السريانيني اآلخرين  
 من كتابه إن كثرياً من حمققي الربوتستنت ال يسلمون كون كتـاب املـشاهدات واجـب                 161كتب يف الصفحة    

ورسائله وكتاب املشاهدات ال ميكن أن تكـون مـن          بالشهادة  القوية أن إجنيل يوحنا       ) بروبرايوالد(التسليم، وأثبت   
  ".تصنيف مصنف واحد

قال ديونيسيش أخرج بعض القـدماء      : "يف الباب اخلامس والعشرين من الكتاب السابع من تارخيه        ) يوسى بيس (وقال  
 العقـل  كتاب املشاهدات عن الكتب املقدسة واجتهد يف رده، وقال هذا كله ال معىن له وأعظم حجاب اجلهالة، وعدم 

امللحد إىل  ) سرن سن (ونسبته إىل يوحنا احلواري غلط، ومصنفه ليس حبواري، وال رجل صاحل وال مسيحي بل نسبه                
يوحنا، لكين ال أقدر على إخراجه عن الكتب املقدسة، ألن كثرياً من األخوة يعظمونه وأما أنا فأسلم أنه من تـصنيف                
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لشخص كان حوارياً، ولد زبدي أخا يعقوب مصنف اإلجنيل، بل يعلـم       رجل إهلامي، لكن ال أسلم بالسهولة أن هذا ا        
من احملاورة وغريها أنه ليس حبواري وكذلك ليس مصنفه يوحنا الذي جاء ذكره يف كتاب األعمـال، ألن جميئـه يف                     

بـارة  قربان كتب عليهما اسم يوحنا، ويعلـم مـن الع        ) إفسس(يف  . مل يثبت، فهذا يوحنا آخر من أهل إيشيا       ) إيشيا(
واملضمون أن يوحنا اإلجنيلي ليس مصنف هذا الكتاب، ألن عبارة اإلجنيل ورسالته حسنة على طريقة اليوناين، ولـيس             
فيها ألفاظ صعبة خبالف عبارة املشاهدات، ألا على خالف حماورة اليوناين، يستعمل السياق الوحشي، واحلـواري ال     

امة، بل يعرب عن نفسه بصيغة املتكلم والغائب ويشرع يف املقصود بال متهيد،             يظهر امسه ال يف اإلجنيل وال يف الرسالة الع        
أمر خبالف هذا الشخص كتب يف الباب األول إعالن يسوع املسيح الذي أعطاه إياه اللّه لريى عبيده مـا ال بـد أن                       

 يوحنا أخوكم وشـريككم   ، أنا 9يكون من قريب وبينه مرسالً بيد مالكه لعبده يوحنا، يوحنا إىل السبع الكنايس اخل               
يف الضيقة، ويف ملكوت يسوع املسيح، وصربه اخل، وكتب يف اآلية الثامنة من الباب الثاين والعشرين، وأنا يوحنا الذي                   

اخل فأظهر امسه يف هذه اآليات  على خالف طريقة احلواري، ال يقال إن احلواري أظهر امسه على                  ... كان ينظر ويسمع  
، ألنه لو كان املقصود هذا ذكر خصوصية ختتص به، مثالً يوحنا بن زبدي أخو يعقـوب أو  خالف عادته ليعرف نفسه 

يوحنا املريد احملبوب للرب وحنومها، ومل يذكر اخلصوصية، بل الوصف العام مثل أخـيكم وشـريككم يف الـضيقة،                   
انتهى كالم ديوينسيش " نيوشريككم يف الصرب، وال أقول هذا باالستهزاء بل قصدي أن أظهر الفرق بني عبارة الشخص         

  ).يوسى بيس(ملخصاً من تاريخ 
أن الرسالة األوىل لبطرس صادقة إال أن الرسالة       : "يف الباب الثالث من الكتاب الثالث من تارخيه       ) يوسى بيس (وصرح  

ال أن  الثانية له ما كانت داخلة يف الكتب املقدسة يف زمان من األزمنة، لكن كانت تقرأ رسائل بولس أربع عـشرة إ                    
اختلفوا يف أن رسالة : "، مث صرح يف الباب اخلامس والعشرين من الكتاب املذكور  "بعض الناس أخرج الرسالة العربانية    

يعقوب ورسالة يهودا والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا كتبها اإلجنيليون أو أشخاص آخـرون،                 
أنـس  (ومشاهدات بطرس، ورسالة برنيا، والكتاب الذي امسه ) باشتر(لس و كان أمساؤهم هذه، وليفهم أن أعمال بو 

، ونقل يف الباب اخلامس والعـشرين  "احلواريني كتب جعلية وإن ثبت فليعد مشاهدات يوحنا أيضاً كذلك    ) يت توشن 
نة النـاس أن    احلال الذي كان على ألس    : "يف حق الرسالة العربانية هكذا    ) أرجن(من الكتاب السادس من تارخيه قول       

وأنكرهـا  " الروم وبعضهم قالوا ترمجها لوقا    )) 47(ِبِشب  (بعضهم قالوا إن هذه الرسالة كتبها كليمنت الذي كان          
نويتس برسـبتر  ( و 220الذي كان يف سنة ) وهب بويل تس   (178الذي كان يف سنة     ) أرنيس بيشب ليس  (رأساً  
إا رسالة برنيـاؤكيس  : 300الذي كان يف سنة ) كاريجنزتولني برسبتر  (، وقال   251الذي كان يف سنة     ) الروم

وسائي بـرن بـشب   ( عد رسائل بولس ثالث عشرة، ومل يعد هذه الرسالة،           212برسبتر الروم الذي كان يف سنة       
، ومل يذكر هذه الرسالة، والكنيسة السريانية إىل اآلن ال تسلم الرسـالة الثانيـة               248الذي كان يف سنة     ) كاريج
من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضـيع وقتـه، وقـال         ) اسكاجلر(والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا، وقال      لبطرس،  

ظُن أن هذه الرسـالة     : "يف الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثاين من تارخيه يف حق رسالة يعقوب            ) يوسى بيس (
، ويف  "لة يهودا لكنها تستعمل يف كثري مـن الكنـائس         جعلية لكن كثرياً من القدماء ذكروها وكذا ظُن يف حق رسا          
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هذه الرسالة رسالة يهودا األسقف الذي كان خامس عشر مـن  ): "قال كروتيس (1850تاريخ البيِبل املطبوع سنة   
  ".أساقفة أورشليم يف عهد سلطنة أيدرين

قال أرجن يف الد اخلامس مـن       : "يف الباب اخلامس والعشرين من الكتاب السادس من تارخيه        ) يوسى بيس (وكتب  
، فعلى  "شرح إجنيل يوحنا أن بولس ما كتب شيئاً إىل مجيع الكنائس والذي كتبه إىل بعضها فسطران أو أربعة سطور                  

ليست من تصنيفه بل هي جعلية نسبت إليه، ولعل مقدار سطرين أو أربعة             ) بولس(الرسائل املنسوبة إىل    ) أرجن(قول  
إن هذا  : "ن كالم بولس أيضاً، وإذا تأملت يف األقوال املذكورة ظهر لك أن ما قال فاستس              سطور يوجد يف بعضها م    

حـق ال  " العهد اجلديد ما صنفه املسيح وال احلواريون بل صنفه رجل جمهول االسم ونسب إىل احلواريني ورفقـائهم            
وكتاب املـشاهدات كانـت     ريب فيه، ولقد أصاب يف هذا األمر، وقد عرفت يف الفصل األول أن الرسائل الست                

، مث قبلـت الرسـائل      325الذي كان انعقد يف سنة      ) نائسي(، وما سلمها حمفل     363مشكوكة مردودة إىل سنة     
، وبقي كتاب املشاهدات مشكوكاً مردوداً يف هذا احملفل أيضاً فقبل يف حمفـل        364الست يف حمفل لوديسيا يف سنة       

  . ليس حجة، وقبول هذين احمللفني397يف سنة ) كاريج(
  

فألن علماء احملافل الستة كلها سلموا كتاب يهوديت، وأن علماء حمفل لوديسيا سلموا عشر آيات من الباب        : أما أوالً 
وكتاب ) وزدم(سلموا كتاب   ) كاريج(، وأن علماء حمفل     )أستري(العاشر، وستة أبواب بعد الباب العاشر من كتاب         

وكتاب املقابيني، وسلم حكمهم يف هذه الكتب علماء احملافـل      ) يا ستيكس أيكليز(وكتاب  ) باروخ(وكتاب  ) طوبيا(
الثالثة الالحقة، فلو كان حكمهم بدليل وبرهان لزم تسليم الكل، وإن كان بال برهان كما هو احلق يلزم رد الكـل،         

ما يف كتـاب  فالعجب أن فرقة الربوتستنت تسلم حكمهم يف الرسائل الست وكتاب املشاهدات، وترده يف غريها سي      
يهوديت الذي اتفق على تسليمه احملافل الستة، وال يتمشى عذرهم األعرج بالنسبة إىل الكتب املردودة عنـدهم غـري     

إنه حصل له أصل يهوديت وأصل طوبيا يف لسان الديك، وأصل           : كتاب أستري، بأن أصوهلا فقدت، ألن جريوم يقول       
يكس يف اللسان العربي، وترجم هذه الكتب من أصـوهلا، فيلـزم            الكتاب األول للمقابيني وأصل كتاب أيكليزيا ست      

عليهم أن يسلموا هذه الكتب اليت حصل أصوهلا جلريوم، على أنه يلزم عليهم عدم تسليم إجنيل مىت أيضاً ألن أصـله                     
  .مفقود

  
ون الروايات الواهيـة،    أنه ما كان تتقيد الروايات يف قدمائهم، وكانوا يصدق        ) هورن(فألنه قد ثبت بإقرار     : وأما ثانياً 

ويكتبوا والذين جاؤوا من بعدهم يتبعون أقواهلم، فاألغلب أنه وصلت إىل علماء احملافل أيضاً بعض الروايات الواهية                 
  .يف باب هذه الكتب، فسلموها بعد ما كانت مردودة إىل قرون

  
أن الترمجة اليونانية كانـت     ] 1: [ال ترى فألن حال الكتب املقدسة عندهم كحال االنتظامات والقوانني أ        : وأما ثالثاً 

معتربة يف أسالفهم من عهد احلواريني إىل القرن اخلامس عشر، وكانوا يعتقدون أن النسخة العربانية حمرفة والصحيحة                 
] 2[هي هذه، وبعد ذلك انعكس األمر،وصارت احملرفة صحيحة، والصحيحة غلطاً وحمرفة فلزم جهل أسالفهم كافة                
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بعدم صحته تركوه وأخذوه ) أرجن(يال كان معترباً عند أسالفهم على وفْق الترمجة اليونانية، وملا حكم            وأن كتاب دان  
كانت مسلمة إىل القرن السادس عشر مث تكلموا عليها يف القرن           ) أرس تيس (وأن رسالة   ] 3) [يودوشن(من ترمجة   

وحمرفـة  ) الكاثلك(لترمجة الالطينية معتربة عند   وأن ا ] 4[السابع عشر فصارت كاذبة عند مجهور علماء الربوتستنت         
وأن الكتاب الصغري للتكوين كان معترباً صحيحاً إىل القرن اخلامس كما ستعرف يف       ] 5[غري معتربة عند الربوتستنت     

وأن الكتاب الثالث لعـزرا تـسلمه كنيـسة         ] 6[الباب الثاين، مث يف القرن السادس عشر صار غري صحيح وجعلياً            
إىل اآلن وفرقة الكاثلك والربوتستنت تردانه، وأن زبور سليمان سلمه قدماؤهم وكـان مكتوبـاً يف         ) 48) (كريك(

واآلن يعد جعليـاً، ونرجـو أـم بالتـدريج          ) كودكس اسكندريانوس (كتبهم املقدسة ويوجد إىل اآلن يف نسخة        
  .سيعترفون جبعلية الكل إن شاء اللّه
 ال يوجد سند متصل عندهم ال لكتب العهد العتيق، وال لكتب العهد اجلديد، وإذا               فظهر مما ذكرت للناظر اللبيب أنه     

ضيق عليهم يف هذا الباب فتارة يتمسكون بأن املسيح شهد حبقية كتب العهد العتيق، وستعرف حال هذه الـشهادة                   
  مفصالً يف جواب املغالطة الثانية من الباب الثاين فانتظره 

 
 

  ن هذه الكتب مملوءة من االختالفات واألغالطيف بيان أ: الفصل الثالث
  

  :وأنا أجعل هذا الفصل قسمني وأورد يف كل قسم أمثلة
 

  يف بيان االختالفات: القسم األول
  

األول من قابل الباب اخلامس واألربعني والسادس واألربعني من كتاب حزقيال بالباب الثامن والعشرين والتاسع               ] 1[
  د اختالفاً صرحياً يف األحكام والعشرين من سفر العدد وج

بني الباب الثالث عشر من كتاب يوشع والباب الثاين من سفر استثناء يف بيان مرياث بين جاد اختالف صـريح،               ] 2[
  وأحد البيانني غلط يقيناً، كما عرفت يف الفصل الثاين يف حال كتاب يوشع 

ول من أخبار األيام يف بيان أوالد بنيامني، وكذا بينـهما       يوجد االختالف بني الباب السابع والثامن من السفر األ        ] 3[
وبني الباب السادس واألربعني من سفر التكوين، وأقر علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن ما وقع يف الـسفر                    

  األول من أخبار األيام غلط، كما ستعرف يف املقصد األول من الباب الثاين 
 السفر األول من أخبار األيام من اآلية التاسعة والعشرين إىل اآلية الثامنة والثالثني، ويف     يوجد بني الباب الثامن من    ] 4[

آدم (الباب التاسع من السفر املذكور من اآلية اخلامسة والثالثني إىل الرابعة واألربعني اختالف بـني األمسـاء، وقـال        
إن عزرا وجد كتابني توجـد فيهمـا هـذه الفقـرات        إن علماء اليهود يقولون     : "يف الد الثاين من تفسريه    ) كالرك

  ، "باختالف األمساء ومل حيصل له متييز بأن أيهما أحسن فنقلهما
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 بعدد وحساب الـشعب     2وأتى يواب   : "اآلية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثاين هكذا          ] 5[
 بالسيف، ورجال يهودا عدم مخسمائة ألف رجـل         للملك، وكان عدد بين إسرائيل مثامنائة ألف رجل بطل، يضرب         

ودفع إحصاء القـوم إىل     : "واآلية اخلامسة من الباب احلادي والعشرين من السفر األول من أخبار األيام هكذا            " مقاتلة
داود وكان عدد بين إسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل جاذب سيف، ويهودا أربعمائة ألف وسبعون ألـف رجـل                    

  هما اختالف يف عدد بين إسرائيل مبقدار ثلثمائة ألف ويف عدد يهودا بقدر ثالثني ألفاً فبين" مقاتلة
: وأتى جاد إىل داود وأخربه قـائالً      : "اآلية الثالثة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثاين هكذا           ] 6[

ة من الباب احلادي والعشرين من السفر األول    اخل، ويف اآلية الثانية عشر    " إما أن يكون سبع سنني جوعاً لك يف أرضك        
اخل ففي األول سبع سنني، ويف الثاين ثالث سنني وقد أقر مفـسروهم             ) إما ثالث سنني جوعاً   : (من أخبار األيام هكذا   

  أن األول غلط 
اثنان وعشرون  وكان قد أتى على أحِزيا      : "اآلية السادسة والعشرون من الباب الثامن من سفر امللوك الثاين هكذا          ] 7[

ابن اثنني وأربعـني    : "اخل واآلية الثانية من الباب الثاين والعشرين من السفر الثاين من أخبار األيام هكذا             " سنة إذ ملك  
اخل فبينهما اختالف، والثاين غلط يقيناً كما أقر به مفسروهم، وكيف ال يكـون غلطـاً وإن أبـاه                   " سنة كان أحزيا  

بعني سنة وجلس هو على سرير السلطنة بعد موت أبيه متصالً كما يظهر مـن البـاب    حني موته كان ابن أر    ) يهورام(
  السابق، فلو مل يكن غلطاً يلزم أن يكون أكرب من أبيه بسنتني 

" وكان يواخني يوم ملك ابن مثاين عشرة سنة: "اآلية الثامنة من الباب الرابع والعشرين من سفر امللوك الثاين هكذا         ] 8[
ابن مثاين سنني كـان    : "اسعة من الباب السادس والثالثني من السفر الثاين والثالثني من أخبار األيام هكذا            اخل واآلية الت  
  اخل فبينهما اختالف، والثاين غلط يقيناً، كما أقر مفسروهم، وستعرف يف املقصد األول من الباب الثاين " يواخني ملك

ن سفر صموئيل الثاين واآلية احلادية عشرة من الباب احلادي عـشر   بني اآلية الثامنة من الباب الثالث والعشرين م       ] 9[
): قال داكتركين كـات   : (يف ذيل شرح عبارة صموئيل    ) آدم كالرك (من سفر امللوك من أخبار األيام اختالف، وقال         

  ففي هذه اآلية الواحدة ثالثة أغالط " إن يف هذه اآلية ثالثة حتريفات جسيمة"
س والسادس من سفر صموئيل الثاين أن داود عليه السالم جاء بتابوت اللّه بعـد حماربـة            صرح يف الباب اخلام   ] 10[

الفسطانيني، وصرح يف الباب الثالث عشر والرابع عشر من السفر األول من أخبار األيام أنه جـاء بالتـابوت قبـل                     
  ا غلطاً حماربتهم، واحلادثة واحدة كما ال خيفى على ناظر األبواب املذكورة، فيكون أحدمه

 من الباب السابع من سفر التكوين أن اللّـه          6 و   8 من الباب السادس، ومن اآلية       20 و   19يعلم من اآلية    ] 11[
 و 2كان أمر نوحاً عليه السالم أن يأخذ من كل طري ويمة وحشرات األرض اثنني اثنني ذكراً وأنثى، ويعلم من اآلية             

ن كل يمة طاهرة، ومن كل طري طاهراً كان أو غري طاهر سـبعة أزواج،   من الباب السابع أنه كان أمر أن يأخذ م       3
  ومن كل يمة غري طاهرة اثنني اثنني 

يعلم من الباب احلادي والثالثني من سفر العدد أن بين إسرائيل أفنوا املديانني يف عهد موسى عليه السالم، ومـا      ] 12[
حىت الصيب الرضيع أيضاً، وكذا ما أبقوا منهم امرأة بالغة وأخـذوا غـري              أبقوا منهم ذكراً مطلقاً ال بالغاً وال غري بالغ          

  البالغات جواري ألنفسهم،
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ويعلم من الباب السادس من سفر القضاة أن املديانني يف عهد القضاة كانوا ذي قوة عظيمة حبيث كان بنو إسـرائيل                      
إذا فىن املديانيون يف عهد موسـى فكيـف         ) قولفأ(مغلوبني وعاجزين منهم وال مدة بني العهدين إال بقدر مائيت سنة            

  صاروا يف مقدار هذه املدة أقوياء حبيث غلبوا على بين إسرائيل أو عجزوهم إىل سبع سنني 
ففعل  الرب هذا الكالم يف الغد ومات كلُّ ائم املصريني، ومل ميت             : "يف الباب التاسع من سفر اخلروج هكذا      ] 13[

من خاف كلمة الرب مـن  : "مث يف هذا الباب   . فيعلم منه أن ائم املصريني ماتت كلها      " واحدة من ماشية بين إسرائيل    
فبينـهما  " عبيد فرعون هرب بعبيده ودوابه إىل البيوت، ومن مل خيطر على باله قول الرب ترك عبيده ودوابه يف احلقول           

  اختالف 
ليوم السابع والعشرين من الشهر السابع علـى         واستقر الفلك يف ا    4: "يف الباب الثامن من سفر التكوين هكذا      ] 14[

 واملياه كانت تذهب وتنقص إىل الشهر العاشر، ألنه يف الشهر العاشر يف األول مـن الـشهر بانـت    5جبال أرمينية،  
فبني اآليتني اختالف ألنه إذا ظهر رؤوس اجلبال يف الشهر العاشر، فكيف استقرت السفينة يف الـشهر                 " رؤوس اجلبال 

  .ى جبال أرمينيةالسابع عل
 بني الباب الثامن من سفر صموئيل الثاين والباب الثـامن  :االختالف اخلامس عشر إىل االختالف السادس والعشرين     

عشر من السفر األول من أخبار األيام خمالفة كثرية يف األصل العرباين، وإن أصلح املترمجون يف بعض املواضع وأنقلـها                   
  . الد الثاين من تفسريه ذيل عبارة صموئيلاملفسر من) آدم كالرك(عن كالم 

  
أيات الباب 

8  
آيات   ألفاظ سفر صموئيل الثاين

  الباب
18  

  ألفاظ سفر أخبار األيام األول

1-   
  
3-   
4-   
8-   
  
9-   

10-  
12-   
13-  
17-  

 أهـل   أخذ داود جلام اجلزية مـن يـد       
  فلسطني 

  
  هدد عزر

  ألف وسبعمائة فارس
جدا مـن    اًوأخذ امللك داود حناساً كثري    
  بطاح وبروث قرى هدد عزر

  توع ملك هدد عزر
   يورام

  من أرام
  أرام

  اخيملك وسرايا الكتاب

1-  
  
1-    
4-  
8-   
  
9-   

10-  
11-  
13-  
16-  

  أخذ قرية جاث وضياعها من يد
  أهل فلسطني

  هدد عزر
  ألف مركب وسبعة آالف فارس

عـزر   ومن طبحات ومن كون قرى هدر     
   أخذ داود حناساً كثرياً

   و ملك هدر عزرتوع
   هادورام
   هادورام

  أدوم
  مالك و شوشا الكتاب
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  .ففي هذين البابني اثنا عشر اختالفاً

  
 قال املفسرون املذكور يف بيان املخالفة بني الباب العاشر          :االختالف السابع والعشرون إىل االختالف الثاين والثالثني      

  .ألول من أخبار األياممن سفر صموئيل الثاين والباب التاسع عشر من السفر ا
  

  أيات الباب
10  

آيات   ألفاظ سفر صموئيل 
  الباب
19  

  ألفاظ سفر أخبار األيام األول

16-   
17-  
18-  
19-  
  

   سوباك رئيس اجليش هدد عزر
   وأتى إىل حالم

   ألف فارسسبعمائة مركب وأربعني
  و سوباك رئيس اجليش

16-  
17-  
18-  
19-  
  

  شوفاخ مقدم جيش هدر عزر
   موأتى عليه

   ألف راجلسبعة آالف مركب وأربعني
  و شوفاخ مقدم اجليش

  
  

   .ففي البابني ستة اختالفات
  

 2وكان لسليمان أربعون ألف مدود : "اآلية السادسة والعشرون من الباب الرابع من سفر امللوك األول هكذا ]33[
ن الباب التاسع من السفر الثـاين مـن   واآلية اخلامسة والعشرون م" يرىب عليها خيل  للمراكب واثين عشر ألف فارس        

هكذا يف التراجم الفارسـية واهلنديـة،       " وكان لسليمان أربعة آالف مدود واثنا عشر ألف فارس        : "أخبار األيام هكذا  
وآدم كالرك  .  عبارة سفر أخبار األيام فبدل لفظ األربعة بأربعني        1844وحرف مترجم الترمجة العربية املطبوعة سنة       

األحسن أن نعترف بوقوع التحريـف يف       : "اختالف التراجم والشروح ذيل عبارة سفر امللوك أوالً مث قال         املفسر نقل   
   ".العدد نظراً إىل هذه االختالفات

بني اآلية الرابعة والعشرين من الباب السابع من سفر امللوك األول، واآلية الثالثة من الباب الرابع من السفر الثاين  ]34[
ظن كبار احملققني   : "م اختالف، قال آدم كالرك يف الد الثاين من تفسريه ذيل شرح عبارة أخبار األيام              من أخبار األيا  

ومعىن البقرمي  الثـور  "  البقرمي موضع البقعيم2أن األحسن أن تسلم عبارة سفر امللوك ههنا أيضاً، وميكن أنه وقع لفظ          
ريف يف أخبار األيام فتكون عبارة أخبار األيام غلطاً عنده وقـال          ومعىن البقعيم العقد، فاعترف هذا املفسر بوقوع التح       

  ".وقع الفرق ههنا ألجل تبدل احلروف: "جامعو تفسري هنري واسكات
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وكان أحاز يوم ملَك ابن عـشرين سـنة،         : "اآلية الثانية من الباب السادس عشر من سفر امللوك الثاين هكذا           ]35[
 ووقع يف حالة ابنه حزقيال يف اآلية الثانية من الباب الثامن عشر مـن الـسفر                 اخل،" وملك ست عشرة سنة بأورشليم    

فيلزم أن يكون حزقيال ولد ألحاز يف السنة احلادية         " وكان قد أتى عليه يوم ملك مخس وعشرون سنة        : "املذكور هكذا 
 غلطاً، قال جامعو تفـسري  عشرة من عمره، وهو خالف العادة فالظاهر أن أحدمها غلط، واملفسرون أقروا بكون األول  

الغالب أن لفظ العشرين كتب يف موضع الثالثني انظـروا اآليـة            : "ذيل شرح الباب السادس عشر    ) هنري واسكات (
  ".الثانية من الباب الثامن عشر من هذا السفر

حاز حني ملك ابـن  كان أ: "يف اآلية األوىل من الباب الثامن والعشرين من السفر الثاين من  أخبار األيام هكذا       ]36[
ويف اآلية األوىل من الباب التاسع والعشرين مـن الـسفر املـذكور     " عشرين سنة وملك ست عشرة سنة يف أورشليم       

   .وههنا أيضاً أحدمها غلط والظاهر أن تكون األوىل كما عرفت" فملك حزقيا ابن مخس وعشرين سنة: "هكذا
 عشر من سفر صموئيل الثاين، واآلية الثالثة من الباب العشرين مـن             بني اآلية احلادية والثالثني من الباب الثاين       ]37[

إن عبارة سفر صموئيل صـحيحة      : "يف الد األول من تفسريه    ) هورن(السفر األول من أخبار األيام اختالف، وقال        
الح والتحريـف،   فعند عبارة سفر أخبار األيام غلط فانظروا كيف يأمر باإلص         " فلتجعل عبارة سفر أخبار األيام مثلها     

 جعل عبارة سفر صموئيل مثل عبارة سـفر أخبـار األيـام    1844والعجب أن مترجم الترمجة العربية املطبوعة سنة        
  .واإلنصاف أنه ال عجب هذه سنيحتهم العلية

ـ  : "اآلية الثالثة والثالثون من الباب اخلامس عشر من سفر امللوك األول هكذا    ]38[ ودا يف السنة الثالثة ألسـاملك يه
واآلية األوىل من الباب السادس عشر من الـسفر      " ملك بعشا بن أحيا على مجيع إسرائيل يف ترصا أربعة وعشرين سنة           

اخل فبينـهما  " ويف السنة السادسة والثالثني مللك أساصعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا     : "الثاين من أخبار األيام هكذا    
حكم األول مات يف السنة السادسة والعشرين ألسا، ويف السنة الـسادسة          اختالف وأحدمها غلط يقيناً ألن بعشا على        

والثالثني ألسا كان قد مضى على موت بعشا عشر سنني، فكيف صعد يف هذه السنة على يهوذا؟ قال جامعو تفـسري                    
: ء املسيحية ، وقال اشر الذي هو من كبار العلما       "الظاهر أن هذا التاريخ غلط    : "هنري واسكات ذيل عبارة سفر األيام     

، فهـؤالء العلمـاء   )االنقسام الذي وقع يف عهد يور بعام السلطنة ال من سلطنة أسا      (إن هذا العام سادس وثالثون من       
سلموا أن عبارة أخبار األيام غلط أما وقع لفظ السادسة والثالثني  موقع لفظ السادسة والعشرين، أو وقع لفظ امللـك                

  .أسا موقع لفظ من انقسام السلطنة
ومل يكن حرب أي بـني      : "اآلية التاسعة عشرة من الباب اخلامس عشر من السفر الثاين من أخبار األيام هكذا              ]39[

وهي خمالفة أيضاً لآلية الثالثة والثالثني من الباب اخلامس عـشر مـن   " أسا وبعشا إىل سنة مخس وثالثني من ملك أسا  
  .سفر امللوك األول كما عرفت يف االختالف السابق

يف اآلية السادسة عشرة من سفر امللوك األول عدد املوكلني ثالثة آالف وثلثمائة، ويف اآلية الثانية مـن البـاب     ]40[
الثاين من السفر الثاين من أخبار األيام ثالثة آالف وستمائة، وحرف مترمجو الترمجة اليونانية يف سفر امللوك فكتبوا ثالثة        

  .آالف وستمائة
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ويف "  يسع ألفـي فـرق  2وكان البحر : " ادسة والعشرين من الباب السابع من سفر امللوك األوليف اآلية الس ]41[
يسع ثالثـة آالف فـرق، واجلملـة األوىل يف    : "اآلية اخلامسة من الباب الرابع من السفر الثاين من أخبار األيام هكذا       

:  هكـذا  1845 الترمجة الفارسية سنة     ويف" دوهزاربت دران كنجيد  : " هكذا 1838الترمجة الفارسية املطبوعة سنة     
ترمجـة  ) وسه هزاربت دران كنجيـد    : (1838واجلملة الثانية هكذا ترمجة فارسية سنة       ) دوهزارخم أب ميكرفت  (

  فبينهما اختالف وتفاوت ألف ) وسه هزارخم أب كرفته نكاه ميداشت: (1845فارسية سنة 
بع من كتاب حنميا وجد بينهما اختالفـاً عظيمـاً يف أكثـر             من قابل الباب الثاين من كتاب عزرا بالباب السا        ]42[

الذين جاؤوا مـن    : املواضع، ولو قطعنا النظر عن االختالف ففيهما غلط آخر، وهو أما اتفقا يف حاصل اجلمع وقاال               
ل ذا القدر بابل إىل أورشليم بعد ما أطلقوا من أسر بابل اثنان وأربعون ألفاً وثلثمائة وستون شخصاً، وال خيرج احلاص                 

، والعجب  31089 ويف الثاين    29818لو مجعنا، ال يف كالم عزرا وال يف كالم حنميا، بل حاصل اجلمع يف األول                
يف الباب األول من الكتاب احلادي عشر من ) يوسيفس(أن هذا اجلمع االتفاقي أيضاً غلط  على تصريح املؤرخني، قال           

، قال جامعو تفسري    "شليم اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون شخصاً       إن الذين جاؤوا من بابل إىل أور      : "تارخيه
وقع فرق كثري يف هذا الباب والباب السابع من كتاب حنميـا مـن غلـط    : "ذيل شرح عبارة عزرا ) هنري واسكات (

اليونانية يف شـرح املـنت     الكتاب، وملا ألفت الترمجة اإلنكليزية صحح كثري منه بقابلة النسخ، ويف الباقي تعني الترمجة               
  ".العربي

إم يف صدد التصحيح الذي هو يف احلقيقة التحريف من القـرون، لكـن   : فانظر أيها اللبيب هذا حال كتبهم املقدسة 
األغالط باقية فيها، واإلنصاف أن هذه الكتب غلط من األصل، وال تقصري للمصححني غري هذا، إـم إذا عجـزوا                    

ذين هم برآء من هذا، ومن تأمل اآلن يف هذين البابني وجد االختالفات واألغالط أزيـد مـن                  ينسبون إىل الكاتبني ال   
  .عشرين وال أعلم من حال الغد أم كيف يفعلون وكيف حيرفون

" أن أم ابيا ميخيا بنت أوريايل من جبعة   : "يف اآلية الثانية من الباب الثالث عشر من السفر الثاين من أخبار األيام            ]43[
، ويعلم مـن اآليـة   )معخا بنت أيب شالوم  (م من اآلية العشرين من الباب احلادي عشر من السفر املذكور أن أمه              ويعل

  .السابعة والعشرين من الباب الرابع عشر من سفر صموئيل الثاين أنه ما كان أليب شالوم إال بنت واحدة امسها ثامار
: سرائيل ملا قتلوا سلطان أورشليم كانوا تسلطوا على ملكـه يعلم من الباب العاشر من كتاب يوشع أن بين إ  ]44[

   . والستني من الباب اخلامس عشر من الكتاب املذكور أم ما كانوا تسلطوا على مملكة أورشليم ومن اآلية الثالثة
د أن يعد بـين  يعلم من اآلية األوىل من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثاين أن اللّه ألقى يف قلب داو            ]45[

احلادي والعشرين من السفر األول من أخبار األيام أن امللقي كان ] 96ص [إسرائيل، ويعلم من اآلية األوىل من الباب       
  .الشيطان، وملا مل يكن اللّه خالق الشر عندهم لزم االختالف القوي

 نسب املسيح الذي يف إجنيل مـىت        من قابل بيان   :االختالف السادس و األربعون إىل االختالف احلادي و اخلمسون        
] 2. [يعلم من مىت أنه يوسف بن يعقوب، ومن لوقا أنه ابن هايل] 1: [بالبيان الذي يف إجنيل لوقا وجد ستة اختالفات      

يعلم من  ] 3. [يعلم من مىت أن عيسى من أوالد سليمان بن داود عليهم السالم، ومن لوقا أنه من أوالد ناثان بن داود                   
آباء املسيح من داود إىل جالء بابل سالطني مشهورون، ومن لوقا أم ليسوا بسالطني وال مشهورين غري                 مىت أن مجيع    
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يعلم من مىت أن اسم ابـن       ] 5. [يعلم من مىت أن شلتائيل بن يوخانيا، ويعلم من لوقا أنه ابن نريى            ] 4. [داود وناثان 
 بين زور بابل مكتوبة يف الباب الثالث من الـسفر األول            زور بابل أبيهود، ومن لوقا أن امسه ريصا، والعجب أن أمساء          

من داود إىل املسيح عليهما السالم ستة       ] 6. [من أخبار األيام، وليس فيها أبيهود وال ريصا فاحلق أن كالً منهما غلط            
يح مدة ألـف سـنة   وعشرون جيالً على ما بين مىت، وواحد وأربعون جيالً على ما بين لوقا، وملا كان بني داود واملس            

فعلى األول يكون يف مقابلة كل جيل أربعون سنة وعلى الثاين مخسة وعشرون، وملا كان االختالف بني البيانني ظاهراً                   
بادي التأمل حتري فيهما العلماء املسيحية من زمان اشتهار هذين اإلجنيلني إىل اليوم، ووجهوا بتوجيهات ضعيفة، ولذلك                 

، وغريهم بأما خمتلفان اختالفاً معنوياً،      )اكهارن وكيسر وهيس وديوت ووى نروفرش     (مثل  اعترف مجاعة من احملققني     
وهذا حق وعني اإلنصاف، ألنه كما صدر عن اإلجنيليني أغالط واختالفات يف مواضع أخر، كذلك صدر االخـتالط                  

ن بعيداً، وآدم كـالرك يف ذيـل   ههنا، نعم لو كان كالمهم خالياً عنها سوى هذا املوضع كان التأويل مناسباً وإن كا            
) هارمرسى(شرح الباب الثالث من إجنيل لوقا نقل التوجيهات وما رضي ا وحتري، مث نقل عذراً غري مسموع من مستر           

كان أوراق النسب حتفظ يف اليهود حفظاً جيداً، ويعلم كلُّ ذي علم أن             : " من الد اخلامس هكذا    408يف الصفحة   
 واملتأخرين، كما أنه فهـم يف املواضـع         8بيان نسب الرب اختالفاً حتري فيه احملققون من القدماء          مىت ولوقا اختلفا يف     

األخر االعتراض يف حق املؤلف، مث صار هذا االعتراض حامياً له، فكذلك هذا أيضاً إذا صفا يصري حامياً قويـاً لكـن        
إن أوراق (وما قال ) حملققون من القدماء واملتأخرين   بأن هذا االختالف اختالف حتري فيه ا      (فاعترف  " الزمان يفعله هكذا  

مردود، ألن هذه األوراق صارت منتشرة برياح احلوادث، ولذلك غلـط           ) النسب كانت حتفظ يف اليهود حفظاً جيداً      
عزرا والرسوالن عليهما السالم يف بيان بعض النسب، وهذا املفسر يعترف به أيضاً، كما ستعرف يف الشاهد الـسادس     

ن املقصد األول من الباب الثاين، وإذا كان احلال يف عهد عزرا هكذا فكيف يظن يف عهد احلـواريني؟ وإذا مل                     عشر م 
يبق أوراق نسب الكهنة والرؤساء حمفوظة، فأي اعتراف بورق نسب يوسف النجار املسكني، وإذا كان ثالثة أشخاص               

 التمييز بني الغلط والصحيح، فكيف يظن مبترجم إجنيل مىت     من األنبياء املعتربين غلطوا يف بيان النسب، ومل يقدروا على         
الذي مل يعلم إىل اآلن امسه، فضالً عن وثَاقة أحواله وفضالً عن كونه ذا إهلام، وبلوقا الذي مل يكن من احلواريني يقيناً،                      

، ومل حيصل هلما التمييـز  ومل يثبت كونه ذا إهلام، فالغالب أنه حصل هلما ورقتان خمتلفتان يف بيان نسب يوسف النجار        
بني الصحيح والغلط، فاختار أحدمها بظنه إحدى الورقتني، واآلخر الورقة األخرى، ورجاء املفسر املذكور بأن الزمان                
يفعله هكذا رجاء بال فائدة، ألنه إذا مل يصف إىل مدة ألف ومثامنائة، سيما يف هذه القرون الثالثة األخرية اليت شـاعت            

 والنقلية فيها يف ديار أوربا، وتوجهوا إىل حتقيق كل شيء، حىت إىل حتقيق امللة  أيضاً فأصـلحوا يف امللـة   العلوم العقلية 
أوالً إصالحاً ما، فحكموا على املذهب العمومي يف أول الوهلة بأنه باطل، وعلى البابا الذي كان مقْتدي امللـة بأنـه                     

 فرق مث كانوا يزيدون يف اإلصالح يوماً فيوماً حىت ترقى احملققون غري             جاهل غدار، مث اختلفوا يف اإلصالح وافترقوا إىل       
احملصورين منهم ألجل زيادة حتقيقهم إىل أعلى درجة اإلصالح، حىت فهموا امللـة املـسيحية كاحلكايـات الباطلـة                   

كون متـى كتـب   واخلياالت الواهية، فظن الصفاء يف زمان آخر ظن عبث، والتوجيه املشهور اآلن هذا أنه جيوز أن ي                
نسب يوسف، ولوقا كتب نسب مرمي، ويكون يوسف ختن هايل، وال يكون هلايل ابن فنسب اخلنت إليه، وأدخـل يف                    

أن املسيح على هذا التقدير يكون من أوالد ناثـان، ال مـن أوالد   : األول: سلسلة النسب وهذا التوجيه مردود لوجوه     
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اعتبار لنسب يوسف النجار يف حقه، فيلزم أن ال يبقى املسيح مـسيحاً،  سليمان، ألن نسبه احلقيقي من جانب أمه وال     
من أخرج سليمان عن نسب املسيح فقد أخـرج         : "يف رد هذا التوجيه   ) كالوين(ولذلك قال مقتدي فرقة الربوتستنت      

  ".املسيح من كونه مسيحاً
مي بنت هايل، ومن أوالد ناثان، وجمرد االحتمال        أن هذا التوجيه ال يصح إال إذا ثبت من التواريخ املعتربة أن مر            : والثاين

ومل ) كـالوين (ال يكفي هلذا، سيما يف الصورة اليت يرده احملققون فيها، مثل آدم كالرك املفسر وغريه، ويرده مقتداهم                  
يثبت هذان األمران بدليل ضعيف فضالً عن القوي، بل ثبت عكسهما ألنه صرح يف إجنيل يعقوب أن اسم أبوي مرمي                     

وهذا اإلجنيل وإن مل يكون إهلامياً، ومن تصنيف يعقوب احلواري عند أهل التثليث املعاصـرين لنـا،   ) هويا قيم وعانا ي(
لكن ال شك أنه من جعل بعض أسالفهم وقدمي جداً، ومؤلفه من القدماء الذين كانوا يف القرون األوىل، فـال تـنحط             

أنه صرح يف بعض  الكتب      ) اكستاين(د احتمال ال يكون له سند، وقال        رتبته عن رتبة التواريخ املعتربة، وال يقاومه جمر       
وهذا ينايف كوا من أوالد ناثان، وإذا الحظنا ما وقع   ) أن مرمي عليها السالم من قوم الوى      (اليت كانت توجد يف عهده      

 كل امـرأة تتـزوج    يف الباب السادس والثالثني من سفر العدد أن كل رجل يتزوج بامرأة من سبطه وقبيلته، وكذلك               
برجل من سبطها وقبيلتها، وال ختتلط األسباط بعضها ببعض، وما وقع يف الباب األول من إجنيل لوقا أن زوجة زكريـا     
كانت من بنات هارون ومرمي عليها السالم كانت قريبة لزوجة زكريا وهذه كانت من بنات هارون قطعـاً، فتكـون           

كذلك كان زوجها املزعوم أيضاً من أوالد هارون، حبكم التوراة، ويكـون            مرمي من بنات هارون، أيضاً، وإذا كانت        
بيان كل من اإلجنيلني غلطاً من جعليات أهل التثليث، ليثبت أن عيسى عليه السالم كان من أوالد داود، وال يطعـن                     

الثـاين مل يطلـع أحـد    اليهود يف كونه مسيحاً موعوداً ألجل هذا، وملا مل تكن هذه األناجيل مشهورة إىل آخر القرن   
  .احملرفني على التحرير اجلعلي لآلخر فوقعا يف االختالف

أنه لو كانت مرمي بنت هايل لظهر األمر للقدماء، ولو كان هلم علم بذلك ملا وجهوا بتوجيهات ركيكة يردها                   : والثالث
ديـوس  : (وألفاظ لوقا هكذا  ) وسفيعقوب اكينيسي تون ي   : (أن ألفاظ مىت هكذا   : والرابع. املتأخرون ويشنعون عليها  

  .فيعلم من كلتا العبارتني، أن كالً من مىت ولوقا يكتبان نسب يوسف) يوسف توهايب
أن اخلنت  : لو فرضنا أن مرمي كانت بنت هايل فال يصح ما يف لوقا إال بعد أن يثبت أن اليهود كان زواجهم                   : واخلامس

 ويكتب فيها يف موضع االبن، لكنه مل يثبت هذا األمـر إىل اآلن  إذا مل يكن لزوجته أخ كان يدخل يف سلسلة النسب،         
بوجه يعتمد عليه، وهوسات بعض علماء الربوتستنت واستنباطهم الضعيف القابل للرد ال يتم علينا وحنـن ال ننكـر                   

بية أو أستاذه أو    انتساب شخص إىل آخر مطلقاً، بل جيوز عندنا أيضاً أنه إذا كان ذلك اآلخر من أقاربه النسبية أو السب                  
مرشده، ومشهوراً ألجل املرتلة الدنياوية أو الدينية ينسب هذا الشخص إليه فيقال مثالً أنه ابن األخ أو األخت أو خنت                    
لفالن األمري أو السلطان، أو تلميذ لفالن الفاضل أو مريد للشيخ الفالين، لكن هذا االنتساب أمر واإلدخال يف سلسلة                   

 زوجته، وكون هذا زواج اليهود أمر آخر فنحن ننكر هذا األمر اآلخر، ونقول إنه مل يثبـت أنـه    النسب بأنه ابن أليب   
  .كان زواجهم كذلك
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إجنيل مىت هذا مل يكن مشهوراً معترباً يف عهد لوقا، وإال فكيف يتصور أن يكتب لوقا نسب املـسيح حبيـث                     ) فائدة(
احملققون من القدماء واملتأخرون سلفاً وخلفاً وال يزيد حرفاً أو حرفني           خيالف حترير مىت يف بادئ الرأي خمالفة حتير فيها          

  .للتوضيح حبيث يرتفع االختالف
 
  

 من قابل الباب الثاين من إجنيل مىت بالباب الثاين من إجنيل لوقـا  :االختالف الثاين و اخلمسون و الثالث و اخلمسون        
  :  يكون كل منهما إهلامياً، وأنا أكتفي بنقل اختالفنيوجد اختالفاً عظيماً حبيث جيزم أنه ال ميكن أن

يعلم من كالم مىت أن أبوي املسيح بعد والدته أيضاً كانا يقيمان يف بيت حلم، ويفهم من بعض كالمه أن هـذه                      ] 1[
ـ                       صر، اإلقامة فيه كانت إىل مدة قريبة من سنتني، وجاء اوس هناك مث ذهبا إىل مصر، وأقاما مدة حياة هـريود يف م

ورجعا بعد موته، وأقاما يف ناصرة، ويعلم من كالم لوقا أن أبوي املسيح بعد ما مت مدة نفاس مرمي ذهبا إىل أورشـليم،           
وبعد تقدمي الذبيحة رجعا إىل ناصرة، وأقاما فيها وكانا يذهبان منها إىل أورشليم يف أيام العيد من كل سـنة، وأقـام                      

الع األبوين ثالثة أيام يف أورشليم، وعلى كالمه ال سبيل يء اـوس يف بيـت            املسيح يف السنة الثانية عشرة بال إط      
حلم، بل لو فرض جميئهم يكون يف ناصرة ألن جميئهم يف أثناء الطريق أيضاً بعيد، وكذا ال سبيل لذهاب أبويه إىل مصر                      

  . ال إىل غريهاوإقامتهما فيها ألنه صريح يف أن يوسف مل يسافر قط من أرض اليهود ال إىل مصر و
يعلم من كالم مىت أن أهل أورشليم وهريود ما كانوا عاملني بوالدة املسيح قبل أخبار اوس، وكانوا معاندين له،                   ] 2[

ويعلم من كالم لوقا أن أبوي املسيح ملا ذهبا إىل أورشليم بعد مدة النفاس لتقدمي الذبيحة، فسمعان الذي كان رجـالً                     
دس وكان قد أوحى إليه أنه ال يرى املوت قبل رؤية املسيح، أخذ عيسى عليه السالم على ذراعيه                  صاحلاً ممتلئاً بروح الق   

يف اهليكل وبني أوصافه، وكذلك حنة النبية وقفت تسبح الرب يف تلك الساعة، وأخربت مجيع املنتظرين يف أورشـليم،      
لئ بروح القدس يف اهليكل الذي كان جممع الناس         فلو كان هريود وأهل أورشليم معاندين للمسيح ملا أخرب الرجل املمت          

حام لإلجنيـل   ) نورتن(يف كل حني، وملا أخربت النبية ذا اخلرب يف أورشليم اليت كانت دار السلطنة هلريود، والفاضل                 
   .لكنه ههنا سلم االختالف احلقيقي بني البيانني وحكم بأن بيان مىت غلط وبيان لوقا صحيح

لرابع من إجنيل مرقس أن املسيح أمر اجلماعة بالذهاب وحدث التموج واهليجان يف البحر بعـد                يعلم من الباب ا   ]54[
وعظ التمثيالت، ويعلم من الباب الثامن من إجنيل مىت أن احلالني املذكورين بعد وعظ اجلبل، وكتب وعظ التمثـيالت   

ثرياً، ألن بني الوعظني مدةً مديدة فأحـدمها        يف الباب الثالث عشر، فهذا الوعظ متأخر عن احلالني املذكورين تأخراً ك           
غلط ألن التقدمي والتأخري يف تاريخ الوقائع وتوقيت احلوادث من الذين يدعون أم يكتبون باإلهلام أو يدعى هلم ذلـك          

  .مبرتلة املناقضة
إىل أورشليم، وكتـب  كتب مرقس يف الباب احلادي عشر أن مباحثة اليهود واملسيح كانت يف اليوم الثالث من وصوله    

مىت يف الباب احلادي والعشرين  أا كانت يف اليوم الثاين فأحدمها غلط، وقال هورن يف بيان هذين االختالفني اللذين                    
 من الد الرابع من تفسريه املطبوع       276 و   275مر ذكرمها يف هذا االختالف واالختالف السابق عليه يف الصفحة           

  ).رج صورة ما من التطبيق يف هذه األحوالال خت( من امليالد 1822سنة 
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كتب مىت يف الباب الثامن أوالً شفاء األبرص بعد وعظ اجلبل، مث شفاء عبد قائد املائة بعد ما دخل عيسى عليـه        ]56[
السالم كفر ناحوم، مث شفاء محاة بطرس، كتب لوقا يف الباب الرابع أوالً شفاء محاة بطرس مث يف الباب اخلامس شـفاء   

  .ألبرص مث يف الباب السابع شفاء قائد املائة، فأحد البيانني غلطا
لست أنا بإيليا، كمـا هـو       : أأنت إيليا فقال  : من أنت؟ قالوا  : أرسل اليهود الكهنة والالويني إىل حيىي ليسألوه       ]57[

يل مىت قول عيـسى يف  من الباب احلادي عشر من إجن: مصرح يف الباب األول من إجنيل يوحنا، ويف اآلية الرابعة عشرة      
ويف الباب السابع عشر من إجنيـل        ".وإن أردمت أن تقبلوا فهذا هو إيليا املزمع أن يأيت         : "حق حيىي عليهما السالم هكذا    

فأجاب يسوع وقال هلم إن      "11" سأله تالميذه قائلني فلماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأيت أوالً            "10: مىت هكذا 
ولكين أقول لكم إن إيلياء قد جاء ومل يعرفوه، بل عملوا بـه كـل مـا أرادوا،     "13"  ويرد كل شيءإيلياء يأيت أوالً 

، فعلـم مـن   "حينئذ فهم التالميذ أنه قال هلم عن يوحنا املعمـدان   "13" كذلك ابن اإلنسان أيضاً سوف يتأمل منهم      
  . عليهما السالمالعبارتني أن حيىي هو إيليا املوعود، يلزم التناقض يف قول حيىي وعيسى

  
لو تدبر أحد يف كتبهم ملا أمكن له اإلذعان بكون عيسى مسيحاً موعوداً صادقاً، ولنمهد لبيان املالزمـة أربعـة        ) تنبيه(

  : أمور
أن يواقيم بن يوشا ملا أحرق الصحيفة اليت كتبها باروخ من فم أرميا عليهم السالم، نـزل الـوحي إىل أرميـا         : األول
كما هو مـصرح يف البـاب   " يف ضد يواقيم ملك يهوذا أنه ال يكون منه جالس على كرسي داودالرب يقول  : "هكذا

واملسيح عندهم ال بد أن يكون جالساً على كرسي داود، ونقل لوقا أيضاً يف الباب              . السادس والثالثني من كتاب أرميا    
  ". ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه"األول من إجنيله قول جربيل ملرمي عليهما السالم يف حق عيسى عليه السالم 

 ما جـاء،  2إن جميء املسيح كان مشروعاً مبجيء إيليا قبله، وكان من إنكار اليهود عيسى عليه السالم أن إيليا          : الثاين
أيضاً وجميؤه أوالً ضروري وقد سلم عيسى عليه السالم أيضاً أن إيليا جييء أوالً لكنه قال إنه قد جاء ومل يعرفوه، وإيليا                  

أن ظهور املعجزات وخوارق العادات عندهم ليس دليل اإلميان فضالً عن النبـوة مث              : الثالث. قد أنكر أين لست بإيليا    
: يف اآلية الرابعة والعشرين من الباب الرابع والعشرين من إجنيل مىت قول عيسى عليه السالم هكذا               . فضالً عن األلوهية  

، ويف اآليـة    " ويعطون آيات عظيمة وعجائب حىت يضلوا لو أمكن املتارين أيـضاً           سيقوم مسحاء كذَبة وأنبياء كذبة    "
الذي جميئه بعمل الـشيطان  : "التاسعة من الباب الثاين من الرسالة الثانية إىل أهل تسالونيقي قول بولس يف حق الدجال          

  ، "بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة
واجب القتل حبكم التوراة وإن كان ذا معجزات عظيمة، ومدعي األلوهية           أن من يدعو إىل عبادة غري اللّه، فهو         : الرابع

أَشنع من هذا، ويدعو إىل عبادة غري اللّه ألنه غري اللّه يقيناً كما ستعرف يف الباب الرابع مفصالً ومـدلَّالً، ويـدعو إىل           
يواقيم على حسب النسب املـدرج يف  إن عيسى عليه السالم ولد  : عبادة نفسه فإذا عرفت هذه املقدمات األربع فأقول       

إجنيل مىت، فال يكون قابالً ألن جيلس على كرسي داود حبكم املقدمة األوىل، ومل جييء قبله إيليا ألن حيىي ملا اعتـرف                      
بأنه ليس بإيليا فالقول الذي يكون خبالفه ال يقبل، وال يتصور أن يكون إيليا مرسالً من اللّه ذا وحي وإهلام وال يعرف                      

ه، فال يكون عيسى عليه السالم مسيحاً موعوداً حبكم املقدمة الثانية، وادعى األلوهية على زعم أهـل التثليـث،                   نفس
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فيكون واجب القتل حبكم املقدمة الرابعة، واملعجزات اليت نقلت يف األناجيل ليست بصحيحة عند املخالف أوالً، ولـو   
اليهود  مصيبني يف قتله، والعياذُ باللّه، وما الفرق بني هذا املـسيح           سلمت ليست دليلَ اإلميان فضالً عن النبوة، فيكون         

الذي يعتقده النصارى وبني مسيح اليهود، وكيف يعلم أن األول صادق والثاين كاذب، مع أن كـالً منـهما يـدعي          
 حجـة علـى     احلقيقة لنفسه، وكلٌّ منهما ذو معجزات باهرة على اعترافهم فال بد من العالمة الفارقة حبيث تكـون                

املخالف، فاحلمد للّه الذي جنانا من هذه املهالك بواسطة نبيه وصفيه حممد صلى اللّه عليه وسلم حىت اعتقدنا أن عيسى                    
  .ابن مرمي عليهما السالم نيب صادق ومسيح موعود بريء عن دعوى األلوهية، وافترى أهل التثليث عليه يف هذا األمر

وقع يف الباب احلادي عشر من إجنيل مـىت، والبـاب        : الختالف الثالث و الستني   االختالف الثامن و اخلمسون إىل ا     
ها أنا أُرسل أمام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقـك          : "األول من إجنيل مرقس، والباب السابع من إجنيل لوقا هكذا         

 الثالث من كتاب مالخيـا،      ، ونقل اإلجنيليون الثالثة هذا القول على رأي مفسريهم من اآلية األوىل من الباب             "قُدامك
: فبني املنقول واملنقول عنـه اخـتالف بـوجهني        " ها أنا ذا مرسل مالكي، ويسهل الطريق أمام وجهي        : "وهي هكذا 

زائد يف األناجيل الثالثة وال يوجد يف       ) ها أنا أرسل أمام وجهك مالكي     (يف هذه اجلملة    ) أمام وجهك (أن لفظ   : األول
يف ) هـورن (م مالخيا يف اجلملة الثانية بضمري املتكلم، ونقل الثالثة بضمري اخلطاب، قال  أن كال : والثاين. كالم مالخيا 

ال ميكن أن يبني سبب املخالفة بسهولة غري أن النسخ القدمية وقـع             ): "داكتر ريدلف (الد الثاين من تفسريه ناقالً عن       
   .ة، فهذه ستة اختالفات بالنسبة إىل األناجيل الثالث"فيها حتريف ما

اآلية السادسة من الباب الثاين من إجنيل مىت خمالفة لآلية           :االختالف الرابع و الستون إىل االختالف السابع و الستني        
الثانية من الباب اخلامس من كتاب ميخا، وأربع آيات من الباب الثاين من كتاب أعمال احلواريني من  اآلية اخلامـسة          

ن خمالفة ألربع آيات من الزبور اخلامس عشر على وفْق الترمجة العربية، ومن الزبـور       والعشرين إىل اآلية الثامنة والعشري    
السادس عشر على وفْق التراجم األخر من اآلية الثامنة إىل اآلية احلادية عشرة، وثالث آيات من الباب العاشـر مـن                     

تاسع والثالثني على وفْق الترمجة العربية، ومـن  الرسالة العربانية من اخلامسة إىل السابعة خمالفة لثالث آيات من الزبور ال 
الزبور األربعني على وفق التراجم األخر، واآليتان من الباب اخلامس عشر من كتاب أعمال احلواريني أعين الـسادسة                  
عشرة والسابعة عشرة خمالفتان آليتني من الباب التاسع من كتاب عاموص، أعين احلادية عشرة والثانية عـشرة، وقـد                

م مفسروهم االختالف يف هذه املواضع، واعترفوا بأن النسخة العربانية حمرفة، وهذه االختالفات وإن كانت كـثرية              سل
  .لكين ملا أمجلت قلت إا أربعة

 
  
بل كما هو مكتوب ما مل تر عـني         : "اآلية التاسعة من الباب الثاين من الرسالة األوىل إىل أهل قونيثيوس هكذا            ]68[

، وهي منقولة على حتقيق مفسريهم من اآلية الرابعة         "ن ومل خيطر على بال إنسان ما أعده اللّه للذين حيبونه          ومل تسمع أذ  
منذ الدهر مل يسمعوا ومل يقبلوا بآذام، العني مل تر اللّهم بغـريك             : "من الباب الرابع والستني من كتاب أشعياء هكذا       

  .هذا االختالف ونسبوا التحريف إىل كتاب أشعياءففرق بينهما وسلم مفسروهم " اليت هيأت ملنتظريك
أن عيسى ملا خرج من أرحيا وجد أْعميين جالسني يف الطريق وشـفامها            : كتب مىت يف الباب العشرين من إجنيله      ]69[

  .عن العمى، وكتب مرقس يف الباب العاشر من إجنيله أنه وجد أعمى واحداً امسه باريتمارس فشفاه



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

57

لباب الثامن أن عيسى ملا جاء إىل العرب إىل كورة اجلدريني استقبله جمنونان خارجان من القبـور  كتب مىت يف ا ]70[
  .فشفامها، وكتب مرقس يف الباب اخلامس ولوقا يف الباب الثامن أنه استقبله جمنون واحد خارجاً من القبور فشفاه

 القرية، ليأتيا باألتان واجلحـش وركـب   كتب مىت يف الباب احلادي والعشرين أن عيسى أرسل تلميذين إىل ] 71[
  .عليهما، وكتب الثالثة الباقون ليأتيا باجلحش فأتيا به وركب عليه

كتب مرقس يف الباب األول أن حيىي كان يأكل جراداً وعسالً برياً، وكتب مىت يف الباب احلادي عشر أنه كان                    ]72[
  .ال يأكل وال يشرب

من قابل الباب األول مـن إجنيـل يوحنـا ثالثـة       : ختالف اخلامس و السبعني   االختالف الثالث و السبعون إىل اال     
أن مىت ومرقس يكتبان أن عيسى لقي بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا           : األول: اختالفات يف كيفية إسالم احلواريني    

أن مـىت   : والثـاين . على حبر اجلليل، فدعاهم إىل اإلسالم فتبعوه، ويكتب يوحنا أنه لقي غري يعقوب عند عرب األردن               
ومرقس يكتبان أنه لقي أوالً بطرس وأندراوس على حبر اجلليل، مث لقي بعد زمان قليل يعقوب ويوحنا على هذا البحر،                    
وكتب يوحنا أن يوحنا وأندراوس لقياه أوالً يف قرب عرب األردن، مث جاء بطرس داية أخيه أندراوس، مث يف الغد ملـا                      

أن مىت ومـرقس    : والثالث. ليل لقي فيلبس مث جاء نثنائيل داية فيلبس ومل يذكر يعقوب          أراد يسوع أن خيرج إىل اجل     
يكتبان أنه ملا لقيهم كانوا مشتغلني بإلقاء الشبكة وبإصالحها، ويوحنا مل يذكر الشبكة بل ذكر أن يوحنا وأنـدراوس                   

  . أخيهمسعا وصف عيسى من حيىي عليهما السالم وجاء إىل عيسى مث جاء بطرس داية
من قابل الباب التاسع من إجنيل مىت بالباب اخلامس من إجنيل مرقس يف قصة ابنة الرئيس وجد اختالفـاً قـال    ]76[

إنه جاء وقال ابنيت قاربـت املـوت،   : إن ابنيت ماتت، وقال الثاين: إن الرئيس جاء إىل عيسى عليه السالم فقال  : األول
جاءت مجاعة الرئيس فأخربوه مبوا، وسلم احملققون من املتأخرين االخـتالف  فذهب عيسى معه فلما كانوا يف الطريق      

املعنوي ههنا فبعضهم رجح األول، وبعضهم الثاين، واستدل البعض ذا أن مىت ليس بكاتب لإلجنيل، وإال ملا كتـب                   
، واختلف العلماء املـسيحية يف    جاء واحد من بيته فأخربه مبوا     : جممالً، ولوقا موافق ملرقس يف بيان القصة غري أنه قال         

ال يعتقد مبوا بل يظن بالظن الغالب أا كانـت          ) نيندر(موت االبنة املذكورة أكانت ميتة يف احلقيقة أم ال، فالفاضل           
إا ما كانت ميتة بل كانت يف حالة الغشي، ويؤيـد  ) بالش وشلي ميشر والشاشن(ميتة يف الرؤية ال يف احلقيقة، وقال     

  .ر قول املسيح عليه السالم إن الصبية مل متت لكنها نائمة، وعلى قوهلم ال يكون ههنا معجزة إحياء امليتقوهلم ظاه
يعلم من اآلية العاشرة من الباب العاشر من إجنيل مىت واآلية الثالثة من الباب التاسع من إجنيل لوقا أن عيـسى   ]77[

العصا، ويعلم من اآلية الثامنة من الباب السادس من إجنيل مـرقس  عليه السالم ملا أرسل احلواريني كان منعهم من أخذ   
  .أنه كان أجازهم ألخذ العصا

إين حمتـاج أن  : يف الباب الثالث من إجنيل مىت جاء عيسى إىل حيىي عليهما السالم لالصطباغ فمنعه حيىي قائالً ]78[
ل عليه الروح مثل محامة، ويف الباب األول مـن          أصطبغ منك، وأنت تأيت إيلّ مث اصطبغ عيسى منه وصعد من املاء فرت            

إجنيل يوحنا مل أكن أعرفه وعرفته برتول الروح مثل محامة، ويف الباب احلادي عشر من إجنيل مىت أنه ملـا مسـع حيـىي      
أنت هو اآليت أم ننتظر آخر، فعلم من األول أن حيىي كان يعرف قبل نزول               : أعمال املسيح أرسل تلميذين إليه وقال له      

الروح، ومن الثاين ما عرف إال بعد نزول الروح، ومن الثالث أنه مل يعرف بعد نزول الروح أيضاً، ووجـه صـاحب                      
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 من كتابه حل اإلشكال العبارتني األوليتني بتوجيه رده صاحب االستبشار بأكمل وجه،             133ميزان احلق يف الصفحة     
وك، وملا كان التوجيه املذكور ضعيفاً وال يرتفع منه االخـتالف  وهذا الرد وصل إليه، وكذا رددته يف كتايب إزالة الشك       

  .بني عباريت متى تركته ههنا ألجل الطول
إن كنت أشهد لنفسي فشهاديت ليـست  : ( من الباب اخلامس من إجنيل يوحنا قول املسيح هكذا31يف اآلية  ]79[

  ).وإن كنت أشهد لنفسي فشهاديت حق: (اويف اآلية الرابعة عشرة من الباب الثامن من إجنيله هكذ) حقاً
يعلم من الباب اخلامس عشر من إجنيل مىت أن االمرأة املستغيثة ألجل شفاء بنتها كانت كنعانية، ويعلم من الباب       ]80[

  .السابع من إجنيل مرقس أا كانت يونانية باعتبار القوم، وفينقية ثورية باعتبار القبيلة
سابع أن عيسى أبرأ واحداً كان أصم وأبكم وبالغ مىت يف الباب اخلامس عشر فجعـل  كتب مرقس يف الباب ال ]81[

جاء إليه مجوع كثرية معهم عرج وعمي وخرس وشلل وآخرون كثريون فشفاهم، وهذه             : هذا الواحد مجاً غفرياً، وقال    
ها يسوع إن كُتبت واحدة فلست أظن       وأشياء أخرى كثرية صنع   : (املبالغة كما بالغ اإلجنيل الرابع يف آخر إجنيله هكذا        

فانظروا إىل ظنه الصحيح، وظناً أنه تسع هذه الكتب زاوية البيت الصغري جداً لكنهم عند          ) أن العامل نفسه يسع املكتوبة    
  .املسيحيني ذوو إهلام، فيقولون ما يشاؤون باإلهلام فمن يقدر أن يتكلم

إن واحداً منكم يسلمين، فحزنـوا  : ن عيسى قال خماطباً للحوارينييف الباب السادس والعشرين من إجنيل مىت أ ]82[
جداً وابتدأ كل واحد منهم يقول هل هو أنا يا رب، فقال الذي يغمس يده معي يف الصفحة يسلمين، فأجاب يهـوذا                      

:  السالمقال عيسى عليه : وقال هل أنا هو يا سيدي، فقال له أنت قلت، ويف الباب الثالث عشر من إجنيل يوحنا هكذا                 
إن واحداً منكم يسلمين فكان التالميذ ينظر بعضهم إىل بعض متحريين فأشار بطرس إىل تلميذ كان عيسى عليه السالم                

  .حيبه أن يسأله، فسأل فأجاب هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها يهوذا
ليهود عيسى عليه السالم أن يهوذا كان قـال لليهـود   كتب مىت يف الباب السادس والعشرين يف كيفية أسر ا ]83[

ويف الباب الثامن عشر مـن  . السالم يا سيدي وقبله، فأمسكوا  : أمسكوا من أقبله، فجاء معهم وتقدم إىل عيسى، وقال        
فأخذ يهوذا اجلند من عند رؤساء الكهنة والفرنسيني فجاء فخرج يسوع وقال هلم من تطلبـون؟،                : إجنيل يوحنا هكذا  

أنا هو، وكان يهوذا مسلمه أيضاً واقفاً معهم، فلما قال هلم إين أنا هو رجعـوا      : جابوه يسوع الناصري قال هلم عيسى     أ
يسوع الناصري أجاب عيسى، قد قلت لكـم  : من تطلبون؟ فقالوا: إىل الوراء وسقطوا على األرض فسأهلم مرة أخرى      

    .قبضوه وأمسكوهأين أنا هو فإن كنتم تطلبونين فدعوا هؤالء يذهبون، ف
أن من ادعى على بطرس أنه من تالميـذ  : األول: اختلف اإلجنيليون األربعة يف بيان إنكار بطرس بثمانية أوجه ]84[

أن اجلاريـة الـيت     : الثاين. عيسى كان على رواية مىت ومرقس جاريتني، والرجال القيام، وعلى رواية لوقا أمة ورجلني             
رس يف ساحة الدار على رواية مىت، ووسط الدار على رواية لوقا، وأسفل الدار علـى             سألت أوالً وقت سؤاهلا كان بط     

صياح الديك مـرة    : الرابع. اختالفهم يف نوع ما سئل به بطرس      : الثالث. رواية مرقس، وداخل الدار على رواية يوحنا      
ألول، ومرة أخرى بعد إنكار     كان بعد إنكار بطرس، ثالث مرات على رواية مىت ولوقا ويوحنا وكان مرة بعد إنكار ا               

قبل أن يصيح الديك تنكرين ثالثَ مـرات،        : أن مىت ولوقا رويا عن عيسى أنه قال       : اخلامس. مرتني على رواية مرقس   
جواب بطرس للجارية اليت سألت     : السادس. وروى مرقس أنه قال إنه قبل أن يصيح الديك مرتني تنكرين ثالث مرات            
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لست أدري وال أعرف    : ال فقط، وعلى رواية مرقس    : أدري ما تقولني، وعلى رواية يوحنا     ما  : عنه أوالً على رواية مىت    
جوابه للسؤال الثاين على رواية مىت كان بعد احللـف واإلنكـار   : السابع. امرأة ما أعرفه : ما تقولني، وعلى رواية لوقا    

 مرقس اإلنكار فقط، وعلى روايـة       ما أعرف هذا الرجل، وعلى رواية يوحنا كان قوله لست أنا، وعلى رواية            : هكذا
أن الرجال القيام وقت السؤال كانوا خارج الدار على ما يفهم من مرقس وكانوا وسط    : الثامن. لوقا يا رجل ما أنا هو     

  .الدار على ما يفهم من لوقا
 كان آتياً من احلقل وملا مضوا به أمسكوا مسعان رجالً قريوانياً: "يف الباب الثالث والعشرين من إجنيل لوقا هكذا ]85[

فأخذوا يسوع ومـضوا    : "ويف الباب التاسع عشر من إجنيل يوحنا هكذا       " ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع     
  ".به، فخرج وهو حامل صليبه إىل املوضع الذي يقال له موضع اجلمجمة حيث صلبوه

لساعة السادسة كان على الصليب، ومـن إجنيـل   يفهم من األناجيل الثالثة األول أن عيسى عليه السالم حنو ا ]86[
  .يوحنا أنه كان يف هذا الوقت يف حضور بيالطس النبطي

كتب مىت ومرقس أن اللصني الذين صلبا معه كانا يعريانه، وكتب لوقا أن أحدمها عيره واآلخر زجره، وقـال    ]87[
 إنك اليوم تكون معي يف الفردوس، ومترمجـو         :لعيسى عليه السالم اذكرين يا رب جئت يف ملكوتك، فقال له عيسى           

 حرفوا عبارة مىت مرقس وبـدلوا       1846 وسنة   1844 وسنة   1840 وسنة   1839التراجم اهلندية املطبوعة سنة     
  .هذه سجية ال يرجى تركها منهم. املثىن باملفرد لرفع االختالف

ى ارحتل من أرحيا وجاء إىل أورشليم، ويعلم يعلم من الباب العشرين واحلادي والعشرين من إجنيل مىت أن عيس  ]88[
من الباب احلادي عشر والثاين عشر من إجنيل يوحنا أنه ارحتل من افرامي، وجاء إىل قرية بيت عينا وبات فيها مث جـاء                       

  .إىل أورشليم
ـ : يفهم من هذه األناجيل أن عيسى عليه السالم أحيا إىل زمان عروج السماء ثالثة أموات األول   ] 89[ ة الـرئيس  ابن

العازار كما : امليت الذي نقله لوقا فقط من الباب السابع من إجنيله، والثالث: كما نقل اإلجنيليون الثالثة األولون، الثاين    
إن مل يـؤمل  : "نقل يوحنا فقط يف الباب احلادي عشر من إجنيله ويف الباب السادس والعشرين من كتاب األعمال هكذا    

قد قام : "30ويف الباب اخلامس عشر من الرسالة األوىل إىل أهل قورنثيوس هكذا        " مواتاملسيح يكن هو أول قيامة األ     
ولكن كل واحد يف رتبته، املسيح باكورة مث         "23) سيحيي اجلميع  (22" املسيح من األموات وصار باكورة الراقدين     

الـذي هـو   : " إىل قوال سائس هكذا  ويف اآلية الثامنة عشرة من الباب األول من رسالة بولس         " الذين للمسيح يف جميئه   
فهذه األقوال تنفي قيام ميت من األموات قبل املسيح،         ". البداية بكر من األموات، لكي يكون هو متقدماً يف كل شيء          

 2وإال ال يكون أول القائمني وباكورم، وال يكون متقدماً يف هذا الباب فكيف يصدق أقواله هو أول قيامة األموات                    
 وبكر من األموات، ويصدق أقواله ما وقع يف اآلية اخلامسة من البـاب            4 باكورة   3الراقدين، واملسيح   وصار باكورة   

، وما وقع يف كتاب أيـوب يف        "ومن يسوع املسيح الشاهد األمني البكري من األموات       : "األول من املشاهدات هكذا   
وال  "10،  "يهبط إىل اهلاوية ال يـصعد     كما يضمحل السحاب ويذهب هكذا من        "9: الباب السابع من كتابه هكذا    

بربرا كنـده نـابومي شـوديهن        (9) 53 (1845ترمجة فارسية سنة    " يرجع أيضاً إىل بيته وال يعرفه أيضاً مكانه       
) خبانه اش ديكربر خنوا هد كرديد ومكانش ديكروير اخنواهد  شـناخت            (10) طوركسي كه يقربمي رود برمني آيد     
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والرجل إذا اضطجع ال يقوم حىت تبلى السماء ال يستيقظ من سباته وال              (13: ابه هكذا ويف الباب الرابع عشر من كت     
إنسان ميخوابد وخنواهد برخاسـت      (12،  1838ترمجة فارسية سنة    . اخل) لعل إن مات الرجل حيىي     (14) يستنبه

) دا يازنده مي شـود    ادمي هر كاه مبري    (14) مادمكية امسان حمونشودبيدار خنواهذ شدواز خواب برخنواهد برخاست       
اخل فعلم من هذه األقوال أنه مل تصدر معجزة إحياء امليت عن املسيح قط، وقد عرفت خالف العلمـاء املـسيحية يف                      
إحياء ابنة الرئيس يف االختالف السادس والسبعني، وعلم من أقوال أيوب أن قيام املسيح من األموات أيـضاً باطـل،                    

  .املصنوعة من أكاذيب أهل التثليثوقصة موته وصلبه يف هذه األناجيل 
     .ما قلت يف إنكار معجزات األحياء على سبيل اإللزام كما علمت يف أول الكتاب) تنبيه(

يعلم من مىت أن مرمي ادلية ومرمي األخرى ملا وصلتا إىل القرب نزل مالك الرب ودحرج احلجر عـن القـرب،    ]90 [
اً ويعلم من مرقس أما وسالومة ملا وصلن إىل القرب رأين أن احلجر مـدحرج،         ال ختافا واذهبا سريع   : وجلس عليه وقال  

ويعلم من لوقا أن ملا وصلن وجدن احلجر مدحرجاً فدخلن ومل جيـدن             . وملا دخلن القرب رأين شاباً جالساً عن اليمني       
   .جسد املسيح فصرن حمتارات، فإذا رجالن واقفان بثياب براقة

مللك ملا أخرب االمرأتني أنه قد قام من األموات ورجعتا القامها عيسى عليه السالم يف الطريـق                 يعلم من مىت أن ا    ]91[
وسلم عليهما، وقال اذهبا وقوال ألخويت أن يذهبوا إىل اجلليل، وهناك يرونين، ويعلم من لوقا أن ملا مسعن من الرجلني                    

  .كتب يوحنا أن عيسى لقي مرمي عند القرب. هنرجعن وأخربن األحد عشر وسائر التالميذ ذا كله، فلم يصدقو
يف الباب احلادي عشر من إجنيل لوقا أن دم مجيع األنبياء منذ إنشاء العامل من دم هابيل إىل دم زكريا يطلب من       ]: 92[

ذ اليهود، ويف الباب الثامن عشر من كتاب حزقيان أنه ال يؤخذ أحد بذنب أحد، ويف موضع من التوراة أن األبناء تؤخ                
  .بذنوب اآلباء إىل ثالثة أجيال أو أربعة أجيال

الـذي   "4" هذا حسن ومقبول لدى خملصا اللّـه  "3: يف الباب الثاين من الرسالة األوىل إىل طيموثاوس هكذا ]93[
: اويف الباب الثاين من الرسالة الثانية إىل أهل تسالونيقي هكـذ          " يريد أن مجيع الناس خيلصون وإىل معرفة احلق يقبلون        

لكي يدانَ مجيع الذين مل يصدقوا احلق        "12" وألجل هذا سريسل إليهم اللّه عمل الضالل حىت يصدقوا الكذب          "11
فيعلم من األول أن اللّه يريد أن خيلص مجيع الناس، ويصلون إىل معرفة احلق، ومن الثاين أن اللّه يرسل                   " بل سروا باإلمث  

بهم عليه وعلماء الربوتستنت على مثل هذا املضمون يقـدحون يف املـذاهب      عليهم الضالل فيصدقون الكذب، مث يعاق     
األخرى، فيقال هلؤالء املعترضني أاغواُء اللّه الناس أوالً بإرسال عمل الضالل مث تعذيبهم عندكم قسم من أقسام النجاة                  

  .والوصول إىل معرفة احلق؟
باب الثاين والعشرين والباب السادس والعشرين مـن  كتب حال إميان بولس يف الباب التاسع وال: 96 و 95و  94

كتاب األعمال، ويف األبواب الثالثة اختالف بوجوه شىت اكتفيت منها يف هذا الكتاب على ثالثة أوجـه وأوردت يف                   
وأما الرجال املسافرون معه فوقفوا صـامتني      : "أنه وقع يف الباب التاسع هكذا     : األول: كتايب إزالة الشكوك عشرة منها    

والذين كانوا معي نظروا النـور وارتعبـوا،        : "ويف الباب الثاين والعشرين هكذا    " يسمعون الصوت وال ينظرون أحداً    
والبـاب الـسادس    ) مل يسمعوا : (ويف الثاين ) يسمعون الصوت : (ففي األول " ولكنهم مل يسمعوا صوت الذي كلمين     

قال له الرب قم وادخل املدينة فيقال       : "التاسع هكذا الثاين يف الباب    . والعشرون ساكت عن مساع الصوت وعدم مساعه      
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قال يل الرب قم واذهب إىل دمشق، وهناك يقال لك عن           : "ويف الباب الثاين والعشرين هكذا    " لك ماذا ينبغي أن تفعل    
قم وقف على رجليك ألين هلـذا ظهـرت لـك           : "ويف الباب السادس والعشرين هكذا    " مجيع ما ترتب لك أن تفعل     

ادماً وشاهداً مبا رأيت ومبا سأظهر لك به منقذاً إياك من الشعب، ومن األمم الذين أنا اآلن أرسلك إلـيهم          النتخبك خ 
لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إىل نور ومن سلطان الشيطان إىل اللّه، حىت ينالوا باإلميان يب غفـران اخلطايـا                   

يان ماذا يفعل كان موعوداً بعد وصوله إىل املدينة، ويعلم من الثالث            فيعلم من البابني األولني أن ب     " ونصيباً مع املقدسني  
أنه مل يكن موعوداً بل بينه يف موضع مساع الصوت الثالث  يعلم من األول أن الذين كانوا معه وقفوا صامتني، ويعلـم               

  .من الثالث أم كانوا سقطوا على األرض والثاين ساكت عن القيام والسقوط
وال تزن كما زنى أناس منهم فسقط : "ثامنة من الباب العاشر من الرسالة األوىل إىل أهل قورنثيوس هكذا      اآلية ال  ]97[

وكـان مـن   : "ويف اآلية التاسعة من الباب اخلامس والعشرين من ِسفْر العدد هكذا          " يف يوم واحد ثالثة وعشرون ألفاً     
  . ألف فأحدمها غلطففيهما اختالف مبقدار" مات أَربعة وعشرين ألفاً من البشر

فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب ومجيـع  : "اآلية الرابعة عشرة من الباب السابع من كتاب األعمال هكذا ]98[
وهذه العبارة دالة على أن يوسف وابنيه الذين كانوا يف مصر قبـل االسـتدعاء ليـسوا                 " عشريته مخسة وسبعني نفساً   

هذا العدد سوى يوسف وابنيه من عشرية يعقـوب، ويف اآليـة الـسابعة              بداخلني يف عدد مخسة وسبعني، بل مقدار        
فجميع نفوس آل يعقوب اليت دخلت مصر كانـت         : "والعشرين من الباب السادس واألربعني من سفر التكوين هكذا        

والد أ: "يف شرح عبارة التكوين هكذا    ) دوايل ورجرد مينت  (ويوسف وابناه داخلون يف سبعني يف تفسري        " سبعني  نفساً  
ليا اثنان وثالثون شخصاً، أوالد زلفا ستة عشر شخصاً، أوالد راحيل أحد عشر شخصاً، أوالد بلها سبعة أشـخاص،                   

  .فعلم أن عبارة اإلجنيل غلط" فهؤالء ستة وستون شخصاً فإذا ضم معهم يعقوب ويوسف وابناه صاروا سبعني
ويف الباب " طوىب لصانعي السالم ألم يدعون أبناء اللّه: "يف اآلية التاسعة من الباب اخلامس من إجنيل مىت هكذا        ]99[

فـبني  " وال تظنوا أين جئت أللقي سالماً على األرض ما جئت أللقي سالماً بل سـيفاً              : "العاشر من إجنيل مىت هكذا    
   . اللّهالكالمني اختالف، ويلزم أن ال يكون عيسى عليه السالم من الذين قيل يف حقّهم طوىب وال يدعى ابن

نقل مىت قصة موت يهودا األسخريوطي يف الباب السابع والعشرين من إجنيله، ونقل لوقا هذه القصة من قول  ]100[
فألن األول مصرح بأن يهودا     : أما أوالً : بطرس يف الباب األول من كتاب أعمال احلواريني، والبيانان خمتلفان بوجهني          

فألنـه  : ، وأما ثانياً  )لى وجهه وانشق بطنه فانكبت أحشاؤه كلها ومات       بأنه خر ع  (خنق نفسه ومات والثاين مصرح      
يعلم من األول أن رؤساء الكهنة اشتروا احلقل بالثالثني من الفضة اليت ردها يهودا، ويعلم من الثاين أن يهـودا كـان                 

ن الصحيح قوله ومـا     فالظاهر أ ) وهذا معلوم جلميع سكان أورشليم    (اشترى لنفسه احلقل ا لكنه وقع يف قول بطرس          
صرح فيها أنه حكم على عيسى وأنه قد ِديـن،  ] 1[كتب مىت غلط، ويدل على كونه غلطاً وجوه مخسة أخرى أيضاً           

وهذا غلط أيضاً ألنه ما كان حكم عليه إىل هذا احلني، بل كان رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب دفعـوه إىل بـيالطس                   
 من الفضة إىل رؤساء الكهنة والشيوخ يف اهليكل، وهو غلط  أيـضاً ألن        صرح فيها أن يهودا رد الثالثني     ] 2. [النبطي

الكهنة والشيوخ كانوا يف هذا الوقت عند بيالطس وكانوا يشتكون إليه يف أمر عيسى عليه السالم، ومـا كـانوا يف                     
موت يهودا يف صباح    ] 4 [.سياق العبارة دال على أا أجنبية حمضة بني اآلية الثانية واآلية احلادية عشرة            ] 3. [اهليكل
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الليل الذي أسر فيه عيسى عليه السالم وبعيد جداً أنه يندم على فعله يف هذه املدة القليلة، وخينق نفسه ألنه كان عاملـاً                    
  .وقع فيها يف اآلية التاسعة الغلط الصريح كما ستعرف مفصالً يف الباب الثاين] 5. [قبل التسليم أن اليهود يقتلونه

 
 من اآلية الثانية من الباب الثاين من الرسالة األوىل ليوحنا أن كفارة خطايا كل العامل املسيح الذي هـو                     يعلم]101[

أن األشرار يكونون كفارة    : معصوم من الذنوب، ومن اآلية الثامنة عشرة من الباب احلادي والعشرين من سفر األمثال             
  .خلطايا األبرار

 الباب السابع من الرسالة العربانية واآلية السابعة من الباب الثامن من الرسـالة             يعلم من اآلية الثامنة عشرة من     ]102[
  .املذكورة أن الشريعة املوسوية ضعيفة معيبة غري نافعة، ومن اآلية السابعة من الزبور الثامن عشر أا بال عيب وصادقة

قرب إذ طلعت الـشمس، ومـن البـاب    يعلم من الباب السادس عشر من إجنيل مرقس أن النساء أتني إىل ال ]103[
  .العشرين من إجنيل يوحنا أن الظالم كان باقياً وكانت االمرأة واحدة

هذا هو يسوع ملك (العنوان الذي كتبه بيالطس ووضعه على الصليب يف األناجيل األربعة خمتلف يف األول  ]104[
والعجب ) يسوع الناصري ملك اليهود   (ويف الرابع   ) هذا هو ملك اليهود   (ويف الثالث   ) ملك اليهود (ويف الثاين   ) اليهود

أن هذا األمر القليل ما بقي حمفوظاً هلؤالء اإلجنيليني، فكيف يعتمد على حفظهم يف األخبار الطويلة؟ ولو رآه أحد مـن    
  .طلبة املدرسة مرة واحدة ملا نسيه

حيىي الصالح، وكان راضـياً عنـه       يعلم من الباب السادس من إجنيل مرقس أن هريودس كان يعتقد يف حق              ] 105[
ويعلم من الباب الثالث من إجنيل لوقا أنه ما ظلم علـى حيـىي              ) هريوديا(ويسمع وعظه وما ظلم عليه إال ألجل رضا         

   .بل ألجل رضا نفسه أيضاً، ألنه ما كان راضياً عن حيىي ألجل الشرور اليت كان يفعلها) هريوديا(ألجل رضا 
 اتفقوا يف أمساء أحد عشر من احلواريني أعين بطرس واندراوس ويعقوب بـن زيـدي   إن مىت ومرقس ولوقا ]106[

ويوحنا وفيلبس وبرتول ماوس وتوما ومىت ويعقوب بن حلفي ومسعان ويهودا األسخريوطي، واختلفوا يف اسم الثـاين                 
  .يهوذا أخا يعقوب: تداوس، وقال لوقا: لباوس امللقب بتداوس، وقال مرقس: عشر، قال مىت

نقل اإلجنيليون الثالثة األولون حال الرجل الذي كان جالساً مكان اجلباية فدعاه عيسى عليـه الـسالم إىل    ]107[
إن امسـه  : إن امسه مىت، وقال الثاين يف الباب الثـاين : اتباعه فأجاب وتبعه، لكنهم اختلفوا فقال األول يف الباب التاسع  

 إن امسه الوى، ومل يذكر اسم أبيه، واتفقـوا يف األبـواب الالحقـة    :الوى بن حلفي، وقال الثالث يف الباب اخلامس  
  .لألبواب املذكورة اليت كتبوا فيها أمساء احلواريني يف اسم مىت، وكتبوا اسم ابن حلفي يعقوب

: نقل مىت يف الباب السادس عشر من إجنيله قول عيسى عليه السالم يف حق بطرس أعظم احلـواريني هكـذا                ]108[
ل لك أيضاً أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة بىن  كنيسيت وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفـاتيح          وأنا أقو "

ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على األرض يكون مربوطاً يف السماوات، وكل ما حتله على األرض يكون حملـوالً     
اذهب عين يا شيطان أنت معثرة يل       : "ه هكذا مث نقل يف الباب املذكور قول عيسى عليه السالم، يف حق          " يف السماوات 

ونقل علماء الربوتستنت يف رسائلهم أقوال القدماء املسيحيني يف ذم بطرس، فمنـها  " ألنك ال تم مبا للّه لكن مبا للناس 
أن يوحنا فم الذهب صرح يف تفسريه على مىت، أن بطرس كان به داء التحرب واملخالفة شديداً وكان ضعيف العقـل،                     



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

63

من كان متـصفاً ـذه      : فأقول" كان غري ثابت ألنه كان يؤمن أحياناً ويشك أحياناً        "إنه  : يقول) اكستاين(ها أن   ومن
  .الصفات أيكون مالكاً ملفاتيح السماوات أو يكون الشيطان حبيث لن تقوى عليه أبواب النريان؟؟

خطاب يعقوب ويوحنا وقد اسـتأذناه يف أن  نقل لوقا يف الباب التاسع من إجنيله قول عيسى عليه السالم يف  ]109[
لستما تعلمان من أي روح أنتما ألن ابن اإلنـسان مل يـأت             : "يأمرا فترتل نار من السماء فتفين أهل قرية يف السامرة         

جئت أللقي ناراً على األرض وماذا أريد لـو       : "مث نقل يف الباب الثاين عشر من إجنيله       " ليهلك أنفس الناس بل ليخلص    
  ".رمتاضط

نقل مىت ومرقس ولوقا الصوت الذي مسع من السماوات وقت نزول روح القدس على عيسى عليـه الـسالم          ]110[
) أنت ابين احلبيب الذي بـه سـررت  : (، وقال الثاين)هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت      : (واختلفوا فيه فقال األول   

  ).أنت ابين احلبيب بك سررت: (وقال الثالث
 يف الباب العشرين أن أم ابين زيدي طلبت أن جيلس ابناي هذان واحد عن ميينك واآلخر عن يسارك                   نقل مىت ]111[

  .يف ملكوتك، ونقل مرقس يف الباب العاشر أن ابين زيدي طلب  هذا األمر
ورقاً نقل مىت يف الباب احلادي والعشرين أن عيسى نظر شجرة على  الطريق فجاء إليها فلم جيد فيها شيئاً إال                     ]112[

ال خترج منك مثرة إىل األبد، فيبست تلك الشجرة للوقت، فنظر التالميذ وتعجبوا وقالوا كيف يبـست               : فقط فقال هلا  
ونظر إىل تينة من بعـد عليهـا ورق         : "التينة للوقت؟ فأجام يسوع، ويف الباب احلادي عشر من إجنيل مرقس هكذا           

د إال ورقاً ألنه مل يكن وقت التني، فقال هلا ال يأكل منك أحد مثراً بعـد                 وجاء لعله جيد فيها شيئاً فلما جاء إليها مل جي         
إىل األبد، وكان تالميذه يسمعون، وجاء إىل أورشليم وملا صار املساء خرج إىل خارج املدينة ويف الـصباح إذ كـانوا        

ليت لعنتها قد يبـست فأجـاب   جمتازين رأوا التينة قد يبست من األصول فتذكر بطرس، وقال له يا سيدي انظر التينة ا            
اخل ففي العبارتني اختالف وما عدا االختالف فيه شيء أيضاً، وهو أن عيسى عليه السالم مل يكن له حق يف أن          " يسوع

يأكل من شجرة التني من غري إذن مالكها، ومل يكن من املعقول أن يدعو عليها، فيوجب الضرر علـى مالكهـا، وأن             
 غري أواا، بل كان الالئق لشأن اإلعجاز أن يدعو هلا فتخرج الثمرة فيأكل منـها بـإذن            يغضب عليها لعدم الثمرة يف    

املالك، وحيصل له النفع أيضاً، وعلم من هذا أنه ما كان إهلاً، وإال لعلم أن الثمرة ليست فيها، وأن هذا احلني ليس حني               
  .الثمرة وما غضب عليها

فمىت جاء صاحب الْكَرم مـاذا      : " مىت بعد بيان مثَِل غارِس الكَرم هكذا       يف الباب احلادي والعشرين من إجنيل     ]113[
يفعل بأولئك الكرامني؟، قالوا أولئك األردياء يهلكهم إهالكاً رديئاً ويسلِّم الْكَرم إىل كرامني آخرين يعطونه األمثار يف                 

ذا يفعل م صاحب الكرم يأيت ويهلـك هـؤالء          فما: "ويف الباب العشرين من إجنيل لوقا بعد بيان املثل هكذا         " أوقاا
ففي العبارتني اختالف ألن  األوىل مصرحة أم قـالوا إنـه            " الكرامني ويعطي الكرم لآلخرين فلما مسعوا قالوا حاشا       

  .يهلكهم شر إهالك، والثانية مصرحة أم أنكروا ذلك
م يف الباب السادس والعشرين من إجنيل مىت،        من طالع قصة امرأة أفرغت قارورة طيب على عيسى عليه السال          ]114[

أن : األول: والباب الرابع عشر من إجنيل مرقس، والباب الثاين عشر من إجنيل يوحنا، وجد فيها اختالفاً من ستة أوجه                 
مرقس صرح بأن هذا األمر كان قبل الفصح بيومني ويوحنا صرح بأنه كان قبل الفصح بستة أيام، ومىت سكت عـن                     
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أن : أن مرقس ومىت جعال هذه الواقعة يف بيت مسعان األبرص، ويوحنا جعلها يف بيت مرمي، الثالث               : الثاين. بليةبيان القَ 
أن مرقس يفيد أن املعترضني كـانوا      : والرابع. مىت ومرقس جعال إفاضة الطيب على الرأس، ويوحنا جعل على القدمني          

أن يوحنا بـني مثـن   : اخلامس. ويوحنا يفيد أن املعترض كان يهوداأناساً من احلاضرين ومىت يفيد أم كانوا التالميذ،      
أم اختلفوا : السادس. الطيب ثلثمائة دينار، ومرقس بالغ فقال أكثر من ثلثمائة دينار، ومىت أم الثمن وقال بثمن كثري           
يضة الطيب امـرأة يف     يف نقل قول عيسى عليه السالم، واحلمل على تعدد القصة بعيد، إذ يبعد كل البعد أن تكون مف                 

كل مرة، وأن يكون الوقت وقت الطعام، وأن يكون الطعام طعام الضيافة، وأن يعترض املعترضون سيما التالميـذ يف                   
املرة الثانية، مع أم كانوا مسعوا تصويب عيسى عليه السالم فعلها قبل هذه احلادثة عن قريـب يف املـرة األوىل، وأن                      

لثمائة دينار أو أكثر على أنه يكون تصويب عيسى عليه السالم إلسـرافها مـرتني يف                يكون مثن الطيب يف كل مرة ث      
  .إضاعة أكثر من ستمائة دينار عني السرف، فاحلق أن احلادثة واحدة واالختالف على عادة اإلجنيليني

لباب الرابع عـشر    من قابل الباب الثاين والعشرين من إجنيل لوقا بالباب السادس والعشرين من إجنيل مىت، وا               ]115[
أن لوقا قد ذكر كأسني واحـدة علـى العـشاء           : األول: من إجنيل مرقس يف بيان حال العشاء الرباين وجد اختالفني         

وأخرى بعده، ومىت ومرقس ذكرا واحدة، لعل الصحيح ما ذكرا ال أما اثنان  وما ذكره لوقا غلط، وإال فيشكل على                   
يعترفون أن كالً من اخلبز واخلمر يتحول إىل املسيح الكامل بناسوته والهوته،            خصوصاً إشكاالً عظيماً ألم     ) كاثلك(

فلو صح ما ذكره لوقا لزم حتول كل من القدحني إىل املسيح الكامل فيلزم وجود ثالثة مسحاء كمالء من اخلبز واخلمر                     
وماً أم ِلم تركوا هذا الرسـم       على وفق عدد التثليث ويصريون أربعة باملسيح املوجود قبلهم، ويلزم على اجلمهور عم            

أن رواية لوقا تفيد أن جسد عيسى مبذول عن التالميذ، ورواية مرقس تفيد أن دمـه                : واكتفوا على الواحدة؟، والثاين   
يراق عن كثريين، ومقتضى رواية مىت أن جسد عيسى غري مبذول عن أحد وال دمه يراق عن أحد، بل الذي يراق هو                      

والعجب أن يوحنا مل يذكر هذا األمر الذي هو عندهم مـن أعظـم              . العهد ال يريق وال يراق    العهد اجلديد وإن كان     
  .أركان الدين وذكر قصة إفاضة الطيب وركوب احلمار وأمور أخرى ذكرها اإلجنيليون الثالثة أيضاً

طريق الذي يؤدي إىل ما أضيق الباب وأكرب ال: "يف اآلية الرابعة عشرة من الباب السابع من إجنيل مىت هكذا ]116[
امحلوا نريي عليكم وتعلموا مين ألن نـريي هـني ومحلـي            :" ، ويف الباب احلادي عشر من هذا اإلجنيل هكذا        "احلياة

  .فيحصل من ضم املقولتني أن اقتداء عيسى عليه السالم ليس طريقاً يؤدي إىل احلياة" خفيف
 املدينة املقدسة  وأوقفه على جناح اهليكل، مث أخذه أيـضاً  مث أخذه إبليس إىل: يف الباب الرابع من إجنيل مىت ]117[

إىل جبل عال جداً وانصرف عيسى إىل اجلليل، وترك الناصرة، وأتى فسكن يف كفر ناعوم اليت عند البحر، ويف البـاب         
ورجع يـسوع   مث أصعده إبليس إىل جبل عال مث جاء به إىل أورشليم، وأقامه على جناح اهليكل                : الرابع من إجنيل لوقا   

  .إىل اجلليل، وكان يعلم يف جمامعهم وجاء إىل الناصرة حيث ترىب
يا سـيدي  : يعلم من الباب الثامن من إجنيل مىت أن قائد املائة جاء إىل عيسى بنفسه وسأله لشفاء غالمه قائالً ]118[

سالم، وقال له اذهـب     لست مبستحق ان تدخل حتت سقف بييت، لكن كلمة فقط فيربأ غالمي، فمدحه عيسى عليه ال               
وليكن لك كما آمنت، فربئ غالمه يف تلك الساعة، ويعلم من الباب السابع من إجنيل لوقا أنه ما أتى بنفسه قط بـل                       

يا سيدي ال   : أرسل إليه شيوخ اليهود فمضى يسوع معهم، وملا قرب من البيت أرسل إليه قائد املائة أصدقاءه يقول له                 
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خل حتت سقفي، ولذلك مل أحسب نفسي أهالً أن آيت إليك لكن قل كلمـة فيـربأ،            تتعب ألين لست مستحقاً أن تد     
  .فمدحه يسوع ورجع املرسلون إىل البيت فوجدوا العبد املريض قد صح

كتب مىت يف الباب الثامن سؤال الكاتب بأين أتبعك، واستئذان رجل آخر لدفن أبيه، مث ذكر حاالت وقصصاً               ]119[
ي يف الباب السابع عشر من إجنيله، وذكر لوقا السؤال واالستئذان يف الباب التاسع من إجنيله                كثرية، مث ذكر قصة التجل    

  .بعد قصة التجلي، فأحد البيانني غلط ملا عرفت يف بيان االختالف الرابع واخلمسني
يني قُدرة إخراج كتب مىت يف الباب التاسع قصة انون األخرس، مث يف الباب العاشر قصة إعطاء املسيح احلوار          ]120[

الشياطني وشفاء املرضى  وإرساهلم، مث ذكر قصصاً كثرية يف األبواب مث ذكر قصة التجلي يف الباب الـسابع عـشر،                     
وكتب لوقا أوالً يف الباب التاسع قصة إعطاء القدرة مث قصة التجلي مث يف هذا الباب والباب العاشر وأول الباب احلادي       

كتب مرقس يف اآلية اخلامسة والعـشرين مـن البـاب     ]121 [ . انون األخرسعشر قصصاً أخرى، مث ذكر قصة
اخلامس عشر أم صلبوه يف الساعة الثالثة، وصرح يوحنا يف اآلية الرابعة عشرة من الباب التاسع عشر من إجنيله أنـه                     

  .كان إىل الساعة السادسة عند بيالطس
إيلي إيلي ملـا    :  الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائالً       وحنو: "كتب مىت يف الباب السابع والعشرين     ]122[

الذي تفـسريه   . الوى الوى ملا شبقتين   : "ويف الباب اخلامس عشر من إجنيل مرقس      ". أي إهلي إهلي ملاذا تركتين    . شبقتين
 يـا أبتـاه يف      ونادى يسوع بصوت عظيم وقال    : "ويف الباب الثالث والعشرين من إجنيل لوقا      ". إهلي إهلي ملاذا تركتين   
  ".يديك أستودع روحي

يفهم من كالم مىت ومرقس أن الذين استهزؤوا بعيسى عليه السالم وألبسوه اللباس كانوا جند بـيالطس ال   ]123[
  .هريودس ويعلم من كالم لوقا خالفه

 أم أعطـوا خـالً   يعلم من كالم مرقس أم أعطوا عيسى مخراً ممزوجاً مبر فلم يذقه، ويعلم من كالم الثالثة ]124[
  .ويعلم من مىت ويوحنا أنه سقى هذا اخلل

 
  .هي غري األغالط اليت مر ذكرها يف القسم األول و :القسم الثاين يف بيان األغالط

 
وقع يف اآلية األربعني من الباب الثاين عشر من سفر اخلروج أن مدة إقامة بين إسرائيل يف مصر كانت أربعمائـة   ]1[

هذا غلط، ألن  هذه املدة مائتان ومخس عشرة سنة، وقد أقر مفسروهم ومؤرخوهم أيضاً أنه غلط كما                  وثالثني سنة، و  
  .ستعرف يف الشاهد األول من املقصد الثالث من الباب الثاين

وقع يف الباب األول من سفر العدد أن عدد الرجال الذين بلغوا عشرين سنة من غري الالويني من بين إسرائيل كانوا         ]2[
يد من ستمائة، وأن الالويني مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً وكذلك إناث مجيع األسباط الباقية، وكذا ذكورهم الذين مل         أز

  .يبلغوا عشرين سنة خارجون عن هذا العدد، وهذا غلط كما عرفت يف األمر العاشر من حال التوراة يف الفصل الثاين
  .ين من كتاب االستثناء غلطاآلية الثانية من الباب الثالث والعشر ]3[
وقع يف اآلية اخلامسة عشرة من الباب السادس واألربعني من سفر التكوين لفظ ثالثة وثالثني نفساً وهـو غلـط                    ]4[

  .والصحيح أربعة وثالثون نفساً، وقد عرفت الثالث والرابع أيضاً يف األمر العاشر املذكور
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دس من سفر صموئيل األول لفظ مخسني ألف رجل، وهو غلط حمـض،  وقع يف اآلية التاسعة عشرة من الباب السا    ]5[
  .وستعرف يف املقصد الثاين من الباب الثاين

يف الباب اخلامس عشر من سفر صموئيل الثاين وقع يف اآلية السابعة لفظ األربعني ويف اآلية الثامنة لفـظ   ]7[و  ]6[
فظ أدوم بدل أرام، كما ستعرف يف املقصد األول من الباب     أرام، وكالمها غلط والصحيح لفظ األربع بدل األربعني ول        

  .الثاين وحرف مترمجو العربية فكتبوا لفظ األربع
والرواق الذي أمام البيت طوله كقـدر  : "يف اآلية الرابعة من الباب الثالث من السفر الثاين من أخبار األيام هكذا       ]8[ 

فقوله مائة وعشرون ذراعاً غلط حمض، ألن ارتفاع البيـت         " اعاًعرض البيت عشرون ذراعاً وارتفاعه مائة وعشرون ذر       
كان ثالثني ذراعاً كما هو مصرح يف اآلية الثانية من الباب السادس من سفر  امللوك األول، فكيف يكـون ارتفـاع                      

انية الرواق مائة وعشرين ذراعاً، واعترف آدم كالرك يف الد الثاين من تفسريه بأنه غلط وحـرف مترمجـو الـسري                   
   ).ارتفاعه عشرون ذراعاً: (والعربية فأسقطوا لفظ املائة وقالوا

وينحدر ويدور من : (وقع يف اآلية الرابعة عشرة من الباب الثامن عشر من كتاب يوشع يف بيان حد بنيامني هكذا ]9[
) 57(عتـرف املفـسر     اخل فقوله من قبال البحر غلط، ألنه ما كان يف حدهم ساحل البحر وال قربه، وا               ) قبال البحر 

وهذا املعىن مـا رأينـاه يف       ) اللفظ العربي الذي ترمجوه بالبحر معناه املغرب      : (بكونه غلطاً وقاال  ) دوايل ورجردمينت (
  .ترمجة من التراجم فلعله من اختراعهما ألجل اإلصالح

وإىل حـد  : ( نفتايل هكـذا وقع يف اآلية الرابعة والثالثني من الباب التاسع عشر من كتاب يوشع يف بيان حد ]10[
آدم (وهذا غلط أيضاً ألن حد يهودا كان بعيداً يف جانب اجلنوب، واعتـرف              ) يهودا عند األردن يف مشارق الشمس     

  .بكونه غلطاً كما ستعرف يف الباب الثاين) كالرك
  .طانإن اآلية السابعة والثامنة من الباب الثالث عشر من كتاب يوشع غل) هارسلي(قال املفسر  ]11[
وكان فىت آخر من بيت حلم يهوذا من قبيلتـه،  : "اآلية السابعة من الباب السابع عشر من كتاب القضاة هكذا ]12[

غلط، ألن الذي يكون من قبيلة يهوذا كيـف يكـون           ) وهو كان الوياً  : (، فقوله "وهو كان الوياً وكان ساكناً هناك     
  .عن متنه) يب كينتهيو(بأنه غلط وأخرجه ) هارسلي(الوياً؟ فأقر مفسر 

وشد ابيا احلرب جبيش من أقويـاء جبـابرة   : "3يف الباب الثالث عشر من السفر الثاين من أخبار األيام هكذا             ]13[
) وقتل فيهم أبياهو   (17" ويوربعام أقام املصف ضده بثمامنائة ألف رجل خمتار جبار        . احلرب أربعمائة ألف رجل خمتار    

وأقـر مفـسروهم   . فاألعداد الواقعة  يف اآليتني غلط ) سرائيل مخسمائة ألف رجل جبار    مقتلة كبرية وقتل من إ    (وقومه  
بذلك، وأصلح مترجم الالطينية فبدل لفظ أربعمائة ألف بأربعني ألفاً، ولفظ مثامنائة ألف بثمانني ألفاً، ومخسمائة ألـٍف        

   .خبمسني ألفاً كما ستعرف يف الباب الثاين
قد أذل الرب يهـوذا  : " من الباب الثامن والعشرين يف السفر الثاين من أخبار األيام هكذايف اآلية التاسعة عشرة  ]14[

، ولفظ إسرائيل غلط يقيناً ألنه كان ملك يهوذا ال ملك إسرائيل، ولذلك بـدل مترمجـو                 "بسبب أحاز ملك إسرائيل   
  .الترمجة اليونانية والالطينية لفظ إسرائيل بيهوذا لكنه إصالح وحتريف
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وملك صديقاً أخاه على : (يف اآلية العاشرة من الباب السادس والثالثني من السفر الثاين من أخبار األيام هكذا ]15[
ولفظ أخاه غلط، والصحيح عمه ولذلك بدل مترمجو اليونانية والعربية لفظ األخ بالعم لكـن هـذا حتريـف                   ) يهوذا

  ". بدل يف الترمجة اليونانية والتراجم األخر بالعمملا كان هذا غلطاً: "قال وارد كاثلك يف كتابه. وإصالح
 و 8 و 7 و 5 و 3 من الباب العاشر من سفر صموئيل الثاين يف ثالثة مواضع يف اآلية     19 و   16وقع يف اآلية    ]16[
والـصحيح لفـظ   ) هدر عزر( من الباب الثامن عشر من السفر األول من أخبار األيام يف سبعة مواضع لفظ 10 و   9

  .زر بالدالهدد ع
  .بالنون والصحيح عكرا بالراء املهملة) عكن(وقع يف اآلية الثامنة عشرة من الباب السابع من كتاب يوشع لفظ  ]17[
وقع يف اآلية اخلامسة من الباب الثالث من السفر األول من أخبار األيام هكذا بيت شوع بنـت عمـي إيـل                  ]18[

  .والصحيح بت شباع بنت اليعام
والصحيح لفظ عزيا بـدون  ) عزريا(ية احلادية والعشرين من الباب الرابع عشر من سفر امللوك الثاين لفظ      يف اآل  ]19[

  .الراء
والصحيح ) يهوحاز: (يف اآلية السابعة عشرة من الباب احلادي والعشرين من السفر الثاين من أخبار األيام لفظ              ] 20[

 بأن األمساء املذكورة يف الغلط السادس عشر إىل الغلـط العـشرين             أحزيا، وهورن يف الد األول من تفسريه أقر أوالً        
داكتـر كـين   (وكذا وقع الغلط يف األمساء يف مواضع أخر أيضاً فمن أراد زيادة االطالع فلينظر كتاب  : "غلط، مث قال  

  . غلط، واحلق أن األمساء القليلة تكون صحيحة يف هذه الكتب وغالبها"63 إىل الصفحة 23من الصفحة ) كات
أن خبتنصر ملك بابل أسر يواقيم بـسالسل        : "وقع يف الباب السادس والثالثني من السفر الثاين من أخبار األيام           ]21[

وهو غلط، والصحيح أنه قتله يف أورشليم وأمر أن تلقى جثته خارج السور، ومنع عن الدفن، كتـب                  " وسباه إىل بابل  
جاء سلطان بابل مع العسكر القوي وتسلط على        : " العاشر من تارخيه   املؤرخ يف الباب السادس من الكتاب     ) يوسيفس(

البلدة بدون احملاربة فدخلها وقتل يواقيم، وألقى جثته خارج سور البلد، وأجلس يواخني ابنه على سرير السلطنة وأسر                  
  ".ثالثة آالف رجل، وكان حزقيال الرسول يف هؤالء األسارى

وبعد مخسة  : "1831 وسنة   1671سابع من كتاب أشعيا هكذا ترمجة عربية سنة         يف اآلية الثامنة من الباب ال     ]22[
وهـذا  ) بعد شصت وبنج سأل فرائم شكته خواهدشد       (1838ترمجة فارسية سنة    " وستني تفىن أرام أن يكون شعبا     

 الـسابع  غلط يقيناً ألن سلطان أسور  تسلط على افرائم يف السنة السادسة من جلوس حزقيا كما هو مصرح يف الباب          
وهو من علمـاء    ) وت رنكا (عشر والثامن عشر من سفر امللوك الثاين، ففنيت أرام يف مدة إحدى وعشرين سنة وقال                

وقع الغلط يف النقل ههنا، وكان األصل ست عشرة ومخس وقسم املدة هكذا  من سلطنة أخذ ست عشرة                   : "املسيحية
 صرفاً لكنه معترف بأن العبارة املوجـودة اآلن يف كتـب   ، وقوله وإن كان حتكماً"سنة ومن سلطنة حزقيا مخس سنني     

 يف اآلية الثامنة املذكورة هداهم اللّه ال يتركون عادم          1843أشعيا غلط وحرف مترجم الترمجة اهلندية املطبوعة سنة         
  .القدمية
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ل منها فإنك متوت موتاً فأما من شجرة معرفة اخلري والشر فال تأك    : "اآلية السابعة عشرة من سفر التكوين هكذا       ]23[
وهذا غلط ألن آدم عليه السالم أكل منها وما مات يف يوم األكل، بل حيي بعده أزيـد مـن                    " يف أي يوم تأكل منها    

  .تسعمائة سنة
روحي يف اإلنسان إىل األبد ) 60(فقال اللّه لن تكن : "اآلية الثالثة من الباب السادس من سفر التكوين هكذا ]24[

فقوله وتكون أيامه مائة وعشرين سنة غلط، ألن أعمار الذين كانوا سالف            " كون أيامه مائة وعشرين سنة    ألنه حلم، وت  
الزمان طويلة جداً، عاش نوح عليه السالم إىل تسعمائة ومخسني سنة وسام ستمائة سنة وعاش أرفخشذ ثلثمائة ومثانيـة   

  .أو مثانني أيضاً قليلوثالثني سنة، وهكذا، ويف هذا الزمان البلوغ إىل سبعني ) 61(
مجيـع أرض  : وسأعطي لك ولنسلك أرض غربتك: "اآلية الثامنة من الباب السابع عشر من سفر التكوين هكذا   ]25[

وهذا غلط أيضاً ألن مجيع أرض كنعان مل تعط إلبراهيم قط، وكـذا مل يعـط             " كنعان ملكاً إىل الدهر وأكون هلم إهلاً      
قالبات اليت وقعت يف هذه األرض مل يقع مثلها يف األراضي األخر، ومضت مدة مديـدة      لنسله ملكاً إىل الدهر، بل االن     

  .جداً على أن زالت احلكومة اإلسرائيلية عنها رأساً
القول الذي كان ألرميا عن مجيـع  : "يف الباب اخلامس والعشرين من كتاب أرميا هكذا] 28[و ] 27[و  ]26[ 

 ويكون كـل    11 بن يوسيا ملك يهوذا، وهي السنة األوىل لبختنصر ملك بابل،            شعب يهوذا يف السنة الرابعة ليواقيم     
 وإذا متت سبعون سنة افتقد على ملك بابل         12هذه األرض قفراً وحترياً وتعبد مجيع هذه األمم مللك بابل سبعني سنة،             

اب التاسع والعشرين من الكتاب ويف الب " وعلى تلك األمة يقول الرب بإمثهم وعلى أرض الكلدانيني وأجعلها قفراً أبدياً           
وهذه هي أقوال الكتاب الذي أرسل به أرميا النيب من أورشليم إىل بقايا مشيخة اجلالء وإىل الكهنـة                  : "املذكور هكذا 

من بعد خروج يوخانيا امللـك والـسيدة       "2" وإىل األنبياء وإىل كل الشعب الذي سباه خبتنصر من أورشليم إىل بابل           
هكذا يقول الرب إذا بدأت تكمل يف بابـل   "10" هوذا وأورشليم والصناع واحلاضر من أورشليم   واخلصيني ورؤساء ي  

، واآلية العاشرة يف التـراجم الفارسـية        "سبعون سنة أنا أفتقدكم وأقيم عليكم كلميت الصاحلة ألردكم إىل هذا املكان           
ترمجة فارسية  ) مشار جوع خواهم كرد   بعد انقضاي هفتاد سال در بابل من بر       " (4 "1838هكذا ترمجة فارسية سنة     

ويف الباب الثاين واخلمسني مـن  ) 62) (بعد ازمتام شدن هفتاد سال در بابل مشارا بازد يد خواهم منود        (1845سنة  
" هذا هو الشعب الذي أخاله خبتنصر يف السنة السابعة ثالثة آالف وثالثة وعشرين يهوديا           "28الكتاب املذكور هكذا    

يف السنة الثالثة والعشرين لبختنصر      (30" ثامنة والعشرين لبختنصر من أورشليم مثامنائة وثالثني نفساً       يف السنة ال   "29
فعلـم مـن هـذه    " أجلى بنور زادن قائد اجليش سبعمائة ومخسة وأربعني نفساً، فجميع النفوس أربعة آالف وستمائة         

وهو الصحيح  )  يف السنة  الرابعة من جلوس يواقيم       أن خبتنصر جلس على سرير السلطنة     ) (األول: (العبارات ثالثة أمور  
إن خبتنـصر صـار     : "وصرح به يوسيفس اليهودي املؤرخ أيضاً يف الباب السادس من الكتاب العاشر من تارخيه فقال              

فإن ادعى أحد غري ما ذكرنا يكون غلطاً وخمالفاً لكالم أرميـا عليـه              " سلطان بابل يف السنة الرابعة من جلوس يواقيم       
الم، بل ال بد يف اعتبار السنني أن تكون السنة األوىل من جلوس خبتنصر مطابقة للسنة الرابعة من جلـوس يـواقيم      الس

أن عـدد  ) والثالـث (أن أرمياء أرسل الكتاب إىل اليهود بعد خروج يوخانيا امللك ورؤساء يهودا والصناع،          ) والثاين(
ههنا : ئة وكان اإلجالء الثالث يف السنة الثالثة والعشرين، فأقول        األسارى يف اإلجالآت الثالثة كان أربعة آالف وستما       
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أن جالء يوخانيا امللك ورؤساء يهودا والصناع كان قبل ميالد املسيح، على مـا صـرح                : الغلط األول : ثالثة أغالط 
 من النـسخة املطبوعـة سـنة        60املؤرخون خبمسمائة وتسع وتسعني سنة، وصرح صاحب ميزان احلق يف الصفحة            

 بأن هذا اإلجالء كان قبل ميالد املسيح بستمائة سنة، وكان أرميا أرسل كتابه إليهم بعد خروجهم، فال بـد                   1849
أن يكون إقامة اليهود يف بابل سبعني سنة، وهو غلط ألم أطلقوا حبكم قورش سلطان إيـران قبـل مـيالد املـسيح        

وستني سنة، ال سبعني، وأنقل هذه التواريخ مـن كتـاب           خبمسمائة وست وثالثني سنة، فكان إقامتهم يف بابل ثالثاً          
 يف بريوت، وهذه النسخة ختالف النسخة املطبوعة سـنة  1853مرشد الطالبني إىل كتاب املقدس الثمني املطبوع سنة        

خة  يف أكثر املواضع على العادة اجلارية يف املسيحيني، فمن شاء تصحيح النقل فعليه أن يقابل النقل بعبارة النس             1840
يف الفصل العشرين من اجلزء     :  وهذه النسخة موجودة يف كتبخانة جامع بايزيد باألستانة، فأقول         1862املطبوعة سنة   

  : هكذا1852الثاين يف جدول تارخيي للكتاب املقدس من هذه النسخة املطبوعة سنة 
  

   سنة العامل    السنة قبل املسيح
  3405   بابلكتابة أرمية لليهود املأسورين هناك أي يف  599
قورش مكانـه   وفاة داريوس املادي خال قوش وخالفة  536

على مادي وفارس وإطالقه اليهود وإذنه هلم بـالرجوع         
  إىل اليهودية

3468  

  
 

أن عدد األسارى يف اإلجالآت الثالثة أربعة آالف وستمائة، وقد صرح يف اآلية الرابعة عشرة من البـاب        : الغلط الثاين 
 سفر امللوك الثاين أن عشرة آالف من األشراف واألبطال كانوا يف اإلجالء الواحد، والـصناعون                الرابع والعشرين من  

أنه يعلم منه أن اإلجالء الثالث كان يف السنة الثالثة والعشرين من جلوس خبتنصر،   : كانوا زائدين عليهم، والغلط الثالث    
  .السنة التاسعة عشرة من جلوسهويعلم من الباب اخلامس والعشرين من سفر امللوك أنه كان يف 

 
وكان يف السنة احلادية عشرة يف أول الشهر فكـان إىل  : "يف الباب السادس والعشرين من كتاب حزقيال هكذا   ] 29[

ها أنا ذا أجلب على صور خبتنصر ملك بابل، مع خليل ومراكب وفرسان وجيش وشعب عظيم، وبناتك                 : قول الرب 
وحياصرك ويرتب حولك مواضع للمناجق، ويرفع عليك الترس، ويـضرب باملنجنيقـة           اليت يف احلفل يقتلهن بالسيف،      

أسوارك وبروجك يهدمها بسالحه ويدوس مجيع شوارعك، ويقتل شعبك بالسيف ومناصـبك الـشريفة إىل األرض،               
قون وينهبون أموالك ويسلبون جتارتك، ويهدمون أسوارك وبيوتك العالية وخيربوا، وحجارتك وخشبك وغبارك يل            

  .اهـ ملخصاً" يف وسط املياه، وأعطيتك لصخرة صفية وتصري لبسط الشباكات ولن تبىن
وهذا غلط، ألن خبتنصر حاصر صور ثالث عشرة سنة واجتهد  اجتهاداً بليغاً يف فتحها، لكنه ما قدر ورجع خائباً وملا                     

ه، وقال يف الباب التاسع والعشرين مـن كتابـه        صار هذا اخلرب غلطاً احتاج حزقيال عليه السالم إىل العذر والعياذ باللّ           
وكان يف السنة السابعة والعشرين قول الرب إىل أن خبتنصر استعبد جيشه عبودية شديدة يف ضد صور، حبيث                  : "هكذا
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صار كل رأس حملوقاً، وكل كتف جمرداً وأجره مل يرد عليه، وال جبيشه من صور، فلهذا أعطيت خبتنصر أرض مـصر                     
 ويسلب بها وخيطف أسالا ويكون أجراً جليشه والعمل الذي تعبد به ضدها فأعطيته أرض مصر مـن              يأخذ مجاعتها 

  .اهـ ملخصاً" أجل أنه عمل يل
ففيه تصريح بأنه ملا مل حيصل لبختنصر ولعسكره أجر مبحاصرة الصور، وعد اللّه له مصر، وما علمنا أن هـذا الوعـد               

  .أيكون وعد اللّه هكذا أيعجز اللّه عن وفاء عهده؟!! هيهات هيهاتكان مبثل السابق، أم حصل له الوفاء، 
بس شنيدم كه مقدسي تكلـم منـودو    (13) 1839ترمجة فارسية : (يف الباب الثامن من كتاب دانيال هكذا    ]30[

مقدسي ازان مقدس برسيدكه ابن رو يادر باب قرايت داميي وكنه كاري مهلك به باميال كردن مقدس وفوج تـاكي                     
ومسعـت   "13) 1844ترمجة عربية سنة  ) (مراكفت نادوهزاروسة صدروز بعده مقدس باك خواهدشد       (14) شدبا

قديساً من القديسني متكلماً، وقال قديس واحد لآلخر املتكلم مل أعرفه حىت مىت الرؤيا والذبيحـة الدائمـة وخطيـة                   
والصباح أياماً ألفني وثلثمائـة يـوم ويظهـر    فقال له حىت املساء  (14) اخلراب الذي قد صار وينداس القدس والقوة      

وعلماء أهل الكتاب من اليهود واملسيحيني كافة مضطربون يف بيان مصداق هذا اخلـرب، فاختيـار مجهـور                  " القدس
مفسري البيبل من الفريقني أن مصداقه حادثة انتيوكس ملك ملوك الروم الذي تسلط على أورشليم قبل ميالد املـسيح       

لكنه يرد عليه اعتراض قوي هـو  . ني سنة، واملراد باأليام هذه األيام املتعارفة، واختاره يوسيفس أيضاً    مبائة وإحدى وست  
سنني ونصف كما صرح به يوسـيفس يف البـاب          ) 63(أن حادثته اليت يداس فيه القدس والعسكر كانت إىل ثالثة           

وتسعة عشر يوماً ختميناً بالسنة الشمـسية       التاسع من الكتاب اخلامس من تارخيه، وتكون مدة ست سنني وثالثة أشهر             
إن مصداق هذه احلادثة ليس حادثة انتيؤكس، ولطامس نيـوتن          ) إسحاق نيوتن (حبساب األيام املذكورة، ولذلك قال      

 يف بلدة لندن، فنقـل يف الـد         1803تفسري على أخبار باحلوادث اآلتية املندرجة يف البيبل وطبع هذا التفسري سنة             
ا التفسري أوالً قول مجهور املفسرين، مث رد كما رد إسحاق نيوتن، مث قال إن مصداق هذا اخلـرب لـيس                     األول من هذ  

كتب تفـسرياً علـى   ) وسنل جانسي(حادثة انيتؤكس كما يعلم بالتأمل، مث ظن أن مصداقه سالطني الروم والباباؤن،      
 1838 ومثانني تفسرياً، وطبع هذا التفسري سـنة  األخبار باحلوادث اآلتية أيضاً وادعى أنه خلص هذا التفسري من مخسة  

تعيني زمان هذا اخلرب يف غاية اإلشكال عند العلماء من قدمي األيام وخمتار             : "من امليالد، فكتب يف شرح هذا اخلرب هكذا       
 قبـل  636سـنة  : األكثر أن زمان مبدئه واحد من األزمنة األربعة اليت صدر فيها أربعة فرامني سالطني إيران، األول      

سـنة  :  قبل امليالد اليت صدر فيها فرمان دارا، والثالـث 518سنة : ميالد املسيح اليت صدر فيها فرمان قورش، والثاين  
 قبل املـيالد    444سنة  :  قبل امليالد اليت حصل فيها فرمان أردشري لعزرا يف السنة السابعة من جلوسه، والرابعة              458

لسنة العشرين من جلوسه، واملراد باأليام السنون ويكون منتهى هـذا اخلـرب   اليت حصل فيها لنحميا فرمان أردشري يف ا    
  :باعتبار املبادئ املذكورة على هذا التفصيل

  من امليالد
باالعتبار الثاين مـن     باالعتبار األول

 امليالد
  باالعتبار الرابع باالعتبار الثالث

 1856سنة  1843سنة  1783سنة  1764سنة 
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والثانية وبقيت الثالثة والرابعة والثالثة أقوى، وعندي هي باجلزم، وعند الـبعض مبـدؤه خـروج         ومضت املدة األوىل    

وقولـه مـردود    .انتهى كالمه ملخـصاً " 1966اسكندر الرومي على ملك إيشيا، وعلى هذا منتهى هذا اخلرب سنة          
 إشكال فيه غري كونه غلطاً يقينـاً ألن  أن ما قال إن تعيني مبدأ هذا اخلرب يف غاية اإلشكال مردود، وال            : األول: بوجوه

املراد باأليام السنون حتكم، ألن املعىن : أن قوله: والثاين. مبدأه ال بد أن يكون من وقت الرؤيا ال من األوقات اليت بعده            
عنـاه  احلقيقي لليوم ما هو املتعارف، وحيثما استعمل اليوم يف العهد العتيق واجلديد يف بيان تعداد املـدة اسـتعمل مب                   

احلقيقي، وما استعمل مبعىن السنة يف موضع من املواضع اليت يكون املقصود فيها بيان تعداد املدة ولو سلم اسـتعماله يف    
غري هذه املواضع على سبيل الندرة مبعىن السنة أيضاً يكون على سبيل ااز قطعاً، واحلمل على املعىن اـازي بـدون                   

بيان تعداد املدة، وال توجد القرينة أيضاً، فكيف حيمل على املعىن اازي؟ ولذلك محله              القرينة ال جيوز، وههنا املقصود      
اجلمهور على املعىن احلقيقي ووجهوه بالتوجيه الفاسد الذي رده إسحاق نيوتن وطامس نيوتن وأكثر املتأخرين ومنـهم         

إن كذب املبدأ األول والثاين كان قد ظهـر     : قوللو قطعنا النظر عن اإليرادين املذكورين ن      : والثالث. هذا املفسر أيضاً  
يف عهده كما اعترف هو نفسه، وقد ظهر كذب الثالث الذي كان أقوى يف زعمه، وكان جازماً به وكـذا كـذب                      
الرابع وظهر أن توجيهه وتوجيه أكثر املتأخرين أفسد من توجيه اجلمهور القدماء، بقي املبدأ اخلامس، لكنه ملا كان قوالً          

 عند األكثر ويرد عليه اإليرادان األوالن فهو ساقط عن االعتبار، ومن يكون يف ذلك الوقت يرى أنـه كـاذب              ضعيفاً
 من اهلجرة يف بلـد      1248 من امليالد املطابقة لسنة      1833أيضاً إن شاء اللّه، وجاء القسيس يوسف وألف يف سنة           

 مبدأ هذا اخلرب من وفاة دانيـال واملـراد باأليـام            إن: لكهنؤ وكان يتمسك ذا اخلرب وبإهلامه الكاذب، وكان يقول        
السنون، ووفاة دانيال قبل ميالد املسيح بأربعمائة وثالث ومخسني سنة، فإذا طرحنا هذه املدة من ألفني وثلثمائة يبقـى            

ا بينـه   من امليالد، ووقعت املباحثة فيم1847ألف ومثامنائة وسبع وأربعون سنة فعلى هذا يكون نزول املسيح يف سنة            
وبني بعض علماء اإلسالم وكالمه مردود بوجوه، لكنه ملا ظهر كذبه ومضت مدة سبع عشرة سنة فال حاجـة إىل أن                     

أن تعـني   "ويف تفسري دوايل ورجردمينت     . أطول رده، لعل القسيس املوصوف خيل له يف مخار اخلمر شيء فظنه إهلاماً            
وهذا توجيه ضعيف أحـق أن تـضحك عليـه    " مل يظهره الواقعمبدأ هذا اخلرب ومنتهاه قبل أن يكمل مشكل فإذا ك      

إذا كملـت  : الثكلى وإال فيقدر كل فاسق أيضاً أن خيرب مبثل هذا اخلرب إخبارات كثرية بال تعيني املبدأ واملنتهى، ويقول       
عطـار مـا    لن يصلح ال  : (واإلنصاف أن هؤالء معذورون لكون الكالم فاسداً من أصله، ولنعم ما قيل           . يظهرها الواقع 

  ).أفسد الدهر
ومن الزمان الذي فيه انتزع القربان الدائم ووضع الرجسة         : "11: يف الباب الثاين عشر من كتاب دانيال هكذا       ]31[

ويف الترمجة " وطوىب ملن ينتظر ويبلغ إىل ألف وثلثمائة ومخسة وثالثني يوماً        : "13" للخراب ألف ومائتان وتسعون يوماً    
وازهنكامي كه قربايت دائماً موقوف شودو كريه قريب ويراين برباشود          : "11:  هكذا 1839 الفارسية املطبوعة سنة  

خوشا حال أن كسيكه انتظار كندوتا يكهزاروسه صدرسـي وبنجـر           : (12" يكهزار ودوصد ونودر وزخواهد بود    
  .ودوهو غلط أيضاً مبثل ما تقدم وما ظهر على هذا امليعاد مسيح النصارى وال مسيح اليه) وزبرسد
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سبعون أسبوعاً اقتصرت على شعبك وعلى مدينتك املقدسة ليبطل التعدي : "يف الباب التاسع من كتاب دانيال ]32[
ترمجة فارسية سـنة    " وتفىن اخلطيئة ويمحى اإلمث ويجلب العدل األبدي وتكمل الرؤيا والنبوة وميسح قدوس القديسني            

قر رشدبراي امتام خطا وبراي انقضاي كناهان وبـراي تكفـري           هفتاد هفته برقوم تووبر شهر مقدس  توم       : (1839
، وهذا غلط أيضاً ألنه     "شرارت وبراي رسانيدن راستبازي إبداين وبراي اختتام روياونبوت وبراي مسح قدس املقدس           

ـ      دة ما ظهر على هذا امليعاد أحد املسيحيني، بل مسيح اليهود إىل اآلن ما ظهر، وقد مضى أزيد من ألفي سنة علـى امل
أن محل اليوم   : األول: العلماء املسيحية ههنا غري قابلة لاللتفات لوجوه      ) 64(املذكورة، والتكلفات اليت صدرت على      

  .على املعىن اازي يف بيان تعداد املدة بدون القرينة غري مسلم
الذي أطلق  ) قُورش(ألوىل من جلوس    لو سلمنا فال يصدق أيضاً على أحد املسيحيني، ألن املدة اليت بني السنة ا             : والثاين

فيها على ما صرح يف الباب األول من كتاب عزرا إىل خروج عيسى عليه السالم على ما يعلم من تـاريخ يوسـيفس                
مخسمائة وست وثالثني سنة كما علمت يف الغلـط الـثالثني،           ) سنل جانسي (بقدر ستمائة سنة ختميناً، وعلى حتقيق       

، كما عرفت يف الغلـط الـسادس   1852د الطالبني على حسب النسخة املطبوعة سنة       ومثله على حتقيق مؤلف مرش    
والعشرين، وقد صرح صاحب مرشد الطالبني يف الفصل العشرين من اجلزء الثاين أن رجـوع اليهـود مـن الـسيب                     

املـسيح، وال   وجتديدهم الذبائح يف اهليكل كان يف سنة اإلطالق أيضاً أعين سنة مخسمائة وست وثالثني قبل مـيالد                  
  .تكون املدة باعتبار سبعني أسبوعاً إال بقدر أربعمائة وتسعني سنة، وعدم الصدق على مسيح اليهود ظاهر

لو صح هذا لزم ختم النبوة على املسيح فال يكون احلواريون أنبياء، واألمـر لـيس كـذلك عنـدهم، ألن                : والثالث
 يف زعمهم، ويكفي شاهداً يف فضلهم مالحظـة حـال يهـودا             احلواريني أفضل من موسى وسائر األنبياء اإلسرائيلية      

  .األسخريوطي، الذي كان واحداً من هؤالء احلضرات ممتلئاً بروح القدس
  .لو صح لزم منه ختم الرؤيا، وليس كذلك ألن الرؤيات الصاحلة باقية إىل اآلن أيضاً: والرابع

أن اليهود حرفوا  (لثالث من كتابه، وصرح يف هذه الرسالة        يف الد ا  ) داكتر كريب (نقل رسالة   ) واتسن(إن  : واخلامس
، فثبت باعتراف عاملهم املشهور أن هذا اخلـرب ال          )هذا اخلرب بزيادة الوقف حتريفاً ال ميكن أن يصدق اآلن على عيسى           

لتحريـف  املوجود عند اليهود اآلن بدون ادعاء ا ) 65(يصدق على عيسى عليه السالم على وفْق كتاب دانيال األصل           
على اليهود، وهذا االدعاء ال يتم عليهم من جانب علماء الربوتستنت فإذا كان حال أصل الكتاب هكذا فـال يـصح            

  .التمسك بالتراجم اليت هي من تأليفات املسيحيني
ن أنه ال يلزم أن يكون املراد من املسيح أحد هذين املسيحيني، ألن هذا اللفظ كان يطلق على كل سلطان م                 : والسادس

يا معظم خالص امللك وصـانع الرمحـة        : "اليهود صاحلاً كان أو فاجراً، اآلية اخلمسون من الزبور السابع عشر هكذا           
وهكذا جاء يف الزبور املائة واحلادي والثالثني إطالق املسيح على داود عليـه الـسالم،   " مبسيحه داود وزرعه إىل األبد    

 الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل األول قول داود عليه السالم            الذي هو من األنبياء والسالطني الصاحلني، ويف      
وقال للرجال الذين معه حاشا يل من اللّه أن أصـنع   "71: يف حق شاول الذي كان من أشرار السالطني اليهود هكذا    

نـه  مـسيح   ال أمد يدي على سيدي أل  "11" هذا األمر بسيدي مسيح الرب، أو أمد يدي إىل قتله ألنه مسيح الرب            
وهكذا يف الباب السادس والعشرين من السفر املذكور، والباب األول من سفر صموئيل الثاين، بل ال خيـتص                  " الرب
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: هذا اللفظ بسالطني اليهود أيضاً، وجاء إطالقه على غريهم، اآلية األوىل من الباب اخلامس واألربعني من كتاب أشعيا                
اخل فجاء إطالقه على سلطان إيران الـذي أطلـق اليهـود            " ت بيمينه هذه يقوهلا الرب لقورش مسيحي الذي مسك      "

  .وأجازهم لبناء اهليكل
وأنا أجعـل   "10يف الباب السابع من سفر صموئيل الثاين وعد اللّه لبين إسرائيل على لسان ناثان النيب هكذا  ]33[

منذ يوم  "11" أن يستعبدوه كما كانوا من قبلمكاناً لشعيب إسرائيل وأنصبه وحيل يف مكانه باهلدو، وال تعود بنو اإلمث            
ومكاين نيز بـراى   (1838اخل واآلية العاشرة يف التراجم هكذا ترمجة فارسية سنة   " وضعت قضاة على شعيب إسرائيل    

قوم خود إسرائيل مقر رخواهم كرد وايشان راخواهم نشانيد تاخود جايدار باشند ومن بعد حركت نكننـد واهـل                   
وجبهت قـومم إسـرائيل مكـاين     (1845ترمجة فارسية سنة  ) ان رانياز آرندحون درايام سابق    شرارت من بعد ايش   

راتعيني خواهم منود وايشانرا غرس خواهم منودتا انكه در مقام خويش ساكن شده بارديكر متحرك نشوند وفرزنـدان         
ل يكونون يف هذا املكـان باهلـدو   فكان اللّه وعد أن بين إسرائي) 66) (شرارت بيشه ايشان رامثل أيام سابق نرجنانند   

واالطمئنان، وال حيصل هلم اإليذاء من أيدي األشرار، وكان هذا املكان أورشليم، وأقام بنو إسرائيل فيـه، لكنـهم مل               
حيصل هلم وفاء وعد اللّه، وأوذوا يف هذا املكان إيذاء بليغاً، وآذاهم سلطان بابل ثالثَ مرات إيذاء شـديداً، وقتلـهم                   

جالهم، وهكذا آذى السالطني اآلخرون، وآذى طيطوس الرومي إيذاء جاوز احلد، حىت مات يف حادثتـه                وأسرهم وأ 
 ومائة ألف بالقتل والصلب واجلوع، وأُسر منهم سبعة وتسعون ألفـاً، وأوالدهـم إىل اآلن                1100000ألف ألف   

  .متفرقون يف أقطار العامل يف غاية الذل
فإذا متت أيامك ومنت مـع  : "12: اود على لسان ناثان النيب عليهما السالم هكذايف الباب املذكور وعد اللّه لد  ]34[

وهو يبين بيتاً المسي، وأصـلح كرسـي   : "13" آبائك فإين أقيم زرعك من بعدك الذي خيرج من بطنك وأثبت ملكه          
 الناس وباجللد الذي كان جيلد وأنا أكون له أباً وهو يكون يل ابناً وإن ظلم ظلماً أن أبكته بعصاة       "14" ملكه إىل األبد  

وبيتك يكون أمينـاً    : "16" وأما رمحيت ال أبعد عنه كما أبعدت عن شاول الذي نفيته من بني يدي             : "15" به الناس 
وهذا الوعد يف الباب الثاين والعشرين من السفر األول مـن       " وملكك إىل الدهر أمامك وكرسيك يكون ثابتاً إىل األبد        

وهو ذا ولد مولود لك هو يكون رجالً ذا هدو وأرحيه من كل أعدائه مستديراً فإن سـليمان                  : "9: أخبار األيام هكذا  
هو يبين بيتاً المسي وهو يكون يل مقام االبن، وأنا          : "10" يكون امسه، وسالمة وقراراً أجعل على إسرائيل يف كل أيامه         

كان وعد اللّه أن السلطنة ال تزول من بيت داود  ف" له مقام األب وسوف أثبت كرسي ملكه على آل إسرائيل إىل األبد           
  .إىل األبد، ومل يف ذا الوعد، وزالت سلطنة آل داود منذ مدة طويلة جداً

نقل مقدس أهل التثليث بولس قول اللّه يف فضل عيسى عليه السالم على املالئكة يف اآلية السادسة من البـاب                    ]35[
وعلماؤهم يصرحون أنه إشارة إىل اآلية الرابعـة      "  أكون له أباً وهو يكون يل ابناً       أنا: "األول من الرسالة العربانية هكذا    

: عشرة من الباب السابع من سفر صموئيل الثاين الذي مر نقله يف الغلط السابق، وهذا الزعم غـري صـحيح لوجـوه            
فـال  ) أنه يبين المسي بيتاً(فرين أنه صرح يف الس) والثاين(أنه صرح يف سفر أخبار األيام أن امسه يكون سليمان   ) األول(

بد أن يكون هذا االبن باين البيت، وهو ليس إال سليمان عليه السالم، وولد عيسى عليه السالم  بعد ألـف وثـالث                       
سنني من بناء البيت، وكان خيرب خبرابه، كما هو مصرح يف الباب الرابع والعشرين من إجنيل مىت، وستعرف يف بيـان                     
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أنه صرح يف السفرين أنه يكون سلطاناً، وعيسى عليه السالم كان فقرياً حىت قال يف               ) والثالث(عني  الغلط التاسع والسب  
كما هو منقول يف اآلية العشرين ) للثعالب أَوِجره ولطيور السماء أوكار وأما ابن اإلنسان فليس له أن يسند رأسه       (حقه  

فال بد أن يكون    ) وإن ظلم ظلماً فأبكته   (سفر صموئيل يف حقه     أنه صرح يف    ) والرابع(من الباب الثامن من إجنيل مىت،       
هذا الشخص غري معصوم، ميكن صدور الظلم عنه، وسليمان عليه السالم يف زعمهم هكذا، ألنه ارتد يف آخر عمـره،                  

النبوة إىل ذل منصب الشرك، كما هو مصرح يف كتبهم          ) 67(وعبد األصنام وبىن املعابد هلا ورجع من شرف منصف          
ملقدسة، وأي ظلم أكرب من الشرك، وعيسى عليه السالم كان معصوماً ال ميكن صـدور الـذنب منـه يف زعمهـم                      ا
وعيـسى  " وهو يكون رجالً ذا هدو وأرحيه من مجيع أعدائـه        : "أنه صرح يف السفر األول من أخبار األيام       ) واخلامس(

 على زعمهم، بل كان خائفاً من اليهود ليالً وـاراً،           عليه السالم ما حصل له اهلدو والراحة من أيام الصبا إىل أن قتل            
فاراً يف أكثر األوقات من موضع إىل موضع خلوفهم، حىت أسروه وأهانوه وضربوه وصلبوه خبالف سليمان عليه السالم                  

 على  وسالمة وقراراً أجعل  : "أنه صرح يف السفر املذكور    ) والسادس(فإن هذا الوصف كان ثابتاً يف حقه على وجه أمت،           
أن ) والـسابع (واليهود كانوا يف عهد عيسى عليه السالم مطيعني للروم، وعاجزين عن أيديهم،             " إسرائيل يف كل أيامه   

سليمان عليه السالم ادعى بنفسه أن هذا اخلرب يف حقه، كما هو مصرح يف الباب السادس من السفر الثاين من أخبـار                    
ب الظاهر يف حق سليمان، لكنه  يف احلقيقة يف حق عيسى، ألنه من أوالد               إن هذا اخلرب وإن كان حبس     : األيام وإن قالوا  
هذا غري صحيح ألن املوعود له ال بد أن يكون موصوفاً بالصفات املصرحة، وعيسى عليه السالم ليس                 : سليمان، قلت 

 لرفـع  كذلك، وإن قطع النظر عن الصفات املذكورة فال يصح على زعم اجلمهور من متـأخريهم، ألـم يقولـون               
االختالف الواقع بني كالم مىت ولوقا يف بيان نسب املسيح أن األول بين نسب يوسف النجار والثاين نسب مرمي عليها                    
السالم، وهو خمتار صاحب ميزان احلق، وظاهر أن املسيح عليه السالم ليس ولداً للنجار املذكور، ونسبته إليه من قبيل                   

هما السالم، وذا االعتبار ليس من أوالد سليمان عندهم، بل من أوالد ناثان بن              أضغاث األحالم، بل هو ولد مرمي علي      
  .داود، فال يكون اخلرب الواقع يف حق سليمان منسوباً إىل عيسى ألجل النبوة

وكان عليه قول الرب انصرف من ههنا : "يف الباب السابع عشر من سفر امللوك األول يف حق إليا الرسول هكذا          ]36[
ختع مثل قول الرب وقعـد    واسنصِف يف وداي كريت، وهناك من الوداي تشرب، وقد أمرت الغربان بقولك فانطلق و

يف وادي كريت الذي قبال اُألردن وكانت الغربان جتيب له اخلبز واللحم بالغداء واخلبز واللحم بالعشاء ومن الـوادي                
وجريوم فسر بالغربان، وملا كان رأيه ضعيفاً       ) لباب بالغربان وفَسر كلهم غري جريوم لفظ أورمي يف هذا ا        " (كان يشرب 

يف هذا الباب حرف معتقدوه على عادم يف التراجم الالطينية املطبوعة وغريوا لفظ العرب بالغربـان، وهـذا األمـر                
) جـريوم  (ومـالَ إىل رأي ) هورن(مضحكة ملنكري امللة املسيحية، ويستهزؤون به، واضطرب حمقق فرقة الربوتستنت     

لرفع العار، وقال بالظن األغلب أن املراد بأورمي العرب ال الغربان، وسفه املفسرين واملترمجني بثالثة أوجـه وقـال يف                    
شنع بعض املنكرين بأنه كيف جيوز أن تعول الغربان اليت هي طيور جنسة            : " من الد األول من تفسريه     639الصفحة  

ومعناه العرب، وجاء ذا املعـىن يف اآليـة   ) أورمي(رأوا أصل اللفظ ملا شنعوا ألنه   الرسول، وجتيب الغداء له لكنهم لو       
السادسة عشرة من الباب احلادي والعشرين ِمن السفر الثاين من أخبار األيام، واآلية السابعة من الباب الرابع من كتاب            

كوين أن هذا الرسول كان مأموراً باالختفاء       الذي هو تفسري لعلماء اليهود على سفر الت       ) بريشت ريا (حنميا، ويعلم من    
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أورمي أهل بلدة كانت يف حد العرب، وهـم كـانوا يطعمـون             ): جريوم(يف بلدة كانت يف نواحي بت شان، وقال         
الرسول، وهذه الشهادة من جريوم مثينة عظيمة وإن كتب يف التراجم الالطينية ويعلم من الترمجة العربية أن املراد ـذا                  

املفسر املشهور من اليهود هكذا أيضاً، وكيف ميكـن أن حيـصل اللحـم    ) اجلارجي(اس ال الغربان وترجم     اللفظ األن 
بوسيلة الطيور النجسة مثل الغربان، على خالف الشريعة للرسول الطاهر الذي كان شديداً يف اتباع الشريعة وحاميـاً                  

علـى أن  . للحم مل تتوقف ومل ترتل على اجلثث امليتة   هلا، وكيف ميكن له العلم بأن هذه الطيور النجسة قبل أن جتيب ا            
هذا اللحم واخلبز وصال إىل إيليا إىل مدة سنة فكيف ينسب مثل هذه اخلدمة إىل الغربان، واألغلب أن أهـل أورب أو                 

ريهم فاآلن اخليار لعلماء الربوتستنت يف أن خيتاروا قول حمققهم ويسفهوا باقي مفـس            " أرابوا فعلوا خدمة طعام الرسول    
ومترمجيهم الغري احملصورين، وإما أن يسفهوا هذا السفه ويعترفوا بأن هذا األمر غلط وضحكة ألرباب العقول غري جائز               

  .للوجوه الثالثة اليت أوردها هذا احملقق
مـن  يف اآلية األوىل من الباب السادس من سفر امللوك األول أن سليمان بىن بيت الرب يف سنة أربعمائة ومثانني              ]37[

 من الد الثاين من تفسري   1293خروج بين إسرائيل من مصر، وهذا غلط عند املؤرخني قال آدم كالرك يف الصفحة               
 يف النـسخة    480اختلف املؤرخون يف هذا الزمان على هذا التفصيل يف املـنت العـرباين              : ذيل شرح اآلية املذكورة   

 588 عند سليب سيوس سـويروس  592يوسيفس   590 عند ملكيور كانوس     330 عند كليكاس    440اليونانية  
 عند اواسي يوس وكابـالوس      598 عند كودومانوس    672 عند سيدري نس     570عند كليمنس اسكندر يانوس       

، 520 يتياويوس ووالتـهي روس  592 عند مستلى نوس 527 عند نيكوالس إبراهيم  680 عند سراريوس    580
لفه مترمجو الترمجة اليونانية، وال املؤرخون من أهل الكتـاب ويوسـيفس           فلو كان ما يف العرباين صحيحاً إهلامياً ملا خا        

وكليمنس اسكندر ريانوس خالفا اليونانية أيضاً، مع أما من املتعصبني يف املذهب، فعلم أن هذه الكتب عندهم كانت                
   .يف رتبة كتب التواريخ األخر وما كانوا يعتقدون إهلاميتها، وإال ملا خالفوا

فجميع األجيال من إبراهيم  "1860 السابعة عشرة من الباب األول من إجنيل مىت هكذا ترمجة عربية سنة اآلية ]38[
ويعلـم  " إىل داود أربعة عشر جيالً ومن داود إىل سيب بابل أربعة عشر جيالً ومن سيب بابل إىل املسيح أربعة عشر جيالً    

سم منها مشتمل على أربعة عشر جيالُ، وهو غلط صريح،          منها أن بيان نسب املسيح يشتمل على ثالثة أقسام، وكل ق          
ألن القسم األول يتم على داود وإذا كان داود عليه السالم داخالً يف هذا القسم يكون خارجاً من القـسم الثـاين ال                       

جاً مـن   حمالة، ويبتدئ القسم الثاين ال حمالة من سليمان ويتم على يوخانيا، وإذا دخل يوخانيا يف هذا القسم كان خار                  
القسم الثالث، ويبتدئ القسم الثالث من شلتائيل ال حمالة ويتم على املسيح، ويف هذا القسم ال يوجد إال ثالثة عـشر                      
جيالً، واعترض عليه سلفاً وخلفاً وكان بورفري اعترض عليه يف القرن الثالث من القرون املسيحية، وللعلماء املسيحية                 

  .اعتذارات باردة غري قابلة لاللتفات
ويوشـيا ولـد    (1844اآلية احلادية عشرة من الباب األول من إجنيل مىت هكذا ترمجة عربية سنة          ]42 [إىل  ]39[

ويعلم منه أن والدة يوخانيا وأخوته من يوشيا يف جالء بابل، فيكون يوشيا حياً يف هذا                ) يوخانيا وإخوته يف جالء بابل    
ا مات قبل هذا اجلالء باثين عشر عاماً ألنه جلس بعد موته ياهوحـاز         يوشي] أن) األول: (اجلالء وهو غلط بأربعة أوجه    

ابنه على سرير السلطنة ثالثة أشهر، مث جلس يواقيم ابنه اآلخر إحدى عشرة سنة مث جلس يوخانيا ابن يـواقيم ثالثـة                
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يا ال ابنه كمـا عرفـت   أن يوخانيا ابن ابن يوش) الثاين(أشهر فأسره خبتنصر وأجاله مع بين إسرائيل اآلخرين إىل بابل          
أن يوخانيا ما كان لـه      ) الرابع(أن يوخانيا كان يف اجلالء ابن مثان عشرة سنة فما معىن والدته يف جالء بابل                ) الثالث(

إخوة، نعم كان ألبيه ثالثة إخوة، ونظراً إىل هذه املشكالت اليت مر ذكرها يف هذا الغلط والغلط السابق عليه قال آدم                     
إن كامت يقول تقرأ اآلية احلادية عشرة هكذا ويوشيا ولد يواقيم وإخوته، ويـواقيم              : " تفسريه هكذا  كالرك املفسر يف  

فأمر بالتحريف وزيادة يواقيم لرفع االعتراضات، وعلى هذا التحريف أيـضاً ال يرتفـع              " ولد يوخانيا عند جالء بابل    
ملسيحية من أهل الدين والديانة أسقط لفظ يواقيم        املذكور يف هذا الغلط وظين أن بعض القسيسني ا        ) الثالث(االعتراض  

قصداً لئال يراد أن املسيح إذا كان من أوالد يواقيم ال يكون قابالً ألن جيلس على كرسي داود فال يكون مسيحاً كمـا     
عرفت يف االختالف السابع واخلمسني، لكنه ما درى أن إسقاطه يستلزم أغالطاً شىت، ولعلـه درى وظـن أن لـزوم             

   .الط على مىت أهون من هذه القباحةاألغ
الزمان من يهودا إىل سلمون قريب من ثلثمائة سنة، ومن سلمون إىل داود أربعمائة سنة، وكتب مىت يف الزمان  ]43[

األول سبعة أجيال، ويف الزمان الثاين مخسة أجيال وهذا غلط بداهة ألن أعمار الذين كانوا يف الزمـان األول كانـت           
  . الذين كانوا يف الزمان الثاينأطول من أعمار

األجيال يف القسم الثاين من األقسام الثالثة اليت ذكرها مىت مثانية عشر  ال أربعة عشر كما يظهر مـن البـاب                       ]44[
الثالث من السفر األول من أخبار األيام ولذلك قال نيومن متأسفاً ومتحسراً إنه كان تسليم احتاد الواحـد والثالثـة                     

امللة املسيحية، واآلن تسليم احتاد مثانية عشر وأربعة عشر أيضاً ضروري ألنه ال احتمال لوقـوع الغلـط يف   ضرورياً يف   
  .الكتب املقدسة

) األول: (وهذا غلط بـوجهني ) يورام ولد عوزيا : (يف اآلية الثامنة من الباب األول من إجنيل مىت هكذا         ]46[و  ]45[
لك ألنه ابن احزيا بن يواش بن امصياه بن يورام، وثالثة أجيال ساقطة ههنا              أنه يعلم منه أن عوزيا بن يورام وليس كذ        

وهذه الثالثة كانوا من السالطني املشهورين، وأحواهلم مذكورة يف الباب الثامن والثاين عشر والرابع عشر مـن سـفر          
لثاين من أخبار األيام، وال يعلـم  امللوك الثاين والباب الثاين والعشرين والرابع والعشرين واخلامس والعشرين من السفر ا          

وجه وجيه إسقاط هذه األجيال سوى الغلط، ألن املؤرخ إذا عني زماناً وقال إن األجيال الكذائية مضت يف مدة هـذا             
أن امسه عزيا ال عوزيا كما يف البـاب         ) والثاين(الزمان وترك قصداً أو سهواً بعض األجيال، فال شك أنه يسفه ويغلط             

  .سفر األول من أخبار األيام والباب الرابع عشر واخلامس عشر من سفر امللوك الثاينالثالث من ال
أن زور بابل ابن شلتائيل، وهو غلط أيضاً ألنه ابن فـدايا            : يف اآلية الثانية عشرة من الباب األول من إجنيل مىت         ]47[

  .بار األياموابن األخ لشلتائيل، كما هو مصرح يف الباب الثالث من السفر األول من أخ
يف اآلية الثالثة عشرة من الباب األول من إجنيل مىت أن أيب هود ابن زور بابل وهو غلط أيـضاً، ألن زور بابـل       ]48[

كان له مخسة بنني كما هو مصرح يف اآلية التاسعة عشرة من الباب الثالث من السفر األول من أخبار األيام، ولـيس                      
د عشر غلطاً صدرت عن مىت يف بيان  نسب املسيح فقـط، وقـد عرفـت يف        فهذه أح : فيهم أحد مسمى ذا االسم    

القسم األول من هذا الفصل اختالفات بيانه ببيان لوقا، فلو ضممنا االختالفات باألغالط صارت سبعة عشر، ففي هذا              
  .البيان خدشة بسبعة عشر وجهاً
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رشليم برؤية جنم املسيح يف املشرق، وداللة الـنجم         كتب مىت يف الباب الثاين من إجنيله قصة جميء اوس إىل أو           ]49[
أياهم بأن تقدمهم حىت جاء ووقف فوق الصيب، وهذا غلط، ألن حركات السبع السيارة وكذا احلركة الصادقة لبعض                  
ذوات األذناب من املغرب إىل املشرق، واحلركة لبعض ذوات األذناب من املشرق إىل املغرب، فعلى هاتني الـصورتني                 

كذا يقيناً ألن بيت حلم من أورشليم إىل جانب اجلنوب، نعم دائرة حركة بعض ذوات األذنـاب متيـل مـن                     يظهر  
الشمال إىل اجلنوب ميالً ما لكن هذه احلركة بطيئة جداً من حركة األرض اليت هي خمتار حكمائهم اآلن، فال ميكن أن                     

بالقدر املعتد به، بل مشي اإلنسان يكون أسرع كثرياً مـن           حتس هذه احلركة إال بعد مدة، ويف املسافة القليلة ال حتس            
حركته، فال جمال هلذا االحتمال، وألنه خالف علم املناظر أن يرى وقوف الكوكب أوالً مث يقف املتحرك، بل يقـف                    

  .املتحرك أوالً مث يرى وقوفه
الرب بالنيب القائل، وهوذا العذراء حتبل وتلد وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من        : "يف الباب األول من إجنيل مىت     ]50[

واملراد بالنيب عند علمائهم أشعيا عليه السالم حيث قال يف اآليـة            ". ابناً ويدعون امسه عمانوئيل الذي تفسريه اللّه معنا       
 ابنـاً  ألجل هذا يعطيكم الرب عينه عالمة، ها العذراء حتبـل وتلـد  : "الرابعة عشرة من الباب السابع من كتابه هكذا  

أن اللفظ الذي ترمجه اإلجنيلي ومترجم كتاب أشعيا بالعـذراء          ) األول: (أقول هو غلط بوجوه   " ويدعى امسه عمانوئيل  
هو علَمةٌ مؤنث علم واهلاء فيه للتأنيث، ومعناه عند علماء اليهود املرأة الشابة سواء كانت عـذراء أو غـري عـذراء،                     

الثالثني من سفر األمثال ومعناه ههنا املرأة الشابة اليت زوجت، وفُسر هذا اللفظ    إن هذا اللفظ وقع  يف الباب        : ويقولون
يف كالم أشعيا باالمرأة الشابة يف التراجم اليونانية الثالثة أعين ترمجة انكوثال وترمجة يودوشن وترمجة مسيكس، وهذه                  

 وكانت معتربة عند    200 والثالثة سنة    175 والثانية سنة    129التراجم عندهم قدمية يقولون إن األوىل ترمجت سنة         
القدماء املسيحيني سيما ترمجة يودوشن، فعلى تفسري علماء اليهود والتراجم الثالثة فساد كالم مـىت ظـاهر، وقـال        

إنه مبعىن العذراء : يف كتابه الذي صنف يف بيان اللغات العربانية وهو كتاب معترب مشهور بني علماء الربوتستنت             ) فرى(
هذا اللفظ مشترك بني هذين املعنيني، وقوله أوالً ليس مبسلم يف مقابلة تفاسـري أهـل                ) فرى(أة الشابة فعلى قول     واملر

اللسان الذين هم اليهود، وثانياً بعد التسليم أقول محله على العذراء خاصة على خالف تفاسري اليهود والتراجم القدمية                  
فغلـط  ) ليس معىن هذا اللفظ إال العذراء( كتابه املسمى حبل اإلشكال     حمتاج إىل دليل، وما قال صاحب ميزان احلق يف        

ما مسى أحد عيسى عليه السالم بعمانوئيل ال أبوه وال أمه، بل مسياه يسوع، وكان       ) الثاين. (يكفي يف رده ما نقلت آنفاً     
ستحبلني وتلـدين  (ال ألمه كما هو مصرح يف إجنيل مىت وكان جربيل ق    ) وتدعو امسه يسوع  (امللك قال ألبيه يف الرؤيا      

كما هو مصرح يف إجنيل لوقا، ومل يدع عيسى عليه السالم يف حني من األحيان أيـضاً أن امسـه              ) ابناً وتسمينه يسوع  
: القصة اليت وقع فيها هذا القول تأىب أن يكون مصداق هذا القول عيسى عليه السالم، ألا هكذا                ) والثالث(عمانوئيل  

ملك يهوذا فخـاف خوفـاً      ) أحازين يونان (ملك إسرائيل جاءا إىل أورشليم حملاربة       ) وفاقاح(م  ملك آرا ) راصني(إن  
ال ختف فإما ال يقدران عليك وستزول سلطتهما،        : شديداً من اتفاقهما، فأوحى اللّه إىل أشعيا أن تقول  لتسلية أحاز           

هذين امللكني خِربة قبل أن مييز هذا االبن اخلـري        وبني عالمة خراب ملكهما أن امرأة شابة حتبل وتلد ابناً وتصري أرض             
عن الشر، وقد ثبت أن أرض فاقاح قد خربت يف مدة إحدى وعشرين سنة من هذا اخلرب، فال بد أن يتولد هذا االبـن                
قبل هذه املدة وخترب ال قبل متيزه، وعيسى عليه السالم تولد بعد سبعمائة وإحدى وعشرين سنة من خراـا، وقـد                     
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أهل الكتاب يف مصداق هذا اخلرب، فاختار البعض أن أشعيا عليه السالم يريد باالمرأة زوجته ويقول إا ستحبل       اختلف  
) داكتربلـسن (وتلد ابناً وتصري أرض امللكني الذين ختاف منهما خِربة قبل أن مييز هذا االبن اخلري عن الشر كما صرح            

  .أقول هذا هو احلري بالقبول وقريب من القياس
وكان هناك إىل وفاة هريودس لكي يتم ما قيل مـن        : "اآلية اخلامسة عشرة من الباب الثاين من إجنيل مىت هكذا          ]51[

واملراد بالنيب القائل هو يوشع عليه السالم، وأشار اإلجنيلي إىل اآلية األوىل من            " الرب بالنيب القائل من مصر دعوت ابين      
إن إسرائيل منذ كـان     : " عالقة هلذه اآلية بعيسى عليه السالم ألا هكذا        الباب احلادي عشر من كتابه، وهذا غلط، ال       

 فهذه اآلية يف بيان اإلحـسان       1811كما يف الترمجة العربية املطبوعة سنة       " طفالً أن أحببته ومن مصر دعوت أوالده      
بـاملفرد وضـمري الغائـب    الذي فعله اللّه يف عهد موسى عليه السالم على بين إسرائيل، وحرف اإلجنيلي صيغة اجلمع   

 أيضاً، لكن ال خيفى خيانته على من طـالع  1844باملتكلم، فقال ما قال وحرف التباعه مترجم العربية املطبوعة سنة         
وال " كلما دعوا ولوا وجوههم وذحبوا البعاليم وقربوا لألصـنام        : "هذا الباب، ألنه وقع يف حق املدعوين بعد هذه اآلية         

يسى عليه السالم، بل ال تصدق على اليهود الذين كانوا معاصريه، وال على الذين كانوا قبل                تصدق هذه األمور على ع    
ميالده إىل مخسمائة سنة ألن اليهود كانوا تابوا عن عبادة األوثان توبة جيدة قبل ميالده خبمسمائة وست وثالثني سـنة   

  .ا هو مصرح يف التواريخبعد ما أطلقوا من أسر بابل، مث مل حيوموا حوهلا بعد تلك التوبة كم
حينئذ ملا رأى هريودس أن اوس سخروا به غضب     : "اآلية السادسة عشرة من الباب الثاين من إجنيل مىت هكذا          ]52[

جداً، فأرسل وقتل مجيع الصبيان الذين يف بيت حلم ويف كل ختومها من ابن سنتني فما دون حبسب الزمان الذي حتققه                     
أما نقالً فألنه ما كتب أحد من املؤرخني الذين يكونون معتربين وال يكونون             . لط نقالً وعقالً  وهذا أيضاً غ  " من اوس 

مسيحيني هذه احلادثة، ال يوسيفس وال غريه من علماء اليهود الذين كانوا يكتبون زمائم هريودس ويتصفحون عيوبـه                  
ع حالة، وإن كتبها أحد من املـؤرخني        وجرائمه، وهذه احلادثة ظلم عظيم وعيب جسيم فلو وقعت لكتبوها على أشن           

املسيحيني فال اعتماد على حتريره، ألنه مقتبس من هذا اإلجنيل، وأما عقالً فألن بيت حلم كان بلدة صغرية ال كـبرية،                     
وكانت قريبة من أورشليم ال بعيدة، وكانت يف تسلط هريودس ال يف تسلط غريه، فكان يقدر قدرة تامة على أسـهل                     

ن اوس كانوا جاؤوا إىل بيت فالن وقدموا هدايا لفالن ابن فالن، وما كان حمتاجاً إىل قتل األطفـال                   وجه أن حيقق أ   
صوت مسـع  : "18حينئذ مت ما قيل بأرميا النيب القابل : "17من الباب الثاين من إجنيل مىت هكذا  ]53[  .املعصومني

وهذا أيـضاً   " ال تريد أن تتعزى ألم ليسوا مبوجودين      يف الرامة نوح وبكاء وعويل كثري، راحيل تبكي على أوالدها،           
: غلط وحتريف من اإلجنيل، ألن هذا املضمون وقع يف اآلية اخلامسة عشرة من الباب  احلادي والثالثني من كتاب أرميا                   

ـ              ت يف ومن طالع اآليات اليت قبلها وبعدها علم أن هذا املضمون ليس يف حادثة هريودبل يف حادثة خبتنصر، الـيت وقع
عهد أرميا فقُتل فيها ألوف من بين إسرائيل وأُسر ألوف منهم وأجلوا إىل بابل، وملا كان فيهم كثري من آل راحيل أيضاً                 

  .تأمل روحها يف عامل الربزخ فوعد اللّه أنه يرجع أوالدك من أرض العدو إىل ختومهم
م يف عامل الربزخ حال أقارم الذين يف الدنيا فيتأملون          يعلم من حترير أرميا وتصديق اإلجنيلي أن األموات يظهر هل         ) تنبيه(

  .مبصائبهم، وهذا خمالف لعقيدة فرقة الربوتستنت
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وأتى وسكن يف مدينة يقال هلا ناصرة لكي يتم ما : "اآلية الثالثة والعشرون من الباب الثاين من إجنيل مىت هكذا ]54[
 وال يوجد يف كتاب من كتب األنبياء، وينكر اليهود هذا اخلرب أشـد       وهذا أيضاً غلط  " قيل باألنبياء أنه سيدعى ناصرياً    

اإلنكار، وعندهم هذا زور وتان، بل يعتقدون أنه مل يقم نيب من اجلليل فضالً عن ناصرة، كما هو مصرح يف اآليـة                       
لة لاللتفـات، فظهـر     الثانية واخلمسني من الباب السابع من إجنيل يوحنا، وللعلماء املسيحية اعتذارات ضعيفة غري قاب             

  .للناظر أن سبعة عشر غلطاً صدرت عن مىت يف البابني األولني
 وسـنة  1821، وسـنة  1671اآلية األوىل من الباب الثالث من إجنيل مىت يف التراجم العربية املطبوعة سنة            ]55[

ويف " اليهوديـة ويف تلك األيام جاء يوحنا املعمدان يكرز  يف بريـة            : " هكذا 1880 وسنة   1854 وسنة   1826
أندران أيام حيـىي    : (هكذا) ع (1842 وسنة   1841 وسنة   1828 وسنة   1816التراجم الفارسية املطبوعة سنة     

وملا كان يف آخر الباب الثاين ذكر جلوس أرخيالوس على سرير اليهودية            ) تعميدد هنده دربيا بان يهودية ظاهر كشت      
) تلـك ( نواحي اجلليل وإقامته يف ناصرة يكون املشار إليه بلفظ بعد موت أبيه، وانصراف  يوسف مع زوجته وأبيه إىل        

هذه املذكورات، فيكون معىن اآلية ملا جلس أرخيالوس على سرير السلطنة وانصرف يوسف النجار إىل نواحي اجلليل                 
  .ذكورةجاء يوحنا املعمدان اخل، وهذا غلط يقيناً، ألن وعظ حيىي كان بعد مثانية وعشرين عاماً من األمور امل

فإن هريودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه يف : "اآلية الثالثة من الباب الرابع عشر من إجنيل مىت هكذا ]56[
، وهذا غلط ألن اسم زوج هريوديا كان هريودس أيضاً ال فيلبس كما صرح        "سجن من أجل هريوديا امرأة فيلبس أخيه      

  .ر من تارخيهيوسيفس يف الباب اخلامس من الكتاب الثامن عش
 4" فقال هلم أما قرأمت ما فعله داود حني جاع هو والذين معـه             "3: يف الباب الثاين عشر من إجنيل مىت هكذا        ]57[
فقوله والذين معه وال للذين معه " كيف دخل بيت اللّه وأكل خبز التقدمة الذي مل حيل أكله وال للذين معه بل للكهنة              "

  . الثاين والتسعني عن قريبغلطان كما ستعرف يف بيان الغلط
حينئذ مت ما قيل بأرميا النيب القائـل وأخـذوا          : "اآلية التاسعة من الباب السابع والعشرين من إجنيل مىت هكذا          ]58[

  .اخل وهذا غلط يقيناً كما ستعرف يف الشاهد التاسع والعشرين من املقصد الثاين من الباب الثاين" الثالثني من الفضة
وإذا حجاب اهليكل قد انشق إىل اثنني مـن فـوق إىل   : "51: ب السابع والعشرين من إجنيل مىت هكذايف البا ]59[

: 53" والقبور تفتحت وقام كثري من أجساد القديسني الراقـدين        : "52" أسفل واألرض تزلزلت والصخور تشققت    
حـام  ) نورتن(احلكاية كاذبة، والفاضل وهذه " وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا املدينة املقدسة وظهروا لكثريين     "

هذه احلكاية كاذبة والغالب أن أمثال هذه احلكايات كانـت  : "لإلجنيل لكنه أورد الدالئل على بطالا يف كتابه مث قال    
رائجة يف اليهود بعد ما صار أورشليم خراباً فلعل أحداً كتب يف حاشية النسخة العربانية إلجنيل مىت وأدخلها الكتـاب             

أن اليهـود ذهبـوا إىل      " األول: "، ويدل على كذا وجوه    "املنت وهذا املنت وقع يف يد املترجم فترمجها على حسبه         يف  
إين أقوم بعد ثالثة أيام، فمر : يا سيد قد تذكرنا أن ذلك املضل قال يف حياته   : بيالطس يف اليوم الثاين من الصلب قائلني      
ث، وقد صرح مىت يف هذا الباب أن بيالطس وامرأته كانا غري راضيني بقتلـه،        احلارسني أن يضبطوا القرب إىل اليوم الثال      

فلو ظهرت هذه األمور ما كان ميكن هلم أن يذهبوا إليه، واحلال أن حجاب اهليكل منشق والصخور متشققة والقبـور                
ض من أول الوهلة ورأى     مفتوحة واألموات حية إىل هذا احلني، وأن يقولوا إنه كان مضالً ألن بيالطس ملا كان غري را                
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أن هذه األمور آيات عظيمة فلو      ) والثاين. (هذه األمور أيضاً لصار عدواً هلم وكذم، وكذا ألوف من الناس يكذبوم           
ظهرت آلمن كثري من الروم واليهود على ما جرت به العادة، أال ترى أنه ملا نزل روح القدس على احلواريني وتكلموا                      

ناس وآمن حنو ثالثة آالف رجل كما هو مصرح يف الباب الثاين من كتاب األعمال؟؟ وهـذه                 بألسنة خمتلفة تعجب ال   
أن هذه األمور العظيمة ملا كانت ظاهرة ومشهورة    ) الثالث. (األمور أعظم من حصول القدرة على التكلم بألسنة خمتلفة        

ن مؤرخي الزمان الذي هو قريـب       يستبعد أن ال يكتبها أحد من مؤرخي هذا الوقت غري مىت، وكذا ال يكتب أحد م               
من الزمان املذكور، وإن امتنع املخالف عن حتريرها ألجل سوء الديانة والعناد فال بد أن يكتب املوافقون سـيما لوقـا     
الذي هو أحرص الناس يف حترير العجائب وكان متتبعاً جبميع األمور اليت فعلها عيسى عليه السالم، كما يعلم من الباب          

يله والباب األول من كتاب األعمال، وكيف يتصور أن يكتب اإلجنيليون كلهم أو أكثرهم احلاالت الـيت  األول من إجن 
ليست بعجائب، وال يكتب سائر اإلجنيلني وال أكثرهم هذه األمور العجيبة كلها، ويكتب مـرقس ولوقـا انـشقاق                   

غابة اللني فما معىن انشقاقه ألجل هذا الـصدمة       أن احلجاب كان كتانياً يف      ) والرابع. (احلجاب ويتركان األمور الباقية   
من فوق إىل أسفل، ولو انشق مع كونه كما ذكرنا فكيف بقي بناء اهليكل ومل ينهدم، وهذا الوجه مشترك الورود على               

أن قيام كثري من أجساد القديسني مناقض لكالم بولس، فإنه صرح بأن عيسى عليه السالم        ) واخلامس. (األناجيل الثالثة 
وعلم مـن  ) نورتن(ول القائمني، وباكورة الراقدين كما عرفت يف االختالف التاسع والثمانني، فاحلق ما قال الفاضل             أ

كالمه أن مترجم إجنيل مىت كان حاطب الليل، ما كان مييز بني الرطب واليابس، فما رأى يف املنت من الصحيح والغلط             
  .هترمجهما، أيعتمد على حترير مثل هذا؟، ال واللّ

 
فأجاب وقال هلم جيل شرير وفاسق يطلب  "39: يف الباب الثاين عشر من إجنيل مىت هكذا] 62[و ] 61[و  ]60[

 ألنه كما كان يونان يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليال هكذا يكـون               40آية وال تعطى له آية إال آية يونان النيب          
جيل : " واآلية الرابعة من الباب السادس عشر من إجنيل مىت هكذا          "ابن اإلنسان يف قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليال        

فههنا أيضاً يكون املراد بآية يونان النيب كما كان يف القول          " شرير فاسق يلتمس آية وال تعطى له آية إال آية يونان النيب           
:  يف حق عيسى عليه السالم هكذااألول، ويف اآلية الثالثة والستني من الباب السابع والعشرين من إجنيل مىت قول اليهود       

وهذه األقوال غلط، ألن املسيح صلب قريباً إىل نصف النهار من   " إن ذلك املضل قال وهو حي إين بعد ثالثة أيام أقوم          "
اجلمعة، كما يعلم من الباب التاسع عشر من إجنيل يوحنا، ومات  يف الساعة التاسعة، وطلب يوسـف جـسده مـن            

ه ودفنه، كما هو مصرح يف إجنيل مرقس، فَدفْنه ال حمالة كان يف ليلة السبت، وغاب هـذا                  بيالطس وقت املساء فكفن   
اجلسد عن القرب قبل طلوع الشمس من يوم األحد كما هو مصرح يف إجنيل يوحنا فما بقي يف قلب األرض ثالثة أيـام           

بـالس  ( وملا كانت هذه األقوال غلطاً اعترف        وثالث ليال بل يوماً وليلتني، وما قام بعد ثالثة أيام، فهذه أغالط ثالثة،            
إن مقصود املسيح أن أهل نينوى كمـا آمنـوا         : "أن هذا التفسري من جانب مىت، وليس من قول املسيح وقاال          ) وشانر

فعلى تقريرمها نشأ الغلط من     . انتهى كالمهما " بسماع الوعظ وطلبوا املعجزة كذلك فلريض الناس مين بسماع الوعظ         
 وظهر أن مىت ما كتب إجنيله باإلهلام، فكما مل يفهم مراد املسيح ههنا وغلط، فكذلك ميكن عدم فهمـه                    سوء فهم مىت  

يف مواضع آخر، ونقله غلطاً، فكيف يعتمد على حتريره اعتماداً قوياً وكيف يعد حتريره إهلامياً أيكون حـال الكـالم                    
   اإلهلامي هكذا؟
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فإن ابن اإلنسان سوف يأيت يف جمد أبيـه مـع مالئكتـه    : "27: ايف الباب السادس عشر من إجنيل مىت هكذ ]63[
احلق أقول لكم إن من القيام ههنا قوماً ال يذوقون املوت حىت يروا ابن              : "28" وحينئذ جيازى كل واحد حسب عمله     

وتراباً، ومـضى   وهذا أيضاً غلط ألن كال من القائمني هناك ذاقوا املوت وصاروا عظاماً بالية              " اإلنسان آتياً يف ملكوته   
على ذوقهم املوت أزيد من ألف ومثامنائة سنة، وما رأى أحد منهم ابن اللّه آتياً يف ملكوته يف جمد أبيه مع املالئكة جمازياً             

  .كالً على حسب عمله
ألخرى ومىت طردوكم يف هذه املدينة فاهربوا إىل ا: "اآلية الثالثة والعشرون من الباب العاشر من إجنيل مىت هكذا         ]64[

وهذا أيضاً غلط، ألم أكملوا مـدن  إسـرائيل   " فإين احلق أقول لكم ال تكملون مدن إسرائيل حىت يأيت ابن اإلنسان         
وماتوا، ومضى على موم أزيد من ألف ومثامنائة سنة، وما أتى ابن اإلنسان يف ملكوته، والقـوالن املـذكوران قبـل            

  .العروج، وأقواله بعد العروج هذه
يف اآلية احلادية عشرة من الباب الثالث من كتاب املشاهدات قول عيسى عليـه  ]68[و ] 67[و ] 66[و  ]65[

 7: ويف الباب الثاين والعشرين من الكتاب املذكور أقوال عيسى عليه السالم هكذا           ) ها أنا آت سريعاً   : (السالم هكذا 
وحال هـذه   ) أنا آت سريعاً   ( 30) الوقت قريب ال ختتم على أقوال نبوة هذا الكتاب ألن          (10) ها أنا آت سريعاً   (

األقوال كما علمت، فبحسب هذه األقوال املسيحية كانت الطبقة األوىل تعتقد أن عيسى عليه السالم يرتل يف عهدهم                  
والقيامة قريبة وأم يف الزمان األخري، وسيظهر لك يف الفصل الرابع أن علماءهم يعترفون أيضاً أن عقيـدم كانـت                    

   .ولذلك أشاروا إىل هذه األمور يف حتريرام كما سينكشف لك من أقواهلم اآلتيةهذه، 
فتأتوا أنتم وثبتوا قلوبكم ألن جمـيء  : "اآلية الثامنة من الباب اخلامس من رسالة يعقوب هكذا ]1[ :]75[ ] 69[

وإمنا اية كل شيء قد اقتربت : "واآلية السابعة من الباب الرابع من الرسالة األوىل لبطرس هكذا  ] 2" [الرب قد اقترب  
أال أيهـا   : "ويف اآلية الثامنة عشرة من الباب الثاين من الرسالة األوىل ليوحنا هكـذا            ] 3" [فتعلقوا واصحوا للصلوات  
فإننا نقول لكم هـذا   "15: ويف الباب الرابع من الرسالة األوىل إىل أهل تسالونيقي هكذا   " األوالد هي الساعة األخرية   

ألن الرب نفسه يهتف بـصوت رئـيس    "16" لرب إننا حنن األحياء الباقون إىل جميء الرب ال نسبق الراقدين     بكالم ا 
مث حنن األحياء الباقون سنخطف      "17" املالئكة وبوق اللّه سوف يرتل من السماء واألموات يف املسيح سيقومون أوالً           

ويف اآلية اخلامسة من الباب الرابـع       " كل حني مع الرب   مجيعاً معهم يف السحب ملالقاة الرب يف اهلواء  وهكذا نكون            
ويف اآلية احلادية عشرة من الباب العاشر من الرسـالة األوىل إىل  ) الرب قريب: (من رسالة بولس إىل أهل فيلبس هكذا    

 51 ويف الباب اخلامس عشر من الرسالة املـذكورة          7" حنن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور     : "أهل قورنيثوس هكذا  
يف حلظة يف طرفة عني عند البوق األخري فإنه سيبوق فيقـام   "52" هو ذا سر قوله لكم ال نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغري       "

فهذه األقوال السبعة دالة على ما ذكرنا، وملا كانت عقيدم كذا كانت هذه األقوال          " األموات عدميي فساد وحنن نتغري    
  .تكون غلطاً فهذه سبعة أغالطكلها حممولة على ظاهرها غري مؤولة و

يف الباب الرابع والعشرين من إجنيل متى أن عيسى عليه السالم كان جالـساً علـى جبـل    ]78[و ] 77[و  ]76[
الزيتون فتقدموا إليه فسألوه عن عالمات زمان يصري فيه املكانُ املقدس خراباً، ويرتل فيه عيسى عليـه الـسالم مـن                     

ة، فبني عالمات الكل، فبني أوالً زمان كون املكان املقدس خراباً، مث قال وبعد هذه احلادثة يف                 السماء، وتقوم فيه القيام   
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تلك األيام بال مهلة يكون نزويل، وجميء القيامة، ففي هذا الباب إىل اآلية الثامنة والعشرين يتعلق بكون املكان املقدس                   
) بـالس واسـتار  (لرتول، وجميء القيامة، وهذا هو خمتار الفاضل خراباً، ومن اآلية التاسعة والعشرين إىل اآلخر يتعلق با 

وغريمها من العلماء املسيحية، وهو الظاهر املتبادر من السياق، ومن اختار غري ذلك فقد أخطأ وال يصغى إليه، وبعـض    
 والقمر،  وللوقت بعد ضيقي، تلك األيام تظلم الشمس       "29) اآلية (1860آيات هذا الباب هكذا ترمجة عربية سنة        

 حينئذ تظهر عالمة ابـن اإلنـسان يف         30وال يعطى ضوءه والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع،           
سحاب السماء بقـوة وجمـد      ] 157ص  [السماء، وحينئذ تنوح مجيع قبائل األرض ويبصرون ابن اإلنسان آتياً على            

 من األربع الرياح من أقصاء السماوات إىل أقصائها،          فريسل مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون خمتاريه       31كثري،  
واآليـة  "  السماء واألرض تزوالن وكالمي ال يزول      35 احلق أقول لكم ال ميضي هذا اجليل حىت يكون هذا كله             34
وللوقت من بعد ضيق تلك األيـام تظلـم          "19] اآلية [1844 التراجم األخر هكذا ترمجة عربية سنة        34 و   29

 واحلق أقول لكم إن هـذا  34ال يعطي ضوءه والكواكب تسقط من السماء وقوات السماوات ترتج الشمس، والقمر   
] اآلية [1842 وسنة   1841 وسنة   1828 وسنة   1816تراجم فارسية سنة    " اجليل ال يزول حىت يكون هذا كله      

مي كه تا مجيع أبـن  بدرسيت كه بشمامي كو (34اخل ) وبعد إز زمحت أن أيام يف الفور افتاب تاريك خواهدشد        (29
فال بد أن يكون لرتول وجميء القيامة بال مهلة معتدة يف األيـام             ) جريها كامل نكرد داين طبقة منقرض خنواهد كشت       

وال بد أن ينظر اجليل املعاصر لعيـسى  ) وللوقت يف تلك األيام (اليت صار املكان املقدس خراباً فيها كما يدل عليه قوله           
الثالثة، كما كان ظن احلواريني واملسيحيني الذين كانوا يف الطبقة األوىل، لئال يـزول قـول                عليه السالم هذه األمور     

املسيح عليه السالم، ولكنه زال وما زال السماء واألرض، وصار احلق باطالً والعياذ باللّه،وكذا وقع يف الباب الثالـث                   
 القصة فيها غلط أيضاً، فاتفق اإلجنيليون الثالثـة  عشر من إجنيل مرقس، والباب احلادي والعشرين من إجنيل لوقا، فهذه         

  .يف حترير الغلط، وباعتبار األناجيل الثالثة ثالثة أغالط
احلق أقول لكـم  : "يف اآلية الثانية من الباب الرابع والعشرين من إجنيل مىت قول املسيح هكذا      ]81[و  ] 80[و  ]79[

ء الربوتستنت أنه ال ميكن أن يبقى يف وضع بناء اهليكل بناء،            وصرح علما " إنه ال يترك ههنا حجر على حجر ال ينقض        
بل كلما يبىن ينهدم كما أخرب املسيح، قال صاحب حتقيق دين احلق مدعياً  أن هذا اخلرب من أعظم أخبار املسيح عـن                       

لثمائة إن السلطان جولني الذي كان بعد ث      : " هكذا 1846 من كتابه املطبوع سنة      394احلوادث اآلتية يف الصفحة     
سنة من املسيح، وكان قد ارتد عن امللة املسيحية أراد أن يبين اهليكل مرة أخرى إلبطال خرب املسيح، فلما شرع خرج                     
من أساسه نار، ففر البناؤن خائفني، وبعد ذلك مل جيترئ أحد أن يرد قول الصادق الذي قـال إن الـسماء واألرض                      

كتب كتاباً باللسان اإلنكليـزي يف رد      ) دقتركيث(لخصة، والقسيس   انتهت ترمجة كالمه م   " تزوالن وكالمي ال يزول   
باللسان الفارسي، ومساه بكشف اآلثار يف قصص أنبياء بين إسرائيل، وطبع هـذا             ) مريك(املنكرين، وترمجة  القسيس     

إن يوليـان    "70إنه قال يف الصفحة     : ، وأنا أنقل ترمجة عبارته فأقول     1846الكتاب يف دار السلطنة أِدنْ ِبرغ  سنة         
ملك امللوك أجاز اليهود وكلفهم أن يبنوا أورشليم واهليكل، ووعد أيضاً أنه يقرهم يف بلدة أجدادهم، وشوق اليهـود                   
وغريم ما كانا بأنقص من شوق ملك امللوك، فاشتغلوا ببناء اهليكل، لكن ملا كان هذا األمر خمالفاً خلرب عيسى عليـه                     

هود يف غاية اجلد واالجتهاد يف هذا األمر، وكان ملك امللوك متوجهاً وملتفتـاً إليـه،                السالم، فاستحال، وإن كان الي    
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وهـذا  " ونقل املؤرخ الوثين أن شعالت النار املهيبة خرجت من هذا املكان وأحرقت البنائني فكفوا أيديهم عن العمل                
اً على األخبار عن احلـوادث اآلتيـة        تفسري) طامس نيوتن (اخلرب غلط أيضاً مثل اخلرب الذي بعده يف هذا الباب، كتب            

 مـن الـد   64 و 63 يف بلدة لندن فقال يف الصفحة     1803املندرجة يف الكتب املقدسة، وطبع هذا التفسري سنة         
عمر رضي اللّه عنه كان ثاين اخللفاء، وكان من أعظم املظفرين الذي  نشر الفـساد        : "الثاين من التفسري املذكور هكذا    

لها، وكانت خالفته إىل عشرة سنني ونصف فقط، وتسلط يف هذه املدة على مجيع مملكة العـرب                 على وجه األرض ك   
والشام وإيران ومصر وحاصر عسكره أورشليم، وجاء بنفسه ههنا وصاحل املسيحيني بعد ما كانوا ضيقي الصدر مـن                  

كنائسهم بـل طلـب مـن      ، وسلموا البلدة فأعطاهم شروطاً ذات عز وما نزع كنيسة من            637طول احملاصرة سنة    
األسقف موضعاً لبناء املسجد، فأخربه األسقف عن حجر يعقوب وموضع اهليكل السليماين، وكان املسيحيون مـألوا                
هذا املوضع بالسرقني والروث ألجل عناد اليهود، فشرع عمر رضي اللّه عنه يف تصفية هذا املوضع بنفسه، واقتدى بـه             

 هو من عبادة اللّه، وبىن مسجداً وهذا هو املسجد الذي بِني يف أورشـليم أوالً،                العظام من عسكره يف هذا األمر الذي      
وصرح به بعض املؤرخني أن عبداً من العبيد قتل عمر يف هذا املسجد، ووسع هذا املسجد عبد امللك بن مراون الـذي                

ن عمر رضي اللّه عنـه بـىن أوالً         ، ويف كالم هذا املفسر وإن وقع غلط ما لكنه يوجد فيه أ            "هو ثاين عشر من اخللفاء    
املسجد يف موضع اهليكل السليماين، مث وسعه عبد امللك بن مروان، وهذا املسجد إىل اآلن موجود، ومضى على بنائـه               
أزيد من ألف ومائيت سنة، فكيف زال قول املسيح على ما زعموا ومل تزل السماء واألرض، وملا كان هذا القول منقوالً            

ية من الباب الثالث عشر من إجنيل مرقس واآلية السادسة من الباب احلادي والعشرين من إجنيل لوقا أيضاً،              يف اآلية الثان  
  .فيكون كاذباً باعتبار هذين اإلجنيلني أيضاً فهذه أغالط ثالثة باعتبار األناجيل الثالثة

 هلم يسوع احلق أقول لكم إنكم أنتم فقال: "اآلية الثامنة والعشرون من الباب التاسع عشر من إجنيل مىت هكذا ]82[
فشهد " الذين تبعتموين يف التجديد، مىت جلس ابن اإلنسان على كرسي جمده جتلسون أنتم أيضاً على اثين عشر كرسياً                 

عيسى للحواريني االثين عشر بالفوز والنجاة واجللوس على اثين عشر كرسياً وهو غلـط، ألن يهـودا األسـخريوطي         
  .شر قد ارتد ومات مرتداً جهنمياً على زعمهم، فال ميكن أن جيلس على الكرسي الثاين عشرالواحد من االثين ع

وقال له احلق احلق أقول لكم من اآلن ترون : "اآلية احلادية واخلمسون من الباب األول من إجنيل يوحنا هكذا ]83[ 
اً غلط، ألن هذا القول كان بعد االصطباغ،        هذا أيض " السماء مفتوحة ومالئكة اللّه يصعدون ويرتلون على ابن اإلنسان        

وبعد نزول روح القدس ومل ير أحد بعدمها أن تكون السماء مفتوحة وتكون مالئكة اللّه صاعدة ونازلة على عيـسى                    
عليه السالم، وال أنفي جمرد رؤية امللك النازل، بل أنفي أن يرى أحد أن تكون السماء مفتوحة وتكون مالئكـة اللّـه         

   .ازلة عليه، يعين جمموع األمرين كما وعدصاعدة ون
ليس أحد صعد إىل السماء إال الذي نزل مـن  : "يف اآلية الثالثة عشرة من الباب الثالث من إجنيل يوحنا هكذا ]84[

، وهذا غلط أيضاً ألن أخنوخ وإيلياء عليهما السالم رفعا إىل السماء وصعدا إليها              "السماء ابن اللّه الذي هو يف السماء      
  .كما هو مصرح يف الباب اخلامس من سفر التكوين، والباب الثاين من سفر امللوك الثاين

 
ألين احلق أقول لكم إن من قـال هلـذا   : "اآلية الثالثة والعشرون من الباب احلادي عشر من إجنيل مرقس هكذا    ]85[

، ويف البـاب  "، فيكون له مهمـا قـال  اجلبل انتقل وانطرح يف البحر وال يشك يف قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون له      
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وهذه اآليات تتبع املؤمنني خيرجون الشياطني بامسي ويتكلمون بألـسنة جديـدة      "17: السادس عشر من إجنيله هكذا    
واآلية الثانية عـشرة مـن      "  حيملون حيات وإن شربوا شيئاً مميتاً ال يضرهم ويضعون أيديهم على املرضى فيربؤن             18

احلق احلق أقول لكم من يؤمن يب  فاألعمال اليت أنا أعملها يعملـها هـو                : "إجنيل يوحنا هكذا  الباب الرابع عشر من     
فقوله، من قال هلذا اجليل اخل عام ال خيتص بشخص دون شخص وزمـان         " أيضاً، ويعمل أعظم منها ألين ماض إىل أيب       

م ال خيتص باحلواريني وال بالطبقـة األوىل،        دون زمان، بل ال خيتص باملؤمن باملسيح أيضاً، وكذا قوله تتبع املؤمنني عا            
وكذا قوله من يؤمن يب عام ال خيتص بشخص وبزمان، وختصيص هذه األمور بالطبقة األوىل ال دليل عليه غري االدعـاء        
البحت، فال بد أن يكون اآلن أيضاً أن من قال جلبل انطرح يف البحر وال يشك يف قلبه فيكون له مهمـا قـال، وأن                         

المة من آمن باملسيح يف هذا الزمان أيضاً األشياء املذكورة، وأن يفعل مثل أفعال املسيح بل أعظم منـها،                   يكون من ع  
واألمر ليس كذلك، وما مسعنا أن أحداً من املسيحيني فعل أفعاالً أعظم من أفعال املسيح ال يف الطبقة األوىل وال بعدها،            

يف طبقة من طبقات املسيحيني، واألعمال اليت تكـون مـن أعمـال    فقوله ويعمل أعظم منها غلط يقيناً ال مصداق له    
املسيح ما صدرت عن احلواريني وغريهم من الطبقات اليت بعدهم، وعلماء الربوتستنت معترفون بأن صدور خـوارق                 

 الكاثلـك   العادات بعد الطبقة األوىل مل يثبت بدليل قوي، ورأينا يف اهلند عمدة زمرة املسيحيني أعين العلماء من فرقة                 
والربوتستنت جيتهدون يف تعلم لساننا اُألردو مدة وال يقدرون على التكلم ذا اللسان تكلماً صـحيحاً، ويـستعلمون        
صيغ املذكر يف املؤنث، فضالً عن إخراج الشياطني ومحل احليات وشرب السموم وشفاء املرضى، فاحلق أن املسيحيني                 

 السالم حقيقة، ولذلك األمور املذكورة مسلوبة عنـهم، وادعـى كـرباؤهم             املعاصرين لنا ليسوا مبؤمنني بعيسى عليه     
الكرامات يف بعض األحيان لكنهم خرجوا يف ادعائهم كاذبني، وأذكر هنا حكايتني مشتملتني على حال املعظمني مـن   

 مـن  من علمـاء الكاثلـك  ) طامس أنكلس(الذي ترمجه القسيس ) مرآة الصدق(عظماء فرقة الربوتستنت من كتاب     
: 107 و 106 و  105قال يف الـصفحة     . 1851اللسان اإلنكليزي إىل لسان اُألوردو، وطبع  هذا الكتاب سنة           

 أن خيرج الشيطان من ولد مسينا، لكنه جرى معه ما جرى باليهود             1543احلكاية األوىل أراد لوطر يف ديسمرب سنة        "
ادسة عشرة من الباب التاسع عشر من كتاب األعمال أن       الذين كانوا أرادوا إخراج الشيطان، وهو مصرح يف اآلية الس         

الشيطان وثب على لوطر وجرحه، ومن كان معه، فلما رأى استافيلس أن الشيطان أخذ عنق أستاذه لوطر وخينقه أراد                   
أن يفر، وملا كان مسلوب احلواس ما قدر على أن يفتح قُفل الباب فأخذ الفاس الذي أعطاه خادمه من الكوة كـسر                      

ذكـر بلـسيك وايـل    "احلكاية الثانية ".  من املعذرة التامة الستافيلس104ب وفر كما هي مصرحة يف الصفحة       البا
سوريس املؤرخ يف حال كالوين الذي هو أيضاً من كبار فرقة الربوتستنت مثل لوطر أن كالوين أعطى رشوة لشخص                   

أحضر وأقول يا بروميس امليت قـم وأحـي   مسمى بربوميس على أن يستلقي وجيعل نفسه كامليت حببس النفس، وإذا       
فتحرك وقم قياماً ما كأنك كنت ميتاً فقمت، وقال لزوجته إذا جعل زوجك هيئته كامليت فابكي واصرخي، ففعـال                   
كما أمر واجتمعت النساء الباكيات عندها فجاء كالوين وقال ال تبكني أنا أحييته، فقرأ األدعية، مث أخذ يد بـروميس                   

ا أن قم، لكن حيلته صارت بال فائدة ألن بروميس مات حقيقة، وانتقم اللّه منه ألجل هذه اخلديعة اليت         ونادى باسم ربن  
كانت فيها إهانة معجزة الصادق، وما أثرت أدعية كالوين وال وقاه، فلما رأت زوجته هذا احلال بكت بكاء شـديداً                    

فانظروا إىل كرامـات أعـاظمهم،      " جر وبارد وصرخت بأن زوجي كان حياً وقت العهد وامليثاق، واآلن أميت كاحل          
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وهذان املعظمان أيضاً كانا مقدسني يف عهدمها مثل مقدسهم املشهور بولس، فإذا كان حاهلما هكذا فكيـف حـال                   
متبعيهما؟ والبابا اسكندر السادس الذي كان رأس الكنيسة الرومانية وخليفة اللّه على األرض على زعم فرقة الكاثلك                 

ي  كان هيأه لغريه فمات، وملا كان حال رأس الكنيسة وخليفة اللّه هكذا فكيف يكون حال رعايـاه؟     شرب السم الذ  
  .فرؤساء كال الفريقني حمرومون من العالمات املذكورة

ابن يوحنا بن ريسا بن زور بابل بن شلتيئل بن : "اآلية السابعة والعشرون من الباب الثالث من إجنيل لوقا هكذا ]86[
أن بين زور بابل مصرحون يف الباب الثالث من السفر األول مـن أخبـار               ) األول( هذه اآلية ثالثة أغالط      ويف" نريى

أن زور بابل ابن فـدايا ال ابـن         ) الثاين(األيام، وليس فيه أحد مسمى ذا االسم، وأن هذا خمالف ملا كتب مىت أيضاً               
  .انيا ال ابن نريى كما صرح به مىتأن شلتئيل ابن يوخ) الثالث(شلتئيل، نعم هو ابن األخ له 

 
وهو غلط ألن شاخل بن أرفخشذ ال ابن ابنه كما هـو  ) شاخل بن قينان بن أرفخشذ(قال لوقا يف الباب الثالث  ]86[

مصرح يف الباب احلادي عشر من سفر التكوين، والباب األول من السفر األول من أخبار األيام، وال اعتبار للترمجة يف                    
خة العربانية عند مجهور علماء الربوتستنت، فال يصح ترجيح بعض للتراجم لو توافق ذلك البعض إجنيل لوقا                 مقابلة النس 

  .عندهم وال عندنا، بل نقول يف هذا البعض حتريف املسيحيني ليطابق إجنيلهم
ب كل املسكونة   ويف تلك األيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتت         : "يف الباب الثاين من إجنيل لوقا هكذا       ]88[
وهذا غلط ألن املراد بكل املسكونة إما أن يكون مجيع          "  وهذا االكتتاب األول جرى إذ كان كريينيوس وايل سورية         2

ممالك سلطنة روما وهو الظاهر، أو مجيع مملكة يهودا، ومل يصرح أحد من القدماء املؤرخني اليونانيني الـذين كـانوا                    
يالً يف تارخيه هذا االكتتاب املقدم على والدة املسيح، وإن ذكر أحد من الذين كانوا               معاصرين للوقا أو متقدمني عليه قل     

بعد لوقا مبدة مديدة فال سند لقوله، ألنه ناقل عنه، ومع قطع  النظر عن هذا كان كريينيوس وايل سـورية بعـد والدة           
املسيح خبمس عشرة سـنة؟ وكـذا       املسيح خبمس عشرة سنة، فكيف يتصور يف وقته االكتتاب الذي كان قبل والدة              

كيف يتصور والدة املسيح يف عهده؟ أبقي محل مرمي عليها السالم إىل مخس عشرة سنة؟، ألن لوقا أقر يف الباب األول                     
أن محل زوجة زكريا عليه السالم كان يف عهد هريود ومحلت مرمي بعد محلها بستة أشهر، وملا عجز البعض حكم بأن                     

  .ة ما كتبها لوقااآلية الثانية إحلاقي
ويف السنة اخلامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيـصر إذ  : "اآلية األوىل من الباب الثالث من إجنيل لوقا هكذا ]89[

كان بيالطس النبطي والياً على اليهودية، وهريودس رئيس ربع على اجلليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع علـى أيطوريـة                   
ويف بعض التراجم بدل األبلية أبليين واملآل واحد، وهذا غلـط    " بع على األبلية  وكورة تراخو لينس وليسانيوس رئيس ر     

عند املؤرخني، ألنه مل يثبت عندهم أن أحداً كان رئيس ربع على األبلية مـسمى بلـسانيوس معاصـراً لبـيالطس                      
  .وهريودس

منه بسبب هريوديا امـرأة فيلـبس   أما هريودس رئيس الربع فإذ توبخ : "اآلية التاسعة عشرة من الباب املذكور ]90[
اخل وهو غلط كما عرفت يف الغلط السادس واخلمسني، وأقر مفسروهم ههنا أنه غلط وقع من غفلـة الكاتـب                  " أخيه

، واحلق أنه من لوقـا ال مـن الكاتـب    ]الثاين[كما ستعرف يف الشاهد السابع والعشرين من املقصد الثاين من الباب       
    .املسكني
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ألن هريودس نفسه كان قد أرسـل وأمـسك   : "بعة عشرة من الباب السادس من إجنيل مرقس هكذا        اآلية السا  ]91[
إىل آخره وهذا غلط أيضاً كما عرفت، فغلط  اإلجنيليون          " يوحنا وأوثقه يف السجن من أجل هريوديا امرأة فيلبس أخيه         

 يف عبارة مـىت  1844 وسنة 1821 سنة الثالثة ههنا واجتمع عدد التثليث، وحرف املترجم الترمجة العربية املطبوعة       
ولوقا فأسقط لفظ فيلبس، لكن املترمجني اآلخرين مل يتبعوه يف هذا األمر، وملا كان هذا األمر من عادة أهل الكتاب فال               

   .شكاية لنا منهم يف هذا األمر اخلفيف
 قط ما فعله داود حني احتاج       فقال هلم أما قرأمت    "25: يف الباب الثاين من إجنيل مرقس هكذا      ]94[و  ]93[و  ]92[ 

كيف دخل بيت اللّه يف أيام أبياثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي ال حيل أكلـه                 "26" وجاع هو والذين معه   
وهذا غلط ألن داود عليه السالم كان منفرداً ما كان معه أحـد يف هـذا                ". إال للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضاً      

غلط، وألن رئيس الكهنة يف تلك األيام كـان         ) وأعطى الذين كانوا معه   (غلط وكذا قوله    ) معهوالذين  (الوقت فقوله   
غلط، فهذه ثالثة أغالط مـن      ) يف أيام أبياثار رئيس الكهنة    (أخا ملك ال أبياثار، وأما أبياثار فهو ابن أخي ملك فقوله            

اهد التاسع والعشرين من املقصد الثـاين مـن         مرقس يف اآليتني، وقد أقر بالغلط الثالث علماؤهم كما ستعرف يف الش           
  .الباب الثاين، ويفهم كون األمور الثالثة أغالطاً من الباب احلادي والعشرين والثاين والعشرين من سفر صموئيل األول

والذين كـانوا معـه     (وقع يف الباب السادس من إجنيل لوقا أيضاً يف بيان احلال املذكور هذان القوالن               ]96[و  ]95[
   .ومها غلطان كما عرفت) عطى الذين معهوأ
وأنه ظهر لصفا مث لالثين : "يف اآلية اخلامسة من الباب اخلامس عشر من الرسالة األوىل إىل أهل قورنيثوس هكذا ]97[

وهو غلط، ألن يهودا األسخريوطي كان قد مات قبل هذا فما كان احلواريون إال أحد عشر ولـذلك كتـب                    " عشر
  ".ظهر ألحد عشر"ادس عشر من إجنيله أنه مرقس يف الباب الس

فمىت أسلموكم فال تموا    ] "19: [وقع قول املسيح يف الباب العاشر من إجنيل مىت هكذا         ] 100[و  ] 99[و  ]98[
ألنكم لستم املتكلمني بل الذي يتكلم فيكم        "20" كيف أو مبا تتكلمون ألنكم تعطون يف تلك الساعة ما تتكلمون به           

ومىت قدموكم إىل اامع والرؤساء والـسالطني فـال          "11:  الباب الثاين عشر من إجنيل لوقا هكذا       ويف" روح أبيكم 
يف الباب " ألن روح القدس يعلمكم يف تلك الساعة ما جيب أن تقولوه       " "12تموا كيف أو مبا حتتجون أو مبا تقولون       

ون الثالثة الذين هم على وفق عدد التثليـث أن          الثالث عشر من إجنيل مرقس هذا القول مذكور أيضاً، فصرح اإلجنيلي          
عيسى عليه السالم كان وعد ملريديه أن الشيء الذي تقولونه عند احلكام يكون بإهلام روح القدس، وال يكـون مـن                     

: فتفرس بولس يف امع وقـال      "1: قولكم، وهذا غلط يف الباب الثالث والعشرين من كتاب أعمال احلواريني هكذا           
فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفني عنـده أن    "2"  األخوة إين بكل ضمري صاحل قد عشت للّه إىل هذا اليوم           أيها الرجال 

حينئذ قال له بولس سيضربك اللّه أيها احلائط املبيض أفأنت جالس حتكم على حسب الناموس                "3" يضربوه على فمه  
فقال بولس مل أكن أعرف أيها األخوة أنه       "5" كهنة اللّه فقال الواقفون أتشتم رئيس      "4" وتأمر بضريب خمالفاً للناموس   

فلو كان القول املذكور صادقاً ملا غلط مقدسهم بولس الذي          " رئيس كهنة ألنه مكتوب رئيس شعبك ال تقل فيه سوءاً         
، وهو  هو حواري يف زعم املسيحيني كافة من أهل التثليث باعتبار الصحبة الروحانية اليت تشرفت ا ذاته على زعمهم                 

يدعي بنفسه أيضاً املساواة بأعظم احلواريني بطرس، وال ترجيح حلضرة بطرس عليه عند فرقة الربوتستنت، فغلط هـذا                  
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املقدس دليل عدم صدق القول املذكور، أيغلط روح القدس؟، وستعرف يف الفصل الرابع أن علماءهم اعترفـوا ههنـا              
    .ألناجيل الثالثة فهذا الغلط ثالثة أغالط على وفق عدد التثليثباالختالف والغلط، وملا كان هذا الغلط باعتبار ا

يف اآلية اخلامسة والعشرين من الباب الرابع من إجنيل لوقا ويف اآلية السابعة عـشرة مـن البـاب                 ] 102و  ]101[
ط، ألنـه   وهو غل " إنه مل متطر على األرض ثالث سنني وستة أشهر يف زمان إيليا الرسول            : "اخلامس من رسالة يعقوب   

يعلم من الباب الثامن عشر من سفر امللوك األول أن املطر نزل يف السنة الثالثة، وملا كان هذا الغلط يف إجنيل لوقـا يف                        
  .قول املسيح، ويف الرسالة يف قول يعقوب، فهما غلطان

ويعطيـه  : "ليه السالم وقع يف الباب األول من إجنيل لوقا يف قول جربائيل ملرمي عليهما السالم يف حق عيسى ع                ]103[
أن ) األول: (وهو غلط بـوجهني " الرب اإلله كرسي داود أبيه وميلك على بيت يعقوب إىل األبد وال يكون مللكه اية          

عيسى عليه السالم من أوالد يواقيم على حسب النسب املندرج يف إجنيل مىت وأحد من أوالده ال يصلح أن جيلس على                     
أن املسيح مل جيلس على كرسـي  ) والثاين(باب السادس والثالثني من كتاب أرمياء     كرسي داود، كما هو مصرح يف ال      

داود ساعة، ومل حيصل له حكومة على آل يعقوب، بل قاموا عليه وأحضروه أمام كرسي بيالطس، فـضربه وأهانـه                    
ملكـاً، وال يتـصور     وسلمه إليهم فصلبوه، على أنه يعلم من الباب السادس من إجنيل يوحنا أنه كان هارباً من كونه                  

  .اهلرب من أمر بعثه اللّه ألجله على ما بشر جربيل أمه قبل والدته
احلق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أماً               : "يف الباب العاشر من إجنيل مرقس هكذا      ]104[

ف اآلن يف هذا الزمان بيوتاً وإخوة وأخـوات         أو امرأة أو أوالداً أو حقوالً ألجلي وألجل اإلجنيل، إال ويأخذ مائة ضع            
ويف الباب الثامن عشر من إجنيل لوقا يف هـذا  " وأمهات وأوالداً وحقوالً مع اضطهادات، ويف الدهر اآليت احلياة األبدية    

مرأة فال  وهو غلط ألنه إذا ترك اإلنسان ا      ) وينال العوض أضعافاً كثرية يف هذا الدهر ويف الدهر اآليت حياة األبد           (احلال  
حيصل له مائة امرأة يف هذا الزمان ألم ال جيوزون التزوج بأزيد من امرأة، وإن كان املراد ا املؤمنات بعيـسى عليـه    
السالم بدون النكاح يكون األمر أفحش وأفسد، على أنه ال معىن لقوله أو حقوالً مع اضطهادات، فإن الكالم هنـا يف               

  .ل للشدائد واالضطهادات ههناحسن اازاة واملكافآت فما الدخ
فطلب إليه كـل الـشياطني   : "يف الباب اخلامس من إجنيل مرقس يف حال إخراج الشياطني من انون هكذا ]105[

أرسلنا إىل اخلنازير فأذن هلم يسوع للوقت، فخرجت األرواح النجسة ودخلت يف اخلنازير فاندفع القطيـع إىل                 : قائلني
وهذا غلط أيضاً فإن قنية اخلرتير عند اليهود حمرمة، ومل يكن من املسيحيني             " فاختنقوا يف البحر  البحر وكانوا حنو ألفني     

اآلكلني هلا يف هذا الوقت أصحاب أمثال هذه األموال، فأي نوع من الناس كان أصحاب ذلك القطيع، وأن عيـسى                    
البحر من دون إتالف اخلنازير اليت هي من        عليه السالم كان ميكنه أن خيرج تلك الشياطني من ذلك الرجل ويبعثها إىل              

األموال الطيبة كالشاه والضأن عند املسيحيني، أن يدخلها يف خرتير واحد كما كانت يف رجل واحد، فلم جلب هذه                   
  اخلسارة العظيمة على أصحاب اخلنازير؟

من اآلن تـرون    : " هكذا يف الباب السادس والعشرين من إجنيل مىت قول عيسى عليه السالم يف خطاب اليهود             ]106[
وهو غلط ألن اليهود مل تره قط جالساً عن ميني القـوة،            " ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء         

   .وال آتياً على سحاب السماء ال قبل موته وال بعده
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صار كامالً يكـون مثـل      ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من         : "يف الباب السابع من إجنيل لوقا هكذا      ]107[
   .، هذا يف الظاهر غلط ألنه قد صار ألوف من التالميذ أفضل من معلميهم بعد الكمال"معلمه

إن كان أحد يأيت إيل وال يـبغض أبـاه   : "يف الباب الرابع عشر من إجنيل لوقا قول عيسى عليه السالم هكذا ]108[
وهـذا األدب عجيـب ال يناسـب    "  فال يقدر أن يكون تلميذاًوأمه وامرأته وأوالده وإخوته وأخواته حىت نفسه أيضاً  

إن اللّه أوصى قائالً أكرم أباك وأمك ومن يشتم أباً أو أماً    : "تعليمه لشأن عيسى عليه السالم، وقد قال هو موخباً لليهود         
  .كما هو مصرح يف الباب اخلامس من إجنيل مىت فكيف يعلم بغض األب واألم؟" فليمت موتاً

فقال هلم واحد منهم هو قيافا كان رئيساً للكهنـة يف  : "49:  الباب احلادي عشر من إجنيل يوحنا هكذايف ]109[
وال تفكرون أنه خري لنا أن ميوت إنسان واحد عن الشعب وال لك األمـة                "50أنتم لستم تعرفون شيئاً     : تلك السنة 

" تلك السنة تنبأ أن يسوع منتظر أن ميوت عن األمـة ومل يقل هذا من نفسه بل إذا كان رئيساً للكهنة يف             "51" كلها
أن مقتضى هذا الكالم    ) األول: (وهذا غلط بوجوه  " وليس عن األمة فقط بل ليجمع أبناء اللّه املتفرقني إىل واحد           "52

أن يكـون  أن قوله هذا ولو كان بالنبوة يلـزم     ) الثاين. (أن رئيس كتبة اليهود ال بد من أن يكون نبياً وهو فاسد يقيناً            
موت عيسى عليه السالم كفارة عن قوم اليهود فقط ال عن العامل، وهو خالف ما يزعمه أهل التثليث، ويلزم أن يكون                    

أن هذا النيب املسلم نبوته عند هذا اإلجنيلي هو الذي          ) الثالث. (قول اإلجنيلي وليس عن األمة فقط اخل لغواً خمالفاً للنبوة         
ب عيسى عليه السالم، وهو الذي أفىت بقتل عيسى عليه الـسالم وكذّبـه وكفَّـره          كان رئيس الكهنة حني أسر وصل     

والذين أمسكوا يسوع مضوا بـه إىل    : "57: يف الباب السادس والعشرين من إجنيل مىت هكذا       . ورضي بتوهينه وضربه  
لّه احلي أن تقول لنا     وأما يسوع فكان ساكتاً فأجاب رئيس الكهنة وقال  أستحلفك بال          . "63اخل  " قيافا رئيس الكهنة  

فقال له يسوع أنت قلت، وأيضاً أقول لكم إنكم من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالساً           "64" هل أنت املسيح ابن اللّه    
فمزق حينئذ رئيس الكهنة ثيابه قائالً قد جدف، ما حاجاتنا بعـد إىل              "65" عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء      

حينئـذ بـصقوا يف وجهـه        "67" ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا إنه مستوجب املوت       "66" هشهود ها قد مسعتم جتديف    
ومضوا به إىل حنان   : "وقد اعترف اإلجنيلي الرابع أيضاً يف الباب الثامن عشر من إجنيله هكذا           " ولكموه وآخرون لطموه  

 هو الذي أشار على اليهود أنه خـري أن          أوالً ألنه كان حنان قيافا الذي كان رئيساً للكهنة يف تلك السنة، وكان قيافاً             
فأقول لو كان قوله املذكور بالنبوة وكان معناه كما فهم اإلجنيلي فكيف أفىت بقتـل               " ميوت إنسان واحد عن الشعب    

عيسى عليه السالم؟ وكيف كذبه وكفره ورضي بتوهينه وضربه؟ أيفيت النيب بقتل اإلله؟ أيكذبه يف ألوهيتـه ويكفـره                   
انت النبوة حاوية ألمثال هذه الشنائع أيضاً فنحن برآء عن هذه النبوة وعن صاحبها، وجيوز على هـذا                  ويهينه، وإن ك  

التقدير عند العقل أن يكون عيسى عليه السالم أيضاً نبياً لكنه ركب مطية الغواية والعياذ باللّه فارتد وادعى األلوهيـة،         
 املذكور غري مسموع، واحلق أن يوحنا احلواري بريء عن          وكذب على اللّه ودعوى العصمة يف حقه خاصة يف التقدير         

أمثال هذه األقوال الواهية كما أن عيسى عليه السالم بريء عن ادعاء األلوهية، وهذه كلها خرافات املثلثني، ولو فرض              
ـ           و املـسيح  صحة قول قيافا يكون معناه أن تالميذ عيسى عليه السالم وشيعته ملا جعلوا دأم أن عيسى عليه السالم ه

املوعود، وكان زعم الناس أن املسيح ال بد أن يكون سلطاناً عظيماً من سالطني اليهود، خاف هو وأكابر اليهـود أن                     
إن يف هالك عيـسى فـداء   : هذه اإلشاعة موجبة للفساد مهيجة عليهم غضب قيصر رومية فيقعون يف بالء عظيم فقال    
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ن الذنب األصلي، الذي عندهم عبارة عن الذنب الذي صدر عـن          لقومه من هذه اجلهة ال من جهة  خالص النفوس م          
ألنه وهم حمض ال يعتقده اليهود، ولعل اإلجنيلـي         . آدم عليه السالم بأكل الشجرة املنهية قبل ميالد املسيح بألوف سنة          

 فرقاً عظيماً فأجاد تنبه بعد ذلك حيث أورد يف الباب الثامن عشر لفظ أشار بدل تنبأ، ألن بني اإلشارة بأمر وبني النبوة           
  .وإن ناقض نفسه

ألن موسى بعد ما كلم مجيع الشعب بكل وصية حبـسب           : "19: يف الباب التاسع من الرسالة العربانية هكذا      ]110[
قائالً هذا هو    "30" الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفاً قرمز ياوز وفاورش الكتاب نفسه ومجيع الشعب              

وفيه غلـط مـن ثالثـة    " واملسكن أيضاً ومجيع آنية اخلدمة رشها كذلك بالدم "21" وصاكم اللّه به  دم العهد الذي أ   
ما كان الدم يف هذه املرة مـع مـاء          ) الثاين. (أنه ما كان دم العجول والتيوس بل كان دم الثريان فقط          ) األول: (أوجه

سه وال على مجيع آنية اخلدمـة، بـل رش      ما رش على الكتاب نف    ) والثالث. (وصوف قرمزي وزوفابل كان الدم فقط     
نصف الدم على املذبح ونصفه على الشعب، كما هو مصرح يف الباب الرابع والعشرين من كتاب اخلـروج وعبارتـه        

فجاء موسى وحدت الشعب بكل كالم الرب ومجيع الفرائض فصرخ الشعب كله صرخة شديدة، وقـالوا                (3: هكذا
سى مجيع كالم اللّه وابتكر بالغداة فابتىن مذحباً يف أسفل اجلبل واثين عشر منسكاً              فكتب مو  (4) كل ما قال اللّه نعمل    

 6) وأرسل شباب بين إسرائيل فاصعدوا وقوداً مسلمة وذحبوا ذبائح كاملة ثرياناً للـرب        (5) الثين عشر سبط إسرائيل   
مليثاق وقرأه على الشعب فقـالوا  وأخذ ا (7) وأخذ موسى نصف الدم وجعله يف إناء والنصف اآلخر رشه على املذبح (

فأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هذا العهد الذي عاهدكم اللّه به على               (8) نفعل مجيع ما قاله اللّه لنا ونطيع      
، وظين أن الكنيسة  الرومانية ألجل هذه املفاسد اليت علمتها يف هذا الفصل كانت متنع العامة عن قراءة                 )كل هذا القول  

، وتقول إن الشر الناتج من قراءا أكثر من اخلري، ورأيهم يف هذا الباب كان سليماً جداً، وعيوا كانـت                هذه الكتب 
مستترة عن أعني املخالفني لعدم شيوعها، وملا ظهرت فرقة الربوتستنت وأظهرت هذه الكتب ظهر ما ظهـر يف ديـار                  

 418 و   417 يف بريوت يف الصفحة      1849عة سنة   أوروبا يف الرسالة الثالثة عشرة من كتاب الثالث عشرة املطبو         
إذ كان ظاهراً   : فلننظر اآلن قانوناً مرتباً من قبل امع التريد نيتين ومثبتاً من البابا بعد اية امع، وهذا القانون يقول                 "

ري، فألجـل هـذا   من التجربة أنه إذا كان اجلميع يقرؤون يف الكتب باللفظ الدارج فالشر الناتج من ذلك أكثر من اخل       
ليكن لألسقف أو القاضي يف بيت التفتيش سلطان حسب متيزه مبشورة القس أو معلم االعتراف ليأذن يف قراءة الكتاب           
باللفظ الدارج ألولئك الذين يظن أم يستفيدون، وجيب أن يكون الكتاب مستخرجاً من معلـم كـاثوليكي واإلذن                  

 يتجاسر أن يقرأ أو يأخذ هذا الكتاب فال يسمح له حبل خطيئته حىت يرد               املعطى خبط اليد، وإن كان أحد بدون اإلذن       
  .انتهى كالمه بلفظه" الكتاب إىل احلاكم

  
يف بيان أنه ال جمال ألهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق واجلديد كتب : رابعالفصل ال

   ألن هذا االدعاء باطل قطعاًباإلهلام، وأن كل حال من األحوال املندرجة فيه إهلامي،
  

 
  :ويدل على بطالنه وجوه كثرية أكتفي منها ههنا على سبعة عشر وجهاً
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أنه يوجد فيها االختالفات املعنوية الكثرية، واضطر حمققوهم ومفسروهم يف هـذه االختالفـات فـسلموا يف            ) األول(

بسبب التحريف القصدي، أو بسبب سهو الكاتـب،    بعضها أن إحدى العبارتني أو العبارات صادقة وغريها كاذبة إما           
ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة بشعة ال يقبلها الذهن السليم، وقد عرفت يف القسم األول من الفصل الثالث أزيـد             

  .من مائة اختالف
ط، والكـالم   أنه يوجد فيها أغالط كثرية وقد عرفت يف القسم الثاين من الفصل الثالث أيضاً أكثر من مائة غل                 ) الثاين(

  .اإلهلامي بعيد مبراحل عن وقوع الغلط واالختالف املعنوي
أنه وقع فيها التحريفات القصدية يف مواضع غري حمصورة حبيث ال جمال للمسيحيني أن ينكروها، وظـاهر أن                  ) الثالث(

اب الثاين مفصالً إن شـاء      املواضع احملرفة ليست بإهلامية عندهم يقيناً، وستقف على مائة موضع من هذه املواضع يف الب              
  .اللّه تعاىل

أن كتاب باروخ، وكتاب طوبيا، وكتاب يهوديت، وكتاب وزدم، وكتاب أيكليزيا ستيكس، والكتاب األول              ) الرابع(
والثاين للمقابيني، وعشر آيات يف الباب العاشر، وستة أبواب من احلادي عشر إىل السادس عشر من كتـاب أسـتري،              

الثة يف الباب الثالث من كتاب دانيال، والباب الثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب، أجزاء من                 وغناء األطفال الث  
العهد العتيق عند فرقة الكاثلك، وقد بني فرقة الربوتستنت بالبيانات الشافية أا ليست إهلامية واجبة التسليم، فال حاجة          

والسفر الثالث لعزرا أجزاء مـن العهـد        . أيضاً ال يسلموا إهلامية   لنا إىل إبطاهلا، فمن شاء فلينظر يف كتبهم، واليهود          
العتيق عند كنيسة كريك وقد بني فرقة الكاثلك وفرقة الربوتستنت بأدلة واضحة أنه ليس إهلامياً، فمن شاء فلينظـر يف                 

كذا على قول من قال     كتب الفرقتني املذكورتني، وكتاب القُضاة ليس إهلامياً على قول من قال إنه تصنيف فينحاس، و              
إنه تصنيف حزقيا، وكتاب راغوث ليس إهلامياً على قول من قال إنه تصنيف حزقيا، و كذا على قول طابعي البيبـل                      

وكتاب حنميا على املذهب املختار ليس إهلامياً، سيما ستاً وعشرين آية من أول             ) استار برك ( يف   1816املطبوع سنة   
 وكتاب أيوب ليس إهلامياً على قول رب مماين ديز، وميكانيس، وسيملر واسـتاك،             الباب الثاين عشر من هذا الكتاب،     

وويد وروى  اإلمام األعظم لفرقة الربوتستنت لوطر، وعلى قول من قال إنه من تصنيف أليهو أو رجل مـن آلـه أو           
 بإهلاميني، واجلامعة علـى  رجل جمهول االسم، والباب الثالثون والباب احلادي والثالثون من كتاب أمثال سليمان ليسا        

قول علماء تلميودي ليس إهلامياً، وكتاب نشيد اإلنشاد على قول يودوروسيمن وليكلرك ووسنت ومسلر وكاسـتيليو                
وإجنيل مىت على   ) استاهلن اجلرمين (ليس إهلامياً، وسبعة وعشرون باباً من كتاب أشعياء ليست إهلامية على قول الفاضل              

لعلماء املتأخرين الذين قالوا إنه كان باللسان العرباين واحلروف العربانية ففقـد واملوجـود اآلن               قول القدماء ومجهور ا   
ترمجة ليس إهلامياً، وإجنيل يوحنا على قول استائدلن واحملقق برطشنيدر ليس إهلامياً، والباب األخري منه على قول احملقق                  

ية على قول احملقق برطشنيدر وقول فرقة ألـوجني  والرسـالة   ليس إهلامياً، ومجيع رسائل يوحنا ليست إهلام   ) كروتيس(
الثانية لبطرس ورسالة يهودا ورسالة يعقوب والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ومشاهدات يوحنا ليست إهلامية على قـول             

 .األكثر كما عرفت يف الفصل الثاين من هذا الباب
إن سلمنا أن بعض كتب     : "1833 من تفسريه املطبوع سنة       من الد األول   131قال هورن يف الصفحة     ) اخلامس(

إن هذه الكتب ما كانت مكتوبة باإلهلام، وأثبت أكستائن بالدليل القوي هذا األمر، وقـال إنـه            : األنبياء فقدت فقلنا  
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بياا إىل كتب   وجد ذكر كثري من األشياء يف كتب تواريخ ملوك يهودا وإسرائيل ومل تبني هذه األشياء فيها، بل أُحيل                   
األنبياء اآلخرين، ويف بعض املواضع ذكر أمساء هؤالء األنبياء أيضاً، وال توجد هذه الكتب يف هذا القانون الذي يعتقده                   
كنيسة اللّه واجب التسليم، وما قدر أن يبني سببه، غري أن األنبياء الذين يلهمهم الروح القدس األشـياء العظيمـة يف                     

مني، قسم على طريقة املؤرخني املتدينني يعين بال إهلام، وقسم باإلهلام، وبني القـسمني فَـرق   املذهب حتريرهم على قس  
بأن األول منسوب إليهم، والثاين إىل اللّه، وكان املقصود من األول زيادة علمنا، ومن الثاين سند امللة والشريعة، مث قال               

وف الرب الذي جاء ذكره يف اآلية الرابعة عشرة من الباب  من الد األول يف سبب فقدان ِسفر حر       133يف الصفحة   
داكتر الئـت  (إن هذا الكتاب الذي فُِقد، أنه مظنون كان على حتقيق احملقق الكبري       : "احلادي والعشرين من سفر العدد    

هذا الكتـاب   كتاباً كتبه موسى عليه السالم بأمر اللّه بعد ما كسر عماليق على طريق التذكرة ليوشع، فيعلم أن                  ) فت
كان مشتمالً على بيان حال هذا الظفر، وعلى بيان التدابري للحروب املستقبلة، وما كان إهلامياً وال جزءاً من الكتـب                    

إذا قيل إن الكتب املقدسة أُوحيت من جانب اللّه فال يـراد أن             : "مث قال يف الضميمة األوىل من الد األول       " القانونية
ن إهلام اللّه، بل يعلم من اختالف حماورة املصنفني واختالف بيام أم كـانوا جمـازين أن                كل لفظ، والعبارة كلُها م    

يكتبوا على حسب طبائعهم وعادام وفهومهم، واستعمل علم اإلهلام على طريق استعمال العلوم الرمسية، وال يتخيـل                 
  .انتهى ملخصاً" أم كانوا يلهمون يف كل أمر يبينونه، أو يف كل حكم كانوا حيكمونه

  ".مث قال هذا األمر حمقق أن مصنفي تواريخ العهد العتيق كانوا يلهمون يف بعض األوقات"
يعـين األصـول   ) الكزيدر كيـنن (قال جامعو تفسري هنري واسكات يف الد األخري من تفسريه نقالً عن         ) السادس(

امياً أو قانونياً، وال يلزم من كـون بعـض كتـب    ليس بضروري أن يكون كل ما كتب النيب إهل: "اإلميانية ال لكزيدر 
سليمان إهلامياً أن يكون كل ما كتبه إهلامياً، وليحفظ أن األنبياء واحلواريني كانوا يلْهمون على املطالب اخلاصة واملواقع        

كـاركرن  كتاب عند علماء الربوتستنت، ولذلك متسك به الفاضل وارن الربوتستنت يف مقابلـة    ) والكزيدر" (اخلاصة
  .الكاثلك يف صحة اإلجنيل وعدمها، وكون التفسري املذكور معترباً عندهم غري حمتاج إىل البيان

إنيسائي كلو بيديا برتنيكا  كتاب اتفق على تأليفه كثريون من علماء إنكلترة فألفوه، وقـالوا يف الـصفحة                   ) السابع(
 الرتاع يف أن كل قول مندرج يف الكتب املقدسة هل هـو  قد وقع: " من الد احلادي عشر يف بيان اإلهلام هكذا   374

إهلامي أم ال؟ وكذا كل حال من احلاالت املندرجة فيها فقال، جريوم وكرتيس وأرازمـس وبركـوبيس والكـثريون                  
 من الد التاسع عـشر مـن الكتـاب    30مث قالوا يف الصفحة " إنه ليس كل قول منها إهلامياً  : "اآلخرون من العلماء  

إن سألنا أحد : "مث قالوا" إن الذين قالوا إن كل قول مندرج فيها إهلامي ال يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة              : "وراملذك
إن املسائل واألحكام واإلخبـار بـاحلوادث   : على سبيل التحقيق إنكم تسلمون أي جزء من العهد اجلديد إهلامياً؟ قلنا        

  ".اإلهلام عنها، وأما احلاالت األخر فكان حفظ احلواريني كافياً لبياااآلتية اليت هي أصل امللة املسيحية ال ينفك 
فقال يف الد السابع عشر من      ) بانسائي كلوبيد باريس  (أن ريس كتب بإعانة كثري من العلماء احملققني كتاباً          ) الثامن(

جد يف أفعال مـؤلفي هـذه الكتـب    إن الناس قد تكلموا يف كون الكتب املقدسة إهلامية، وقالوا إنه يو : "هذا الكتاب 
 من البـاب  11 من الباب العاشر من إجنيل متى واآلية 20 و  19إذا قوبلت اآلية    : وأقواهلم أغالط واختالفات، مثالً   

: الثالث عشر من إجنيل مرقس بست آيات من أول الباب الثالث والعشرين من كتاب األعمال يظهر ذلك، وقيل أيضاً                  
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يرى بعضهم بعضاً آخر صاحب وحي كما يظهر هذا من مباحثتهم يف حمفل أورشليم، ومن إلزام                إن احلواريني ما كان     
إن القدماء املسيحية ما كانوا يعتقدوم مصونني عن اخلطأ ألن بعض األوقات تعرضوا على             : بولس لبطرس، وقيل أيضاً   

ب احلادي والعشرين من كتـاب   من البا24 و 23 و 22 و 21 و  20 من الباب احلادي عشر و       3 و   2(أفعاهلم  
 مـن البـاب   11 و 11 من الباب 5(إن بولس املقدس الذي ال يرى نفسه أدىن من احلواريني    : وقيل أيضاً ) األعمال

( بني حاله حبيث يظهر منه صراحة أنه ال يرى نفسه إهلامياً يف كل وقـت                )  من الرسالة الثانية إىل أهل قورنيثوس      12
 من الرسـالة  11 من الباب 17اب السابع من الرسالة األوىل إىل أهل قورنيثوس و  من الب  40 و   15 و   12 و   10

وحنن ال جند أن احلواريني يشرعون الكالم حبيث يظهر منه أم يتكلمون من جانـب اللّـه، مث قـال إن             ) الثانية إليهم 
 األمر العظيم فحاكم بينهما بأن اإلهلـام        ميكايلس وزنَ دالئل الطرفني بالفكر واخليال اللذين ال بد أن يكونا ملثل هذا            

مفيد يف الرسائل ألبتة، وأن كُتب التاريخ مثل األناجيل واألعمال لو قطعنا النظر فيها عن اإلهلام رأساً ال يضرنا شـيئاً،          
ما قال بل حيصل شيء من الفائدة، وإن سلمنا أن شهادة احلواريني يف بيان احلاالت التارخيية مثل األشخاص اآلخرين ك            

 من الباب اخلامس عشر من إجنيله       17املسيح، وتشهدون أنتم أيضاً ألنكم معي من االبتداء كما صرح يوحنا يف اآلية              
ال يضرنا شيئاً أيضاً وال يقدر أحد يف مقابلة منِكر امللة املسيحية أن يستدل على حقيتها بتسليم مسألة ما بل ال بـد أن           

معجزاته بتحرير اإلجنيليني واعتبارهم بأم مؤرخون، ومن أراد أن يقيس مبىن إميانـه    يستدل على موت املسيح وقيامه و     
فيلزم عليه أن يتصور شهادم يف هذه احلاالت كشهادة األشخاص اآلخرين، ألن إثبات حقية احلـاالت املندرجـة يف      

ة، فال بد أن يتـصور شـهادا يف هـذه           األناجيل بكوا إهلامية يستلزم الدور، ألن إهلاميتها باعتبار احلاالت املذكور         
احلاالت كشهادة األشخاص اآلخرين، ولو تصورنا يف بيان احلاالت التارخيية كما قلنا ال يلزم من هذا التصور قَباحة ما               

وال جند مكتوباً صرحياً يف موضع أن احلاالت العامة اليت أدركها احلواريون بتجـارم، وأدرك لوقـا              . يف امللة املسيحية  
بتحقيقاته إهلامية، بل لو حصل لنا اإلجازة أن نتصور أن بعض اإلجنيلبني غلطوا غلطاً ما مث أصلح يوحنا بعـد ذلـك،                

يف الفصل الثاين من رسالته يف بيان اإلهلام مثـل مـا قـال              ) كدل(حلصلت فائدة عظيمة لتطبيق اإلجنيل، وقال مستر        
 إجنيل مرقس ولوقا وكتاب األعمال فتوقف ميكـايلس يف كوـا       ميكايلس، والكتب اليت كتبها تالميذ احلواريني مثل      

  .انتهى كالم ريس ملخصاً" إهلامية
أن عدم كون   ) داكتر بنسن (أن واتسن صرح يف الد الرابع من كتابه يف رسالة اإلهلام اليت أخذت من تفسري                ) التاسع(

كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عندنا إذا : "حترير لوقا إهلامياً ظهر مما كتب يف ديباجة إجنيله هكذا         
كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخداماً للكلمة، رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من األول بتدقيق        

لقدماء من العلماء   أن أكتب على التوايل إليك أيها العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحة الكالم الذي عملت به، وهكذا قال ا                
إن األشياء اليت تعلّمها لوقا من احلواريني بلغها إلينا، وقال جريوم إن لوقا تعلمـه لـيس                 : املسيحية أيضاً قال أرينيوس   

مث " منحصراً من بولس الذي  مل حيصل له صحبة جسمانية باملسيح، بل تعلم اإلجنيل منه ومن احلواريني اآلخرين أيـضاً   
أن احلواريني كانوا إذا تكلموا يف أمر الدين أو كتبوا فخزانة اإلهلام اليت كانت حاصلة هلم كانت          صرح يف تلك الرسالة     

حتفظهم، لكنهم كانوا أناساً وذوي عقول، وكانوا يلْهمون أيضاً، وكما أن األشخاص اآلخـرين يف بيـان احلـاالت             
ن يف احلاالت العامة كانوا يتكلمـون ويكتبـون،       يتكلمون ويكتبون مبقتضى عقوهلم بغري اإلهلام، فكذا هؤالء احلواريو        
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هكذا استعمل مخراً قليالً من أجل معدتك وأسقامك       : "فلذلك كان ميكن لبولس أن يكتب بدون اإلهلام إىل طيموثاوس         
الرداء الذي تركته   " من الباب اخلامس من الرسالة األوىل إليه، أو أن يكتب إليه             23كما هو مصرح يف اآلية      " الكثرية

كما هو مصرح يف اآلية الثالثة عشرة مـن         "  ترواس عند كاربس أحضره مىت جئت والكتب أيضاً وال سيما الرقوق           يف
كما هو مصرح يف اآليـة  " ومع هذا أعدد يل أيضاً مرتالً: "الباب الرابع من الرسالة الثانية إليه، أو أن يكتب إىل فيلمون  

أراسنس بقي يف قورنيثوس وأما تـروفيمس فتركتـه يف   "إىل طيموثاوس الثانية والعشرين من رسالته إليه، أو أن يكتب     
كما يف اآلية العشرين من الباب الرابع من الرسالة الثانية إليه، وليست هذه احلاالت حاالت نفسي ألبتة     " ميليتس مريضاً 

فأمـا  : "ة العاشرة هكذا  كتب يف الباب السابع من الرسالة األوىل إىل أهل قورنيثوس يف اآلي           . بل حاالت بولس املقدس   
ويف اآلية اخلامسة   " وأما الباقون فأنا أقول ال الرب     : "ويف اآلية الثانية عشرة هكذا    " املتزوجون فأوصيهم ال أنا بل الرب     

اخل، ويف الباب السادس عـشر مـن        "... وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنين أعطي رأياً          "والعشرين  
وبعد ما اجتازوا يف فرجيية وكورة غالطية منعهم الروح القدس أن يتكلمـوا             : "ية السادسة هكذا  كتاب األعمال يف اآل   

" فلما أتوا إىل ميسيا حاولوا أن يذهبوا إىل ابثيتنية فلـم يـدعهم الـروح              : "بالكلمة يف آسيا، ويف اآلية السابعة هكذا      
فبالنظر إىل األول كانوا حيكمون يف األمور العامـة،         أحدمها العقل، والثاين اإلهلام،     : فاحلواريون كان ألمورهم أصالن   

وبالنظر إىل الثاين يف أمر امللة املسيحية، فلذلك كان احلواريون يغلطون يف أمور بيوم وإرادم مثل الناس اآلخرين كما         
اخلـامس   من الباب 28 و 24 من الباب الثالث والعشرين من كتاب األعمال، ويف اآلية  5 و   3هو مصرح يف اآلية     

 من الباب السادس عشر من الرسالة األوىل إىل أهل قورنيثـوس ويف             8 و   6 و   5عشر من الرسالة الرومية، ويف اآلية       
انتهى كالم واتسن الذي نقلـه مـن   "  من الباب احلادي عشر من الرسالة الثانية إليهم18 و 17 و 16 و 15اآلية  

إن ما بني بنسن يف أمر      : "يف بيان حال داكتر بنسن هكذا     ) وبيد باريس انسائي كل (رسالة اإلهلام، ويف الد التاسع من       
  ".اإلهلام سهل يف بادئ النظر وقريب من القياس وعدمي النظري واملثل يف االمتحان

إن روح القدس الذي كتب اإلجنيليون واحلواريون بتعليمه وإعانته مل يعني هلـم لـساناً       : "قال باسوبر وليافان  ) العاشر(
 بل ألقى املضمون فقط يف قلوم وحفظهم من وقوعهم يف الغلط، وخير كالً منهم أن يؤدي امللقى على حـسب                معيناً

حماورته وعبارته، وحنن كما جند الفرق يف حماورة هؤالء املقدسني يعين مؤلفي العهد العتيق يف كتبـهم علـى حـسب         
قاً يف حماورة مىت ولوقا وبولس ويوحنا، ولو ألقى روح          أمزجتهم ولياقتهم، فكذلك جيد من كان ماهراً بأصل اللسان فر         

القدس العبارة يف قلوب احلواريني ملا وجد هذا األمر ألبتة بل لو كان يف هذه احلالة حماورة مجيـع الكتـب املقدسـة                       
هدين على أن بعض احلاالت ال حاجة لإلهلام فيها، مثالً إذا كتبوا شيئاً رأوه بأعينـهم أو مسعـوه مـن الـشا       . واحدة

املعتربين، إذا أراد لوقا أن يكتب إجنيله قال إنه كتب حال األشياء على حسب ما مسعوا من الـذين كـانوا معـاينني                    
بأعينهم، وملا كان واقفاً فرأى مناسباً أن يبلغ هذه  األشياء إىل األجيال اآلتية، واملصنف الذي يكون لـه خـرب هـذه         

إين بينت حال هذه األشياء كما علمين روح القدس، وإميـان           :  العادة األشياء من روح القدس يقول على ما جرت به        
بولس املقدس وإن كان عجباً ومن جانب اللّه لكن لوقا مع ذلك ال ضرورة له يف بيانه إىل غري شهادة بولس أو شهادة                       

ن من العلمـاء العظـام   انتهى كالم باسوبر وليافان ومها عاملان مشهورا" رفقائه، ولذلك فيه فرق ما لكنه ال تناقض فيه 
  .املسيحية املشهورين، وكتاما أيضاً كتاب معترب يف غاية االعتبار، كما صرح هورن وواتسن
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إن أكهارن من العلماء اجلرمنية الذين هم ليسوا   : " من الد الثاين هكذا    798صرح هورن يف الصفحة     ) احلادي عشر (
إنه ما كان إهلام ملوسى،     : قال شلْزوداه وروزن ملَرودا كتر جدس     : "818مث قال يف الصفحة     " مبعترفني بإهلام موسى  

بل مجع الكتب اخلمسة من الروايات املشهورة يف ذلك العهد، وهذا الرأي هو املنتشر انتشاراً بليغـاً اآلن يف علمـاء                      
 يقولون إنّ موسـى كتـب   إن يوسى بيس وكذا بعض احملققني الكبار أيضاً الذين كانوا بعده     : "اجلرمن وقال هو أيضاً   

إذا كتب موسى سفر التكوين قبل النبوة  : أقول" ِسفْر اخلليقة يف الوقت الذي كان يرعى الشياه يف مدين يف بيت صهره            
فال يكون هذا السفر عند هؤالء احملققني العظام إهلامياً، بل يكون جمموعاً من الروايات املشهورة، ألنه إذا مل يكن كـل         

د نبوته إهلامياً كما اعترف به احملقق هورن وغريه على ما عرفت، فكيف يكون هذا التحرير الذي هو قبل                   حترير النيب بع  
 41 و 40قال لوطر يف الـصفحة  : "1841 من كتابه املطبوع سنة 38النبوة إهلامياً؟ قال وارد كاثلك يف الصفحة   

كان لليهود فقط، وال عالقة له بنا يف شيء ما، وقال           من الد الثالث من كتابه ال نسمع من موسى وال ننظر إليه ألنه              
إنه أستاذ اجلالدين،  مث قال ال عالقة لألحكام : "مث قال " يف كتاب آخر حنن ال نسلم موسى وال توراته ألنه عدو عيسى           

ها، وقـال   لنخرج هذه األحكام العشرة ليزول كل بدعة حينئذ ألا منابع البدعات بأسر           : "، مث قال  "العشرة باملسيحية 
وكـان  : من هذا الشخص  ) أنيت نومينس (أسلى بيس تلميذُه هذه األحكام العشرة ال تعلَّم يف الكنائس، وخرجت فرقة             

إن أحداً لو كان زانياً أو فاجراً أو مرتكباً ذنوباً          : عقيدم أن التوراة ليس بالئق أن يعتقد أنه كالم اللّه، وكانوا يقولون           
 ألبتة، وإن غرق يف العصيان بل يف قعره، وهو يؤمن فهو يف سرور، والذين يصرفون أنفـسهم           أخر فهو يف سبيل النجاة    

فانظروا إىل أقوال إمام فرقة الربوتـستنت وتلميـذه   " يف هذه األحكام العشرة فعالقتهم بالشيطان، صِلب هؤالء مبوسى 
يسى عليهما السالم وأستاذ اجلالديـن،      الرشيد كيف قاال يف حق موسى عليه السالم وتوراته، فإذا كان موسى عدو ع             

ولليهود فقط وال يكون التوراة كالم اللّه، وال يكون ملوسى وال لتوراته وال لألحكام العشرة عالقة باملسيحيني، وتكون              
هذه األحكام قابلة اإلخراج، ومنابع البدعات، ويكون الذين يتمسكون ا عالقتهم بالشيطان، فيلزم أن ينكر متبعـو                 

إلمام التوراة وموسى عليه السالم، ويكون الشرك وعبادة األوثان وعدم تعظيم األبوين وإيذاء اجلار والسرقةُ والزنا                هذا ا 
والقتلُ والشهادة الزور من أركان امللة الربوتستنتية، ألن خالف هذه األحكام العشرة اليت هي منابع البدعات األشـياء              

إن موسى عندنا ما كان نبياً، بل كان عاقالً مدوناً للقـوانني، وقـال              :  أيضاً قال البعض من هذه الفرقة يل     . املذكورة
: إن موسى عندنا كان سارقاً لصاً، فقلت اتق اللّه، قال ِلم؟ وأن عيسى عليه السالم قال               : البعض اآلخر من هذه الفرقة    

 يف اآلية الثامنة مـن البـاب        كما هو مصرح  " مجيع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن اخلراف مل تسمع هلم           "
لعـل  ) أقـول (العاشر من إجنيل يوحنا، فأشار بقوله مجيع الذين أتوا قبلي إىل موسى وغريه من األنبياء اإلسـرائيلية،                  

  .متمسك إمام هذه الفرقة املذكورة وتلميذه الرشيد يف ذم موسى وتوراته يكون هذا القول
يعين ال اعتداد ا، وأمـر يعقـوب        " إا كالم : "طر يف حق رسالة يعقوب    قال إمام فرقة الربوتستنت لو    ) الثاين عشر (

فـاعترف  " إذا مرض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه         : "احلواري يف الباب اخلامس من رسالته     
إن احلواري ليس له أن     هذه الرسالة إن كانت ليعقوب أقول يف اجلواب         : "عليه اإلمام املذكور يف الد الثاين من كتابه       

فرسالة يعقوب عند اإلمام املذكور " يعني حكماً شرعياً من جانب نفسه ألن هذا املنصب كان لعيسى عليه السالم فقط             
إن هذا املنصب كان لعيسى فقط، وقال وارد        : ليست إهلامية، وكذا أحكام احلواريني ليست إهلامية، وإال ال معىن لقوله          
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قال بومرن الذي هو من العلماء العظام من فرقة الربوتستنت           "1841كتابه املطبوع سنة     من   37كاثلك يف الصفحة    
وهو تلميذ لوطر إن يعقوب يتم رسالته يف الواهيات، وينقل عن الكتب نقالً ال ميكن أن يكون فيه روح القدس، فـال                      

إنا تركنـا   ): "نرم برك (ان واعظاً يف    تعد هذه الرسالة يف الكتب اإلهلامية، وقال وائي تس يودورش الربوتستنت، وك           
قصداً مشاهدات يوحنا ورسالة يعقوب ليست قابلة للمالمة يف بعض املواضع اليت تزيد األعمال على اإلميان، بل توحد                  

إن رسالة يعقوب تنفرد عن مسائل احلـواريني، يف         ) مكيدي برجن سنتيورستس  (فيها املسائل واملطالب املتناقضة وقال      
ن النجاة ليست موقوفة على اإلميان فقط بل هي موقوفة على األعمال أيضاً، ويف موضع يقول إن التوراة                  موضع يقول إ  
  .فعلم أن هؤالء األعالم أيضاً ال يعتقدون إهلامية رسالة يعقوب كإمامهم" قانون احلرية

: أقـول " وهلما على قول لوقاإن مرقص ومىت يتخالفان يف التحرير، وإذا اتفقا ترجح ق       : "قال كلي شيس  ) الثالث عشر  (
أن مىت ومرقس يوجد يف حتريرمها يف بعض املواضع اختالف معنوي، ألن االتفاق  اللفظـي ال  ) األول: (يعلم منه أمران  

  .أن هذه األناجيل الثالثة ليست إهلامية وإال ال معىن لترجيح األولني على الثالث) والثاين(يوجد يف قصة من القصص 
قق بيلي صنف كتاباً يف اإلسناد، وهو من العلماء املعتربين من فرقة الربوتستنت وطبع هذا الكتاب سنة       احمل) الرابع عشر (

الغلط الثاين الذي نسب إىل القدماء املسيحيني أم كـانوا يرجـون قـرب       :  هكذا 323 فقال يف الصفحة     1850
إن كنت أشاء أنه يبقى حىت أجيء : ق يوحنا لبطرسالقيامة، وأنا أقدم نظرياً آخر قبل االعتراض، وهو أن ربنا قال يف ح      

فما ذلك، ففهم هذا القول على خالف املراد بأن يوحنا ال ميوت، فذاع بني األخوة، فانظروا لو كان هذا القول وصل                     
اً ـذا   إلينا بعد ما صار رأياً عاماً، وفقد السبب الذي نشأ منه هذا الغلط واستعد أحد اليوم لرد امللة العيسوية متمسك                   

الغلط لكان هذا األمر بلحاظ الشيء الذي وصل إلينا يف غاية االعتساف، والذين يقولون أنه حيصلُ اجلزم من اإلجنيـل             
بأن احلوارين والقدماء املسيحية كانوا يرجون قيام القيامة يف زمام، فلهم أن يتصوروا ما قلنا يف هذا الغلـط القـدمي                     

هم عن كوم خادعني، لكن يرد اآلن سؤال وهو إنا إذا سلمنا أن رأي احلواريني كـان                 القليل البقاء، وهذا الغلط منع    
قابالً للسهو فكيف يعتمد على أمر منهم؟ ويكفي يف جوابه من جانب حامي امللة املسيحية يف مقابلة املنكـرين هـذا                     

مطلوب، ومن جانـب النتيجـة      القدر أن شهادة احلواريني مطلوبة يل، وال غرض يل عن رأيهم، وأن املطلب األصلي               
أن يميز املقصود الذي كان مـن  ) األول(مأمون، لكنه ال بد أن يالحظ يف هذا اجلواب أمران أيضاً ليزول اخلوف كله       

إرسال احلواريني، وثبت من إظهارهم عن الشيء الذي هو أجنيب أو اختلط به اتفاقاً، وال حاجة لنا أن نقول يف األشياء               
ن الدين صراحة، لكن يقال يف األشياء اليت اختلطت باملقصود اتفاقاً قوالً ما، ومن هذه األشياء تسلط                 اليت هي أجنبية م   

اجلن، والذين يفهمون أن هذا الرأي الغلط كان عاماً يف ذلك الزمان، فوقع مؤلفو األناجيل واليهود الـذين كـانوا يف           
دق امللة املسيحية ألن هذه املسألة ليست من املسائل اليت          ذلك الزمان، فال بد أن يقبل هذا األمر، وال خوف منه يف ص            

جاء ا عيسى عليه السالم، بل اختلطت باألقوال املسيحية اتفاقاً، بسبب كوا رأياً عاماً يف تلك اململكـة، وذلـك                    
أن مييز بني ) الثاينو(الزمان وإصالح رأي الناس يف تأثري األرواح ليس جزءاً من الرسالة وال عالقة له بالشهادة بوجه ما                

مسائلهم ودالئلهم، فمسائلهم إهلامية لكنهم يوردون يف أقواهلم لتوضيحها وتقويتها أدلة ومناسبات، مثالً هذه املـسألة                
من تنصر ِمن غري اليهود فال جيب عليه إطاعة الشريعة املوسوية اإلهلامية، وثبت تصديقها باملعجزات، وبولس إذا ذكـر              

فاملسألة واجبة التسليم، لكن ال ضرورة أن نصري حامني لصحة كل من أدلـة  . كر أشياء كثرية يف تأييده هذا املطلب يذ  
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احلواري، وتشبيهاته، ألجل محاية امللة املسيحية، وهذا القول يعترب يف موضع آخر أيضاً، وقد حتقق عندي هـذا األمـر        
يت حتصل من مقدمام واجبة التسليم، لكنه ال جيب علينا أن نشرح  حتققاً قوياً أن الربانيني إذا اتفقوا على أمر فالنتيجة ال         

  .انتهى كالمه" املقدمات كلها أو نقبلها إال إذا اعترفوا باملقدمات مثل اعتراف النتيجة
أن احلواريني والقدماء املسيحية كانوا يعتقـدون أن القيامـة تقـوم يف             ) األوىل: (أستفيد من كالمه أربع فوائد    : أقول

أقول هذا حق، إذ قد عرفت يف القسم الثاين من الفـصل الثالـث يف بيـان                 . ، وأن يوحنا ال ميوت إىل قيامها      عهدهم
األغالط أن أقواهلم صرحية يف أن القيامة تقوم يف عهدهم، وقال املفسر يارنس يف شرح الباب احلادي والعـشرين مـن         

اظ عيسى اليت كانت تفهم غلطاً بالسهولة، وتأكد هـذا    نشأ هذا الغلط أن يوحنا ال ميوت من ألف        : "إجنيل يوحنا هكذا  
والغالـب أن  : "، وقال جامعو تفسري هنري واسكات هكذا"يوحنا بقي يف قيد احلياة بعد احلواريني أيضاً      ] أن[األمر من 

وإن بناء اإلميـان  مراد املسيح ذا القول االنتقام من اليهود، لكن احلواريني فهموا غلطاً أن يوحنا يبقى حياً إىل القيامة،   
عليها محق، ألن هذه الرواية كانت رواية احلواريني، وكانت عامة بني اإلخوة وكانت أولية ومنتشرة ورائجـة، ومـع           
ذلك كانت كاذبة، فاآلن االعتماد على الروايات الغري املكتوبة على أية درجة من القلة وهذا التفسري كان روايتنا، وما                   

إن احلواريني فهموا األلفاظ غلطاً كمـا       : "مث قال يف احلاشية   " ل عيسى ومع ذلك كان غلطاً     كان قوالً جديداً من أقوا    
فعلى تقرير هؤالء املفسرين ال شبهة أم فهموا        " صرح اإلجنيلي ألم كانوا يتخيلون أن جميء الرب يكون للعدل فقط          
ت إىل القيامة فتكون أقواهلم اليت تشعر مبجـيء         غلطاً، وإذا كان اعتقادهم يف جميء القيامة كاعتقادهم أن يوحنا ال ميو           

القيامة يف عهدهم حممولةً على ظاهرها وغلطاً، والتأويل فيها يكون مذموماً يقيناً وتوجيهاً للقول مبا ال يرضـي قائلـه،         
اختلطت بـاألمر  سلم بيلي أن املعامالت اليت هي أجنبية من الدين أو ) الفائدة الثانية(وإذا كانت غلطاً ال تكون إهلامية    

أنه سلم أنه ال نقصان يف وقـوع        ) الفائدة الثالثة (الديين اتفاقاً ال يلزم من وقوع الغلط فيها نقصان ما يف امللة املسيحية              
أن سلم أن تأثري األرواح اخلبيثة ليس وقعياً، بل أمر ومهي غلط يف             ) الفائدة الرابعة (الغلط يف أدلة احلواريني وتشبيهام      

هذا الغلط يوجد يف كالم احلواريني وكالم عيسى لسبب أنه كان رأياً عاماً يف تلك اململكة وذلـك الزمـان،   الواقع، و 
وبقيت األحكام واملسائل علـى رأيـه       . أقول بعد تسليم األمور األربعة خيرج أزيد من نصف اإلجنيل أن يكون إهلامياً            

اب لوطر ال يعتد به أيضاً، ألن جنابه يدعي أن احلواري  ليس له              إهلامية، وهذا الرأي ملا كان خمالفاً لرأي إمامه أعين جن         
أن يعني حكماً شرعياً من أجل نفسه، ألن هذا املنصب كان لعيسى فقط فال تكون مسائل احلواريني وأحكامهم إهلامية             

  .أيضاً
رقة الربوتستنت، وبين يف     أقوال العلماء املعتربين من ف     1841نقل وارد كاثلك يف كتابه املطبوع سنة        ) اخلامس عشر (

قـال زونكلـيش وغـريه مـن فرقـة       "1: هذا الكتاب أمساء الكتب املنقول عنها، وأنا أنقل من كالمه تسعة أقوال       
نسب مستر فلـك     "2" إن رسائل بولس ليس كالم مندرج فيها مقدساً، وهو غلط يف األشياء املعدودة            : "الربوتستنت

قال داكتر كود يف كتاب املباحثة اليت وقعت بينه وبـني فـادركيم إن         "3" يلإىل بطرس احلواري الغلط وجهله باإلجن     
إن بطرس رئـيس    : قال برنشس الذي لقبه جويل بالفاضل واملرشد       "4" بطرس غلط يف اإلميان بعد نزول روح القدس       

زاد بدعـة يف  إن بطـرس  : قال جان كالوين "5" احلواريني وبرنبا غلطا بعد نزول روح القدس وكذا كنيسة أورشليم      
نسب ميكدي بـرجنس إىل احلـواريني    "6" الكنيسة، وألقى احلرية املسيحية يف اخلوف، ورمى التوفيق املسيحي بعيداً     
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قال واين تيكر أن الكنيسة كلها غلطت بعد عروج املسيح، ونزول روح القـدس، ال العـوام                  "7" سيما بولس الغلط  
 دعوة غري اإلسرائيليني إىل امللة املسيحية، وغلط بطرس يف الرسوم أيضاً،        فقط، بل اخلواص أيضاً، بل احلواريون أيضاً يف       

ذكر زنكيس يف رسالته حال بعض متبعـي         "8" وهذه األغالط العظيمة صدرت عن احلواريني بعد نزول روح القدس         
قـال   "9" نلو جاء بولس يف جينوا ويعظ يف مقابلة كالوين نترك بولس ونسمع قـول كـالوي     : "كالوين أم يقولون  

إم يقولون إنا ميكن أن نشك على مسألة بولس لكنـا  : لولتهروس ناقالً عن حال بعض العلماء الكبار من متبعي لوطر    
انتهى كالم وارد، وهؤالء العلماء املذكورين عظماء الفرقـة  " ال نشك على مسألة لوطر وكتاب العقائد لكنيسة اسربك   

   .م من العهد اجلديد إهلامياً، وعلى غلط احلوارينيالربوتستنتية وقروا على عدم كون كل كال
، فقال يف الد    1837كتب الفاضل نورتن كتاباً يف اإلسناد وطبع هذا الكتاب يف بلدة بوسنت سنة              ) السادس عشر (

ملـسيح  إنه كان يف ابتداء امللة املسيحية يف بيان أحـوال ا          : قال إكهارن يف كتابه   : "األول من هذا الكتاب يف الديباجة     
رسالة خمتصرة جيوز أن يقال إا هي اإلجنيل األصلي، والغالب أن هذا اإلجنيل كان سوي للمريدين الـذين كـانوا مل                 
يسمعوا أقوال املسيح بآذام ومل يروا أحواله بأعينهم وكان هذا اإلجنيل مبرتلة القلب وما كانت األحـوال املـسيحية                   

تلـك  .  اإلجنيل على قول إكهارن خمالفاً لتلك األناجيل املروجة اآلن خمالفة كثرية      فكان هذا " مكتوبة فيها على الترتيب   
األناجيل ليست مبرتلة القالب كما كان هذا اإلجنيل، ألن تلك األناجيل كتبت بالصعوبة واملشقة وكتب فيهـا بعـض      

نت رائجة يف القرنني، وإلجنيـل مـىت   أحوال املسيح اليت مل تكن فيه، وهذا اإلجنيل كان مأخذاً جلميع األناجيل اليت كا 
ولوقا ومرقص أيضاً، وهذه األناجيل الثالثة فاقت على األناجيل األخرى ورفعتها، ألن هذه الثالثة وإن كانت يوجـد                  
فيها نقصان األصل، لكنها وقعت يف أيدي الذين جربوا نقصاا وتربؤوا عن األناجيل اليت كانت مشتملة على أحـوال       

ظهرت بعد النبوة، مثل إجنيل مارسيون وإجنل يت شن وغريمها فضموا إليها أحواالً أخرى أيضاً مثل بيـان                  املسيح، اليت   
النسب، وحال الوالدة والبلوغ، ويظهر هذا احلال من اإلجنيل الذي اشتهر بالتذكرة ونقل عنه جسنت، ومن إجنيل سرن                  

 الزيادة وقعت فيها تدرجيياً، مثل الصوت الذي سِمع من          س، ولو قابلنا األجزاء اليت بقيت من تلك األناجيل ظهر أن          
كما نقل جسنت يف املوضعني، ونقل كليمنس يف هذه الفقـرة  " هكذا أنت ابين أنا اليوم ولدتك"السماء كان يف األصل  

ابين احلبيب  أنت  : "ووقع يف األناجيل العامة   " أنت ابين احلبيب أنا اليوم ولدتك     : "من اإلجنيل الذي مل يعلم حاله هكذا      
كما نقل مرقس يف اآلية احلادية عشرة من الباب األول من إجنيله، ومجع اإلجنيل األبيوين بني العبارتني             " الذي به سررت  

واختلط املنت األصلي للتـاريخ     . كما صرح به أيب فانيس    " أنت ابين احلبيب الذي به سررت وأنا اليوم ولدتك        : "هكذا
درجيية باإلحلاقات الكثرية اختالطاً ما أبقى االمتياز ومن شاء فليحصل اطمئنان قلبـه             املسيحي ألجل هذه الزيادات الت    

مبالحظة حال اصطباغ املسيح الذي مجع من األناجيل املختلفة، وصارت نتيجة هذا االختالط أن الـصدق والكـذب         
كل اختلطت اختالطاً شديداً،    واألحوال الصادقة واحلكايات الكاذبة اليت اجتمعت يف رواية طويلة، وصارت قبيحة الش           

وهذه احلكايات كلما انتقلت من فم إىل فم صارت كريهة غري حمققة مبقدار االنتقال، مث أرادت الكنيسة يف آخر القرن                    
الثاين وابتداء القرن الثالث أن حتافظ على اإلجنيل الصادق وتبلِّغ إىل األمم اآلتية احلال الصحيح على حـسب قدرتـه،        

ألناجيل األربعة من األناجيل الرائجة يف هذا الوقت ملا رأا معتربة وكاملة، وال توجد إشارة إىل إجنيـل  فاختارت هذه ا 
مىت ومرقس ولوقا قبل آخر القرن الثاين أو ابتداء القرن الثالث، مث الذي ذكر أوالً هذه األناجيـل أرينيـوس يف سـنة          
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يف هذا الباب اجتهاداً عظيماً كليمنس إسكندريانوس يف سنة          ختميناً وأورد بعض الدالئل على عددها، مث اجتهد          200
، وأظهر أن هذه األناجيل األربعة واجبة التسليم، فظهر من هذا أن الكنيسة يف آخر القرن الثاين أو ابتداء القرن                    216

يع احلـاالت   الثالث اجتهدت يف أن تسلم عموماً هذه األناجيل األربعة اليت كان وجودها من قبل، وإن مل تكن يف مج                  
هكذا، وأرادت أن يترك الناس األناجيل اليت هي غريها، ويسلمون هذه األربعة، ولو جردت الكنيسة اإلجنيل األصـلي              
الذي حصل للواعظني  السابقني لتصديق وعظهم عن اإلحلاقات وضمته إىل إجنيل يوحنا لكانت األمم اآلتية شـاكرة                  

هلا، إذ مل تكن نسخة خالية عن اإلحلاق، وكانت األسباب اليت يعـرف ـا             عظيمة هلا، لكن هذا األمر ما كان ممكناً         
إن كثرياً من القدماء كانوا شاكني يف األجزاء الكـثرية      : "، مث قال إكهارن يف احلاشية     "األصل واإلحلاقات يف غاية القلة    

ماننا ألجل وجود صنعة الطبـع أن       إنه ال ميكن يف ز    : "، مث قال إكهارن   "من أناجيلنا هذه، وما قدروا أن يفصلوا األمر       
يحرف كتاب أحد، ومل يسمع هذا األمر لكن حال الزمان السابق الذي مل خيترع فيه الصنعة املذكورة خمـالف هلـذا                    
الزمان، ألن النسخة الواحدة اململوكة لواحٍد هذا األمر ممكن فيها، فإذا نقلت عن هذه النسخة نسخ متعددة، ومل حيقق                   

ة مشتملة على كالم املصنف فقط أم ال، فهذه النقول تنتشر ألجل عدم العلم، وكثري من النسخ املكتوبة                  أن هذه النسخ  
يف األزمنة املتوسطة موجودة اآلن أيضاً، ومتوافقة يف العبارات اإلحلاقية أو الناقصة، ونرى كثرياً من املرشـدين أـم                   

فام بعد مدة قليلة من تصنيفهم، وحرفت رسائل ديـوين  يشكون شكاية عظيمة أن الكاتبني ومالك النسخ حرفوا مصن    
سيش قبل أن ينتشر نقوهلا، كما يشكو أن تالمذة الشيطان أدخلوا فيها جناسة أخرجوا بعض األشياء، وزادوا بعـضها                   

  ".من جانبهم
تب املـصنفون  وعلى هذه الشهادة ما بقيت الكتب املقدسة حمفوظة، وإن مل تكن عادة أهل ذلك الزمان التحريف ملا ك   

يف ذلك الزمان يف آخر كتبهم اللعن واألميان الغليظة، لئال يحرف أحد كالمهم، وهذا األمر قد وقع بالنسبة إىل تاريخ                    
عيسى عليه السالم أيضاً ألبتة، وإال ملاذا يعترض سلسوس أم بدلوا أناجيلهم ثالث مرات أو أربع مرات بل أزيد منها،                

ناجيل بعض الفقرات اليت كانت مشتملة على بعض األحوال املسيحية ومتفرقة  يف األناجيـل           وملاذا اجتمع يف بعض األ    
اجتمع يف اإلجنيل األبيوين مجيع حال اصطباغ املسيح، الذي كان متفرقاً يف هذه األناجيل الثالثة األول                : املختلفة، مثالً 

إن الناس الذين مل يكـن هلـم   : "ن يف موضع آخر   والتذكرة اليت نقل عنها جسنت كما صرح أيب فانيس، مث قال إكهار           
استعداد التحقيق اشتغلوا من وقت ظهور هذه األناجيل بالزيادة والنقصان، وتبديل لفظ مبرادف له، وال تعجب فيـه،                  
ألن الناس كان عادم من وقت وجود التاريخ العيسوي أم كانوا يبدلون عبارات الوعظ واحلاالت املـسيحية الـيت               

دهم على حسب علمهم، وهذا القانون الذي أجراه أهل الطبقة األوىل كان جارياً يف الطبقة الثانية والثالثـة،                  كانت عن 
يعتـرض سلـسوس علـى    . وهذه العادة كانت يف القرن الثاين مشهورة حبيث كان خمالف الدين املسيحي واقفاً عليها 

أزيد منها تبديالً كأن مضامينها بدلت، وذكر كليمـنس  املسيحيني أم بدلوا أناجيلهم ثالث مرات أو أربع مرات، بل   
أيضاً أن يف آخر القرن الثاين أناساً كانوا حيرفون األناجيل، وكان ينسب إىل هذا التحريف أنه وقع يف اآليـة احلاديـة                

ـ    "هلم ملك السماوات: "عشرة من الباب اخلامس من إجنيل مىت بدل هذه الفقرة        : رة، ويف بعـض النـسخ هـذه الفق
انتهى كالم إكهارن على مـا نقـل   " جيدون موضعاً ال يوملون هناك: "، ويف بعض النسخ هذه الفقرة "يكونون كاملني "

  .نورتن
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ال يظن أحد أن هذا رأي إكهارن فقط، ألن كتاباً من الكتب مل يقبل يف اجلرمن قبوالً زائـداً          : "مث قال نورتن بعد نقله    
ماء املتأخرين من اجلرمن رأيه يف أمر األناجيل، وكذا يف األمور اليت يلـزم منـها                من كتابه، ويوافق رأي كثري من العل      

وملا كان نورتن حامياً لإلجنيل رد كالم إكهارن بعد نقله على زعمه، لكنه ما أتى بـشيء   " اإللزام على صدق األناجيل   
ضع من هذه األناجيل  حمرفة إحلاقيـة        يعتد به كما ال خيفى على من نظر إليه، ومع ذلك اعترف هو أيضاً أن سبعة موا                

 2 من كتابه أن البابني األولني من إجنيل مىت ليسا من تصنيفه،    53 صرح يف الصفحة     - 1: ليست من كالم اإلجنيليني   
 أن قصة يهودا األسخريوطي املذكورة يف الباب السابع والعشرين من إجنيل مىت من اآلية الثالثة إىل           63 ويف الصفحة    -

 أن اثنيت عشرة 70 يف الصفحة - 4 من الباب املذكور إحلاقيتان، 53 و 52 وكذا اآلية    - 3اذبة إحلاقية،   العاشرة ك 
 و  43 أن اآلية    89 يف الصفحة    - 5آية من التاسعة إىل العشرين من الباب السادس عشر من إجنيل مرقس إحلاقية، و               

يتوقعون حتريك املـاء  : " أن هذه العبارة84يف الصفحة  - 6 من الباب الثاين والعشرين من إجنيل لوقا إحلاقية، و      44
يف " ألن مالكاً كان يرتل أحياناً يف الربكة، وحيرك املاء فمن نزل أوالً بعد حتريك املاء كان يربأ من أي مرض اعتـراه                      

 من الباب 25  و24 أن اآلية 88 يف الصفحة   - 7اآلية الثالثة والرابعة من الباب اخلامس من إجنيل يوحنا إحلاقية، و            
  .فهذه املواضع السبعة عنده إحلاقية وليست إهلامية. احلادي والعشرين من إجنيل يوحنا إحلاقيتان

قد اختلط الكذب الرواييت ببيان املعجزات اليت نقلها لوقا، والكاتب ضمه على طريقة املبالغـة  : "61وقال يف الصفحة  
فالبيان املختلط بالكذب واملبالغة الشاعرية كيف يكـون        "  عسري الشاعرية لكن متيز الصدق عن الكذب يف هذا الزمان        

  .إهلامياً صرفاً؟
أن اإلجنيـل   ) األول: (ظهر من كالم إكهارن الذي هو خمتار كثري من العلماء املتأخرين من اجلرمن أربعة أمور              : وأقول

أنه وقع فيهـا التحريـف   ) والثالث. (بةأنه يوجد يف هذه األناجيل الروايات الصادقة والكاذ   ) والثاين. (األصلي قد فُقد  
إن املسيحيني بدلوا أناجيلهم ثالث مـرات أو أربـع          : أيضاً، وكان سلسوس من علماء الوثنيني يصيح يف القرن الثاين         

أنه ال توجد إشارة إىل هذه األناجيل األربعة قبـل  ) والرابع(مرات أو أزيد من هذا تبديالً كأن مضامينهم أيضاً بدلت،          
يف األمر األول رأي ليكرك وكوب وميكايلس ولـسنك         .  القرن الثاين أو ابتداء القرن الثالث، ويعقوب من رأيهم         آخر

لعل متى ومرقس ولوقا كان عندهم صحيفة واحدة يف اللسان العربي، وكـان األحـوال       : "وينمري ومارش حيث قالوا   
 مـن  295كما صرح هورن يف الصفحة " مرقس ولوقا قليالً  املسيحية مكتوبة فيها فنقلوا عنها، فنقل عنها مىت كثرياً و         

  . من امليالد، لكنه ما رضي بقوهلم وعدم رضاه ال يضرنا1822الد الرابع من تفسريه املطبوع سنة 
إن السفرين من أخبار األيام صنفهما النيب عزرا بإعانة حجي وزكريـا            : أن مجهور أهل الكتاب يقولون    ) السابع عشر (

عليهما السالم، فهذان السفران يف احلقيقة من تصنيف األنبياء الثالثة، وقد غلطوا يف السفر األول من أخبـار          الرسولني  
كتب ههنا ألجل عدم التمييز املصنف ابن االبـن يف موضـع االبـن              : "األيام، فقال علماء الفريقني من أهل الكتاب      

ان له علم بأن بعض هؤالء بنون أم بنو األبناء، وأن عزرا            إن عزرا الذي كتب هذا السفر ما ك       : "وقال أيضاً " وبالعكس
كما ستعرف يف املقصد األول من      " حصل له أوراق النسب اليت نقل عنها ناقصة ومل حيصل التميز بني الغلط والصحيح             

اقصة، وملـا وقـع     الباب الثاين، فعلم أن هؤالء األنبياء ما كتبوا هذا الكتاب باإلهلام، وإال ملا اعتمدوا على األوراق الن                
الغلط منهم، وال فُرق بني هذا الكتاب والكتب األخرى عند أهل الكتاب، فثبت أن األنبياء كما أم ليسوا مبعصومني                   
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عن الذنوب عندهم، فكذلك ليسوا  مبعصومني عن اخلطأ يف التحرير، فال يثبت أن هذه الكتب كتبت باإلهلـام، فقـد     
جمال ألحد منهم أن يدعي بإهلامية كل كتاب من كتب العهدين، أو كل حالة من    ظهر مما ذكرت يف هذا الفصل أنه ال         

  .احلاالت املندرجة فيها
 
  

  ]القول يف التوراة واألناجيل[
  

إن التوراة األصلي، وكذا اإلجنيل األصلي فقدا قبل بعثة حممد صلى اللّـه عليـه           : وإذ فرغت من الفصول األربعة أقول     
رتلة كتابني من السري جمموعني من الروايات الصحيحة والكاذبة، وال نقـول إمـا كانـا                وسلم، واملوجودان اآلن مب   

موجودين على أصالتهما إىل عهد النيب صلى اللّه عليه وسلم مث وقع فيهما التحريف، حاشا وكال، وكالم بولس علـى               
انوا قد ظهروا يف الطبقـة األوىل، وإن  تقدير صحة النسب إليه أيضاً ليس مبقبول عندنا ألنه عندنا من الكاذبني الذين ك           

كان مقدساً عند أهل التثليث، فال نشتري قوله حببة، واحلواريون الباقون بعد عروج عيسى عليه الـسالم إىل الـسماء                
نعتقد يف حقهم الصالح، وال نعتقد يف حقهم النبوة، وأقواهلم عندنا كأقوال اتهدين الصاحلني حمتملة للخطأ، وفقدان                 

 املتصل إىل آخر القرن الثاين، وفقدان اإلجنيل العرباين األصلي ملىت، وبقاء ترمجته اليت مل يعلم اسم صاحبها أيـضاً                السند
وههنا سبب ثالث أيضاً وهو أـم يف        . اآلن باليقني، مث وقوع التحريف فيها صارت أسباباً الرتفاع األمان عن أقواهلم           

ولوقا ومرقس ليسا مـن  . ملسيح من أقواله، كما ستعرف مفصالً إن شاء اللّه   كثري من األوقات ما كانوا يفهمون مراد ا       
احلواريني، ومل يثبت بدليل كوما من ذوي اإلهلام أيضاً، والتوراة عندنا ما أُوحي إىل موسى عليه السالم، واإلجنيل ما                   

ويف سورة املائدة يف حق عيسى عليه السالم } ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب  {أُوحي إىل عيسى عليه السالم يف سورة البقرة         
أي اإلجنيل ووقع يف سـورة البقـرة   } وآتاِني الْكتاب{ويف سورة مرمي نقالً عن عيسى عليه السالم  } وآتيناه اإلجنيل {

لتوراة وأما هذه التواريخ والرسائل املوجودة اآلن ليست ا       . أي التوراة واإلجنيل  } وما أُويت موسى وعيسى   {وآل عمران   
واإلجنيل املذكورين يف القرآن، فليسا واجبا التسليم، بل حكمهما وحكم سائر الكتب من العهد العتيق أنّ كل روايـة             
من رواياا إن صدقها القرآن فهي مقبولة يقيناً، وإن كذّا القرآن فهي مردودة يقيناً، وإن كان القرآن سـاكتاً عـن                     

وأَنزلْنـا إلَيـك   {صدق وال نكذب، قال اللّه تعاىل يف سورة املائدة خطاباً لنبيه       التصديق والتكذيب فنسكت عنه فال ن     
ومعىن أمانـة  "يف معامل الترتيل يف ذيل تفسري هذه اآلية        } الِْكتاب بالْحق مصدقاً ِلما بين يديِه ِمن الكْتاِب ومهيِمناً علَيه         

ني على ما قبله من الكتاب، فما أخرب أهل الكتاب عن كتام فإن كان يف القـرآن  القرآن أم: القرآن ما قال ابن جريج   
رقيباً وحافظاً، ومعىن الكل أن كل كتاب : قاضياً، وقال اخلليل: فصدقوه وإال فكذبوه، قال سعيد بن املسيب والضحاك      

 القرآن تصديقه فصدقوه وإن كان يف       إن كان يف  : "ويف التفسري املظهري  " يشهد بصدقه القرآن فهو كتاب اللّه وإال فال       
وأورد اإلمـام   . انتـهى " القرآن تكذيبه فكذِّبوه، وإن كان القرآن ساكتاً عنه فاسكتوا عنه الحتمال الصدق والكذب            

البخاري رمحه اللّه تعاىل حديثاً عن ابن عباس رضي اللّه عنهما يف كتـاب الـشهادات بإسـناد، مث أورد يف كتـاب             
 آخر، مث يف كتاب الرد على اجلهمية بإسناد آخر، وأنقله عن الكتابيني األخريين مع عبارة القـسطالين       االعتصام بإسناد 

عن شيء من الـشرائع     "من اليهود والنصارى؟ واالستفهام إنكاري      " كيف تسألون أهل الكتاب   "يف كتاب االعتصام    
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أقرب نزوالً إليكم من عند اللّه فاحلـدوث        " وكتابكم القرآن الذي أنزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحدث           
خالصاً مل يشب بضم أوله وفتح املعجمة مل خيلط فال يتطرق           " تقرؤنه حمضاً "بالنسبة إىل املرتل عليهم وهو يف نفسه قدمي         

ـ    ) أن أهل الكتاب  (سبحانه وتعاىل   ) وقد حدثكم (إليه حتريف وال تبديل خبالف التوراة واإلجنيل         م من اليهـود وغريه
بالتخفيف " وغريوه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند اللّه ليشتروا به مثناً قليالً، أال             "التوراة  " بدلوا كتاب اللّه  "
بفتح امليم وسكون السني، وأليب ذر عـن الكـشميهين     " عن مسألتهم "بالكتاب والسنة   " ينهاكم ما جاءكم من العلم    "

ال واللّه ما رأينا منهم رجالً يسألكم عن الذي أنزل عليكم فأنتم بالطريق             "ا ألف   مساءلتهم بضم امليم وفتح السني بعده     
يا معشر املسلمني كيف تسألون أهل الكتاب عن شـيء          "ويف كتاب الرد على اجلهمية      . انتهى" األوىل أن ال تسألوهم   

ز وجل لفظاً أو نزوالً أو إخباراً مـن  ع" وكتابكم الذي أنزله اللّه على نبيكم صلى اللّه عليه وسلم أحدث األخبار باللّه       
قد حدثكم اللّه عز وجل يف كتابه أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب اللّـه        "مل خيالطه غريه    " حمضاً مل يشب  "اللّه تعاىل   

د اللّـه   قَالُوا هو ِمن ِعن   {زاد أبو ذر الكتب، يشري إىل قوله تعاىل يكتبون بأيديهم إىل يكسبون             " وغريوا فكتبوا بأيديهم  
وإسناد اـيء إىل    " ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم      "بفتح الواو   " أو ال "عوضاً يسرياً   } ِليشتروا ِبِه ثَمناً قِليالً   

وللمستملي إليكم فلم تـسألون     " فال واللّه ما رأينا رجالً يسألكم عن الذي أُنزل عليكم         "العلم جماز كإسناد النهي إليه      
  .م أن كتام حمرفأنتم منهم مع علمك

  
إنه كان من أصدق هـؤالء احملـدثني        : "ويف كتاب االعتصام قول معاوية رضي اللّه عنه يف حق كعب األحبار وهكذا            

يعين أنه خيطئ فيما يقوله يف بعض األحيان ألجل         " الذين حيدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب           
وإن كنا "كذب إليه هلذا ال لكونه كذاباً فإنه كان عند الصحابة من خيار األحبار فقوله          أن كتبهم حمرفة مبدلة، فنسبة ال     

اخل يدل صراحة على أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يعتقدون أن كتب أهل الكتاب حمرفة، ومن طـالع                   " مع ذلك 
ناً، وتأليفات األكثر منـهم توجـد إىل   من أهل اإلسالم هذه التوراة وهذا اإلجنيل، مث رد على أهل الكتاب أنكرمها يقي         

اآلن أيضاً، فمن شاء فلريجع إىل تأليفام، قال صاحب ختجيل من حرف اإلجنيل يف الباب الثاين من كتابه يف حق هذه                 
انتهى كالمـه   " إا ليست هي األناجيل احلق املبعوث ا الرسول املرتلة من عند اللّه تعاىل            : "األناجيل املشهورة هكذا  

مث قـال يف  . انتهى كالمه بلفظـه " واإلجنيل احلق إمنا هو الذي نطق به املسيح: "فظه، مث قال يف الباب املذكور هكذا  بل
وقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه، إذ رأى عقوهلم قابلة لكل ما              : "الباب التاسع يف بيان فضائح النصارى     

انظروا كيف ينكر هذه األناجيل وكيف يـشدد  . انتهى كالمه بلفظه  " يلقى إليها وقد طمس هذا اخلبيث رسوم التوراة       
ولبعض فضالء اهلند حماكمة على تقريري وتقرير صاحب ميزان احلق، وضم حماكمتـه يف آخـر رسـالة                 . على بولس 

ـ   .  باللسان الفارسي يف بلدة دهلي     1270املناظرة اليت طبعت سنة      م وهذا احملاكم ملا رأى بعض علماء الربوتستنت أ
يدعون للتغليط أو لوقوعهم يف الغلط أن املسلمني ال ينكرون هذا التوراة واإلجنيل، فاستحسن أن يستفيت يف هذا الباب                   

إن هذا اموع املشتهر اآلن بالعهد اجلديد ليس ِبمسلم عندنا، ولـيس  : "من علماء دهلي فاستفىت فكتب العلماء كلهم  
  ".رآن بل هو عندنا عبارة عن الكالم الذي أنزل على عيسىهذا هو اإلجنيل الذي جاء ذكره يف الق
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وبعد حصول الفتوى أدرجها احملاكم يف رسالة احملاكمة وضم هذه الرسالة برسالة املناظرة املـذكورة لتنبيـه العـوام،                  
ل الـسنة  وعلماء اهلند شرقاً وغرباً فتواهم كفتوى علماء دهلي، ومن رد منهم على رسائل القسيسني سواء كان من أه         

   .واجلماعة أو من أهل التشيع صرح يف هذا الباب تصرحياً عظيماً وأنكر هذا اموع أشد اإلنكار
 

وقال اإلمام اهلمام فخر الدين الرازي قدس سره  يف كتابه املسمى باملطالب العالية يف الفصل الرابع من القسم الثاين من                  
كأنه مل يظهر هلا تأثري إال يف القليل وذلك ألنا نقطع بأنه ما دعـا إىل                وأما دعوة عيسى عليه السالم ف     : "كتاب النبوات 

الدين الذي يقول به هؤالء النصارى، ألن القول باألب واالبن والتثليث أفجع أنواع الكفر وأفحش أقسام اجلهل، ومثل       
ألبتة إىل هذا الدين اخلبيـث،      هذا ال يليق بأجهل الناس فضالً عن الرسول املعظم املعصوم، فعلمنا أنه ما كانت دعوته                

وإمنا كانت دعوته إىل التوحيد والترتيه، مث إن تلك الدعوة ما ظهرت ألبتة، بل بقيت مطوية غري مروية، فثبت أنـه مل                      
   .انتهى كالمه الشريف بلفظه" يظهر لدعوته إىل احلق أثر البتة

 
:  النصارى من الفساد واألوهام يف الباب الثالث هكذا        وقال اإلمام القرطيب يف كتابه املسمى بكتاب اإلعالم مبا يف دين          

إن الكتاب الذي بيد النصارى الذي يسمونه باإلجنيل ليس هو اإلجنيل الذي قال اللّه فيه على لسان رسوله صلى اللّـه      "
ل على هذه الدعوى، وأثبت    مث أورد الدلي  . انتهى كالمه بلفظه  " عليه وسلم وأنزل التوراة واإلنجيلَ ِمن قَبل هدى لِلناسِ        

أن احلواريني ما كانوا أنبياء وال معصومني عن الغلط، وأن ما ادعوا من كرامام مل ينقل شيء منها على التواتر بل هي                   
أخبار آحاد غري صحيحة، ولو سلمنا صحتها ملا دلت على صدقهم يف كل األحوال، وعلى نبوم ألم مل يدعوا النبوة                    

فظهر من هذا البحث أن اإلجنيل املدعى مل ينقل تواتراً ومل     : "ادعوا التبليغ عن عيسى عليه السالم مث قال       ألنفسهم، وإمنا   
                 لْتفـتيقم دليلٌ على عصمة ناقليه فإذاً جيوز الغلط والسهو على ناقليه، فال حيصل العلم بشيء منه وال غلبة الظن فال ي

اف يف رده وبيان قبول حتريفه، وعدم الثقة مبضمونه، ولكنا مع ذلك نعمـد              إليه وال يعول يف االحتجاج عليه، وهذا ك       
فقد : "مث نقل املواضع املذكورة فقال    . انتهى كالمه بلفظه  " منه إىل مواضع يتبني فيها افت نقَلَته ووقوع الغلط يف نقله          

ستدالل ما لكوما غري متواترين     حصل من هذا البحث الصحيح أن التوراة واإلجنيل ال حيصل الثقة ما فال يصح اال              
وقابلني للتغري، وقد دللنا على بعض ما وقع فيهما من ذلك، وإذا جاز مثل ذلك يف هذين الكتابني مع كوما أشهر ما                      
عندهم وأعظم عمدهم ومستند ديانتهم فما ظنك بغري ذينك من سائر كتبهم اليت يستدلون ا، ممـا لـيس مـشهوراً                  

انتهى كالمـه بلفظـه،     " سوباً إىل اللّه نسبتهما، فعلى هذا هو أوىل بعدم التواتر وبقبول التحريف منهما            مثلهما وال من  
   .وهذا الكتاب موجود يف القسطنطينية يف كتبخانة كوبريل

  
يت كانت  وقال العالمة املقريزي وكان يف القرن الثامن من القرون احملمدية يف الد األول من تارخيه يف ذكر التواريخ ال                  

هكذا تزعم اليهود أن تورام بعيدة عن التخاليط، وتزعم النصارى أو توراة السبعني اليت هي               : "لألمم قبل تاريخ القبط   
بأيديهم مل يقع فيها حتريف وال تبديل، وتقول اليهود فيه خالف ذلك وتقول السامرية بأن تورام هي احلق وما عداها                    

 الشك، بل يقوي اجلالبة له، وهذا االختالف بعينه بني النصارى أيضاً يف اإلجنيـل،               باطل، وليس يف اختالفهم ما يزيل     
وذلك أن له عند النصارى أربع نسخ جمموعة يف مصحف واحد، أحدها إلجنيل مىت، والثاين ملارقوس، والثالث للوقـا                   



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

103

 وهي خمتلفة اختالفاً كثرياً حـىت يف        والرابع ليوحنا، قد ألّفه كل من هؤالء األربعة إجنيالً على حسب دعوته يف بالده،             
صفات املسيح عليه السالم وأيام دعوته، ووقت الصلب بزعمهم ويف نسبه أيضاً، وهذا االختالف ال حيتمل مثله، ومع                  
هذا فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ابن ويصان إجنيل خيالف بعضه هذه األناجيل، وألصحاب مـاين إجنيـل         

يه النصارى من أوله إىل آخره، ويزعمون أنه الصحيح، وما عداه باطل، وهلم أيضاً إجنيل يسمى                على حدة خيالف ما عل    
إجنيل السبعني ينسب إىل تالمس، والنصارى وغريهم ينكرونه، وإذا كان األمر من االختالف بني أهل الكتاب كما قد                  

الوقوف على حقيقة ذلك من ِقبلهم ومل يعول        رأيت، ومل يكن للقياس والرأي مدخل يف متيز حق ذلك من باطله امتنع              
  .انتهى كالمه بلفظه" على شيء من أقواهلم

 
كتاب أنزله اللّه سبحانه وتعاىل على عيسى       : "وقال صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون يف بيان اإلجنيل          

وأما الـذي جـاء بـه    : "بعبارة طويلة فقالمث رد كون هذه األناجيل األربعة اإلجنيل األصلي " بن مرمي عليهما السالم 
عيسى فهو إجنيل واحد ال تدافع فيه وال اختالف وهؤالء كذبوا على اللّه سبحانه وتعاىل وعلى نبيـه عيـسى عليـه                      

   ".السالم
 

ف إن هذه التوراة اليت بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحري         : "وقال صاحب هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى       
والنقصان ما ال خيفى على الراسخني يف العلم، وهم يعلمون قطعاً أن ذلك ليس يف التوراة اليت أنزهلا اللّه على موسـى،              
وال يف اإلجنيل الذي أنزله على املسيح، وكيف يكون يف اإلجنيل الذي أنزله على املسيح قصة صلبه وما جرى له، وأنـه   

وقد ذكـر غـري   : "مث قال" د ثالث وغري ذلك مما هو من كالم شيوخ النصارى أصابه كذا وكذا، وأنه قام من القرب بع       
واحد من علماء اإلسالم ما بينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقض ملن أراد الوقوف عليه، ولوال اإلطالة وقصد                  

  ".ما هو أهم منه لذكرنا منه طرفاً كبرياً
 

تايب ظهر له صدق دعوى أهل اإلسالم كالشمس يف رابعة النهار، وال حاجة             ومن طالع بالتأمل هذا الباب األول من ك       
أن علمـاء  ) األول: (أن أطيل يف هذا الباب، لكين أستحسن مبالحظة بعض األمور أن أنبه على تغليطني آخرين أيـضاً      

، ألنه قد شهد بوجودهـا      أنه يوجد سند هلذه األناجيل يف القرن األول والثاين        : الربوتستنت يدعون تارة لتغليط العوام    
أن مرقس كتب إجنيلـه     ) الثاين. (كليمنس أسقف الروم وأكاثيوس وغريمها من العلماء الذين كانوا يف القرنني األولني           

بإعانة بطرس، وأن لوقا كتب إجنيله بإعانة بولس، وبطرس وبولس كانا ذوي إهلام فهذان اإلجنـيالن ـذا االعتبـار                    
إن السند املتنازع بيننا وبينهم السند املتصل، وهو عبـارة أن يـروي الثقـة      : لتغليط األول إهلاميان، فأقول يف جواب ا    

بواسطة أو بوسائط عن الثقة اآلخر بأنه قال إن الكتاب الفالين تصنيف فالن احلواري أو فالن النيب، ومسعـت هـذا                     
ي، وتكون الواسطة أو الوسائط مـن الثقـات         الكتاب كلّه ِمن فيه أو قرأته عليه أو أقر عندي أن هذا الكتاب تصنيف             

إن مثل هذا السند ال يوجد عندهم من آخر القرن الثاين أو أول القـرن الثالـث إىل               : اجلامعني لشروط الرواية، فنقول   
مصنف األناجيل، وطلبنا هذا السند مراراً وتتبعنا يف كتب إسنادهم فما نلنا املطلوب، بل اعتذر القسيس فرنج يف جملس       

ناظرة أنه ال يوجد السند الكذائي عندنا ألجل وقوع احلوادث العظيمة يف القرون األوىل من القـرون املـسيحية إىل                    امل
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ثلثمائة وثالث عشرة سنة، فهذا السند ال يوجد يف كالم كليمنس أسقف الروم، وال أكناثيوس وال غريمهـا إىل آخـر         
 م ال ينسبون إىل مصنفها بالظن والقرائن أيضاً، بل نقول إن الظـن  القرن الثاين، وال ننكر الظن والتخمني، وال نقول إ

والقرائن ال تسمى سنداً كما علمت يف الفصل الثاين، وال ننكر اشتهار هذه األناجيل يف آخر القرن الثـاين أو ابتـداء             
لناقص الـذي ال مينـع عـن        القرن الثالث وما بعده اشتهاراً ناقصاً قابالً للتحريف، غري مانع عنه، بل نقر باالشتهار ا              

فاعلم أنه ينـسب إىل     : التحريف كما ستعرف يف الباب الثاين، وأبني لك حال كليمنس وأكناثيوس ليظهر لك احلال             
كليمنس أسقف الروم مكتوب واحد كتبه من جانب كنيسة فورنثيوس، واختلفوا يف عام حتريره فقال آف كينتر بري                  

، وقال ديوين وتلي منت إن كليمنس مـا صـار   69عني، وقال ليكلرك إنه سنة إن هذا العام ما بني أربعة وستني وسب      
، وإذا مل يكن أسقفاً إىل هذا احلني فكيف يصدق القوالن السابقان، واختار             93أو سنة   ) 89 (191أسقفاً إىل سنة    

الختالف، وأقول إنه ال ، وإين أقطع النظر عن هذا ا96، واختار املفسر الردنر أنه سنة       95املؤرخ وليم ميور أنه سنة        
جياوز عام حتريره على زعمهم ستة وتسعني، ووقع اتفاقاً بعض فقراته موافقة لبعض فقرات إجنيل من هـذه األناجيـل                    

أنه ) األول: (املتعارفة يف بعض املضمون، فيدعون حتكماً أنه نقل عن هذه األناجيل، وهذا االدعاء ليس بصحيح لوجوه               
ضامني النقل وإال يلزم أن يكون ادعاء الذين يسميهم علماء الربوتستنت بامللحـدين ادعـاء               ال يلزم من توافق بعض امل     

واقعياً، ألم يدعون أن األخالق احلسنة اليت توجد يف اإلجنيل منقولةٌ عن كتب احلكماء والـوثنيني، قـال صـاحب                    
ي منقولة لفظاً لفظاً من كتاب األخالق       إن األخالق الفاضلة التيتوجد يف اإلجنيل ويفتخر ا املسيحيون ه         : "اكسهومو

افعلـوا  : "لكنفيوشس الذي كان قبل ستمائة سنة من ميالد املسيح، مثالً يف اخللق الرابع والعشرين من كتابه هكـذا                 
ويف اخللق احلـادي    " باآلخر كما حتبون أن يفعل هو بكم ولكم حاجة إىل هذا اخللق فقط، وهذا أصل مجيع األخالق                

: ويف اخللق الثالـث واخلمـسني  " ال تطلب موت عدوك ألن هذا الطلب عبث وحياته يف قدرة اللّه      ":واخلمسني هكذا 
ميكن لنا اإلعراض عن العدو : "ويف اخللق الثالث والستني   " أحسنوا إىل من أحسن إليكم وال تسيئوا إىل من أساء إليكم          "

يدة يف كتب حكماء اهلند واليونـان وغريهـم         وهكذا يوجد نصائح ج   " بدون االنتقام وخياالت الطبع ال تدوم أثيمة      
أن كليمنس لو نقل عن هذه األناجيل لطابق نقله األصل يف املضمون كله لكنه ليس كذلك، فاملخالفـة أدل                   ) والثاين(

دليل على أنه ما نقل عن هذه األناجيل، بل لو ثبت نقله فهو ناقل عن األناجيل األخرى اليت كانت يف زمانه غري هـذه   
أنه كان من التابعني وكان وقوفـه       ) الثالث(ة، كما أقر أكهارن يف حق الفقرة اليت نقلها يف بيان صوت السماء              األربع

على أقوال املسيح وأحواله مثل وقوف مرقس ولوقا، فالغالب أن نقله كنقلهما عن الروايات اليت حفظها، ال عن هـذه          
  .ذا االدعاء يف حمله، لكنه مل يوجد، فهذا االدعاء ليس يف حملهاألناجيل، نعم لو كان التصريح يف كالمه بالنقل لكان ه

فادعى " من أحب عيسى فليعمل على وصيته     ) "العبارة األوىل (وأنقل عن مكتوبه ثالث عبارات على وفق عدد التثليث          
اآليـة  مستر جونس أن كليمنس نقل هذه الفقرة عن اآلية اخلامسة عشرة من الباب الرابع عشر من إجنيـل يوحنـا، و     

فادعى هذا املدعي النقل ملناسبة توجد يف مضمون العبارتني، ومل          " إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي    : "املذكورة هكذا 
ينظر إىل الفرق بينهما، وهذا االدعاء حتكم صرف ملا عرفت من الوجوه الثالثة، بل غلط ألنك قد عرفت أن عام حترير                     

، فكيف تكـون  68األقوال، وعلى رأي هذا املدعي كتب إجنيل يوحنا سنة كليمنس ال جياوز ستة وتسعني على مجيع     
هذه الفقرة على زعمه منقولة عن إجنيل يوحنا، لكن حب إثبات السند ألقاه يف هذا الوهم الباطـل، قـال هـورن يف          
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ختـار   على مـا ا    67كتب يوحنا إجنيله يف سنة      : "1822 من الد الرابع من تفسريه املطبوع سنة         307الصفحة  
 68كريزاستم، وأيب فانيس من القدماء وداكتر مل ويف بري شيس وليكلرك وبشب تامالئن من املتأخرين، ويف سـنة              

على أن هذا األمر بديهي أن احملب الصادق يعمل على وصية احملبوب، ومن مل يعمل فهـو  " على ما اختار مستر جونس  
 من الد الثاين من تفـسريه املطبـوع سـنة    40ل يف الصفحة كاذب يف ادعاء احملبة، ولقد أنصف الردنر املفسر وقا     

أنا أفهم أن يف هذا النقل شبهة ألن كليمنس كان بسبب وعظ احلواريني وصحبتهم أعلم بأن إقرار عـشق                   : "1827
  ".املسيح يوجب على الناس العمل على وصاياه

إن :  هو مكتوب ألن روح القدس قـال هكـذا         نفعل كما : "يف الباب الثالث عشر من مكتوبه هكذا      ) العبارة الثانية (
اإلنسان العاقل ال يفتخر على عقله، وليذكر ألفاظ الرب عيسى اليت قاهلا حني علّم احللم وااهـدة، هكـذا ارمحـوا        
لريحم عليكم، اعفوا ليعفَى عنكم، كما تفعلون يفْعل بكم، كما تعطُون تعطَون، كما تدينون تدانون، كما ترمحـون                  

مـن  38 و 37 و 36فيدعون أن كليمنس نقل هذه العبارة من اآلية " رمحون، وبالكيل الذي تكيلون يكال به لكم ت 
فكونوا رمحاء   "36 من الباب السابع ملىت، وعبارة لوقا هكذا         12 و   2 و   1الباب السادس من إجنيل لوقا، ومن اآلية        

 38" ال تقضوا على أحد فال يقضى عليكم اغفروا يغفر لكـم وال تدينوا فال تدانوا،  "37" كما أن أباكم أيضاً رحيم  
وعبارة " أعطوا تعطوا كيال جيدا ملبدا مهزوزا فأيضاً يعطون يف أحضانكم ألنه بنفس الكيل الذي تكيلون يكال لكم                "

ه تكيلون يكـال    ألنكم بالدينونة اليت ا تدينون تدانون، وبالكيل الذي ب         "2" ال تدينوا لكي ال تدانوا     "1: مىت هكذا 
  ".فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا، هكذا أنتم أيضاً م ألن هذا هو الناموس واألنبياء "12" لكم

" اذكروا ألفاظ الرب املسيح ألنه قال ويل لإلنـسان        : "يف الباب السادس واألربعون من مكتوبه هكذا      ) العبارة الثالثة (
 أن مل يولد من أن يؤذي أحداً من الذين اخترم وكان خرياً له أن يعلّق يف عنقه        كان خرياً له  " الذي يصدر عنه الذنب     

 من  24فيدعون أن كليمنس نقلها من اآلية       " حجر الرحى ويغرق يف جلة البحر من أن يؤذي أحداً من أوالدي الصغار            
 من 2 من إجنيل مرقس واآلية 9 من الباب 42 من إجنيل مىت واآلية  18 من الباب    6الباب السادس والعشرين واآلية     

إن ابن اإلنسان ماض كما هو مكتوب يف حقـه،         " مىت   26 باب   24 من إجنيل لوقا، وهذه اآليات هكذا        17الباب  
ومن " مىت   28 باب   6اآلية  " ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن اإلنسان، كان خرياً لذلك الرجل لو مل يولد               

 مـرقس   9 باب   42"  يب فخري له أن يعلق يف عنقه حجر الرحى ويغرق يف جلة البحر             أعثر أحد هؤالء الصغار املؤمنني    
خـرياً  " لوقا 17 باب 2اآلية " ومن أعثر أحد الصغار املؤمنني يب فخري له لو طوق عنقه حبجر رحى وطرح يف البحر            "

 من الـد  37يف الصفحة وقال الردنر " له لو طوق عنقه حبجر رحى وطرح يف البحر من أن يعثر أحد هؤالء الصغار        
نقلت األلفـاظ عـن   : " بعد نقل عبارة كليمنس ونقل عبارات األناجيل هكذا   1827الثاين من تفسريه املطبوع سنة      

األناجيل املتعددة يف املقابلة ليعرف كل شخص معرفة جيدة، لكن الرأي العام أن اجلزء األخري من هذه العبارة نقل عن                    
والعبارتان املذكورتان من مكتوب كليمنس من أعظم العبارات عند         " سابع عشر من إجنيل لوقا    اآلية الثانية من الباب ال    

الذين يدعون السند، ولذلك اكتفى بيلي ما، لكن هذا االدعاء ادعاء باطل، ألنه لو نقل عن إجنيـل مـن األناجيـل         
ولو مل ينقلها بعينها فال أقل من أن يكـون  لصرح باسم املنقول عنه، ولو مل يصرح فال أقل من أن ينقل العبارة بعينها،               

املنقول موافقاً للمنقول عنه باعتبار املعىن كله، وال يوجد أمر من هذه األمور، فكيف يظن النقل؟ وأي تـرجيح للوقـا      
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عليه ألما كليهما تابعيان واقفان على حاالت عيسى عليه السالم بالسماع، ولو اعترفنا فنعرف أنـه نقـل هـاتني                    
تني عن إجنيل آخر، كما نقل فقرة يف حال االصطباغ عن إجنيل آخر مل يعلم امسه، كما عرفت يف كالم أكهارن،                     العبار

و لقد أنصف األسقف بريس وأقر أنه ما نقل عن هذه األناجيل، وقال الردنر يف الد الثاين من تفسريه يف حق هـاتني          
 اآلخرين لربنا، وكانوا واقفني من مسائل ربنا وأحواله كما كـان  الذين صحبوا احلواريني أو املريدين   : "العبارتني هكذا 

اإلجنيليون واقفني إذا رأينا تأليفام يقع مشكل يف أكثر األوقات ما مل يكن النقل صرحياً وظاهراً واملشكل املـذكور يف            
ذكر أهل قورنيثوس ألفاظه هذا أن كليمنس يف هذين املوضعني ينقل أقوال املسيح اليت كانت مكتوبة، أو ي             . هذا املوضع 

اليت مسعها هو وهم من احلواريني واملريدين اآلخرين لربنا، فاختار ليكلرك األول واألسقف بريس الثاين، وأنا أسـلم أن              
األناجيل الثالثة األوىل ألفت قبل هذا الوقت، فلو نقل كليمنس عنها فهذا ممكن، وإن مل توجد املطابقة التامة يف اللفظ                    

 لكن هذا األمر أنه نقل ليس حتقيقه سهالً ألنه كان شخصاً واقفاً من هذه األمور وقوفاً جيداً قبل تـأليف                     والعبارات،
األناجيل، وميكن بعد تأليفها أيضاً أن يكون بيانه األمور اليت كان واقفاً عليها وقوفاً جيداً على ما كان عادتـه قبـل                      

قان اجليد بصدق األناجيل يف الصورتني، ألن األمر يف صـورة الرجـوع   تأليفها بدون الرجوع إليها، إال أنه حيصل اإلي 
ظاهر وأما يف غريها فيظهر تصديق األناجيل أيضاً ألن ألفاظه موافقة هلا، وكانت مشهورة حبيث كـان هـو وأهـل                     

م احللم والرياضة حقاً    قورنيثوس عاملني ا، فهو يعطينا اجلزم بأن اإلجنيليني كتبوا ألفاظ املسيح اليت علمها ربنا وقت تعل               
وصدقاً، وهذه األلفاظ الئقة أن حتفظ بكمال األدب، وإن كان املشكل ههنا، لكنين أختيل مع ذلـك أن يكـون رأي                

:  من الباب العشرين من كتـاب األعمـال هكـذا          15نعم يعظ بولس يف اآلية      . أكثر األفاضل موافقاً لرأي ليكلرك    
وأنا أجزم أنه سلم عموماً أن بولس ما نقـل         " لعطاء مغبوط أكثر من األخذ    تذكروا كلمات الرب يسوع أنه قال إن ا       "

عن مكتوب ما، بل نقل األلفاظ املسيحية اليت كان هو وهم واقفني منها، لكن ال يلزم منه أن يفهم طريـق الرجـوع                   
ستعمل هذا الطريـق،    ي) بوليكارب(دائماً هكذا، بل ميكن استعمال مثل هذا الطريق يف املكتوب وغريه، وحنن جند أن               

فظهر من كالمه أنه ال يثبت جزماً عند علمائهم أن كليمنس نقـل    ".والغالب بل املتيقن أنه ينقل من األناجيل املكتوبة       
عن هذه األناجيل، بل من ادعى النقل ادعى ظناً، وقوله حيصل اإليقان اجليد بصدق األناجيل يف الصورتني مردود، ألنه                   

يني كما نقلوا ههنا كالم املسيح بالزيادة والنقصان، فكذا يكون نقلهم يف املواضع األخـرى،               حيصل الشك بأن اإلجنيل   
إنه يلزم من كالم كليمنس أن هذه الفقرات يف هـذه           : وما نقلوا األقوال كما كانت، ولو قطعنا النظر عن هذا فنقول          

ك، إذ ال يلزم من اشتهار بعض األقوال اشـتهار  األناجيل من كالم املسيح، وال يلزم منه أن املنقول فيها كله أيضاً كذل 
سائر األقوال، وإال يلزم أن يكون سائر األناجيل الكاذبة عندهم أيضاً صادقة بشهادة كليمنس أن بعض فقرات مكتوبة                  

اً مثل  يستعمل هذا الطريق اخل مردود، ألنه من تابعي احلواريني أيض         ) بوليكارب(توافقها أيضاً يقيناً، وقوله حنن جند أن        
كليمنس، فحاله كحاله وال يكون نقله عن األناجيل مظنوناً بالظن الغالب، فضالً عن أن يكون متيقناً بـل جيـوز أن                     

  .يكون حاله عند استعماله هذا الطريق كحال مقدسهم بولس
 مـن  وإذا عرفت حال كليمنس الذي هو أعظم الشاهدين أحكي لك حال الشاهد الثاين الذي هو اكناثيوس الذي هو              

إن يوسي بيس وجـريوم ذكـرا    : "تابعي احلواريني أيضاً وكان أسقف أنطاكية، قال الردنر يف الد الثاين من تفسريه            
سبعة مكتوبات له وما سواها مكتوبات أخر منسوبة إليه يعتقدها مجهور العلماء أا جعليات، وهو الظـاهر عنـدي                   
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ة واألخرى صغرية، واعتقاد الكل إال مستر وسنت واثنني أو أربعة من            أيضاً، وللمكتوبات السبعة نسختان إحدامها كبري     
تابعيه أن النسخة الكبرية زيد فيها، والنسخة الصغرية قابلة أن تنسب إليه، وإين قابلتهما باإلمعان فظهر يل أن النـسخة         

ة، ومنقوالت القـدماء توافـق      الصغرية باإلحلاق والزيادة جعلت كبرية ال أنّ الكبريةَ باحلذف واإلسقاط جِعلت صغري           
بقي هذا السؤال أن املكتوبات املندرجة يف النسخة الصغرية أهي مكتوبـات           . الصغرية مناسبة زائدة بالنسبة إىل الكبرية     

أكناثيوس يف نفس األمر أم ال؟ ففيه نزاع عظيم واستعمل احملققون األعاظم يف هذا الباب  أقالمهم، وهـذا الـسؤال                     
وكانت ) بوسي بيس (ر اجلانبني مشكل، وثبت عندي هذا القدر أن هذه املكتوبات هي اليت قرأها              عندي مبالحظة حتري  
وبعض الفقرات منها ال تناسب زمان أكناثيوس، فعلى هذا املناسـب أن نعتقـد أن هـذه                 ) أرجن(موجودة يف زمان    

قلة النسخ اليت حنن مبتلون ا، كما أن        الفقرات إحلاقية ال أن نرد املكتوبات كلها ألجل هذه الفقرات، سيما يف صورة              
أحداً من فرقة أيرين زاد يف النسخة الكبرية، فكذا ميكن أن يكون أحد من فرقة أيرين أو من أهل الديانة أو من كليهما                      

إنه : "يف احلاشية ) بيلي(وكتب حمشي    ".تصرف يف النسخة الصغرية أيضاً، وإن مل حيصل عندي فساد عظيم من تصرفه            
وهذا امللفوظ اجلديد   ) كيوري تن ( الزمان املاضي ترمجة ثالث مكتوبات أكناثيوس يف اللسان السرياين وطبعها            ظهر يف 

   ".يوجد فيها اإلحلاق) اشر(قرب إىل اليقني أن املكتوبات الصغرية اليت أصلحها 
 

ملسيحيني، فهذه املكتوبات سـاقطة    أن املكتوبات اليت هي غري السبعة جعلية عند مجهور ا         ) األول: (فظهر مما نقلنا أمور   
أن النسخة الكبرية للمكتوبات أيضاً عند الكل غري مستر وسن  وبعض تابعيه جعلية حمرفة فهـي                 ) الثاين(عن االعتبار   

أن النسخة الصغرية فيها نزاع عظيم يف أا أصلية أم جعلية، وإىل كل منهما ذهـب           ) الثالث(أيضاً ساقطة عن االعتبار     
عاظم، فعلى رأي املنكرين هذه النسخة ساقطة عن االعتبار أيضاً، وعلى رأي املثبتني أيضاً ال بد من إقـرار                  احملققون األ 

التحريف فيها سواء كان احملرف من فرقة أيرين أو من أهل الديانة أو من كليهما، فبهذا االعتبار هذه النـسخة أيـضاً         
 اختلقها أحد يف القرن الثالث كاملكتوبات اليت هي غري الـسبعة،       ساقطة عن االعتبار،  والغالب أن هذه النسخة جعلية        

وال عجب ألن مثل هذا االختالف واجلعل كان يف القرون األوىل من القرون املسيحية جائزأ بل مـستحباً، واختلفـوا     
يف نسبة سـبعة    بقدر مخسة وسبعني إجنيالً ورسالة، ونسبوها إىل عيسى ومرمي واحلواريني عليهم السالم، فأي استبعاد               

مكتوبات جعلية إىل أكناثيوس؟، بل هي قريبة من القياس، كما نسبوا إليه املكتوبات األخرى، وكما اختلفوا تفـسرياً                  
إن التفسري األصلي املنسوب إىل يت شن انعدم واملنسوب إليه          : "قال آدم كالرك يف مقدمة تفسريه     ) يت شن (ونسبوه إىل   

ولو فرضنا أا مكتوبات أكناثيوس فال تفيد أيضاً ألنه ملا ثبت اإلحلاق فيه فما              "  حق اآلن مشكوك عند العلماء وشكهم    
بقي االعتماد عليها، فكما أن بعض الفقرات إحلاقية عندهم، فكذلك جيوز أن يكون بعض الفقـرات الـيت يفهمهـا                    

يف البـاب  ) يوسي بـيس  (قال  . الءاملدعون أا إسناد جعلية أيضاً، وأمثال هذه األمور ليست مبستبعدة من عادات هؤ            
إين كتبت مكتوبـات باسـتدعاء   : قال ديوين سيش أسقف كورنتهيه : "الثالث والعشرين من الكتاب الرابع من تارخيه      

اإلخوة، وهؤالء خلفاء الشيطان ملئوها بالنجاسة، بدلوا بعض األقوال وأدخلوا البعض، فحصل يل حـزن مـضاعف،            
، وقـال   "اإلحلاق يف كتب ربنا املقدسة، ألم أرادوا يف الكتب اليت ما كانت يف رتبتها             ولذلك ال عجب إن أراد أحد       

إن الكتب الكبرية من تصنيفات أرجن فُِقدت، وكثري من تفاسريه باق، لكنـه يوجـد   : "آدم كالرك يف مقدمة تفسريه    
قال املعلم ميخائيل مشاقة مـن  " نفيها شرح متثيلي وخيايل بالكثرة، وهو دليل قوي على وقوع التحريف فيها بعد أرج   
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: علماء الربوتستنت يف الفصل العاشر من القسم األول من كتابه العريب املسمى بأجوبة اإلجنيليني على أباطيل التقليديني                
م وأما حتريفهم ألقوال اآلباء القدماء فال بد أن نقدم دالئله لئال نوقف أنفسنا يف موقف خمالفينا بأن تكون دعاوينا مثله               "

إن األفشني املنسوب إىل يوحنا فم الذهب الذي يتلى يف الكنائس يف خدمة سر األفخار تـستيا ال                  : بال برهان، فنقول  
جنده مطابقاً عند الطائفة الواحدة ملا عند الطائفة األخرى، ألن عند الروم يطلب فيه من األب الـسماوي أن يرسـل                     

إىل حلم ودم، وأما عند الكاثوليكيني منهم، فيقال فيه أن يرسله على اخلبـز        روحه القدس على اخلبز واخلمر ناقالً إيامها        
واخلمر لكي ينتقال ويستحيال، ولكن يف مدة رياسة السيد مكيموس قد غيروا فيه، وقالوا املنتقالن املستحيالن، هربـا                  

 روحك القدوس على هذا اخلبز من دعوى الروم عليهم، بأن االستحالة تتم به، وأما عند سريان الكاثوليك فيقال أرسلْ            
الذي هو سر جسد مسيحك، وال يوجد فيه كالم يدل على االستحالة، ورمبا هذا هو قول فم الـذهب األصـلي ألن              

وأما السيد يابيطا مطران صيدا الذي أنشأ االنشقاق يف كنيسة          . تعليم االستحالة يف عصره مل يكن قد تقرر يف الكنائس         
 يقول يف هذه القضية إنه موجود عندي كتب يف طقس           1722ففي خطابه مع رومية سنة      الروم، وصار كاثوليكياً،    

فيداسنا يونانية وعربية وسريانية، قد قابلناها على النسخة املطبوعة يف رومية للرهبان الباسلني، ومجعها مل يكن فيه كالم              
طريق القسطنطينية، وهي موجبة الضحك ملن    يدل على االستحالة، وإمنا هذه القضية وضعها يف قداس الروم نيكفورس ب           

فإذا كان إفشني مثل هذا القديس الشهري بني اآلباء شرقاً وغرباً يتلى يومياً يف كنائس مجيع الطوائف قـد                    ".يتأمل فيها 
إم لعبوا فيه وغريوه أشكاالً كأغراضهم ومل خيجلوا من إبقائهم نسبته إىل هذا القديس، فمن أين تبقى لنا ثقة بذمتهم؟                    

مل حيرفوا أقوال بقية اآلباء كأهوائهم مع إبقاء عنواا بامسهم، هذا وإن ما حصل  مبشاهدتنا منذ سنني قريبة أن الشماس              
غربيل القبطي الكاثوليكي صحح ترمجة تفسري إجنيل يوحنا ليوحنا فم الذهب عن األصـل اليونـاين بأتعـاب كلّيـة               

جيداً باللغتني اليونانية والعربية قابلوها بدمشق وشهدوا بـصحتها، وأخـذوا   ومصاريف وافرة، وعلماء الروم العارفون  
عنها نسخة مدققة، فالسيد مكسيموس مل يأذن لطبعها يف دير الشوير حـىت تفْحـص مبعرفـة البـادري ألكـسيوس       

 النـسخة املـذكورة     اإلسبانيويل، واخلوري يوسف جعجع املاروين اجلاهلني كليهما اللغة اليونانية أصالة، فتـصرفا يف            
كمشيتهما يف الزيادة والنقصان تطبيقاً على املذهب البابوي، وبعد إمتامهما إفسادها سجال شـهادما بتـصحيحها،                
وهكذا رخص غبطته يف طبعها، وبعد اشتهار اجلزء األول منها قوبل على األصل احملفوظ عند الروم، فظهر التحريـف،        

نورد هلم برهاناً بـشهادة رؤسـائهم       : "مث قال " غربيل مات قهراً من هذا الصنيع     وافتضح ما صنعوه حىت إن الشماس       
اإلمجاعية من كتاب عريب العبارة يوجد بني إيديهم مطبوعاً وهو كتاب امع اللبناين املثبت من كنيسٍة رومية جبميـع                   

ارة املونسنيور السمعاين املتقـدم يف      أجزائه املؤلف من مجيع أساقفة الطائفة املارونية، ومن بطريكهم وعلمائهم حتت نظ           
امع الروماين، واملطبوع يف دير الشوير بإذن الرؤساء الكاثوليكيني، فهذا امع عندما يتكلم على خدمة القداس يقول                 

قدمية وإن كانت خالصة من الغلط لكنها جمردة بأمسـاء القديـسني مـا              "أي ليتورجيات   " قد وجد يف كنيستنا نوافري    
ها وال هي هلم، وبعضها بأمساء أساقفة أراتقة أدخلها النساخ بغرض إفسادها وحسبك شهادةً من مجيعهم علـى                  صنفو

وحنن عرفنا ما وقع يف جيلنـا املتنـور        : "انتهى كالمه بعبارته، مث قال    " أنفسهم بأن كنيستهم حتتوي على كتب مزورة      
يعلمون أن أعني حراس اإلجنيل ترقبهم وأما ما حـصل يف        الذي خيشون فيه إطالق باعهم بتحريف كل ما يرغبونه، إذ           

األجيال املظلمة من اجليل السابع إىل اجليل اخلامس، عندما  كان الباباوات واألساقفة عبارة عن دولة بربريـة، وكـثري    
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قاية أنفسهم  منهم ال يعرف القراءة والكتابة، وكان املسيحيون املشارقة يف ضنك من استيالء األمم عليهم مشتغلني يف و                
من الدمار، فهذا ال نعرفه بالتحقيق، ولكن عندما نطالع تواريخ تلك األزمنة ال نرى فيها إال ما يوجب النوح والبكـاء            

  .انتهى كالمه بلفظه" على حالة كنيسة املسيح اليت شمت وقتئذ من الرأس إىل القدم
  

وامع النيقاوي كان له    . ذكرت هل يبقى شك فيما لو قلت؟      فانظر أيها اللبيب إىل عباراته الثالث، فبعد مالحظة ما          
عشرون قانوناً فقط، فحرفوا وزادوا فيه قوانني، وتتمسك فرقة الكاثلك بالقانون السابع والثالثني والرابـع واألربعـني        

 69 و   68ة   يف الصفح  1849يف الرسالة الثانية من كتاب الثالث عشرة رسالة املطبوع سنة           . منها على رئاسة البابا   
إن امع املذكور ليس له غري عشرين قانوناً فقط كما تشهد تواريخ ثاودوريتوس وكتب جيالسيوس وغريمها، وأيضاً                 "

انتهى كالمه بلفظه، وكذلك جعلوا كتباً      " امع الرابع املسكوين يذكر للمجمع النيقاوي املذكور عشرين قانوناً ال غري          
ثل كاليتوس وسريسيوس ونكليتوس واسكندر ومرسيليوس والرسالة الثانية من الكتـاب  مزورة ونسبوها إىل الباباوات م  

إن البابا الون، وغالب علمائكم يف الكنيسة الرومانية يعترفون بأن كتـب هـؤالء              : " هكذا 80املذكور يف الصفحة    
قال أرينيـوس إن مريـد      "حبت  إنه تغليط   : وأقول يف جواب التغليط الثاين    . انتهى بلفظه " الباباوات مزورة ال أصل هلا    

: انتهى، وقال الردنر يف تفـسريه     " بطرس ومترمجه مرقس كتب بعد موت بطرس وبولس األشياء اليت وعظ ا بطرس            
 ألنه ال يتخيل وجه معقول لقيام بطرس يف الـروم قبـل   64 أو سنة 63إين أظن أن مرقس ما كتب إجنيله قبل سنة        "

لقدمي أرينيوس، والذي قال إن مرقس كتب إجنيله بعد موت بطرس وبولس، وقـال          هذا، وهذا التاريخ موافق للكاتب ا     
 بعد موت بطرس وبولس واستشهدا على رأيـه يف سـنة    66إن مرقس كتب إجنيله يف سنة       : باسينج موافقاً ألرينيوس  

أى أن فظهر من كالم باسينج وأرينيوس أن مرقس كتب إجنيله بعد موت بطرس وبولس، فثبت أن بطرس مـا ر                " 95
إجنيل مرقس يقيناً، ورواية رؤية بطرس هذا اإلجنيل رواية ضعيفة ال يعتد ا، فلذلك قال صاحب مرشد الطـالبني مـع     

" قد زعم أن إجنيل مار مرقس كتب بتدبري مار بطـرس     : "1840 من النسخة املطبوعة سنة      170تعصبه يف الصفحة    
  .ن هذا القول زعم باطل ال أصل لهفانظروا إىل لفظ قد زعم فإنه ينادي بأ. انتهى بلفظه

  
أن املختار عند علماء الربوتستنت اآلن أن لوقا كتب إجنيله سـنة            ) األول: (وكذلك ما رأى بولس إجنيل لوقا بوجهني      

، مث ال يعلم حاله بعـد       63 وكان تأليفه يف أخيا، وهذا األمر حمقق أيضاً أن مقدسهم بولس أُطلق من األسر سنة                 63
وت باخلرب الصحيح، لكن الغالب أنه ذهب بعد اإلطالق إىل إسبانيا واملغرب ال إىل الكنائس املـشرقية،             اإلطالق إىل امل  

وأخيا من بالد املشرق، والظن الغالب أن لوقا أرسل إجنيله بعد ما فرغ من تأليفه إىل ثاوفيلس الذي ألف لوقا اإلجنيـل         
 من النسخة املطبوعـة سـنة       161جلزء الثاين يف الصفحة     قال صاحب مرشد الطالبيني يف الفصل الثاين من ا        . ألجله

، ومل يثبت من موضع بدليل أن ثاوفيلس لقي مقدسـهم،           "63كتب إجنيله يف أخيا سنة      : " يف بيان حال لوقا    1840
: 1822 من الد الرابع من تفسريه املطبوع سنة         338فال يثبت رؤية مقدسهم هذا اإلجنيل، قال هورن يف الصفحة           

 يكتب لوقا حال بولس بعد ما أطلق مل يعلم باخلرب الصحيح حاله من السفر وغريه من حني اإلطالق الذي كان                     ملا مل "
نريـد أن   "1738 من الد اخلامس من تفسريه املطبوع سنة 350وقال الردنر يف الصفحة "  إىل املوت 63يف سنة   
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ته لكنه ال حيصل إعانة ما من بيان لوقا وحيـصل         إىل مو "أي وقت اإلطالق    " نكتب اآلن حال احلواري من هذا الوقت      
من  الكتب األخرى من العهد اجلديد إعانة يف غاية القلة، وال حيصل من كالم القدماء أيضاً إعانـة زائـدة، ووقـع                       

فثبت من كالم هذين املفسرين أنه ال يعلم بـاخلرب الـصحيح حـال           " االختالف يف أن بولس أين ذهب بعد ما أطلق        
. طالقه إىل املوت، فال يكون ظن بعض املتأخرين بذهابه إىل الكنائس املشرقية بعد اإلطالق حجة وسـند مقدسهم من إ  

وأما اآلن فإذ ليس يل مكان بعد يف هذه األقاليم، ويل اشتياق         "23: ويف الباب اخلامس عشر من الرسالة الرومية هكذا       
فـصرح  " بانيا آيت إليكم ألين أرجو أن أريكم يف مروري        فعندما أذهب إىل إس    "24" إىل ايء إليكم منذ سنني كثرية     

مقدسهم أن عزمه كان إىل إسبانيا، ومل يثبت بدليل قوي وخرب صحيح أنه ذهب إليه قبل اإلطالق، فاألغلب أنه ذهب                    
  من الباب العشرين مـن كتـاب األعمـال   25إليه بعد ما أطلق ألنه ال يعلم وجه وجيه لفسخ هذا العزم، ويف اآلية          

فهذا القـول   " واآلن ها أنا أعلم أنكم ال ترون وجهي أيضاً أنتم مجيعاً الذين مررت بينكم كارزا مبلكوت اللّه                : "هكذا
إن بـولس   : "يدل على أنه ما كان له العزم أن يذهب إىل الكنائس املشرقية، وقال كليمنس أسقف الروم يف رسـالته                  

فهذا القول دليل علـى  "  وذهب إىل املوضع املقدس بعد ما استشهد       وصل إىل أقصى املغرب معلماً جلميع العامل الصدق       
كتب لوقا مقتدي بولس    : "أن الردنر نقل أوالً قول أرينيوس هكذا      ) الثاين(أنه راح إىل املغرب ال إىل الكنائس املشرقية         
يعين حترير لوقـا إجنيلـه   " يعلم من ربط الكالم أن هذا األمر"مث قال ثانياً " يف كتاب واحد البشارة اليت وعظ ا بولس 

فعلى هذا القول ال ميكن رؤية بولس إجنيل لوقا، على أنه لو            " وقع بعد ما حرر مرقس إجنيله وبعد موت بولس وبطرس         "
فرض أن بولس رأى إجنيل لوقا أيضاً فال اعتداد برؤيته عندنا، ألن قول بولس ليس إهلامياً عندنا فكيف يكون قول غري                     

  . رؤية بولس يف حكم اإلهلاميالشخص اإلهلامي ب
  يف إثبات التحريف: لثاين الباب ا

   
وهو قسمان لفظي ومعنوي، وال نزاع بيننا وبني املسيحيني يف القسم الثاين ألم يسلمون كلهم صدوره عن اليهـود يف                   

هي أبدية عند اليهود، وأن   العهد العتيق يف تفسري اآليات، اليت هي إشارة يف زعمهم إىل املسيح، ويف تفسري األحكام اليت                 
علماء الربوتستنت يعترفون بصدوره عن معتقدي البابا يف كتب العهدين، كما أن معتقدي البابا يرموم ذا رمياً شديداً             

بقي القسم األول، وقد أنكره علماء الربوتستنت يف الظاهر إنكاراً بليغاً لتغليط جهـال املـسلمني   . فال احتياج إىل إثباته 
ا أدلة مموهة مزورة يف رسائلهم ليوقعوا الناظرين يف الشك فهو حمتاج إىل اإلثبات، فأريد إثباته يف كتايب هذا بعون               وأوردو

إن التحريف اللفظي جبميع أقسامه أعين بتبديل األلفاظ وزيادا ونقصاا ثابـت يف             : خالق األرض والسماوات، وأقول   
  .ة على سبيل الترتيب يف ثالثة مقاصدالكتب املذكورة، وأورد هذه األقسام الثالث

  
  بالتبديل اللفظي التحريف إثبات يف: األول املقصد

  
 املعتـربة  وهي العربانية) األوىل (نسخ ثالث الكتاب أهل عند العتيق للعهد املشهورة النسخ أن تعاىل اللّه أرشدك اعلم
 القـرن  إىل املسيحيني عن معتربة كانت اليت وهي ة،اليوناني النسخة) والثانية (الربوتستنت علماء ومجهور اليهود، عند
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 أيضاً الزمان هذا  إىل وهي العربانية، النسخة حتريف املدة هذه إىل يعتقدون وكانوا املسيحية، القرون من عشر اخلامس
 العتيق دالعه من الكتب مجيع على تشتمالن النسختان وهاتان املشرق، كنائس عند وكذا اليونانية، الكنيسة عند معتربة

 سـبعة  على تشتمل لكنها العربانية النسخة هي النسخة وهذه السامريني، عند املعتربة وهي السامرية، النسخة) والثالثة(
 ألن القـضاة  وكتاب يوشع وكتاب السالم، عليه موسى إىل املنسوبة اخلمسة الكتب أعين فقط، العتيق العهد من كتب

 ال اليت الكثرية والفقرات األلفاظ يف العربانية النسخة على وتزيد العتيق، العهد من الباقية الكتب يسلمون ال السامريني
 دون يعتربوـا  وغريهـم  كينـت  وهيويب وهيلز كات كي مثل الربوتستنت علماء حمققي من وكثري اآلن، فيها توجد

 إليهـا  املواضـع  بعـض  يف رونيضط أيضاً الربوتستنت علماء ومجهور العربانية، حرفوا اليهود أن ويعتقدون العربانية،
  :فأقول هذا علمت وإذا تعاىل، اللّه شاء إن ستعرف كما العربانية على ويقدموا

 
 ومخـسون  وست وستمائة ألف العربانية وفق على السالم عليه نوح طوفان إىل آدم خلق من الزمان إن) األول الشاهد(

 وسبع وثلثماية ألف السامرية وفق وعلى ،2262 سنة وستون واثنتان ومائتان ألفان اليونانية وفق وعلى ،1656 سنة
 عمر سين من السالم عليه نوح غري شخص كل مقابلة يف فيه كتب جدول واسكات هنري تفسري ويف ،1307 سنني
 واجلـدول  الطوفان زمان عمره سين من السالم عليه نوح اسم مقابلة يف وكتب الولد، فيها له تولد سنة الشخص هذا

  : هذا املذكور
  

ــسخة         األمساء  النـ
 العربانية

  اليونانية  السامرية

 230  130  130 السالم عليه آدم
 205 105 105 السالم عليه شيث
 190 90 90 آنوش
 170 70  70 قينان

 165 65 65 مهالئيل
 262  62 162 بارد

 165 65 65 حنوك
 187 67 187 متوساحل

 188 53 182 المك
 600  600 600 السالم عليه نوح

 
                                                       1656                        1307                       

2262   
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 عليـه  نـوح  كان وملّا بينها التطبيق ميكن ال فاحش واختالف كثري، فرق املسطورة املدة بيان يف املذكورة النسخ فبني
 فيلـزم  سنة وثالثني تسعمائة السالم عليه أدم وعاش الثالث النسخ وفق على سنة ستمائة ابن انالطوف زمن يف السالم

. سـنة  وعشرين وثالث مائتني ابن السالم عليه آدم مات حني السالم عليه نوح يكون أن السامرية النسخة وفق على
 مبائـة  الـسالم  عليه آدم موت بعد األوىل وفق على والدته إذ واليونانية العربانية وتكذبه املؤرخني، باتفاق باطل وهذا

 مـا  الفاحش االختالف وألجل ،732 سنة وثالثني واثنتني بسبعمائة موته بعد الثانية وفق وعلى سنة، وعشرين وست
 املـدة  أن واختـار  املـذكورة  النـسخ  من نسخة على املسيحيني عند املعترب املشهور املؤرخ اليهودي يوسيفس اعتمد

  .سنة ومخسون وست ومائتان نألفا املذكورة
 سـنة  وسـتعون  واثنتان مائتان العربانية وفق على السالم عليه إبراهيم والدة إىل الطوفان من الزمان أن) الثاين الشاهد(

  سـنة  وأربعـون  واثنتـان  تسعمائة السامرية وفق وعلى ،1072 سنة وسبعون واثنتان ألف اليونانية وفق وعلى ،29
 كـل  اسم حماذاة يف اجلدول هذا يف كتب لكن املذكور، اجلدول مثل جدول أيضاً واسكات هنري تفسري ويف ،942
 الطوفـان،  بعـد  ولد فيه له تولد زمان سام اسم حماذاة يف وكتب ولد، فيها له تولد سنة عمره سين من سام غري رجل

  :هذا املذكور واجلدول
  يونانية سامرية  عربانية األمساء
 2 2 2 سام

  135 135 35 أرفخشذ
 * * * قينان
  130  130 30 شاخل
 134 134 34 عار
 130 130 30 فالغ
 132 132 32 رعو

 130 130 30 سروغ
 79 79 29 ناحور
 70 70 70 تارح

                                             292                      942                               1072  
 
 الطوفان بعد السالم عليه إبراهيم والدة كانت وملا بينها التطبيق ميكن ال املذكورة النسخ بني فاحش اختالف أيضاً فهنا

 ومخـسني  ثلثمائـة  الطوفان بعد السالم عليه نوح وعاش العربانية، النسخة وفق على 292 سنة وتسعني واثنتني مبائتني
 عليـه  إبراهيم يكون أن فيلزم التكوين، سفر من التاسع لبابا من والعشرين الثانية اآلية يف مصرح هو كما 350 سنة

 إذ والسامرية، اليونانية ويكذبه املؤرخني، باتفاق باطل وهذا سنة، ومخسني مثان ابن السالم عليه نوح مات حني السالم
 األوىل، ةالنـسخ  وفـق  علـى  سنة وعشرين واثنتني بسبعمائة السالم عليه نوح موت بعد السالم عليه إبراهيم والدة

 وهو وشاخل أرفخشذ واحدبني بطن اليونانية النسخة يف وزيد الثانية، النسخة وفق على سنة وتسعني واثنتني وخبمسمائة
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 املسيح، نسب بيان يف قينان فزاد اليونانية على اإلجنيلي لوقا واعتمد والسامرية، العربانية يف البطن هذا يوجد وال قينان،
 وراء األمـر  هـذا  يف الثالث النسخ املؤرخون فنبذ بينهم، فيما املسيحيون اختلف ملذكورا الفاحش االختالف وألجل

 اليهـودي  يوسـيفس  عليها اعتمد ما وكذا ،352 سنة ومخسون واثنتان ثلثمائة املذكور الزمان إن  وقالوا ظهورهم،
 واسـكات  هنري تفسري يف ولمنق هو كما ،993 سنة وتسعون وثالث تسعمائة الزمان هذا إن وقال املشهور املؤرخ،

 أن علـى  اآلخـرون،  القدماء وكذا املسيحية القرون من الرابع القرن يف املسيحية العلماء أعلم كان الذي وأكستائن،
 و. التكـوين  سفر من عشرة احلادية اآلية تفسري ذيل تفسريه يف) هارسلي (املفسر واختاره اليونانية، النسخة الصحيح

 تفـسري  من األول الد يف. هذا إىل) هورن (املشهور حمققهم ميالن ويفهم السامرية، النسخة الصحيح أن على) هيلز(
 زمان قبل الذين األكابر زمان بيان يف العربانية النسخة حرفوا قد اليهود إن: يقول كان أكستائن إن: "وسكات هنري

 املسيحي الدين ولعناد معتربة، غري اليونانية ترمجةُال لتصري األمر هذا وفعلوا السالم، عليه موسى زمن إىل وبعده الطوفان
 السنني من وثالثني مائة سنة يف التوراة حرفوا اليهود إن يقولون وكانوا مثله، يقولون كانوا املسيحيني القدماء أن ويعلم

  .املذكور التفسري كالم انتهى" املسيحية
  

 تلخيص ميكن وال السامرية، النسخة صحة القوية باألدلة أثبت لزهي احملقق إن: "تفسريه من الثاين الد يف هورن وقال
 أدب الحظنـا  لـو : يقـول  كـات  كىن وأن اآلخر، إىل الثمانني الصفحة من كتابه يف فلينظر شاء فمن ههنا، دالئله

 وقعت اليت ورةاملشه املكاملة حني السالم عليه املسيح سكوت والحظنا عادام، والحظنا التوراة، إىل بالنسبة السامريني
 لـه  قالـت  "19: هكـذا  القصة هذه ويف يوحنا إجنيل من الرابع الباب يف منقولة وقصتها" السامرية االمرأة وبني بينه

 تقولـون  "اليهود أي" وأنتم "جرزمي تعين" اجلبل هذا يف يسجدون آباؤنا وكان "20" نيب رب يا أنك أرى إين االمرأة
 األمر  هذا عن سألت نيب السالم عليه عيسى أن االمرأة هذه علمت وملا" أورشليم يف فيه يسجد أن ينبغي الذي املكان
 كان فلو احلق، هلا ليتضح األخرى حتريف فيه فرقة كل ويدعي والسامريني، اليهود بني املتنازعة األمور أعظم هو الذي

 فسكوته عنه، سكت بل بين ما لكنه ا،جوا يف األمر هذا يبني أن لعيسى كان املوضع هذا يف التوراة حرفوا السامريون
 مـا  وأن قصداً، التوراة حرفوا اليهود أن الكل القتضى أخر أموراً الحظنا ولو "السامريون، عليه ما احلق أن على دليل
 اللبيـب  أيها فانظر هورن، كالم انتهى" له أصل ال قصداً حرفوه السامريني أن واجلديد العتيق العهد كتب حمققو قال
اإلقرار غري ملجأ وجدوا وما بالتحريف اعترفوا كيف مأ.  
 عربمت فإذا: "هكذا العربانية النسخة يف االستثناء كتاب من والعشرين السابع الباب من الرابعة اآلية أن) الثالث الشاهد(

 احلجارة فانصبوا "ملةاجل وهذه" تشييداً باجلص وشيدوها ِعيبال جبل يف أوصيكم اليوم أنا اليت احلجارة فانصبوا األردن
) ِجـرزمي  جبل يف أوصيكم أنا اليت احلجارة فانصبوا: (هكذا السامرية النسخة يف" عيبال جبل يف أوصيكم اليوم أنا اليت

 التاسـعة  اآليـة  ومن الباب، هذا من عشرة والثالثة عشرة الثانية اآلية من يفهم كما متقابالن جبالن وِجرزمي وعيبال
 اهليكـل  ببناء أمر السالم عليه موسى أن العربانية النسخة من فيفهم الباب، هذا من عشر احلادي الباب من والعشرين

 سـلفاً  والـسامريني  اليهود وبني ِجرزمي، جبل على ببنائه أمر أنه السامرية النسخة ومن عيبال، جبل على املسجد أعين
 علمـاء  بـني  وكـذلك  املقـام،  هذا يف التوراة حرفت األخرى الفرقة أن منهما فرقة كل تدعي مشهور نزاع وخلفاً
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: تفـسريه  من األول الد من 817 صفحة يف كالرك آدم املشهور مفسرهم قال املوضع، هذا يف اختالف الربوتستنت
 النـاس  مـن  كـثرياً  لكن العربانية، صحة يدعيان  ودرشيور باري واحملقق السامرية صحة يدعي كات كين احملقق إن"

 عنـد  مسلم األمر وهذا السامريني، عداوة ألجل حرفوا اليهود بأن وجيزمون هلا، جواب ال كات كين أدلة أن يفهمون
 األمـر  كان فإذا األشياء، هذه من عليه شيء ال يابس جبل وعيبال كثرية، ونباتات وحدائق عيون ذو جرزمي أن الكل

 وكثري كات كين املختار ان منه وعلم املفسر، المك انتهى" للعن والثاين الربكة إلمساع مناسباً األول اجلبل كان كذلك
  .جداً قوية كات كين أدلة وأن العربانية النسخة يف واقع التحريف أن الناس من
 رابضةً غنم قطعان وثالثة احلقل، يف بئراً ونظر "2: هكذا التكوين سفر من والعشرين التاسع الباب يف) الرابع الشاهد( 

" املاشية جتتمع حىت نستطيع ما فقالوا 8 البئر فم على عظيم حجر وكان الغنم، تشرب نتكا البئر تلك من ألن عندها
 يف هـو  كما بدهلما الرعاة لفظ والصحيح املاشية، ولفظ غنم، قطعان لفظ وقع والثامنة الثانية اآلية ففي اآلية، آخر إىل

 من األول الد من والسبعني الرابعة الصفحة يف رسليها املفسر قال لوالنت، العربية والترمجة واليونانية السامرية النسخة
 كـان  لو: "الثامنة اآلية ذيل يف قال مث" كات كين انظروا ههنا كان رعاة ثالثة لفظ لعل: "الثانية اآلية ذيل يف تفسريه

" كينـت  يـويب هل العربية والترمجة كات وكين واليونانية السامرية النسخة انظروا أحسن، لكان الرعاة جتتمع حىت ههنا
 يف هـورن  وقـال " السامرية صحة على بليغاً إصراراً كينت هيويب يصر: "تفسريه من األول الد يف كالرك آدم وقال
 لفـظ  بدل الغنم قطعان لفظ الكاتب غلط من وقع أنه كينت وهيويب كات كين قال ملا موافقاً تفسريه من األول الد
  .الرعاة

 ووقع سنني، سبع لفظ الثاين صموئيل سفر من والعشرين الرابع الباب من عشرة الثالثة يةاآل يف وقع) اخلامس الشاهد(
 غلـط  وأحدمها سنني ثالث لفظ األيام أخبار من األول الكتاب من والعشرين احلادي الباب من عشرة الثانية اآلية يف

 اليونانية يف وكذا سنني، سبع ال سنني الثث األيام أخبار كتاب يف وقع: "صموئيل عبارة ذيل يف كالرك آدم قال يقيناً،
  ".ريب بال الصادقة العبارة هي وهذه األيام، أخبار يف وقع كما سنني، ثالث ههنا وقع

 النـسخة  يف األيـام  أخبـار  من األول الكتاب من التاسع الباب من والثالثني اخلامسة اآلية يف وقع) السادس الشاهد(
 النـسخة  يف وقـع : "كالرك آدم قال األخت بدل الزوجة لفظ يكون أن والصحيح "معكاه أخته اسم وكان "العربانية
 وههنا كالمه، انتهى" التراجم هذه املترمجون وتبع الزوجة لفظ والسريانية والالطينية اليونانية ويف األخت، لفظ العربانية
  .عندهم متعني انيةالعرب يف فالتحريف املذكورة التراجم وتبعوا العربانية نركوا الربوتستنت مجهور

: العربانيـة  النسخة يف األيام أخبار من الثاين الكتاب من والعشرين الثاين الباب من الثانية اآلية يف وقع) السابع الشاهد(
 أربعني ابن كان موته حني يهورام أباه ألن يقيناً غلط أنه شك وال" سنة وأربعني اثنتني ابن وكان سلطاناً صار أخذياه"

 اآليـة  ويف بسنتني، أبيه من أكرب يكون أن يلزم هذا صح فلو متصالً أبيه موت بعد سلطنته سرير على هو وجلس سنة،
 آدم قال" سنة وعشرين اثنتني ابن الوقت ذلك يف كان إنه: "الثاين امللوك سفر من الثامن الباب من والعشرين السادسة
 بعض ويف وعشرون، اثنان والعربية السريانية الترمجة يف وقع: "اماألي أخبار عبارة ذيل تفسريه من الثاين الد يف كالرك
 فوقـع  باحلروف، العدد يكتبون كانوا لكنهم هكذا األصل يف العربانية يف يكون أن والغالب عشرون، اليونانية النسخ
 العبارتـان،  بقتتطـا  أن ميكن وال صحيحة، الثاين امللوك سفر عبارة: "قال مث ،"الكاتب غلط من الكاف، موضع امليم
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 يف وكـذا  هـورن  تفسري من األول الد ويف" بسنتني؟ أبيه من أكرب االبن كون منها يظهر اليت العبارة تصح وكيف
  .الكتاب غلط من بأنه اعتراف أيضاً واسكات هنري تفسري

 النـسخة  يف األيـام  بارأخ من الثاين السفر من والعشرين الثامن الباب من عشرة التاسعة اآلية يف وقع) الثامن الشاهد(
 ملـك  ال يهودا ملك كان ألنه يقيناً، غلط إسرائيل ولفظ" إسرائيل ملك  أحاز بسبب يهودا أذل قد الرب: "العربانية

  .العربانية يف فالتحريف يهودا لفظ والالطينية اليونانية يف ووقع إسرائيل،
 إىل كتابـه  يف اجلملـة  هـذه  بولس ونقل" أذين فتحت: "األربعني الزبور من السادسة اآلية يف وقع) التاسع الشاهد(

 وحتـري  يقيناً، وحمرفة غلط العبارتني فإحدى" جسداً يل هيئت قد: "هكذا العاشر الباب من اخلامسة اآلية يف العربانيني
 صحيح، املطلبني وأحد" الكاتب غلط من وقع الفرق هذا إن: "واسكات هنري تفسري جامعو فقال املسيحيون العلماء
 يف كـالرك  آدم وقال بالتعيني، العبارتني إحدى إىل نسبته يف توقفوا لكنهم بالتحريف، اعترفوا املذكور التفسري فجامعو

 تفسري ويف الزبور، عبارة إىل التحريف فنسب" حمرف املتداول العرباين املنت: "الزبور عبارة ذيل تفسريه من الثالث الد
 العربانيني إىل الكتاب من العاشر الباب من اخلامسة اآلية ويف اليونانية الترمجة يف وقع أنه العجب: "مينت ورجرد دوايل
  .اإلجنيل عبارة إىل التحريف نسبوا املفسران فهذان" جسداً يل هيئت قد: الفقرة هذه الفقرة تلك بدل

 اليونانية ويف" قوله عصوا ما هم: "يةالعربان يف واخلامس املائة الزبور من والعشرين الثامنة اآلية يف وقع) العاشر الشاهد(
 هنـري  تفـسري  يف ههنا املسيحيون العلماء وحتري يقيناً، غلط فأحدمها إثبات، والثانية نفي األول ففي" قوله عصوا هم"

 التفـسري  هذا فجامعو" لتركه أو حرف لزيادة إما نشأ أنه وظاهر جداً الفرق هذا ألجل املباحثة طالت لقد: "واسكات
  .تعيينه على قدروا ما لكن بالتحريف، اعترفوا

 كـانوا  إسرائيل بنو: "الثاين صموئيل سفر من والعشرين الرابع الباب من التاسعة اآلية يف وقع) عشر احلادي الشاهد (
 مـن  والعشرين احلادي الباب من اخلامسة اآلية ويف" شجاع رجل ألف مخسمائة يهودا وبنو شجاع رجل ألف مثامنائة
 رجـل  ألـف   وسبعون ألف أربعمائة كانوا ويهودا شجاع، رجل ألف ألف كانوا إسرائيل فبنو: "األول امللوك سفر

 صـحة  ميكن ال: "صوئيل عبارة ذيل تفسريه من الثاين الد يف كالرك آدم قال حمرفة، ههنا العبارتني فإحدى" شجاع
 كـثرية  حتريفـات  العتيق العهد من التواريخ تبك يف ووقعت األوىل، أا واألغلب عسري، الصحيحة وتعيني العبارتني،

 علـى  قدرة ال الذي األمر الوهلة أول من يسلم أن واألحسن عبث التطبيق يف واالجتهاد األخرى، املواضع إىل بالنسبة
 اعتـرف  املفـسر  فهـذا " كذلك يكونوا مل الناقلني لكن إهلام ذوي كانوا وإن العتيق، العهد ومصنفو بالظفر، إنكاره
 األسلم الطريق إن فقال وأنصف كثرية، التواريخ كتب يف التحريفات أن واعترف التعيني على يقدر مل لكنه ريف،بالتح
  .الوهلة أول من التحريف تسليم

 البـاب  مـن  الرابعة اآلية ذيل تفسريه من األول الد من 291 الصفحة يف هارسلي املفسر قال) عشر الثاين دالشاه(
  ".حمرفة اآلية هذه أن شبهة ال: "لقضاةا كتاب من عشر الثاين

 غلط أنه شك وال أرم، لفظ الثاين صموئيل سفر من عشر اخلامس الباب من الثامنة اآلية يف وقع) عشر الثالث الشاهد(
  .الكاتب غلط من أنه األغلب: قال مث يقيناً، غلط بأنه أوالً حكم املفسر كالرك وآدم أدوم، لفظ والصحيح
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 ولفـظ " سـنة  أربعني بعد للسلطان قال سالوم أبا أن: "املذكور الباب من السابعة اآلية يف وقع) عشر الرابع الشاهد(
" حمرفة العبارة هذه أن شبهة ال: "تفسريه من الثاين الد يف كالرك آدم قال. األربع لفظ والصحيح يقيناً، غلط األربعني

  ".الكاتب غلط من بعاألر موضع وقع األربعني أن على العلماء أكثر: "قال مث
 سفر من والعشرين الثالث الباب من الثامنة اآلية ذيل تفسريه من الثاين الد يف كالرك آدم قال) عشر اخلامس الشاهد(

 حتريفـات  بـثالث  ههنـا  فأقر" عظيمة حتريفات ثالث العرباين املنت يف اآلية هذه يف كات كين قال: "الثاين صموئيل
  .جسيمة

 وبكر بلع بنيامني بنو: "هكذا األيام أخبار من األول السفر من السابع الباب من السادسة اآلية) عشر السادس الشاهد(
 والثـاين  بـالع  األكرب ولده بنيامني ولد] "1: [هكذا املذكور السفر من الثامن الباب ويف"  أشخاص ثالثة بيل ويدبع
 واألربعـني  السادس الباب من والعشرين احلادية اآلية ويف "رافاه واخلامس نوحاه والرابع] "2" [أحرح والثالث إشبيل

 ومـافيم  وروش واحـي  ونعمان وجريا وإشبل وباخور بالع بنيامني بنو 1848 سنة نسخة: "هكذا التكوين سفر من
 أن األوىل من يفهم حيث العدد يف والثاين األمساء، يف األول وجيهن من اختالف الثالث العبارات ففي" وارد وحوفيم
 مـن  والثانيـة  األوىل العبارة كانت وملا عشرة، أم الثالثة من ويفهم مخسة، أم الثانية من ويفهم ثالثة، بنيامني أبناء

 عنـدهم  العبارات إحدى أن شك وال السالم، عليه النيب عزرا وهو واحد، مصنف كالم يف التناقض يلزم واحد كتاب
 السالم، عليه عزرا إىل اخلطأ ونسبوا واضطروا فيه الكتاب أهل علماء ريوحت كاذبتني، تكونان والباقيتني صادقة، تكون

 وبـالعكس،  االبـن  موضـع  االبن ابن للمصنف التميز عدم  ألجل ههنا كتب: "األوىل العبارة ذيل كالرك آدم قال
 كان ما السفر هذا كتب الذي السالم عليه عزرا إن يقولون اليهود وعلماء مفيد، غري االختالفات هذه مثل يف والتطبيق

 كـان  الـسالم  عليه عزرا عنها نقل اليت النسب أوراق إن أيضاً ويقولون األبناء، بنو أن بنون هؤالء بعض بأن علم له
 سـواءٌ  طراً الكتاب أهل اضطر كيف ههنا اللبيب أيها فانظر". املعامالت هذه أمثال نترك أن لنا بد وال ناقصة، أكثرها
 له حصل وما غلط، السالم عليه عزرا كتب ما بأن اإلقرار سوى ملجأ وجدوا وما سيحيني،امل من أو اليهود من كانوا
 االختالفات هذه مثل يف التطبيق: "أوالً قال التطبيق من أيس ملا واملفسر كتب، ما فكتب األبناء وأبناء األبناء بني التميز
  ".املعامالت هذه أمثال ترك أن لنا بد ال: "ثانياً وقال" مفيد غري

 والثـاين  األول السفر إن: يقولون الكتاب أهل مجهور أن تعاىل اللّه أرشدك اعلم. عليها التنبيه من بد ال) جليلة فائدة(
 املذكوران السفران هذا، فعلى السالم، عليهما الرسولني وزكريا حجي بإعانة السالم عليه عزرا صنفها األيام أخبار من

 كان خبتنصر حادثة قبل العتيق العهد كتب حال بأن شاهدة التواريخ وكتب السالم، يهمعل الثالثة األنبياء عليهما اتفق
 زمانـه  يف توجـد  مل أخرى مرة الكتب هذه السالم عليه عزرا يدون مل ولو االسم، غري هلا بقي ما حادثته وبعد أبتر،
 وفرقـة  عـزرا،  إىل منـسوب  هـو  الذي السفر يف أيضاً الكتاب أهل عند مسلم األمر وهذا اآلخر، الزمان عن فضالً

 وقع عندهم. املسيحيني املؤرخني كتب عن رتبته تنحط ال االعتقاد ذلك مع لكن مساوي، بأنه يعترفون ال الربوتستنت
 كليمـنس  وقال" القدس روح بإعانة أخرى مرة فيه ما مجع عزرا إن وقيل يعلمه، أحد كان وما التوراة  أُحِرق: "هكذا

 عـزرا  أن املشهور: "ترتولني وقال": أخرى مرة يكتبها أن عزرا فأهلم ضاعت السماوية  لكتبا إن: "يانوس اسكندر
 فأوجـدها  رأساً انعدمت املقدسة الكتب إن: "فلكت يو وقال" بروشامل بابل أهل أغار ما بعد الكتب جمموع كتب
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 سـنة  دريب بلـدة  يف طبـع  لذيا كتابه من 115 الصفحة يف كاثلك ملز جان وقال انتهى،" بإهلام أخرى مرة عزرا
 عـسكر  أيـدي  من ضاعت العتيق العهد كتب نسخ وكذا األصلية التوراة نسخة أن على العلم أهل اتفق: "1842
 إذا احلاجـة  بقـدر " أنتيوكس حادثة يف أيضاً النقول، تلك ضاعت عزرا بواسطة الصحيحة نقوهلا ظهرت وملا خبتنصر،
 هـذا  أن) األول األمـر : (أمـور  سبعة ههنا للبيب يظهر وأقول املذكور، فسرامل كالم إىل فارجع األقوال هذه علمت
 باإلهلـام  السالم عليه عزرا كتبه انعدامه بعد مث أوالً، السالم عليه موسى به أهلم الذي التوراة ليس اآلن املتداول التوراة

 مل الـيت  الناقـصة  األوراق على اعتمد وما حسبه على ونقل خالفه، وما السالم، عليه عزرا إليه لرجع وإال أخرى، مرة
 حـصلت  اليت الناقصة النسخ عن منقوالً كان أيضاً لكنه هو إنه قالوا وإن منها، والصحيح الغلط بني التمييز على يقدر
 يكـون  ال التقدير هذا على فقلت الناقصة، األوراق بني ههنا يقدر مل كما بينها التمييز على التحرير حني يقدر ومل له،
  .السالم عليه عزرا ناقله كان وإن معتمداً راةالتو

 فيجـوز  الـسفر،  هذا تأليف يف له معينني كانا اآلخرين الرسولني أن مع السفر هذا يف عزرا غلط إذا أنه) الثاين األمر(
 خمالفـاً  الـشيء  ذلـك  كان إذا الكتب هذه من شيئاً أحد أنكر لو بأس فال أيضاً، األخر الكتب يف منه الغلط صدور

 عليـه  لوطـاً  أن من التكوين سفر من عشر التاسع الباب يف وقع ما ينكر أن مثل للبداهة، مصادماً أو القطعية لرباهنيل
 الباب يف وقع وما والعمانيني، املوابيني أبو مها ابنان هلما وتولد أبيهما من ومحلتا تعاىل، باللّه والعياذ بابنتيه، زىن السالم
 زوجها فقتل منه، بالزنا ومحلت اوريا، بامرأة زىن  السالم عليه داود أن من األول ئيلصمو سفر من والعشرين احلادي
 عمره آخر يف ارتد السالم عليه سليمان أن األول امللوك سفر من عشر احلادي الباب يف وقع وما فيها، وتصرف باحليلة

 أهـل  جلود منها تقشعر اليت القصص هذه وأمثال اللّه، نظر من وسقط معابد هلا وبىن األصنام وعبد أزواجه، بترغيب
  .الربهان ويكذا اإلميان

 اللّه خيرب وأن بعده، الذي النيب بتوجه التحريف ذلك يزول أن بضروري فليس حمرفاً صار إذا الشيء أن) الثالث األمر(
  .اإلهلية العادة عليه جرت وال ألبتة احملرفة املواضع عن تعاىل

 واخلطـأ  الـذنوب  عـن  معـصومني  يكونوا مل وإن واحلواريني األنبياء أن ادعوا ربوتستنتال علماء أن) الرابع األمر(
 والنسيان، والسهو اخلطأ عن مصون فهو حرروه أو بلغوه شيء فكل والتحرير، التبليغ يف معصومون لكنهم والنسيان،

 لـه  معينني السالم عليهما الرسولني ونك مع السالم عليه عزرا حترير صار ِلم وإال كتبهم من له أصل ال ادعوه ما أقول
  .اخلطأ؟ عن مصون غري

 مل السالم عليه عزرا ألن إليه، حمتاجاً اإلهلام كون مع األمور بعض يف األحيان بعض يف النيب يلهم ال أنه) اخلامس األمر(
  .األمر ذلك يف اإلهلام إىل حمتاجاً كونه مع يلهم

 ومـن  إهلامي، فهو الكتب هذه يف اندرج ما كل أن نسلم ال بأنا سالماإل أهل دعوى صدق ظهر أنه) السادس األمر(
 عرفـت  كمـا  ريب بال الكتب هذه يف يوجد وهو اللّه، جانب ومن إهلامياً يكون أن يصلح ال الغلط ألن اللّه، جانب
  .تعاىل اللّه شاء إن أيضاً الالحقة الشواهد يف وستعرف السابقة الشواهد ويف آنفاً،

 اإلجنيليـان  ولوقـا  مرقس يكون فكيف التحرير، يف اخلطأ عن مصوناً السالم عليه عزرا يكن مل إذا أنه) عالساب األمر(
 إهلـام  ذو نـيب  الكتاب أهل عند السالم عليه عزرا ألن التحرير؟ يف اخلطأ عن مصونني أيضاً احلواريني من ليسا اللذان
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 كـذلك،  ليسا ويوحنا مىت عندنا بل إهلام، ذوي بنبيني ليسا وقاول ومرقس التحرير، يف له معينني إهلام ذوا النبيان وكان
 واالختالفـات  األغالط من مملوء اإلجنيليني األربعة هؤالء وكالم خبالفه، الربوتستنت فرقة من املسيحيني زعم كان وإن

  .الفاحشة
 مـن  الثـامن  الباب من والعشرين التاسعة اآلية ذيل تفسريه من الثاين الد يف كالرك آدم قال) عشر السابع الشاهد(

 اآليـة  مـن  التاسـع  الباب ويف والثالثني، الثامنة اآلية إىل اآلية هذه من الباب هذا يف: "األيام أخبار من األول السفر
 فيهمـا  توجد كتابني وجد عزرا إن اليهود علماء وقال خمتلفة، أمساء توجد واألربعني الرابعة اآلية إىل والثالثني اخلامسة

 مـر  كما ههنا تقول أن ولك" فنقلهما أحسن أيهما بأن منيز له حيصل ومل األمساء، اختالف من شيء مع الفقرات هذه
  .املتقدم الشاهد يف
 يف ألف أربعمائة لفظ الثالثة اآلية يف وقع األيام أخبار من الثاين السفر من عشر الثالث الباب يف) عشر الثامن الشاهد(

 تعـداد  يف ألـف  مخسمائة لفظ عشرة السابعة اآلية ويف يربعام، عسكر تعداد يف ألف امنائةمث ولفظ آبياه، عسكر تعداد
 الترمجة نسخ أكثر يف غُيرت للقياس خمالفة امللوك هؤالء إىل بالنسبة األعداد هذه كانت وملا يربعام، عسكر من املقتولني
 ورضـي  الثالـث،  املوضـع  يف ألفاً ومخسني الثاين، املوضع يف ألفاً ومثانني األول، املوضع يف ألفاً أربعني إىل الالطينية
 الالطينيـة  الترمجة نسخ أي" النسخ هذه عدد أن األغلب: "تفسريه من األول الد يف هورن قال التغيري، ذا املفسرون

 يف "الالطينية رمجةالت نسخ يف الواقع أي" الصغري العدد أن يعلم: "تفسريه من الثاين الد يف كالرك آدم وقال" صحيح"
 وهـذا  كالمه، انتهى" التواريخ كتب هذه أعداد يف التحريف بوقوع كثرياً االستغاثة موضع لنا وحصل الصحة، غاية

    .األعداد يف كثرياً بوقوعه صرح ههنا التحريف اعتراف بعد املفسر
 ابن يواخني وكان: "األيام أخبار من لثاينا السفر من والثالثني السادس الباب من التاسعة اآلية يف) عشر التاسع الشاهد

 مـن  والعـشرين  الرابع الباب من الثامنة اآلية يف وقع ملا وخمالف غلط، سنني مثاين ولفظ" سلطاناً صار حني سنني مثان
 الثاين الد يف كالرك آدم قال" سنة عشرة مثاين ابن السلطنة سرير على جلس حني يواخني وكان: "الثاين امللوك سفر
 األيام أخبار من الثاين السفر من والثالثينن السادس الباب من التاسعة اآلية يف وقع: "امللوك سفر عبارة ذيل تفسريه من
 معه، وأزواجه احملبس يف وكان أسرياً، بابل إىل ذهب مث أشهر، ثالثة إىل كانت سلطنته ألن ألبتة، غلط وهو مثانية لفظ

 قبيحـاً  كان ما فعل إنه الصغري هذا ملثل يقال أن أيضاً ويشكل  أزواجاً سنني تسع أو مثاين البن يكون ال أنه والغالب
  ".حمرف السفر من املوضع فهذا اللّه، عند

 الـسادسة  اآلية يف أو النسخ، بعض يف ما على والعشرين احلادي الزبور من عشرة السابعة اآلية يف) العشرون الشاهد(
 فرقة من واملسيحيون" األسد مثل يدي وكلتا: "العربانية النسخة يف اجلملة هذه وقعت والعشرين الثاين الزبور من عشرة

 العربانيـة  حتريف على متفقون فهؤالء" ورجلي يدي طعنوا وهم: "هكذا ينقلوا ترامجهم يف والربوتستنت الكاثوليك
  .ههنا

 مـن  والستني الرابع الباب من الثانية اآلية ذيل تفسريه من الرابع الد يف كالرك آدم قال) والعشرون احلادي الشاهد(
  ".النار من يذوب الشمع أن كما: "هكذا يكون أن والصحيح ههنا كثرياً حمرف العرباين املنت: "أشعيا كتاب
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 أذن إىل وصـل  وما مسع ما القدمي من اإلنسان ألن: "هكذا املذكور الباب من الرابعة اآلية) والعشرون الثاين الشاهد (
 مـن  الثاين الباب من التاسعة اآلية يف اآلية هذه بولس ونقل" هذا مثل ملنتظريه يفعل غريك إهلاً أحد عيناً رأت وما أحد،

 أذن وال رأت عني ال مما حيبونه للذين اللّه هيأها اليت األشياء أن كتب كما بل: "هكذا قورنثيوس أهل إىل األوىل رسالته
 املنت أن احلسن الرأي. "واسكات هنري تفسري يف. حمرفة فإحدامها بينهما؟ فرق من فكم" إنسان خباطر خيطر ومل مسعت
 متحري إين: "قال مث وجرحها وردها كثرية أقواالً أوالً نقل السالم عليه أشعياء عبارة ذيل كالرك وآدم ،"حمرف العربي

 يف املوضع هذا حرفوا اليهود بأن تقديع أن إما: األمرين أحد الناظر يدي بني أضع أن غري املشكالت هذه يف أفعل ماذا
 اجلديـد  العهد يف املنقولة األخر املواضع يف القوي بالظن املظنون هو كما قصدياً، حتريفاً اليونانية والترمجة العرباين املنت
 أن يعتقد أن وإما اليونانية، الترمجة حق يف التاسع الفصل إىل السادس الفصل من ِونْ أَو كتاب انظروا العتيق، العهد عن

 ومـشاهدات  أشـعياء،  ِمعراج أعين اجلعلية، الكتب من كتابني أو كتاب عن نقل بل الكتاب، ذلك عن نقل ما بولس
 يقبلـون  ال النـاس  ولعـل  اجلعلية، الكتب عن نقل احلواري أن البعض وظن فيهما، الفقرة هذه وجدت اللذين إيلياء

  .كالمه انتهى" اإلحلاد من أسوء الثاين االحتمال عد جريوم أن على بليغاً هاًتنبي الناظرين فأنبه بسهولة األول االحتمال
 يف العربي املنت أن يعلم: "تفسريه من الثاين الد يف هورن قال) والعشرين الثامن الشاهد إىل والعشرون الثالث الشاهد(

  البـاب  مـن  الثانيـة  اآلية "- 2" مالخيا كتاب من الثالث الباب من األوىل اآلية - 1 حمرف الذيل املفصلة الفقرات
 احلاديـة  اآلية "- 4" عشر السادس الزبور من عشرة احلادية اآلية إىل الثامنة اآلية من "- 3" ميخا كتاب من اخلامس
 - 6" األربعني الزبور من الثامنة إىل السادسة اآلية من "- 5" عاموس كتاب من التاسع الباب من عشرة والثانية عشرة

 املوضـع : إقـراره  ووجه اآليات، يف املواضع هذه يف بالتحريف حمققهم فأقر" املائة بعد العاشر الزبور من الرابعة يةاآل"
 العرباين املنت يف املنقول مالخيا كالم خيالف نقله وما إجنيله من عشر احلادية الباب من العاشرة اآلية يف متى نقله األول

 يف زائـد " وجهك أمام ملكي أرسل ذا أنا ها: اجلملة هذه يف وجهك أمام "لفظ أن) األول: (بوجهني القدمية والتراجم
 ليـوطئ  "مالخيـا  كالم ويف" قدامك السبيل ليوطئ "منقوله يف وقع أنه) والثاين (مالخيا كالم يف يوجد ال مىت منقول
 فيهـا  وقـع  القدميـة  النسخ أن غري بسهولة املخالفة سبب يبني أن ميكن وال: "احلاشية يف هورن وقال" قدامي السبيل
 املوضـع  وأن خمالفة، وبينهما إجنيله، من الثاين الباب من السادسة اآلية يف أيضاً مىت نقله الثاين املوضع وأن" ما حتريف
 وبينـهما  احلواريني، أعمال كتاب من الثاين الباب من والعشرين الثامنة إىل والعشرين اخلامسة اآلية يف لوقا نقله الثالث

 أعمـال  كتاب من عشر اخلامس الباب من عشرة والسابعة عشرة السادسة اآلية يف لوقا نقله الرابع املوضع وأن الفةخم
 وبينهما العربانيني، إىل رسالته يف السابعة إىل اخلامسة اآلية يف بولس نقله اخلامس املوضع وأن خمالفة، وبينهما احلواريني،

 فإقراره عندهم املعتربين احملققني من كان ملا هورن لكن االتضاح، حق يل يتضح فلم السادس املوضع حال وأما خمالفة،
  .عليهم حجة يكفي

 يف األصـل  العرباين املنت يف اخلروج كتاب من والعشرين احلادي الباب من الثامنة اآلية يف) والعشرون التاسع الشاهد(
  .اإلثبات وجد احلاشية عبارة ويف النفي وقع اجلارية مسألة

 على متشي اليت الطيور حكم يف األخبار كتاب من عشر احلادي الباب من والعشرين احلادية اآلية يف) الثالثون لشاهدا(
  .اإلثبات احلاشية عبارة ويف النفي وجد العرباين املنت يف األرض
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 املـنت  يف البيت حكم يف األخبار كتاب من والعشرين اخلامس الباب من الثالثني اآلية يف) والثالثون احلادي الشاهد(
 وعبـارة  اإلثبات، ترامجهم يف الثالثة املواضع هذه يف الربوتستنت علماء واختار اإلثبات، احلاشية عبارة ويف النفي وجد

 األحكـام  اشـتبهت  فيهـا  التحريف وقوع ومن حمرف، املواضع هذه يف األصل فعندهم األصل، املنت وتركوا احلاشية
 مـن  وظهر اإلثبات، يفيده الذي احلكم أو النفي، يقيده الذي احلكم الصحيح أن يقيناً يعلم فال فيها، املندرجة الثالثة

  .صحيح غري فيها الذي التحريف بوقوع السماوية الكتب أحكام من حكم يفت مل أنه من قالوا ما أن هذا
 اليت اللّه كنيسة تركوا حىت: "عمالاأل كتاب من العشرين الباب من والعشرين الثامنة اآلية يف) والثالثون الثاين الشاهد(

  .حمرف اللّه لفظ فعنده" الرب لفظ والصحيح غلط اللّه لفظ: "كريباخ قال" بدمه اقتىن
 ظهر اللّه "طيموثاوس إىل األوىل بولس رسالة من الثالث الباب من عشرة السادسة اآلية يف) والثالثون الثالث الشاهد(
  .هو يقال بأن أي" الغائب ضمري والصحيح غلط هاللّ لفظ إن "كريباخ قال" اجلسد يف
 كريبـاخ  قال" طائراً ملكاً رأيت مث: "املشاهدات من الثامن الباب من عشرة الثالثة اآلية يف) والثالثون الرابع الشاهد(

  ".العقاب لفظ والصحيح غلط امللك لفظ: "وشولز
 وليخضع: "أفسيس أهل إىل بولس رسالة من اخلامس الباب من والعشرين احلادية اآلية يف) والثالثون اخلامس الشاهد(

 املقـصد  شواهد من وأكتفي" املسيح لفظ والصحيح غلط اللّه لفظ إن: "وشولز كريباخ قال" اللّه خلوف لبعض بعض
  .اإلطالة من خوفاُ القدر هذا على األول
 
  

  بالزيادة التحريف إثبات يف: الثاين املقصد
  

 وأربـع  ثلثمائـة  إىل املسيحيني عند مقبولة غري مشكوكة كانت العتيق العهد من كتب انيةمث أن اعلم) األول الشاهد(
 كتاب] 5. [يهوديت كتاب] 4. [طوبيا كتاب] 3. [باروخ كتاب] 2. [أستري كتاب] 1: [هذه وهي سنة وعشرين

 ومخس ثلثمائة سنة ويف. ينيملقاب الثاين الكتاب] 8. [ملقابيني األول الكتاب] 7. [ياستيكس إيكليز كتاب] 6. [وزدم
 وحيققـوا  ليشاوروا نائس، بلدة يف قسطنطني السلطان حبكم املسيحية العلماء جملس انعقد املسيحية السنني من وعشرين

 بـاقي  وأبقوا التسليم، واجب يهوديت كتاب أن هؤالء حكَم والتحقيق املشاورة فبعد املشكوكة، الكتب هذه يف األمر
 انعقـد  ذلك بعد مث الكتاب، ذلك على جريوم كتبها اليت املقدمة من يظهر األمر وهذا انت،ك كما مشكوكة الكتب
 يهوديـت،  كتاب يف األول الس علماء حكم سلموا الس هذا فعلماء وستني، وأربع ثلثمائة سنة يف لوديسيا جملس
 يف كـاريج  جملس انعقد ذلك بعد مث ،العامة بالرسالة حكمهم وأكدوا أستري، كتاب املذكورة الكتب من عليه وزادوا

 الفاضـل  ومنـهم  املشهورين العلماء من عاملاً وعشرين وسبعة مائة الس ذلك أهلُ وكان وتسعني، وسبع ثلثمائة سنة
 الباقيـة، ] 237 ص [الكتب وسلموا األولني، السني أحكام سلموا العلماء فهؤالء اكستائن، عندهم املقبول املشهور
 السالم، عليه ألرمياء نائب مبرتلة كان السالم عليه باروخ ألن أرمياء، كتاب من جزء مبرتلة باروخ كتاب اجعلو لكنهم
 ترلـو،  جملس أعين أخر جمالس ثالثة ذلك بعد انعقد مث الكتب، أمساء يف حدة على باروخ كتاب اسم كتبوا ما فلذلك
 هـذه  انعقـاد  فبعد السابقة، الثالثة االس أحكام لمواس الثالثة االس هذه وعلماء ترنت، وجملس فلورنش، وجملس
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 فرقـة  ظهـرت  مث سـنة،  ومائيت ألف مدة إىل وبقيت املسيحيني، مجهور بني مسلمة املذكورة الكتب صارت االس
 وكتـاب  وزدم وكتـاب  يهوديـت  وكتـاب  توبيـا  وكتـاب  باروخ كتاب يف أسالفهم حكم فردوا الربوتستنت

 جزء يف حكمهم وردوا الرد، واجبة بل إهلامية، مسلمة ليست الكتب هذه إن: وقالوا املقابيني وكتايب إيكليزياستيكس
 آيـات  وثالث األوىل، التسعة األبواب فسلموا باباً عشر ستة كان الكتاب هذا ألن جزء، يف وسلموا أستري كتاب من
 املـؤرخ  بيس يوسي أن: منها بوجوه كواومتس باقية، أبواب وستة الباب، هذا من آيات عشر وردوا العاشر، الباب من

 اليهود أن ومنها ملقابيني، الثاين الكتاب سيما حرفت الكتب هذه أن الرابع الكتاب من والعشرين الثاين الباب يف صرح
 إىل الكتـب  هذه تسلم الربوتستنت فرقة من أكثر أيضاً اآلن إىل متبوعها اليت الرومانية والكنيسة إهلامية، إا يقولون ال

 غايـة  عندهم ومعتربة مسلمة هي اليت الالطينية ترمجتهم يف داخلة وهي التسليم، واجبة إهلامية أا ويعتقدون احلني، هذا
 الربوتستنت فرقة عند. هذا؟ من أزيد يكون بالزيادة حتريف أي: فأقول هذا علمت إذا. وديانام دينهم ومبىن االعتبار،
 أسـالف  جعلـها  إهلامية غري حمرفة وكانت سنة وعشرين وأربع ثلثمائة إىل مقبولة غري كانت اليت الكتب أن واليهود

 حقيقتـها  على علمائهم من األلوف وأمجع اإلهلامية، الكتب يف وأدخلوها التسليم، واجبة املتعددة االس يف املسيحيني
 إلمجاع اعتبار ال أنه هذا من فظهر ة،إهلامي كوا على تصر الزمان هذا] 238 ص [إىل الرومانية والكنيسة وإهلاميتها،
 احملرفة الكتب هذه على أمجعوا فكما قوياً، يكون أن عن فضالً املخالف على ضعيفاً دليالً اإلمجاع هذا وليس أسالفهم،

 هـؤالء  أن تـرى  أال إهلاميـة،  غري حمرفة كوا مع املروجة األناجيل هذه على إمجاعهم يكون أن جيوز اإلهلامية الغري
 اليهود إن يقولون وكانوا العربانية، النسخة حتريف يعتقدون وكانوا اليونانية النسخة صحة على جممعني كانوا سالفاأل

 اليونانيـة  والكنيسة. األول املقصد من الثاين الشاهد يف عرفت كما املسيحية، السنني من وثالثني مائة سنة يف حرفوها
 علمـاء  ومجهـور  األسـالف،  كاعتقـاد  واعتقادها صحتها على جممعون أيضاً احلني هذا إىل املشرقية الكنائس وكذا

 العربانية حق يف وقالوا فاعتقدوا األمر وعكسوا غلط، م املقتدين اختالف وكذا األسالف إمجاع أن أثبتوا الربوتستنت
 أثبتوا الربوتسنت وعلماء الالطينية الترمجة صحة على الرومانية الكنيسة أمجع وكذلك اليونانية، حق يف أسالفهم قال ما
 وقـع : "463 صفحة 1822 سنة نسخة تفسريه من الرابع الد يف هورن قال. مثلها ترمجة حترف مل بل حمرفة، أا

: 467 الـصفحة  يف قال مث" عشر اخلامس القرن إىل اخلامس القرن من الترمجة هذه يف الكثرية واإلحلاقات التحريفات
  .الالطينية مثل حترف مل التراجم من ترمجة أن بالك يف األمر ذلك يكون أن بد ال"

 يف احلواشي عبارات أدخلوا وكذا آخر، كتاب يف اجلديد العهد من كتاب بعض فقرات أدخلوا املباالة غري من ناقلوها
 األصلي املنت فواحير مل أم منهم يرجى فكيف التداول غاية املتداولة املقبولة ترمجتهم إىل بالنسبة فعلهم كان وإذا املنت،
 األصـل،  حتريـف  إىل بادر الترمجة حتريف إىل منهم بادر من أن األظهر بل يقيناً؟، مثلها بينهم متداوالً يكن مل الذي

 أستري، كتاب من جزءاً أبقَوا ِلم الكتب هذه أنكروا ملا أم الربوتسنت فرقة من والعجب قومه، عند ستر لفعله ليكون
وِلم آخره إىل أوله من فيه] 239 ص [يوجد ال الكتاب هذا ألن رأساً؟؟ ينكروه لَم بيان عن فضالً اللّه أمساء من اسم 

 سـبيل  علـى  واحد شخص إىل ينسبونه ال العتيق العهد وشارحو مصنفه، حال يعلم وال أحكامه، من حكم أو صفاته
 السالم عليه عزرا عهد من كانوا الذين املعبد ماءعل إىل نسبوا فبعضهم بالغيب، رمجا والتخمني بالظن بل بالدليل اجلزم
 األسـراء،  أطلـق  ما بعد بابل من جاء الذي اليسوع ابن هو الذي يهوكني إىل اليهودي فلو ونسب سيمن، زمن إىل
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 من 347 الصفحة ويف" أستري وإىل إليه وبعضهم ، كي مرد إىل البعض ونسب السالم، عليه عزرا إىل اكستائن ونسب
 يوسـي  صرح كما املسلمة الكتب أمساء ذيل يف الكتاب هذا اسم كتب ِمليتوما الفاضل: "هرلد كاتلك من الثاين دال
 الكتب أمساء األشعار يف زن نازين ِكرى وضبط الرابع، الكتاب من والعشرين السادس الباب يف كليسيا تاريخ يف بيس

 إىل كتبـها  اليت أشعاره يف الكتاب هذا على شبهته أظهر لوكيس يف وامي فيها، الكتاب هذا اسم كتب وما الصحيحة،
  ".وقبحه الكتاب هذا رد والثالثني التاسع مكتوبه يف سيش واَاين سلْيوكَس

 ملكوا الذين امللوك وهؤالء: "هكذا اخلليقة سفر من والثالثني السادس الباب من والثالثون احلادية اآلية) الثاين الشاهد(
 أن على تدل ألا السالم عليه موسى كالم من اآلية هذه تكون أن ميكن وال" إسرائيل بين ميلك أن قبل أدوم أرض يف

 وست بثلثمائة السالم عليه موسى بعد وكان شاول ملوكهم وأول إسرائيل، بين سلطنة فيه قامت زمان بعد ا املتكلم
 كتـب  ما السالم عليه موسى أن ظين غالب: "آليةا هذه ذيل تفسريه من األول الد يف كالرك آدم قال سنة، ومخسني

 مـن  األول السفر من األول الباب آيات هي اآليات هذه بل والثالثني، التاسعة اآلية إىل بعدها اليت واآليات اآلية هذه
 مـن  صـحيحة  نسخة حاشية على مكتوبة كانت اآليات هذه أن اليقني من قريباً قوياً ظناً وأظن األيام، أخبار كتاب

 أن يلـزم  اعترافه وعلى التسع، اآليات بإحلاق املفسر هذا فاعترف" فيه فأدخلها املنت من جزء أا الناقل فظن لتوراة،ا
 يف ذلـك  بعد وشاعت فيه دخلت التوراة من كوا عدم مع التسع، اآليات هذه ألن للتحريف، صاحلة كانت كتبهم
  .النسخ مجيع

 أرض كـل  ورث) 99 (منـسبا  ابن فياير: "االستثناء سفر من الثالث الباب من عشرة الرابعة اآلية) الثالث الشاهد(
 وهـذه  ،"اليـوم  هذا إىل يابر قرى هي اليت يابر جالوث بامسه باسان ومسى) 100 (ومعكاين جاسور ختوم إىل أرغوب

) 101 (يـابر  عـن  خراًمتأ يكون أن بد ال ا املتكلم ألن السالم، عليه موسى كالم من تكون أن ميكن ال أيضاً اآلية
 حقـق  مـا  على األبعد الزمان يف إال يستعمل ال اللفظ هذا أمثال ألن اليوم، هذا إىل قوله به يشعر كما كثرياً، تأخرياً

 يف نقلتـهما  اللـتني  الفقرتني هاتني لبيان هورن املشهور الفاضل قال قريب، عن ستعرف كما علمائهم، من احملققون
 ألن السالم، عليه موسى كالم من تكونا ان ميكن ال الفقرتان هاتان: "تفسريه من األول الد يف والثالث الثاين الشاهد
 أن علـى  دالـة  الثانية والفقرة إسرائيل، بين سلطنة فيه قامت زمان بعد الكتاب هذا مصنف أن على دالة األوىل الفقرة
 نظـر  ومـن  الكتاب، حقيقة يف اخللل يتطرق ال قيتنيإحلا فرضنامها لو لكن فلسطني، يف اليهود إقامة زمان بعد مصنفه
 ألن الثانيـة  الفقـرة  سيما الكتاب، منت على ِثقالن مها بل فقط فائدة بال ليستا الفقرتني هاتني أن علم الدقيق بالنظر
 كل اوِرثمنس بن فياير القدر ذا الكتب يف كان أنه فاألغلب اليوم، هذا إىل لفظ يقول ال غريه أو كان موسى مصنفه
 احلاشـية  يف اللفـظ  هذا زيد قرون بعد مث ياير، جالوث بامسه باسان ومسى ومعكايت،  جاسور ختوم إىل أرغوب أرض
 املتـأخرة،  النسخ يف املنت إىل احلاشية عن العبارة تلك انتقلت مث اآلن، إىل امسها هو به ياير مساها الذي االسم أن ليعلم
نيف توجد هي النسخ بعض منت يف توجد اليت اإلحلاقات أن فيها جيد اليونانية النسخ فلينظر األمر هذا يف شاكاً كان وم 
  ".احلاشية على األخرى النسخ

 لـيس  أنـه  على يدل اخل فاألغلب: وقوله السالم، عليه موسى كالم من تكونا أن ميكن ال الفقرتني هاتني أن فاعترف
 هـذا  ألن احملرفني، لتحريف صاحلاً كان تأليفه من القرون بعد الكتاب هذا أن وعلى زعمه، سوى األمر هذا سند عنده
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 لـو : "وقولـه  املتأخرة النسخ مجيع يف وشاع الكتاب، من جزءاً صار ذلك ومع قورن، بعد زيد اعترافه حبسب اللفظ
 هنـري  لتفـسري  اجلامعون وقال ظاهر، وهو التعصب، على يدل" الكتاب حقية يف اخللل يتطرق ال إحلاقيتني فرضنامها
 يف الفساد يقع ال تركت ولو السالم، عليه موسى بعد أحد أحلقها إحلاقية األخرية اجلملة: "الثانية الفقرة ذيل واسكات
 به اعترف كما موسى كالم من تكون أن ميكن ال كلها الثانية الفقرة ألن لغو األخرية اجلملة ختصيص: أقول" املضمون

  .هورن
 الثامنـة  اآليـة  يف مصرح هو كما ساغب ابن هو بل منسا ابن ليس ياير أن هو آخر شيء الثانية ةالفقر يف بقي) تنبيه(

  .األيام أخبار من األول السفر من الثاين الباب من والعشرين
 
 

 دسـاكرها  أخـذ  فعمد منسا بن ياير فأما: "العدد سفر من والثالثون الثاين الباب من األربعون اآلية) الرابع الشاهد(
 ويف الثالـث  الشاهد يف علمت وقد االستثناء، سفر آية كحال اآلية هذه حال" ياير قرى هي اليت ياير جالوت اهاودع

: هكذا وتيلر زابت وكمله كاملنت تأليفه يف وشرع واهلند، اإلنكليز وإقليم أمريكا يف طبع الذي بيبل) 102 (دكشنري
 سفر من 22 الباب من 40 اآلية مثل كالمه من ليست اأ على صراحة تدل موسى كتب يف توجد اليت اجلمل بعض"

 موسى، كالم حماورة على ليس الكتاب هذا عبارات بعض وكذلك االستثناء، سفر من 2 الباب من 14 واآلية العدد،
 أحلقهـا  الـنيب  عزرا أن الغالب بالظن نقول لكن والعبارات، اجلمل هذه أحلق شخص أي إن جزماً نقول أن نقدر وال
 اجلمـل  بعض أن جزموا العلماء فهؤالء" حنميا كتاب من الثامن والباب كتابه من والعاشر التاسع الباب عنه ينبئ كما

 على نسبوا بل التعيني، سبيل على امللحق اسم يبينوا أن قدروا ما لكنهم السالم عليه موسى كالم من ليست والعبارات
 التوراة يف شيئاً أَحلق عزرا أن املذكورة األبواب من يظهر وال شيءب ليس الظن وهذا السالم، عليه عزرا إىل الظن سبيل
 أن حنميـا  كتاب باب من ويفهم بالذنوب، واعترف إسرائيل بين أفعال على تأسف أنه عزرا كتاب باب من يفهم ألنه
  .عليهم التوراة قرأ عزرا

 يف اليـوم  هذا يف يقال كما: "اخلليقة سفر من ينوالعشر الثاين الباب من عشرة الرابعة اآلية يف وقع) اخلامس الشاهد(
 السالم عليه سليمان بناه الذي اهليكل بناء بعد إال اللّه جبل اجلبل هذا على يطلق ومل" الناس يتراءى أن جيب اللّه جبل
 بـأن  عزرا كتاب تفسري ديباجة يف كالرك آدم فحكم السالم، عليه موسى موت من سنة 450 ومخسني أربعمائة بعد
  ".اهليكل عليه بني مل ما االسم ذلك عليه  يطلق مل اجلبل وهذا: "قال مث إحلاقية اجلملة هذه

 ساعري، سكنوا احلواريون قبلُ من فأما: "هكذا االستثناء سفر من الثاين الباب من عشرة الثانية اآلية) السادس الشاهد(
 يف كـالرك  آدم فحكم" هلم وهبها اليت مرياثهم ضبأر إسرائيل بنو فعل كما وسكنوها وأهلكوهم طردوهم عيسو وبنو

  .اإلحلاق دليل آخره إىل" إسرائيل بنو فعل كما "القول هذا وجعل إحلاقية اآلية هذه بأن عزرا كتاب تفسري ديباجة
 انباس مِلك وحده عوج أنه أجل من: "هكذا االستثناء سفر من الثالث الباب من عشرة احلادية اآلية) السابع الشاهد(

 على أذرع أربع وعرضه أذرع تسع طوله عمون، بين راباث يف وهو حديد، من سريره هذا اجلبابرة نسل من بقي كان
 اآليـة  هذه أن على تدل األخرية العبارة سيما احملاورة: عزرا كتاب تفسري ديباجة يف كالرك آدم قال" اليد ذراع قياس

  .أشهر مخسة مدة يف مات ألنه موسى اكتبه وما طويلة، مبدة السلطان ذلك موت بعد كتبت
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 يف وسلم إسرائيل، آل دعاء اللّه فسمع: "هكذا العدد سفر من والعشرين احلادي الباب من الثالثة اآلية) الثامن الشاهد(
 يف تفـسريه  من األول الد يف كالرك آدم قال" حرماً املوضع ذلك ومسى صوايف وقراهم فجعلوهم الكنعانيني أيديهم
 عهـد  إىل يهلكوا مل الكنعانيني مجيع ألن السالم، عليه يوشع موت بعد أحلقت اآلية هذه أن أعلم إين: "697 ةالصفح
  ".موته بعد بل موسى

 املـن  أكلـوا  إسرائيل وبنو: "هكذا اخلروج سفر من عشر السادس الباب من والثالثون اخلامسة اآلية) التاسع الشاهد(
 ليست اآلية هذه" كنعان أرض ختوم من دنوا ما إىل القوت هذا يأكلون كانوا لعامرةا األرض إىل أتوا حىت سنة أربعني

 آدم قال. املدة هذه إىل كنعان أرض يف دخلوا وما حياته، مدة إسرائيل بين من املن أمسك ما اللّه ألن موسى كالم من
 أمسك ما بعد كتب  اخلروج سفر أن اآلية هذه من الناس ظن: "399 الصفحة يف تفسريه من األول الد يف كالرك

 صـحيح  ظـن  الناس ظن: أقول. كالمه انتهى" األلفاظ هذه أحلق عزرا يكون أن ميكن لكنه إسرائيل بين من املن اللّه
 عليـه  موسى إىل املنسوبة اخلمسة الكتب أن والصحيح يقْبل، ال املواضع هذه مثل يف الدليل عن ارد املفسر واحتمال

  .األول الباب يف بالرباهني األمر هذا أثبت كما تصنيفه من ليست السالم
 حـروب  سفر يف يقال ولذلك: "هكذا العدد سفر من والعشرين احلادي الباب من عشرة الرابعة اآلية) العاشر الشاهد(

 تـدل  بـل  موسى كالم من تكون أن ميكن ال اآلية هذه" أرنون أودية يف يصنع كذلك سوف حبر يف صنع كما الرب
 جزماً اآلن إىل يعلم ومل الرب، حروب ِسفْر عن احلال ههنا نقل املصنف هذا ألن هو ليس العدد سفر مصنف أن على
 رأوه، وما امسه مسعوا الكتاب أهل عند كالعنقاء السفر وهذا كان، وأين كان ومىت شخص، أي السفر هذا مصنف أن
 ِسفْر لفظ أن الغالب: "قال مث إحلاقية اآلية هذه أن اخلليقة رِسفْ تفسري ديباجة يف كالرك آدم وحكم عندهم، يوجد وال

 عبـارة  فـإن  التحريفات هذه ألمثال قابلة كانت كتبهم أن فاعترف" املنت يف دخل مث احلاشية يف كان الرب حروب
  .النسخ مجيع يف وشاعت إقراره على املنت يف دخلت احلاشية

 
 البـاب  مـن  والعـشرين  السابعة اآلية ويف عشر، الثالث الباب من عشرة ةالثامن اآلية يف وقع) عشر احلادي الشاهد(

 كان قرية اسم وهو حبرون لفظ اخلليقة سفر من والثالثني السابع الباب من عشرة الرابعة اآلية ويف والثالثني، اخلامس
 االسـم  هذا غيروا السالم يهعل يوشع عهد يف فلسطني فتحوا ما بعد إسرائيل وبنو ،)رابع قرية (الزمان سالف يف امسها
  السالم، عليه موسى كالم من ليست اآليات فهذه يوشع، كتاب من عشر الرابع الباب يف املصرح هو كما حربون، إىل
 سـفر  من عشر الرابع الباب من عشرة الرابعة اآلية يف وقع وكذلك والتغيري، الفتح هذا بعد كان شخص كالم من بل

 عهـد  يف الـسالم  عليـه  يوشع موت بعد إسرائيل بين ألن القضاة عهد يف عمرت  بلدة ماس وهو) دان (لفظ اخلليقة
 يف مـصرح  هو كما دان، ومسوها جديدة بلدة بدهلا وعمروا البلدة تلك وأحرقوا أهلها وقتلوا ليث، بلدة فتحوا القضاة
: تفـسريه  يف هورن قال السالم، هعلي موسى كالم من أيضاً اآلية هذه تكون فال القضاة، كتاب من عشر الثامن الباب

 أيهـا  فـانظر " ودان حبربون اللفظني هذين حرف الناقلني بعض لكن وليث، رابع قرية كتب موسى يكون ان ميكن"
 وكيف بالتحريف يقرون وكيف الضعيفة، األعذار ذه يتمسكون كيف واألبصار األيدي أويل هؤالء أعذار إىل اللبيب

  .للتحريف قابلة كبتهم نبكو االعتراف عليهم يلزم
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 والغرزيون والكنعانيون: "اجلملة هذه اخلليقة سفر من عشر الثالث الباب من السابعة اآلية يف وقع) عشر الثاين الشاهد(
 حينئذ والكنعانيون: "اجلملة هذه اخلليقة سفر من عشر الثاين الباب من السادسة اآلية يف ووقع" البلد يف مقيمون حينئذ

 ومفـسروهم  الـسالم،  عليه موسى كالم من ليستا املذكورتني اآليتني أن على تدالن املذكورتان فاجلملتان" البلد يف
 مواضـع  يف األخر اجلمل وكذا البلد يف حينئذ والكنعانيون اجلملة هذه: "واسكات هنري تفسري يف باإلحلاق، يعترفون

 اجلمـل،  بإحلـاق  فاعترفوا" املقدسة الكتب مجع قتو يف آخر إهلامي شخص أو ِعزرا أحلقها الربط ألجل ملحقة شىت
  .ظنهم سوى دليل عليه ليس إذ مسلم غري إهلامي آخر شخص أو عزرا أحلقها وقوهلم

 الـصفحة  يف االستثناء ِسفْر من األول الباب أول يف تفسريه من األول الد يف كالرك آدم قال) عشر الثالث الشاهد(
 واألغلب السالم عليه موسى كالم من وليست الكتاب لباقي املقدمة مبرتلة الباب اهذ أول من اخلمس اآليات: "749

 عـزرا  أو يوشـع  إىل دليـل  بال زعمه مبجرد وأسند ملحقة، اخلمسة اآليات بكون فاعترف" أحلقها عزرا أو يوشع ان
  .يكفي ال ارد وزعمه

 يف كالرك آدم قال السالم، عليه موسى كالم من ليس ءاالستثنا سفر من والثالثون الرابع الباب) عشر الرابع الشاهد(
 موسى إن يقال أن جيوز وال كالمه، من ليس الباب وهذا السابق، الباب على موسى كالم مت: "تفسريه من األول الد
 ألن اًلغـو  كله املطلب وجيعل واحلسن، الصدق من بعيد االحتمال هذا ألن باإلهلام، أيضاً الباب هذا كتب السالم عليه
 باباً كان الباب هذا بأن أجزم وإين الشخص، هلذا أيضاً الباب هذا يلهم لشخص الالحق الكتاب أهلم إذا القدس روح
 قابلـة  مرضـية  املوضع هذا على اليهود أحبار من األذكياء بعض كتبها اليت واحلاشية السالم، عليه يوشع لكتاب أولَ

 الثـين  السالم عليه موسى به دعا الذي اإلهلامي الدعاء على مت االستثناء سفر إن قالوا املفسرين أكثر إن: قال للقبول،
 كتبه الباب هذا وإن آخرها، إىل" باللّه مغاث شعب مثلك ليس إسرائيل نسل يا فطوباك "الفقرة هذه على سبطاً عشر

 إىل املوضع ذلك من انتقل لكنه يوشع، كتاب أبواب أول الباب هذا وكان موسى، موت من مدة بعد السبعون املشايخ
 هـو  بل السالم عليه موسى كالم من ليس الباب هذا أن على متفقون واملسيحيون فاليهود. كالمه انتهى" املوضع هذا

 البـاب  هـذا  أن من اليهود عن نقل ما وكذا يوشع، كتاب أبواب أول كان الباب هذا بأن أجزم إين قال وما إحلاقي،
 الباب على موسى كالم مت: "واسكات هنري تفسري جامعو قال ولذلك وسند، بدليل رهآخ إىل السبعون املشايخ كتبه

 يعلـم  ال بعـدهم  األنبياء من  آخر نيب أو ِعزرا أو صموئيل أو يوشع إما وامللِحق امللحقات، من الباب وهذا السابق،
 تفـسريه  يف ومثله قالوا، ما انتهى" بابل أسر من إسرائيل بنو فيه أُطلق زمان بعد أحلقت األخرية اآليات ولعل باجلزم،
 وأيـن  جيزمون، وال يشكُّون كيف العبارة آخر إىل" يوشع إما امللِحق أعين "هؤالء قول إىل فانظر مينت، ورجرد واىل
 مـن  نقلتها اليت اآليات يف قلت إمنا اعلم. أيضاً دليل بال بعدهم األنبياء من آخر نيب أو وقوهلم اليهود؟، قول من قوهلم

 يـدعي  ما تسليم على فمبين األلفاظ أو اجلمل أو اآليات زيادة من بالزيادة التحريف شواهد أا ههنا إىل الثاين الشاهد
 هـذه  أن على دالئل اآليات فهذه وإال السالم، عليه موسى تصنيف املروجة اخلمسة الكتب هذه أن اآلن الكتاب أهل

 أن التاسـع  الـشاهد  يف عرفت وقد اإلسالم، علماء عند املختار هو ماك غلط إليه ونسبتها تصنيفه، من ليست الكتب
 نبيـاً  أن من الربوتستنت علماء يدعي وما قلنا، ما مثل على اآليات هذه ببعض استدلوا قد أيضاً الكتاب أهل من الناس
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 إىل ينتـهي  سنداً يوردوا مل وما عليه، يربهنوا مل ما مسموع غري خاصة واأللفاظ واجلمل اآليات هذه أحلق األنبياء من
  .ذلك؟ هلم وأىن امللِحق املعني النيب

 العاشر الباب شرح يف تفسريه من األول الد من 780 و 779 الصفحة يف كالرك آدم نقل) عشر اخلامس الشاهد(
 العربي وعبارة صحيحة، السامري املنت عبارة أن: "وخالصته اإلطناب غاية يف) كات كين (تقرير االستثناء كتاب من

 أسـقطت  لـو  حمضة أجنبية ههنا التاسعة إىل السادسة اآلية من أعين والعاشرة اخلامسة اآلية بني ما آيات وأربع غلط،
 كتاب من الثاين الباب من وكانت ههنا الكاتب غلط من كتبت األربع اآليات فهذه حسناً، ارتباطاً العبارة مجيع ارتبط

  ".التقرير هذا إنكار يف يعجل ال "وقال عليه رضاه هرأظ التقرير هذا نقل وبعد" االستثناء
 ال الزنـا  مـن  تولد ومن: "هكذا االستثناء كتاب من والعشرين الثالث الباب من الثانية اآلية) عشر السادس الشاهد(

 ليهع موسى كتبه وما اللّه، جانب من يكون أن ميكن ال احلكم فهذا" أعقاب عشرة عليه ميضي حىت الرب مجاعةَ يدخل
 عاشر بطن السالم عليه داود ألن الرب، مجاعة يف فارض إىل آباؤه وال السالم عليه داود يدخل ال أن يلزم وإال السالم،

 مـن  والثالثني الثامن الباب يف مصرح هو كما الزنا ولد وفارض مىت، إجنيل من األول الباب من يفهم كما فارض من
  .إحلاقية" أعقاب عشرة عليه ميضي حىت "األلفاظ هذه بأن حكم املفسر وهارسلي اخلليقة، سفر

 هـذه : "يوشع كتاب من الرابع الباب من التاسعة اآلية ذيل واسكات هنري تفسري جامعو قال) عشر السابع الشاهد(
 هـذه  بإحلاق فحكموا" إحلاقية أا واألغلب العتيق العهد كتب أكثر يف وقعت وأمثاهلا هناك، اليوم هذا إىل هي اجلملة
 يف توجـد  أمثاهلـا  ألن الكـثرية،  املواضع يف باإلحلاق فاعترفوا العتيق، العهد يف مثلها يكون مجلة كل وإحلاق اجلملة،
 ويف الثامن، الباب من والعشرين والتاسعة والعشرين، الثامنة اآلية ويف اخلامس، الباب من التاسعة اآلية يف يوشع كتاب
 مـن  عشرة الرابعة اآلية ويف عشر، الثالث الباب من عشرة الثالثة اآلية ويف شر،العا الباب من والعشرين السابعة اآلية

 ففـي  عشر، السادس الباب من العاشرة اآلية ويف عشر، اخلامس الباب من والستني الثالثة اآلية ويف عشر، الرابع الباب
 يطول العتيق العهد كتب سائر عن لنانق ولو املذكورة، اجلمل بإحلاق اعترافهم لزم الكتاب هذا من أخرى مواضع مثانية
  .جداً األمر

 أن إىل القمر وقام الشمس فتوقفت: "هكذا يوشع كتاب من العاشر الباب من عشرة الثالثة اآلية) عشر الثامن الشاهد(
 سـفر  "الـبعض  ويف" ياصار سفر "التراجم بعض يف ووِجد" اليسري سفر يف مكتوباً هذا أليس عدوهم، من القوم انتقم
 هـذا  إىل يعلم ومل املذكور، السفر من مقول األمر هذا ألن  يوشع كالم من اآلية هذه تكون ال تقدير كل فعلى" ياشر
 الثـاين  صموئيل سفر من األول الباب من عشرة الثامنة اآلية من يظهر أنه إال صنف، ومتى كان، متى مصنفه أن احلني

 مـن  والـستني  الثالثة اآلية ذيل واسكات هنري تفسري جامعو واعترف عده،ب أو السالم عليه لداود معاصراً يكون أنه
" الـسالم  عليه داود سلطنة من السابع العام قبل كتب يوشع كتاب أن الفقرة هذه من يعلم بأنه: "عشر اخلامس الباب
ـ  هـو  ما على السالم عليه يوشع موت من سنة ومخسني ومثان ثلثمائة بعد السالم عليه داود وولد  كتـب  يف صرحم

 حمققيهم إقرار على املذكور العاشر الباب من عشرة اخلامسة واآلية الربوتستنت، علماء تصنيفات من هي اليت التواريخ
 األول امللجـد  من 260 الصفحة يف هارسيلي املفسر قال اليونانية، الترمجة يف توجد وال العربي، املنت يف حتريفاً زيدت

  ".اليونانية الترمجة وفْق على ةاآلي هذه فلتسقط: "تفسريه من
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  ".غلطان عشر الثالث الباب من والثامنة السابعة اآلية إن: "هارسلي املفسر قال) عشر التاسع الشاهد(
 يوشـع  كتاب من عشر الثالث الباب من والعشرون اخلامسة اآلية يف جاد بين مرياث بيان يف وقع) العشرون الشاهد(

 عليـه  موسى ألن وحمرفة، غلط وهي" ديا حماذاة يف هي اليت عراوعري إىل عمون بين نم األرض ونصف: "العبارة هذه
 كتـاب  من الثاين الباب يف مصرح هو كما اه كان تعاىل اللّه ألن عمون بين أرض من شيئاً جاد بين أعطى ما السالم

  ".حمرف اههن العربي املنت "فقال هارسلي املفسر اضطر حمرفة غلطاً كانت وملا االستثناء،
 اجلملـة  هـذه  وقعـت  يوشع كتاب من عشر التاسع الباب من والثالثني الرابعة اآلية يف) والعشرون احلادي الشاهد(
 جانـب  يف جداً بعيدة كانت يهودا بين أرض ألن غلط وهذه" األردن من املشرق  جانب يف يهودا بين مبرياث واتصل"

  ".املنت ألفاظ يف ما حتريف وقع أنه األغلب: "كالرك آدم قال ولذا اجلنوب،
 

 اآليـات  إن: "يوشـع  كتاب من األخري الباب شرح يف واسكات هنري تفسري جامعو قال) والعشرون الثاين الشاهد
 بـني  كثرياً رائجاً اإلحلاق هذا مثل وكان صموئيل، أو فينحاس أحلقها بل يوشع، كالم من ليست يقيناً األخرية اخلمس
 وال لـه  سند ال إذ مسلم غري صموئيل أو فينحاس ملحقها إن قالوا وما يقيناً، عندهم إحلاقية اخلمس فاآليات" القدماء
 ألنه التحريف، باب عليهم فتح أيضاً الرواج هذا: أقول. كثرياً رائجاً كان القدماء بني اإلحلاق هذا مثل قالوا وما دليلَ،

  .فيه احملرف الكتاب نسخ مجيع يف أكثرها وشاع العديدة، التحريفات فوقعت شيئاً يزيد أن لكل كان معيباً يكن مل ملا
 الباب من أيات ست إن تفسريه من األول الد من 283 الصفحة يف هارسلي املفسر قال) والعشرون الثالث الشاهد(

  .إحلاقية عشرة اخلامسة إىل العاشرة اآلية من القضاة كتاب من األول
 مـن  كان رجل حال بيان يف القضاة كتاب من عشر السابع الباب من السابعة آليةا يف وقع) والعشرون الرابع الشاهد(
 من رجل يكون أن ميكن ال ألنه غلط هذه: "هارسلي املفسر قال غلطاً كانت وملا" الويا وكان: "اجلملة هذه يهودا بين
  ".املنت من أخرجها إحلاقية أا فهم ما بعد كينت وهيويب الَِويا، يهودا بين
 أهل الرب وأهلك: "هكذا األول صموئيل سفر من السادس الباب من عشرة التاسعة اآلية) والعشرون اخلامس لشاهدا(

 كالرك آدم قال. غلط وهذا" إنساناً وسبعني ألفاً مخسني منهم فأهلك ورأوه الرب صندوق فتحوا ألم الشمس، بيت
 فيه زيد وإما األلفاظ بعض منه سقط إما حمرف العربي املنت أن البالغ: "واجلَرح القَدح بعد تفسريه من الثاين الد يف

 املقـدار  هـذا  يكون أو املقدار، ذا الصغرية القرية تلك أهل يكون أن يعلم ال ألنه قصداً أو جهالً ألفاً مخسون لفظ
 مث" بـل  حجـرا  على يوشع جرن يف واحدة دفعة الصندوق ألفاً مخسون يرى أن هذا من وأبعد الزرع، حبصد مشتغالً

 وكذلك إنساناً، وسبعون آالف مخسة السريانية ويف إنساناً، وسبعون ألفاً، ومخسون رئيساً، سبعون الالطينية يف: "قال
 والربيـون  الريب اجلارجي سليمان وكتب فقط، إنساناً سبعون املؤرخ وكتب إنساناً، وسبعون آالف مخسة العربية يف

 فإمـا  يقيناً ههنا وقع التحريف أن اليقني تعطينا املذكور اإلمكان عدم وذلك االختالفات، فهذه آخر، بطريق اآلخرون
 طريـق  علـى  العـربي  األصـل  يف املقتولني عدد بني: "هكذا واسكات هنري تفسري ويف ،"شيء سقط أو شيء زيد

 احلادثة هذه صدق ففي الصغرية، القرية يف ويقتلون املقدار، ذا الناس يذنب أن يبعد هذا عن النظر قطع ومع معكوس،
 وأقـروا  وردوا األمر هذا استبعدوا كيف املفسرين هؤالء إىل فانظر" فقط سبعني املقتولني عدد يوسيفس وكتب شك،

  .بالتحريف
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 صـموئيل  سـفر  من عشر السابع الباب من عشرة الثامنة اآلية شرح يف كالرك آدم قال) والعشرون السادس الشاهد(
 آخر إىل واخلمسني الرابعة اآلية ومن واألربعون، احلادية واآلية والثالثني احلادية إىل اآلية هذه من الباب هذا يف: "األول
 والـسابعة  عـشرة  واحلادية والعاشرة التاسعة واآلية الباب هذا أول من اخلمس اآليات عشر الثامن الباب ويف الباب،
 هذا آخر يف انظروا اسكندريانوس، نسخة يف وتوجد اليونانية، الترمجة يف توجد ال عشرة والتاسعة عشرة والثامنة عشرة
 كـين  تقرير املذكور الباب آخر يف نقل مث" األصل من جزءاً ليست املذكورة اآليات هذه أن حقق كات كين أن الباب
 وجـد  مىت قلت نإ: "اجلمل بعض عنه أنقل وأنا إحلاقية، حمرفة اآلية هذه كون منه ظهر حبيث اإلطناب غاية يف كات
 واختراع والغناء الصلوات باختراع املقدسة الكتب يزينوا أن يريدون يوسيفس عهد يف اليهود كان: قلت اإلحلاق؟ هذا

 كتاب يف زيدت اليت والصدق والنساء اخلمر حكاية وإىل أَسِتري، كتاب يف الكثرية اإلحلاقات إىل انظروا اجلديدة األقوال
 اإلحلاقات وإىل دانيال، كتاب يف زيد الذي الثالثة األطفال غناء وإىل لعزرا، األول بالكتاب اآلن وتسمى ونحميا، ِعزرا

 مبـاالة  عـدم  ألجل املنت يف دخلت مث احلاشية يف مكتوبة كانت اآليات هذه أن فيمكن يوسيفس، كتاب يف الكثرية
 من عشر السابع الباب يف كات كين إن: "ريهتفس من األول الد من 330 الصفحة يف هارسلي املفسر قال" الكاتبني

 إذا: "ويقول" لإلخراج وقابلة إحلاقية والثالثني احلادية اآلية إىل عشرة الثانية اآلية من آية عشرين أن يعلم صموئيل سفر
 ينك به أقر كما يوسيفس عهد يف اليهود عادة كانت ملا: أقول" فيها اآليات هذه تدخل فال أخرى مرة ترمجتنا صحت
 الـسابقة،  الـشواهد  يف أقوالـه  بعض نقل سبق كما أخر مواضع يف وصرح ههنا، صرح الذي باملقدار وحرفوا كات

 سبباً التحريف هذا مثل كان ملا ألنه الكتب؟، هذه يف ديانام على يعتد فكيف اآلتية الشواهد يف بعضها نقل وسيجيء
 سبباً كان الكاتبني مباالة وعدم يفعلون، ما يفعلون فكانوا ندهم،ع مذموماً هذا كان ما عندهم، املقدسة الكتب لتزيني
 وحتريـرام  تقريرام يف الربوتستنت علماء به يتفوه ما أن فظهر وقع، ما الفساد من فوقع النسخ، يف حتريفام لشيوع

 العتيق العهد كتب بكون رفونيعت وكانوا ديانة، أهل كانوا ألم اليهود، عن يصدر مل التحريف أن املغالطة سبيل على
  .حمضة سفسطة اللّه كالم

 حيـىي  أخذ قد كان هريوديس ألن: "هكذا مىت إجنيل من عشر الرابع الباب من الثالثة اآلية) والعشرون السابع الشاهد(
ـ  إجنيل من السادس الباب من عشرة السابعة واآلية" فيلبوس أخيه زوجة هريوديا ألجل السجن يف وألقاه وكتفه  رقسم
 اآليـة  يف" فيلبوس أخيه زوجة هريوديا ألجل السجن يف وقيده حيىي على وقبض أرسل قد كان هريوديس ألن: "هكذا

 هريوديـا  أجـل  من حيىي انتهره ملا الربع رئيس هريوديس وكان: "هكذا لوقا إجنيل من الثالث الباب من عشرة التاسعة
 أن التواريخ كتب من كتاب يف يثبت ومل الثالثة، األناجيل يف يناًيق غلط فيلبوس ولفظ اآلخر، إىل" فيلبوس أخيه زوجة
 هـريود  كـان  امسه أن عشر الثامن الكتاب من اخلامس الباب يف يوسيفس صرح بل فيلبوس، كان هريوديا زوج اسم

 املـنت  يف وقع فيلبوس اسم أن الغالب: "تفسريه من األول الد من 632 الصفحة يف هورن قال غلطاً كان وملا أيضاً،
 غلـط  مـن  قوهلم نسلم وال اإلجنيليني، أغالط من اللفظ هذا وعندنا" أسقطه قد وكريسباخ فليسقط الكاتب غلط من

 وانظـر  واحد، مضمون يف الثالثة األناجيل يف الكاتب من الغلط يقع أن البعد كل ويبعد دليل بال دعوى ألنه الكاتب،
 الـشواهد  إيراد كان وملا زمان، كل يف جار هذا وحتريفهم ويدخلوا، اًألفاظ يسقطون ظنهم مبجرد أم جتاسرهم إىل
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 إىل بـالنظر  احلقيقـة  يف وهو ادعوه، ما تسليم على بالزيادة التحريف أمثلة يف الشاهد هذا أوردت اإللزام سبيل على
  .شواهد ثالثة الثالثة األناجيل

 أشـبه  فبماذا الرب قال مث: "هكذا لوقا إجنيل من السابع لبابا من والثالثون احلادية اآلية) والعشرون الثامن الشاهد(
 هـذه  ذيل يف كالرك آدم املفسر قال حتريفاً، زيدت" الرب قال مث "اجلملة وهذه" يشاونه الذي ما أو اجليل هذا أهل
 بنجل وأخرجها لفاظاأل هذه حمقق كل ورد تامة شهادة األمر وهلذا قط، لوقا ملنت أجزاء كانت ما األلفاظ هذه: "اآلية

 يف يتركوـا  ال الربوتـستنت  فرقـة  من املسيحيني أن والعجب املفسر، هذا حقق كيف فانظر" املنت من وكريسباخ
 يف اللّـه  كـالم  هو الذي الكالم يف حمقق كل وردها التامة بالشهادة زيادا ثبت اليت األلفاظ إدخال أليس ترامجهم،
  .التحريف أقسام من زعمهم

 الـنيب  قـول  كمل وحينئذ: "هكذا مىت إجنيل من والعشرين السابع الباب من التاسعة اآلية) والعشرون التاسع الشاهد(
 يف املشهورة األغالط من غلط أرمياء ولفظ" إسرائيل بنو مثنه الذي الثمن مثن الثالثني الدراهم فقبضوا قال حيث أرمياء
 ـذه  العتيـق  العهـد  كتب من آخر كتاب يف املضمون هذا وجدي وال أرمياء، كتاب يف يوجد ال هذا ألن مىت إجنيل

 نقلها اليت العبارة هذه تناسب عبارة زكريا كتاب من عشر احلادي الباب من عشرة الثالثة اآلية يف توجد نعم األلفاظ،
 عالقـة  ال فرقال هذا عن النظر قطع ومع الكتاب، هذا عن نقل مىت أن حيكم أن مينع كثري فرق العبارتني بني لكن مىت،

 سلفاً املسيحيني لعلماء مضطربة أقوال املوضع هذا ويف مىت، فيها ينقل اليت احلادثة ذه السالم عليه زكريا كتاب لعبارة
 26 الـصفحة  يف املـيالد  من 1841 سنة يف طبع الذي األغالط بكتاب املسمى كتابه يف كاتلك وارد قال وخلفاً،

 ،"زكريا موضع أرمياء فكتب مىت وغلط ملك، أخي موضع أبيثار فكتب مرقس طغل أنه كتابه يف جوويل مستر كتب"
 النقـل  هذا يف: "امليالد من 1822 سنة يف املطبوع تفسريه من الثاين الد من 386 و 385 الصفحة يف هورن وقال

 كتـاب  من عشر حلاديا الباب من عشرة الثالثة اآلية يف ويوجد هذا، مثل أرمياء كتاب يف يوجد ال ألنه جداً إشكال
 أرميـاء  الكاتـب  وكتب مىت، نسخة يف الغلط وقع أنه على احملققني وبعض ألفاظه، مىت ألفاظ يطابق ال لكن زكريا،
 بـدون  كانت مىت عبارة أن واألغلب: "قال مث اإلحلاق شواهد نقل ذلك وبعد" إحلاقي اللفظ هذا أن أو زكريا، موضع
" نقـل  إذا األنبياء أمساء يترك مىت أن الظن هذا ويقوي آخرها إىل قال حيث يبالن قول كمل وحينئذ هكذا االسم ذكر
" الناقلني بعض أدرجه لكنه النيب اسم األصل يف كتب ما اإلجنيلي: "تفسريه من األول الد من 625 الصفحة يف وقال
 هـذه : "اآليـة  هـذه  ذيل يف مينتد ورجر دوايل تفسري ويف إحلاقي، اللفظ هذا أن عنده املختار أن العبارتني من فعلم

 زكريا، كتاب من عشر احلادي الباب من عشرة الثانية اآلية يف توجد بل أرمياء كتب يف توجد ال ههنا املنقولة األلفاظ
 دخـل  ذلك وبعد غلطاً، زكريا موضع أرمياء إجنيل انتساخ عند األول الزمان يف كتب الناقل أن توجيهاته بعض ومن
 إين: "الـساباطية  بالرباهني املسمى كتابه مقدمة يف ساباط بن جواد وحكى ،"بريس كتب كما املنت هذا يف الغلط هذا

 كتب مىت إن. وكرياكوس ومارطريوس بيوكانان وقال الكاتب، غلط: طامن فقال هذا عن الكثريين القسيسني سألت
 بأرمياء مسمى يكون زكريا لعل: سيسنيالق بعض وقال الغلط، يف فوقع الكتب، إىل املراجعة بدون حفظه على اعتماداً

 ومارطريوس وبيوكانان وجوويل وارد به واعترف الظاهر، هو كما مىت عن صدر الغلط هذا أن املختار): أقول" (أيضاً
 ألفـاظ  مـىت  ألفاظ يطابق ال أنه من أيضاً هورن واعترف أوالً، قلت ما يردها ضعيفة الباقية واالحتماالت وكرياكس،
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 الذين زعم على ههنا الشاهد هذا وأوردت العبارتني إحدى يف التحريف إقرار بدون أيضاً زكريا لفظ صحي فال زكريا،
 جوويـل  مـستر  به اعترف ما أبني أن ناسب مىت غلط بيان من فرغت وملا الكاتب، زيادة إىل اللفظ هذا إىل ينسبون
 احتـاج  ملـا  داود فعله ما تقرؤوا أمل هلم فقال ":25 هكذا الثاين الباب يف إجنيله عبارة: فأقول مرقس غلط من ووارد
 الكهنـة  لغري أكله جيوز ال الذي التقدمة خبز وأكل أبيثار الكهنة كاهن أيام اللّه بيت دخل وكيف معه ومن هو وجاع
" معـه  ومن هو وجاع "اجلملتان هاتان وكذلك به، اعترفا كما غلط أبيتار فلفظ" أيضاً معه كانوا الذين أعطى وكيف

 ال كمـا  معـه  أحد يكن ومل الوقت، هذا يف منفرداً كان السالم عليه داود ألن أيضاً، معه كانوا الذين أعطى يفوك
 وقـع  مـا  أن ثبت مرقس إجنيل يف غلطان املذكورتني اجلملتني أن ثبت وإذا األول صموئيل سفر طَالَع من على خيفى

 ملا داود فعل ما تقرؤوا أمل هلم فقال "3: هكذا عشر الثاين الباب يف مىت إجنيل يف. أيضاً غلط ولوقا مىت إجنيل يف مثلهما
" فقـط  للكهنـة  بل معه كان ملن وال له حيلّ ال أكلُه الذي التقدمة خبز وأكل اللّه بيت دخل كيف معه ومن هو جاع
 والـذين  هو جاع ملا داود فعل ما قرأمت أما حياورهم وهو هلم عيسى فقال "4: هكذا السادس الباب يف لوقا إجنيل ويف

 معـه  مـن  وأعطى وأكله فقط، للكهنة إال أكله جيوز ال الذي التقدمة خبز وأخذ اللّه بيت دخل كيف "4" معه كانوا
 كـانوا  الكـاتبني  إىل السبعة هذه نسبوا فإن الثالثة األناجيل يف أغالط سبعة وقع املسيحي القول هذا نقل ففي" أيضاً

  .أيضاً يضرنا ال الظاهر خالف كان وإن وهذا مواضع، سبعة يف بالتحريف مقرين
 بقـرع  واقتسموا فصلبوه: "هكذا مىت إجنيل من والعشرين السابع الباب من والثالثون اخلامسة اآلية) الثالثون الشاهد(

 الـنيب  قول ليكمل "العبارة فهذه" قميصي على واقترعوا لباسي اقتسموا إم: قال حيث النيب قول ليكمل لباسه القرعة
 وأثبت كريسباخ، حذفها ولذلك حمققيهم، عند احلذف واجبة حمرفة" قميصي على واقترعوا لباسي اقتسموا قال حيث
 استحـسن  لقـد : "قـال  مث إحلاقية أا تفسريه من الثاين الد من 331 و 330 الصفحة يف القاطعة باألدلة هورن

 اآليـة  ذيـل  يف تفسريه من اخلامس الد يف كالرك آدم الوق ،"قطعاً كذبة أا عنده ثبت ما بعد تركها يف كريسباخ
 إال التـراجم  تركها وكذا الصحيحة، النسخ وتركها املنت، من جزءاً ليست ألا العبارة هذه ترك من بد ال: "املذكورة
 البـاب  مـن  ينوالعشر الرابعة اآلية من أُِخذت صرحية إحلاقية وهذه القدماء، من احملصورين غري تركها وكذا شذوذاً،
  .يوحنا إجنيل من عشر التاسع

 الـسماء  يف يشهدون الذين ألن "7: هكذا األوىل يوحنا رسالة من اخلامس الباب يف وقع) والثالثون احلادي الشاهد(
 الـروح  وهم ثالثة األرض يف يشهدون الذين والشهود واحدة الثالثة وهؤالء القدس، والروح والكلمة األب وهم ثالثة
: القـدر  هـذا  حمققوهم زعم ما على العبارة أصل كان اآليتني هاتني ففي" واحد يف تتحد الثالثة وهؤالء الدم،و واملاء

 هـذه  التثليث معتقدو فزاد ،"واحد يف تتحد الثالثة وهؤالء والدم واملاء الروح وهم ثالثة يشهدون الذين الشهود ألن"
" األرض يف يشهدون الذين والشهود واحدة الثالثة وهؤالء القدس والروح والكلمة األب وهم ثالثة السماء يف "العبارة

 إحلاقيـة  إا قال تعصبه مع وهورن إحلاقيتها، على متفقان وشولز وكريسباخ يقيناً، ملحقة وهي العبارة أصل بني فيما
 وأكـستاين  ،إحلاقيتـها  إىل مال أيضاً كالرك وآدم هورن، قول اختاروا واسكات هنري تفسري وجامعو الترك، واجبة
 أيـضاً  التثليث أهل مستند اآلن إىل وهو املسيحية، القرون من الرابع القرن يف التثليثية املسيحية العلماء أعلم كان الذي
 التثليث، معتقدي من كان وهو العبارة، هذه الرسائل هذه من رسالة يف نقل وما رسائل، عشر الرسالة هذه على كتب
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 وملـا  إثباتـه،  يف ونقلـها  ا لتمسك عهده يف العبارة هذه كانت فلو التثليث، تنكر اليت أيرين فرقة مع مناِظراً وكان
 وبـالروح  االبـن  وبالدم األب باملاء املراد أن: "احلاشية يف فكتب الثامنة اآلية يف ارتكبه الذي البعيد التكلف ارتكب
 هـذه  التثليث معتقدو اخترع جداً بعيداً يهالتوج هذا كان ملا أنه وأظن جداً، ضعيف التكلف هذا فإن" القدس الروح
 األشـهاد  رؤوس على أيضاً احلق ميزان صاحب وأقر الرسالة، عبارة من جزءاً وجعلوها لعقيدم مفيدة هي اليت العبارة

 ال أخـر  عبارات عليه يورد أنه شريكه رأى وملا حمرفة، بأا وسبعني ومائتني ألف سنة وبينه بيين وقعت اليت املناظرة يف
 قد التحريف أن وشريكي أنا أسلم: فقال األخر العبارات هذه إيراد قبل اإلقرار إىل بادر بالتحريف اإلقرار من فيها بد

 العبـارة  هذه حتقيق يف هورن وكتب عنيد، مكابر إال يوحنا عبارة يف التحريف ينكر فال مواضع، مثانية أو سبعة يف وقع
 تفـسري  جامعو وخلص الناظر، مالل خوف تقريره مجيع ترمجة نقل يف وكان لخيص،بالت تقريره ثىن مث  ورقاً عشر اثين

 كتـب  "التفـسري  هذا جامعو قال: فأقول التفسري هذا من اخلالصة خالصة أنقل فأنا أيضاً، تلخيصه واسكات هنري
 هـذه  أن "األول" وجوه ةكاذب العبارة هذه أن يثبتون للذين هذا الثاين تقريره وخالصة ، ثناها مث الطرفني دالئل هورن
 النـسخ  يف توجـد  ال أا "والثاين" عشر السادس القرن قبل كتبت اليت اليونانية النسخ من نسخة يف توجد ال العبارة

 غـري  القدميـة  التراجم من ترمجة يف توجد ال أا "والثالث" األول الزمان يف التام والتحقيق باجلد طبعت اليت املطبوعة
 القدماء من أحد ا يتمسك مل أا "واخلامس" أيضاً الالطينية القدمية النسخ من أكثر يف توجد ال أا "عوالراب" الالطينية
  .الشك عالمة عليها وضعوا أو أسقطوها إما دينهم ومصلحي الربوتستنت فرقة أئمة أن  "والسابع" الكنيسة ومؤرخي
 الالطينينـة  الترمجـة  نسخ من كثري ويف القدمية الالطينية الترمجة يف توجد أا "األول: وجوه بصدقها يقولون وللذين
 الـصالة  كتـاب  ويف اليونانية، للكنيسة الصالة آداب وكتاب اليونانية، العقائد كتاب يف  توجد أا "والثاين" ولْكَيت
 اليت الباطنية واألمور نخمدوشا الدليالن وهذان الالطينية، املشايخ من القدماء بعض ا ومتسك الالطينية، للكنيسة القدمي
 هـذه  تـشابه  (والرابع) التعريف حرف (والثالث) النحوية القاعدة (والثاين) الكالم ربط (األول": هذه بصدقها تشهد
 يف األمـر  هذا حصل أو نسختان، لألصل يكون أن النسخ يف تركها وجه بيانُ وميكن احملاورة، يف يوحنا بعبارة العبارة
 من أا بسبب الدين أهلُ أسقطها أو أيرين، أسقطها أو غفلته، أو الكَاتب كيد من قليلةً فيه خالنس كانت الذي الزمن
 فقرات تركوا كريك من واملرشدون أخرى، لنقصانات سبب هي كما له سبباً الكاتب غفلة صارت أو التثليث، أسرار
 بإسـقاط  الرياء وعدم اإلنصاف سبيل على فحكم ثانياً نظراً املرقومة الدالئل على هورن ونظر البحث، هذا يف كانت

 إن ملارش موافقاً وقال صحتها، يف الشك يكون ال نسخ عليها تشهد مل ما إدخاهلا ميكن ال وبأنه اجلعلية، الفقرات هذه
 إن اللبيب أيها فانظر). املطلب هذا على اليت الظاهرية الشهادات صربه على تغلب ال قوية كانت وإنْ الباطنية الشهادة
 مـردودة  الثاين الفريق ودالئل الرياء، وعدم اإلنصاف سبيل على حكم هورن إن قالوا ألم هورن خمتار هو ما خمتارهم

  .به صرحوا كما
 قبـل  واسع جمالٌ هلم كان املخالفة والفرق احملرفني الكاتبني أن) األول: (أمران منه يعلم االعتذار يف الفريق هذا قال وما

 علـى  الـدين  أهـل  أو أيرين، فرقة أو الكاتب حتريف شاع كيف ترى أال. حاصالً مرامهم انوك الطبع، صنعة إجياد
 الالطينية، الترمجة غري التراجم مجيع وعن املذكورة،  اليونانية النسخ مجيع عن العبارة هذه أسقطت حبيث ههنا زعمهم

 مـن  والـدين  الديانة أهل أن ثبت أنه) ثاينال (األول؟ الفريق دالئل من لك ظهر كما أيضاً الالطينية النسخ أكثر وعن
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 أسـرار  مـن  أا ألجل العبارة هذه أسقطوا كما التحريف، يف مصلحة رأوا إذا قصداً حيرفون كانوا أيضاً، املسحيني
 اجلميلـة  العادة من التحريف كان فإذا البحث، هذا يف كانت فقرات كريك فرقة من املرشدون أسقط وكما التثليث،

 هـؤالء  أن فـيعلم  احملـرفني؟،  والكاتبني الباطلة الفرق من شكاية فأية املسيحني من والدين الديانة هلوأل للمرشدين
 أيـضاً،  إجيادها بعد الباب هذا انسد وما ال كيف الطبع، صنعة إجياد قبل التحريف دقائق من دقيقة أبقوا ما املذكورين

  .ةالعبار ذه تتعلق فقط واحدة حكاية نقل على ههنا واكتفى
 

 إىل توجـه  ملا املسيحية امللة مصلحي من األقدم والرئيس الربوتستنت لفرقة األول اإلمام لوطر أن اللبيب أيها) فاعلم(
 وطبعت ترمجته، يف العبارة هذه يأخذ ومل متبعوه، ا ليستفيد اجلرمين اللسان يف املقدسة الكتب ترجم امللة هذه إصالح

 طبعها وأراد سيموت، أنه وعلم كرب ملا مث املطبوعة، النسخ هذه يف العبارة هذه كانت ماف حياته، يف مراراً الترمجة هذه
 املـسيحيني  وعـادة  عمومـاً  الكتاب أهل عادة من واقفاً وكان امليالد من 1546 سنة الطبع يف وشرع أخرى، مرة

 أهـل  لعـادة  خمالفة كانت امل الوصية هذه لكن ترمجيت، يف أحد حيرف ال أن الترمجة هذه مقدمة يف أوصى خصوصاً،
 التحريـف  هذا وصدر سنة، ثالثون موته على مضى وما ترمجته، يف اجلعلية العبارة هذه وأدخلوا ا، يعملوا مل الكتاب

 من ذلك بعد خافوا لكنهم العبارة، هذه وأدخلوا 1574 سنة يف الترمجة هذه طبعوا فإم) فارت فرينك (أهل عن أوالً
 أهل فأدخل تركها التثليث أهل على ثقل مث فيها، الترمجة طبعوا اليت األخر املرات يف فأسقطوها  لقاخل طعن من أو اللّه
 خاف لكن فيها، العبارة هذه 1596 سنة يف برك هيم أهل وكذا امليالد، من 1599 وسنة 1596 سنة يف برك وتن
 أهـل  رضـي  ما ذلك بعد مث اآلخر،  الطبع يف فأسقطوها فارت فرينك أهل خاف كما اخللق طعن من برك وتن أهل

 يرجـى  فكيف. إمامهم وصية خالف على عموماً الترمجة هذه يف إدخاهلا فشاع بإسقاطها املترجم معتقدي من التثليث
 حاشا، مث حاشا علمت؟؟ ما مثل عادم يكون الذين من الطبع صنعة إجياد قبل الوجود القليلة النسخ يف التحريف عدم

 فيها وأثبت صفحة مخسني بقدر حجمها رسالة نيوتن إسحاق املشهور الفيلسوف وكَتب التحريف، إال منهم نرجو ال
: هكـذا  املـذكورة  واآلية حمرفتان طيمورثاوس إىل األوىل الرسالة من عشرة السادسة اآلية وكذا املذكورة، العبارة أن
 يف بـه  من أو األمم، بني ِكرزبه للمالئكة، تراءى حالرو يف تربز اجلسد، يف ظهر اللّه التقوى، سر هو عظيم وباإلمجاع"

   .الفاسدة عقيدم إلثبات حتريفاً فزادوا جداً التثليث ألهل نافعة أيضاً اآلية وهذه" اد يف رفع العامل،
 
 

 من ومسعت الرب يوم يف علي الروح فحل "10: هكذا يوحنا مشاهدات من األول الباب يف) والثالثون الثاين الشاهد(
 آخرهـا،  إىل" ترى ما فاكتب واآلخر واألول والباء األلف أنا إين يقول وهو "12" البوق كصوت عظيماً صوتاً ورائي

 الترمجـة  يف وترك تركومها، املترمجني وبعض إحلاقيان" واآلخر األول "اللفظني هذين أن على متفقان وشولز وكريسباخ
  .أيضاً والباء األلف لفظ امليالد من 1821 وسنة 1671 سنة يف طبعت اليت العربية

 إن فيلبوس قال: "هكذا احلواريني أعمال كتاب من الثامن الباب من والثالثون السابعة اآلية) والثالثون الثالث الشاهد(
 أحـد  أحلقها إحلاقية اآلية وهذه" اللّه ابن هو املسيح عيسى بأن آمنت حياوره وهو له فقال لك جاز كله بقلبك آمنت

  .إحلاقية أا على متفقان وشولز وكريسباخ اللّه، ابن هو عيسى بأن آمنت اجلملة هذه ألجل التثليث لأه من
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 الـرب  فقال رب يا أنت من له فقال "5: هكذا احلواريني أعمال كتاب من التاسع الباب يف) والثالثون الرابع لشاهد(
 يـا  أفعل أن تريد الذي ما متحري مرتعد وهو فقال "6" األسنة ترفس أن عليك يصعب إنه تؤذيه، أنت الذي عيسى أنا

 إنـه  "العبارة هذه: (وشولز كريسباخ قال" تفعله أن عليك جيب ما لك وسيقال البلد، وادخل قم الرب له قال رب؟،
  ).إحلاقية" رب يا أفعل ان تريد الذي ما متحري مرتعد وهو فقال األسنة ترفس أن عليك يصعب

 عنـد  ضـائف  فإنه: "هكذا احلواريني أعمال كتاب من العاشر الباب من السادسة اآلية) الثونوالث اخلامس الشاهد(
 وهـو  "العبـارة  هذه: (وشولز كريسباخ قال" تفعله أن لك ينبغي مبا خيربك وهو البحر على بيته الذي الدباغ، مشعون
  ).إحلاقية" تفعله أن لك ينبغي مبا خيربك

 وإن: "هكذا قورنيثوس أهل إىل األوىل الرسالة من العاشر الباب من والعشرون الثامنة ةاآلي) والثالثون السادس الشاهد(
" وكماهلا هي للرب األرض ألن ضمريه تعثر ال أن وألجل به املخرب ألجل تأكلوا فال األوثان ذبيحة هذا أحد لكم قال

 ما بعد تفسريه من الثاين الد من 327 الصفحة يف هورن قال إحلاقية،" وكماهلا هي للرب األرض ألن: "اجلملة وهذه
 اجلملـة،  هلذه سند ال أا واحلق لإلخراج، قابلة أا جزم ما بعد املنت من اجلملة هذه كريسباخ أسقط: "إحلاقيتها أثبت
 أسقط: "اآلية هذه ذيل يف كالرك آدم وقال". وأحلقت والعشرين السادسة اآلية من أخذت أا والغالب. فضول وهي

 1811 وسـنة  1671 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف وأسقطت" اجلملة هلذه سند ال أنه واحلق املنت، من باخكريس
  .أيضاً 1831 وسنة

" أيضاً السبت رب اإلنسان ابن إلن: "هكذا مىت إجنيل من عشر الثاين الباب من الثامنة اآلية) والثالثون السابع الشاهد(
 هـذا  أخذ: "قال تفسريه من الثاين الد من 330 الصفحة يف باألدلة إحلاقيته أثبت ما بعد وهورن إحلاقي، أيضاً فلفظ
 إجنيـل  من السادس الباب من اخلامسة اآلية من أو مرقس، إجنيل من الثاين الباب من والعشرين الثامنة اآلية من اللفظ
  ".اإلحلاقي اللفظ هذا أخرج أن كريسباخ استحسن ولقد ههنا، وأُحلق لوقا،

 خيرج الصاحل فالرجل: "هكذا متى إجنيل من عشر الثاين الباب من والثالثني اخلامسة اآلية يف) والثالثون الثامن الشاهد(
 الـد  من 330 الصفحة يف باألدلة إحلاقيته أثبت ما بعد وهورن إحلاقي، القلب ولفظ" الصاحل قلبه خمزن من اخلريات
  ".لوقا إجنيل من السادس الباب من واألربعني اخلامسة اآلية من اللفظ هذا أخذ: "قال تفسريه من الثاين

 جنِّنـا  بل التجربة يف تدخلنا وال: "هكذا مىت إجنيل من السادس الباب من عشرة الثالثة اآلية) والثالثون التاسع الشاهد(
" األبـد  إىل لك واد والقدرة كوتاملل فإن "اجلملة وهذه" آمني األبد إىل لك واد والقدرة امللكوت فإن الشرير من

 هـذه  تـراجم  من ترمجة يف وال الالطينية، الترمجة يف توجد وال جزماً بإحلاقيتها حيكمون كاتلك رومن وفرقة إحلاقية،
 بكتاب املسمى كتابه من 18 الصفحة يف كاتلك وارد قال. أحلقها من تلوم الفرقة وهذه اإلنكليزي، اللسان يف الفرقة
 ومل بعـد،  مـن  اجلملة هذه أحلقت: بلنجر وقال اجلملة، هذه أرازمس قبح: "امليالد من 1841 سنة املطبوع الطاألغ
 عليه كان بل عليه دليل فال الرب، كالم من سقطت اجلملة هذه أن من وال شش، الرن قال وما اآلن إىل امللِحق يعلم
 الربوتـستنت  فرقة حمققي من األِجلّة وردها" مبالني غري الرب مكال من جزءاً هذه لعبتهم جعلوا الذين ويلوم يلعن أن

 الـذين  واحملققني ووتستين كريسباخ أن "أيضاً القدر ذا يعترف عنده خمتارة إحلاقيتها تكن مل وإن كالرك وآدم أيضاً،
 كانوا الذين احملققني أن عترافهبا ثبت وملا اآلية، هذه شرح ذيل يف به صرح كما" ردوها التحقيق يف رتبته علو يف كانوا
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 حمققـي  وحتقيـق  الكاثوليـك،  فرقـة  حتقيق على اجلملة وهذه خمالفته، يضرنا فال ردوها، التحقيق درجة قصوى يف
  .أيضاً املشهورة الصالة احملرفون ترك ما هذا فعلى املسيح، صالة يف زيدت الربوتستنت

 إىل األوىل اآليـة  من الثامن الباب من آية عشرة وإحدى السابع، لبابا من واخلمسون الثالثة اآلية) األربعون الشاهد(
 الصفحة يف عنده خمتارة إحلاقيتها تكن مل وإن اآليات، هذه إحلاقية يف هورن قال إحلاقية، يوحنا إجنيل من عشرة احلادية
 وهـني  ومورس وشلز لرومس ووتستني وليكرك وكروتيس وبيزا وكالوين أرازمس: "تفسريه من الرابع الد من 310

 قـال  مث" اآليـات  هـذه  صدق يسلمون ال وكوجو ونفينس ذكرهم الذين املصنفني من واآلخرون ومست وبالس لني
 شـروحهم،  يف نقلوها ما بل اآليات هذه شرحوا فما اإلجنيل، هذا على شروحاً كتبوا ونونس وِتهيوِفِلكْت كِريزاستم(

 نـسخهما  يف اآليات هذه كانت ولو اآليات، ذه متسكا وما والعفة، الزنا ببا يف رسائل برن وساي ترتولني وكتب
 وحكـم " يوحنا إجنيل من الثامن الباب أول على اعترض القدماء بعض: "كاتلك وارد وقال". يقيناً ا متسكا أو لذكرا
  .يقيناً إحلاقية اآليات هذه بأن نورتن

 يف النـاظر  وأبـوك : "هكـذا  مـىت  إجنيـل  من السادس الباب من شرةع الثامنة اآلية يف) واألربعون احلادي الشاهد(
 يكـن  مل ملا: "إحلاقيته أثبت ما بعد اآلية هذه شرح ذيل يف كالرك آدم قال إحلاقي، عالنية ولفظ" عالنية السرجيازيك

  ".املنت من وبنجل ووتستني كريسباخ أسقطه كامل سند اللفظ هلذا
 إحلـاقي،  وهـو  التوبة إىل لفظ وقع مرقس إجنيل من الثاين الباب من عشرة السابعة يةاآل يف) واألربعون الثاين الشاهد(

 ومـل  كـرويتس  وتبعـه  املنت من كريسباخ أسقطه قال اآليات هذه شرح ذيل يف إحلاقيته أثبت ما بعد كالرك وآدم
  ".وبنجل

 إحلـاقي  وهو التوبة إىل لفظ وقع أيضاً مىت إجنيل من التاسع الباب من عشرة الثالثة اآلية يف) واألربعون الثالث الشاهد(
 وأسقطه اللفظ هذا إسقاط وبنجل ِملْ استحسن: "قال اآلية هذه شرح ذيل يف إحلاقيته أثبت ما بعد كالرك وآدم أيضاً

  ".املنت من كريسباخ
 مـا  تعلمـون  ال إنكم: وقال يسوع فأجاب "22: هكذا مىت إجنيل من العشرين الباب يف) واألربعون الرابع الشاهد(

 له قالوا أصطبغ ا أنا اليت بالصبغة وتصطبغوا أشرا أن منتظر أي مزمع أنا اليت الكأس تشربوا أن أتستطيعون تسألون
 القـول  وهـذا  آخرها، إىل" فتصطبغون ا مصطبغ أنا اليت الصبغة وأما فتشربون، كأسي أما هلم فقال "23" نستطيع

 وأسـقطها " فتـصطبغون  ا أصطبغ أنا اليت الصبغة وأما "القول وكذا إحلاقي،" أصطبغ ا أنا اليت بالصبغة وتصطبغوا"
: قـال  إحلاقيتهما ثبت ما بعد اآليتني هاتني شرح يف كالرك وآدم فيهما، املنت طبع اللتني املرتني يف املنت من كريسباخ

 مـن  جزئني القوالن هذان يكون أن الصحيحة الغري عن الصحيحة العبارة لتمييز احملققون قررها اليت بالقواعد يعلم ال"
  ".املنت

 أيـة  تعلمان ال إنكما وقال وانتهرمها فالتفت "55: هكذا لوقا إجنيل من التاسع الباب يف) واألربعون اخلامس الشاهد(
: لعبارةا وهذه" أخرى قرية إىل ساروا مث لنجاا بل الناس أنفس هلالك يأت مل اإلنسان ابن فإن "56" طبيعتكما طبيعة

 أسـقط : "اآليتني هاتني شرح ذيل يف كالرك آدم قال. إحلاقية" لنجاا بل الناس أنفس هلالك يأت مل اإلنسان ابن فإن"
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 ال إنكمـا  وقال وانتهرمها فالتفت: "هكذا فيها يكون جداً القدمية النسخ أن والغالب املنت، عن العبارة هذه كريسباخ
  ".قرية إىل واسار مث طبيعتكما طبيعة أية تعلمان

 
 

  بالنقصان التحريف إثبات يف: الثالث املقصد    
  

 نـسلك  أن عاملـاً  اعلـم  له وقيل: "هكذا اخلليقة سفر من عشر اخلامس الباب من عشرة الثانية اآلية) األول الشاهد(
 ويـضيقون  يـستعبدوم  "العبـارة  وهذه" سنة أربعمائة عليهم ويضيقون ويستعبدوم أرضهم غري يف ساكناً سيكون
 هذا بعد ومن أدينه، أنا يستعبدهم الذي الشعب ولكن: "هكذا وهي الباب هذا من عشرة الرابعة اآلية وكذلك" عليهم

 اللّـه  فـدام  إسرائيل بين على وضيقوا استعبدوا الذين ألن مصر، أرض باألرض املراد أن على تدالن" مبال خيرجون
 األربعـون  واآلية غريهم، يف توجد ال األمور هذه ألن غريهم، ال مصر هلأ هم جزيل مبال إسرائيل بنو هذا بعد فخرج

" سنة وثالثني أربعمائة مصر أرض يف إسرائيل بنو سكن ما مجيع فكان: "هكذا اخلروج كتاب من عشر الثاين الباب من
 االخـتالف  هـذا  عـن  رالنظ قطع ومع الثانية، يف زيد وإما ثالثني، لفظ األوىل من أسقط فإما اختالف، اآليتني فبني

  :ألمور فيه ريب ال يقيناً غلط كليهما يف املدة بيان إن أقول والتحريف
 األم، جانـب  من الوى بنت يوخايذ ابن ألنه أيضاً الوى ابن ابن وابن الوى، بنت ابن السالم عليه موسى أن) األول(

 مـن  السادس الباب يف به مصرح هو كما عمته تزوج كان فعمران األب، جانب من الوى بن قاهث بن عمران وابن
 إسرائيل بين جميء قبل ولد قد السالم عليه موسى جد وقاهث العدد، سفر من والعشرين السادس والباب اخلروج، سفر
 يكـون  أن ميكن فال اخلليقة، سفر من واألربعني السادس الباب من عشرة احلادية اآلية يف به مصرح هو كما مصر، إىل
  .سنة عشرة ومخس مائتني من أكثر مبصر رائيلإس بين إقامة مدة

 مـن . سـنة  عـشرة  ومخس مائتني كانت إسرائيل بين سكون مدة أن على متفقون ومفسريهم مؤرخيهم أن: والثاين
 علـى  وكتـب ) الثمني املقدس الكتاب إىل الطالبني مبرشد (مسمى العريب باللسان كتاب الربوتستنت علماء تصنيفات

 حـوادث  تواريخ وضبطت) مسيحية 1840 سنة فالته مدينة يف األسقفية اإلنكليز كنيسة جممع مطبعة يف طبع (عنوانه
 جانيب يف السنون وكتبت الكتاب، هلذا الثاين اجلزء من عشر السابع الفصل يف املسيح ميالد إىل التكوين بدء من العامل
 إىل احلادثة هذه من اليت السنون اليسار جانب يفو احلادثة إىل التكوين بدء من اليت السنون اليمني، جانب يف حادثة كل

 و 437 الـصفحة  ويف) 1706 مـصر  يف وأبيـه  يوسف إخوة  إقامة (3298 و 346 الصفحة ففي املسيح ميالد
 مائتان يبقى األكثر من األقل أسقطنا فإذا عبارته، انتهت 1491) فرعون وغرق القلزم حبر اإلسرائيليني عبور (2513
  :هكذا العمل صورةو سنة عشرة ومخس

  
2513              1707    
2298              1491   

-----------------  
215               215   
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  .قريب عن ترمجتها ننقل اليت كالرك آدم عبارة ويف املفسرين قول على وستقف املؤرخني خمتار هو هذا

 إبـراهيم  ا وعد قد كان املواعيد فإن: "66 هكذا الطيهغ أهل إىل بولس رسالة من الثالث الباب يف وقع أنه: الثالث
 العهد إن فأقول "17" املسيح هي اليت الوحدة إىل نظراً ولذريتك قيل بل الكثرة إىل نظراً وذراريه يقل مل حيث وذريته،

 ينقـضي  حـىت  ثهينك أن سنة وثالثني بأربعمائة بعده ورد الذي الناموس يستطيع ال للمسيح قَبلُ من اللّه أثبت الذي
 بالقـدر  املدة اعترب ألنه صرحية، خمالفة اخلروج عبارة خيالف ستعرف كما اخلطأ عن خيلو ال كان وإن وكالمه". امليعاد

 إىل مـصر  يف إسرائيل بين دخول على كثرياً مقدماً وكان السالم، عليه إبراهيم من كان الذي العهد زمان من املذكور
 وملـا . املسطور بالقدر مصر يف إسرائيل بين سكن مدة اعترب وما مصر، عن خروجهم نع متأخر هو الذي التوراة نزول
 الـسامرية  النـسخة  يف اخلروج سفر من عشر الثاين الباب من األربعون اآلية صححت يقيناً غلطاً املذكور البيان كان

 وثالثـني  أربعمائة مصر وأرض كنعان أرض يف وأجدادهم وآباؤهم إسرائيل بنو سكن ما مجيع فكان: "هكذا واليونانية
 مـن  369 الصفحة يف كالرك آدم قال كنعان، وأرض وأجدادهم آباؤهم األلفاظ هذه النسختني هاتني يف فزيد": سنة
" اإلشـكال  غاية يف اآلية هذه مضمون أن على الكل اتفق: "هكذا املذكورة اآلية شرح ذيل يف تفسريه من األول الد
 الـسامرية  النـسخة  عبارة املفسر ذلك نقل مث. أيضاً ستعرفه كما يقيناً غلط بل اإلشكال، ةغاي يف مضموا ليس أقول
 اخلمـسة  الكتـب  حق يف السامرية أن على األفاضل من وكثري السامرية، لعبارة موافقة يانوس اسكندر وعبارة: "فقال

 كـل  مـن  وقدميـة  أصحها اليونانية الترمجة نسخ يف يانوس اسكيندر أن مسلم األمر وهذا أصح، السالم عليه ملوسى
 أن علـى  شاهدة والتواريخ الثالثة، هذه بشهادة كله األمر فانفصل بولس، وثاقة يف ألحد شك وال املوجودة، نسخها

 وعـشرون  مخـس  إسحاق والدة إىل دخوله فمن كنعان دخل ملا السالم عليه إبراهيم ألن الثالثة، هذه جانب يف احلق
 مائـة  ابـن  كان مصر دخل ملا يعقوب وإن السالم، عليه يعقوب له تولد حني سنة ستني ابن كان إسحاق وإن سنة،

 فالكـل  سنة عشرة ومخس مائتان مصر يف إسرائيل بين إقامة مدة وإن سنة، عشرة ومخس مائتان فاموع سنة وثالثني
 ومخس مائتان مصر يف إسرائيل بين إقامة مدة أن سلموا ما بعد واسكات هنري تفسري وجامعو" سنة وثالثون أربعمائة

 أن فظهـر " املنت يف وقع مشكل كل وتزيل صادقة العبارة هذه أن يف شبهة ال: "فقالوا السامرية عبارة نقلوا سنة عشرة
 كـالم  إن: قلـت  وإمنا غلط، بأا االعتراف سوى العربانية النسخة يف اليت اخلروج لعبارة عندهم توجيه ال مفسريهم
 هو كما بسنة، السالم عليه إسحاق ميالد قبل كان العهد وهذا العهد، من املدة اعترب ألنه اخلطأ عن وخيل ال أيضاً بولس
 ميثـاقي  فأمـا : "هكذا املذكور الباب من والعشرون احلادية واآلية التكوين، سفر من عشر السابع الباب يف به مصرح
 بـين  خروج من الثالث الشهر يف التوراة ونزول" رىاألخ السنة يف احلني هذا يف سارة لك تلده الذي إلسحاق فأقيمه

 آدم بـه  صـرح  الذي باحلساب اعتربت لو فإذا اخلروج، كتاب من عشر التاسع الباب يف به مصرح هو كما إسرائيل
 وثالثـني  ألربعمائـة  أيضاً الربوتستنت فرقة تواريخ يف به مصرح وهو سنني، وسبع أربعمائة بقدر املدة يكون كالرك

  .2107 سنة هكذا الطالبني مرشد من 345 الصفحة يف بولس ادعى كما سنة،
  هادوم وهالك لوط وجناة اخلتان وتعيني 1867 سنة بإبراهيم امسه وتبديل إبرام مع اللّه ميثاق

  :وشرورهم فاحشتهم أجل من بالنار وصابوعيم وأضما وعامورا
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 يبقـى  األكثـر  مـن  األقل طرحنا فإذا) 1490 سيناء جبل على الشريعة منح 2514 هكذا 347 الصفحة يف مث(
  : هكذا سنني وسبع أربعمائة

  
2514           1897  
2108           1390  

---------------- 
407             407  

  
   
 اإلنكليزيـة  من العديدة الغري 8 التراجم عليه يشهد وكما الصحيح، هو عمران عمة كانت يوخايذ أن قلت ما) تنبيه(

 العربيـة  الترمجـة  يف اخلروج سفر من السادس الباب من العشرين اآلية أن العجب لكن واهلندية، والفارسية والعربية
 هـذه  طبعـت  وملا العم، بابنة العمة لفظ فيها فحرف) عمه ابنة يوخايذ عمران فتزوج: "هكذا 1625 سنة املطبوعة
 اللـسان  على الواثقني والعلماء والرهبان القسيسني من كثري وكان الثامن أريانوس البابا عهد يف االجتهاد بغاية الترمجة
 الترمجـة،  تلك أول يف كتبوها اليت املقدمة من هذا يظهر كما تصحيحها، يف جهدهم باذلني وغريها واليوناين العرباين
 يف حـرام  العمة نكاح ألن السالم، عليه موسى نسب يف العيب يقع لئال قصداً عنهم صدر التحريف هذا أن فالغالب
 مـن  عشرة التاسعة اآلية ويف األخبار، سفر من عشر الثامن الباب من عشرة الثانية اآلية يف به مصرح هو كما التوراة،
  .أيضاً موجود التحريف هذا 1848 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف املذكور، السفر من العشرين الباب

 قـام  احلقل يف صارا وملا أخيه هلابيل قابيل وقال: "هكذا التكوين سفر من الرابع الباب من الثامنة اآلية) الثاين الشاهد(
 تعـال  أخيـه  هلابيل قابيل وقال: "هكذا القدمية والتراجم واليونانية السامرية النسخة ويف" فقتله أخيه هابيل على قابيل
 هـورن  قال. العربانية من سقطت "احلقل إىل خنرج تعال "العبارة فهذه آخرها إىل" احلقل يف صارا وملا احلقل إىل خنرج

 واآلراميـة،  واليونانية السامرية النسخة يف العبارة هذه توجد: "تفسريه من الثاين الد من 193 الصفحة يف احلاشية يف
 يف شبهة وال العربانية النسخة يف بإدخاهلا كات كين وحكم والنت كالت بايل يف طبعت اليت الالطينينة النسخة يف وكذا

 مل صـحيحة  اليونانيـة  الترمجة عبارة تكون قد: "املذكور الد من 338 الصفحة يف قال مث انتهى" حسنة بارةع أا
 بيناً، نقصاناً املذكورة اآلية يف ناقصة مطبوعة أو كانت مكتوبة العربانية نسخ مثالً اآلن، املروجة العربانية نسخ يف توجد

 وجـرب " أخيه هابيل مع قابيل تكلم" "هكذا ترجم الفهم حق ههنا يفهم ملا ومةخمت هي اليت اإلنكليزية الترمجة ومترجم
 ايكـوئيال  وترمجـة  واآلرامية الالطينية والترمجة السامرية النسخة الترمجة هذه وتوافق اليونانية، الترمجة يف النقصان هذا

 األول الد من 63 الصفحة يف كالرك دمآ وقال" اليهودي فلو نقلها اليت والفقرة اجلالدي باللسان اللذان والتفسريان
  .1848 وسنة 1831 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف العبارة هذه وأدخلت هورن، قال ما مثل تفسريه من
 الطوفان وصار: "هكذا العربانية النسخة يف التكوين سفر من السابع الباب من عشرة السابعة اآلية يف) الثالث الشاهد(

 أربعـني  الطوفان وصار: "هكذا اليونانية الترمجة ويف الالطينية نسخ من كثري يف اجلملة وهذه" األرض لىع يوماً أربعني
  ".العربي املنت يف ليلة لفظ فليزد: "تفسريه من األول الد يف هورن قال" األرض على وليلة يوماً
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 وملا: "هكذا العربانية النسخة يف التكوين سفر من ثنيوالثال اخلامس الباب من والعشرين الثانية اآلية يف) الرابع الشاهد(
: واسـكات  هنري تفسري جامعو قال" إسرائيل فسمع أبيه سرية بلها وضاجع روبيل مضى األرض تلك إسرائيل سكن

ـ  ههنا فاليهود" نظره يف قبيحاً وكان: هكذا تتمها اليونانية والترمجة اآلية هذه من سقط شيئاً أن يسلمون اليهود"  ضاًأي
 أو حـرف  سـقوط  عن فضالً الكتاب، أهل عند مبستبعد ليس العربانية النسخة من اجلملة فسقوط بالسقوط، معترفون
  .حرفني

 الرابـع  الباب من اخلامسة اآلية ذيل تفسريه من األول الد من 83 الصفحة يف املفسر هارسلي قال) اخلامس الشاهد(
 علـى  فهـذه " صواعي سرقتم مل: "اجلملة هذه اليونانية الترمجة من اآلية ذهه أول يف تزاد: التكوين سفر من واألربعني

  .العربانية من ساقطة اعترافه
 ويف" ههنـا  من بعظامي فاذهبوا: "هكذا التكوين يف اخلمسني الباب من والعشرين اخلامسة اآلية يف) السادس الشاهد(

 فلفـظ " معكـم  ههنا من بعظامي فاذهبوا: "هكذا القدمية راجمالت وبعض والالطينية اليونانية والترمجة السامرية النسخة
  .انتهى" وأصاب  اجلديدة ترمجته يف املتروك اللفظ هذا زائداً بت مستر أدخل: "هورن قال. العربانية من سقط معكم

 جرسـون،  امسه ودعا ابناً له فولدت: "هكذا اخلروج سفر من الثاين الباب من والعشرون الثانية اآلية) السابع الشاهد(
 اآليـة  آخر يف القدمية التراجم وبعض والالطينية اليونانية الترمجة يف وتوجد غريبة، أرض يف ملتجئاً كنت أنا إمنا: قائالً

 سـيف  من وخلصين أعانين أيب إله أن أجل من فقال العازر، امسه ودعا ثانياً غالماً أيضاً وولدت العبارة، هذه املذكورة
: التـراجم  مـن  املسطورة العبارة نقل ما بعد تفسريه من األول الد من 310 الصفحة يف ككالر آدم قال" فرعون

 مـن  نـسخة  يف العبارة هذه توجد وال هذا، موضعها أن ويدعي الالطينية، ترمجته يف العبارة هذه كينت هتويب أدخل"
 مـن  ساقطة العبارة هذه فعندهم. انتهى" املعتربة التراجم يف وجدت أا مع مطبوعة، أو كانت مكتوبة العربانية النسخ

  .العربانية النسخة
 النسخة ويف" وموسى هرون له فولدت: "هكذا اخلروج سفر من السادس الباب من العشرين اآلية يف) الثامن الشاهد(

 مـن  سـقط " أختـهما  مـرمي  "فلفظ" أختهما ومرمي وموسى هارون له فولدت: "وهكذا  اليونانية والترمجة السامرية
 كان اللفظ هذا أن احملققني أَِجلّة من البعض ظن: "واليونانية السامرية النسخة عبارة نقل بعد كالرك آدم قال العربانية،

  ".العربي املنت يف
 يهللـون  بالقَرن ثانية مرة ونفخوا هتفوا وإذا: "هكذا العدد سفر من العاشر الباب من السادسة اآلية) التاسع الشاهد(

 ثالثـة  مرة نفخوا وإذا: "هكذا اليونانية الترمجة يف اآلية هذه آخر يف وتوجد" اجلنوب حنو احلالَّة اخليام يرفع مرة كأول
 من 663 الصفحة يف كالرك آدم قال" لالرحتال الشمالية اخليام يرفع رابعة مرة نفخوا وإذا لالرحتال الغربية اخليام يرفع
 أن يعلـم  ولذلك أيضاً، بالنفخ يرحتلون كانوا أم يعلم لكنه ههنا لشماليةوا الغربية يذكر مل: "تفسريه من األول الد
 رابعة مرة نفخوا وإذا لالرحتال، املغربية اخليام يرفع ثالثة مرة نفخوا وإذا: "هكذا اليونانية تتمة ناقص، ههنا العرباين املنت
  ".لالرحتال الشمالية اخليام يرفع
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 الـسادس  البـاب  من عشرة الرابعة اآلية وأول عشرة الثالثة اآلية آخر من سقط: يهارسل املفسر قال) العاشر الشاهد(
 مـن  قرتعـات  سبع أخذت لو هلا فقال: "العبارة هذه وتزاد اليونانية الترمجة من فيؤخذ شيء القضاة كتاب من عشر
 قرتعـات  سـبع  توأخـذ  فنومته الناس كسائر ضعيفاً فأصري اجلدار يف باملسمار وربطت سدى، مع ونسجتها رأسي

  .انتهى" وربطته السدى مع ونسجت
 اليونانيـة  الترمجة من سقطت: "تفسريه من الثاين الد من 1676 الصفحة يف كالرك آدم قال) عشر احلادي الشاهد(

 الترمجة من  وسقطت ،41 و 40 و 39 و 38 و 37 و 9 و 6 و 5 و 4 واآلية شكيناه، لفظ إال كلها الثالثة اآلية
     ".والعشرون التاسعة واآلية والعشرين السادسة اآلية إىل األوىل اآلية من املذكور الباب يف العربية

 شـيخاً  أيـوب  ومـات : "هكذا أيوب كتاب من واألربعني الثاين الباب من عشرة السابعة اآلية) عشر الثاين الشاهد(
 الـذين  مـع  أخـرى  مرة ويبعث "القدر هذا ونانيةالي الترمجة يف عليها وزيد عليها، العربانية النسخة واختتمت" معمراً
 إن: وِهـردر  كامت ويقول االختصار، سبيل على أحواله وبيان أيوب، نسب بيان فيها تتمة أيضاً وزيد" الرب يبعثهم

 وكتبـها  أرجـن،  عهد يف يسلمون الناس وكان أيضاً هستر بويل فلوو وسلمها اإلهلامي، الكتاب من جزء التتمة هذه
 واحملققون املذكورين، والعلماء املسيحيني، القدماء عند بالنقصان حمرفة العربانية هذا فعلى اليونانية، ترمجته يف يودوشن

 هنـري  تفـسري  جامعو قال اليونانية، الترمجة يف عندهم بالزيادة التحريف فيلزم جعلية، أا على الربوتستنت فرقة من
 مـن  املسيحيني القدماء أن يلزم املسيح قبل كوا سلم إذا: أقول" املسيح قبل كتبت وإن جعلية أا الظاهر: "واسكات

 ـذه  الزمان هذا إىل متشبثني كانوا ألم اللّه كالم احملرف هذا يعتقدون كانوا سنة ومخسمائة ألف إىل احلواريني عهد
  .حمرفة والعربانية صحيحة بأا ومعتقدين الترمجة

 العربية، والترمجة إيوبك وترمجة الالطينية الترمجة يف عشر الرابع الزبور من الثالثة آليةا بعد وقع) عشر الثالث الشاهد(
 حتت الثعابني وسم بألسنتهم يغدرون وهم مفتوح، قرب فحلقومهم "العبارة هذه اليونانية الترمجة من واتيكانوس ونسخة
 يعرفـوا  ومل طرقهم، يف والشقاء والتهلكة الدم، لسفك عةمسر وأقدامهم واملرورة، اللعن من مملوءة وأفواههم شفاههم

 يف توجـد  بل العربانية النسخة يف العبارة هذه توجد وال انتهت،" أعينهم أمام مبوجود ليس اللّه وخوف السالمة، طريق
 زادهـا  مـا وإ بالنقـصان،  التحريف هو فهذا العربانية من  اليهود أسقطها إما ختلوا فال رومية، أهل إىل بولس رسالة

 آدم قال قطعاً، الزم التحريفني فأحد بالزيادة التحريف هو وهذا بولس، مقدسهم كالم إلصالح ترامجهم يف املسيحيون
 والترمجة ايوبك ترمجة من وايتكانوس النسخة يف اآلية هذه بعد وقع: "الزبور من املذكورة اآلية شرح ذيل يف كالرك
" عـشرة  الثامنـة  إىل عشرة الثالثة اآلية من رومية أهل إىل بولس رسالة من الثالث الباب يف توجد آيات ست العربية
  .انتهى

 ويرى الرب جالل ويظهر: "هكذا العربانية يف أشعياء كتاب من األربعني الباب من اخلامسة اآلية) عشر الرابع الشاهد(
 فـم  ألن إهلنا جناة معاً بشر كل ويرى الرب جالل ويظهر: "هكذا اليونانية الترمجة ويف" الرب فم له قال معاً، بشر كل

 ظـين : "اليونانية الترمجة عبارة نقل ما بعد تفسريه من الرابع الد من 2785 الصفحة يف كالرك آدم قال" قاله الرب
 نيـة والالطي اجلالديـة  الترمجة على متقدم جداً قدمي العرباين املنت يف السقوط وهذا قال مث األصل، هي العبارة هذه بأن

 الثالـث،  الباب من السادسة اآلية يف لوقا وسلمها اليونانية، الترمجة من نسخة كل يف العبارة هذه وتوجد والسريانية،
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 األوىل احلـصة  من الثامن الباب يف هورن وقال انتهى،" كلها اآلية هذه منها سقطت جداً قدمية واحدة نسخة وعندي
 أن لوه ويعلم اليونانية الترمجة يف ملا مطابقاً الثالث الباب من السادسة اآلية يف لوقا كتب: "تفسريه من الثاين الد من
  ".أشعياء لكتاب ترمجته يف فأدخلها الصحيحة هي الصحيحة العبارة هذه
 الثـاين  الباب من العاشرة اآلية انظروا يرى، لفظ بعد إهلنا جناة األلفاظ هذه فلتزد: واسكات هنري تفسري جامعو وقال
 جـداً  قـدمي  التحريـف  وهذا املفسرين، هؤالء باعتراف بالنقصان حمرف العرباين فاملنت اليونانية والترمجة مسني،واخل

  .كالرك آدم باعتراف
: أشـعياء  كتـاب  مـن  والستني الرابع الباب من اخلامسة اآلية شرح ذيل يف كالرك آدم قال) عشر اخلامس الشاهد(
 بيـان  علـى  يقدروا مل املتقدمني املترمجني ألن جداً قدمي التحريف وهذا تب،الكا غلط من النقصان وقع أنه اعتقادي"

  ".منهم املتأخرون عليه يقدر مل كما حسناً بياناً اآلية معىن
 الثالثة اآلية بني ما تامة آية سقطت: "تفسريه من الرابع الد من 477 الصفحة يف هورن قال) عشر السادس الشاهد(

 من والثالثني السادسة اآلية من أخذها بعد فلتزد لوقا إجنيل من والعشرين احلادي الباب من الثالثنيو والرابعة والثالثني
 لوقـا  ليكون مرقس إجنيل من عشر الثالث الباب من والثالثني الثانية اآلية من أو مىت، إجنيل من والعشرين الرابع الباب
 يف الواقـع  العظيم النقصان هذا عن كلهم واملفسرون احملققون ضأغم: "احلاشية يف قال مث" اآلخرين لإلجنيليني موافقاً
 مىت إجنيل يف اآلية وهذه فيه، زيادا وجيب لوقا إجنيل من تامة آية سقطت اعترافه فعلى" هلز عليه توجه حىت لوقا منت

  ".وحده أيب إال السماء مالئكة حىت ما يعلم أحد فال والساعة اليوم ذلك وأما: "هكذا
 هلـم  يـأذن  فلم: "هكذا احلواريني أعمال كتاب من عشر السادس الباب من السابعة اآلية يف) عشر السابع هدالشا(

 وأدخـل  يـسوع،  لفظ سقط إقرارمها فعلى" يسوع روح هلم يأذن فلم: "هكذا الصحيح وشولزا كريسباخ قال" روح
  ".يسوع روح يتركهم فلم: "هكذا اوعبارم 1821 وسنة 1671 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف اللفظ هذا

 بـل  يقيناً تصنيفه من ليس عندهم وأقدمها األناجيل أول وهو اآلن مىت إىل ينسب الذي اإلجنيل) عشر الثامن الشاهد(
 باللـسان  كـان  مـىت  إجنيل أن على املتأخرين من احملصورين وغري كافة املسيحية القدماء ألن حرفوه، ما بعد ضيعوه

 إسناد عندهم يوجد وال ترمجته، اآلن املوجود واإلجنيل املسيحية، الفرق بعض حتريف بسبب وفُقد اعض وهو العرباين،
 عن فضالً قدمائهم أفاضل من جريوم به اعترف كما احلني، هذا إىل باليقني أيضاً املترجم اسم يعلم مل حىت الترمجة هذه
 استناد يثبت وال املخالف، على هذا يتم وال ترمجه، فالناً أو فالناً لعل: بالغيب رجماً يقولون نعم. املترجم أحوال علم

 فـال  عرفـت  ما املتأخرين من احملصورين وغري كافة القدماء مذهب كان فإذا والتخمني، بالظن املصنف إىل الكتاب
 أورد أنـا  وهـا  ترمجـه،  نفسه مىت إن برهان بال ظنهم مبجرد يقولون الذي الربوتستنت علماء بعض قول على اعتماد
 اجلديد العهد من كتاب كل كُتب: "برتينكا كلوبيديا إنسائي من عشر التاسع الرابع الد يف الباب هذا شواهد عليك

 يف الردنـر  قـال " بالدالئل يقيين أمر العرباين باللسان تأليفهما فإن العربانية والرسالة مىت، إجنيل إال اليوناين اللسان يف
 قـدر  على أحد كل وترمجه بالعربانية إجنيله كتب مىت أن بيس يب كتب: "الكليات من الثاين الد من 119 الصفحة

 بالسند يثبت مل فما اإلجنيل، هذا ترمجوا كثريين أناساً أن على يدل" لياقته قدر على أحد كل ترمجه "القول وهذا" لياقته
 ثقةً كونه بالسند يثبت ومل اإلهلامية؟ الكتب من ترمجته تعد كيف إهلام ذا كان وأنه فالن ترمجه املوجود هذا أن الكامل
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 إجنيله كتب مىت إن "أرنيوس كتب: املسطور الد من 170 الصفحة يف الردنر قال مث إهلام، ذا كونه عن فضالً أيضاً
 رجنأل املسطور الد من 574 الصفحة يف قال مث ،"الروم يف يعظان وبطرس بولس كان اليت األيام يف بلسام لليهود
 أن روى والثانيـة  العرباين، باللسان اليهود من للمؤمنني اإلجنيل أعطى مىت أن بيس يوسي نقلها األوىل: "فقرات ثالث

 موعوداً شخصاً ينتظرون كانوا الذين للعربانيني اإلجنيل كتب مىت أن والثالثة للعربانيني، اإلجنيل وأعطى أوالً كتب مىت
 يـذهب  أن أراد ملا مىت أن بيس يوسي كتب "الرابع الد من 95 الصفحة يف ردنرال قال مث ،"وداود إبراهيم نسل من
 الرابـع  الـد  من 174 الصفحة يف قال مث ،"وأعطاهم لسام يف اإلجنيل كتب العربانيني وعظ ما بعد أخر أقوام إىل

 أيب كتب: "املذكور الرابع الد من 187 الصفحة يف الردنر قال مث ،"بالعرباين اإلجنيل مىت كتب ِسِرل قال: "املذكور
 يف قال مث" اجلديد العهد حترير يف اللسان هذا باستعمال انفرد الذي وهو العرباين، باللسان اإلجنيل كتب مىت أن فانيس

 للمؤمنني يهودية أرض يف العرباين باللسان اإلجنيل كتب مىت أن جريوم كتب: "املذكور الرابع الد من 439 الصفحة
 يف جريوم كتب: "املذكور الرابع الد من 441 الصفحة يف قال مث" اإلجنيل بصدق الشريعة ظل خيلط ومل اليهود، من

 ومل اليهـود،  من للمؤمنني العربانية واحلروف العرباين باللسان اليهودية األرض يف إجنيله كتب مىت أن املؤرخني فهرست
 كتب يف موجودة العرباين إجنيله نسخة أن على هو، من املترجم أن األمر اهذ وال باليونانية ترمجته أن األمر هذا يتحقق
 ِسـريا  أضالع من بريا يف كانوا الذين الناصرين بإجازة نقلها وأخذت تام، جبهد الشهيد بيمفَِلس مجعها اليت سريا خانة

 إن قيل: اكستائن كتب: "املذكور الرابع الد من 501 الصفحة يف قال مث ،"العربانية النسخة هذه يستعملون وكانوا
 الرابـع  الـد  مـن  538 الـصفحة  يف قال مث انتهى،" باليوناين الباقون وكتب بالعرباين كتب األربع من وحده مىت

 يف الردنر قال مث" باستدعائهم اليهود من للمؤمنني العرباين باللسان إجنيله كتب مىت إن قيل كريزاستم كتب: "املذكور
 والبـاقون  العـرباين  باللسان كتب األربع بني من وحده مىت أن دور اسي كتب: "اخلامس الد من 1371 الصفحة

 وتامالئن 4 ووالنت 3 وكسابن 2 وتيس أوكر بلرمن اختار: "تفسريه من الرابع الد يف هورن وقال ،"باليوناين كتبوا
 14 منـت  وتلـي  13 وسائمن 12 كالرك وإي 11 بل وكني 10 وأودن 9 وهارود 8 ومل 7 ومهند 6 وكيو 5

 22 فـانيس  وأىب 21 وسرل 20 وأرجن 19 نيس واري 18 وميكايلس 17 وكامت 16 ودوبن 15 تس وبري
 باللـسان  كتـب  اإلجنيل هذا إن بيس يب قول واملتأخرين املتقدمني العلماء من وغريهم 24 وجريوم 23 وكريزاستم

 بـيس،  ويوسي ميس، ولوى فلكت، ويو جسو، وايد زنْ ناِزين ِكري ِكري مثل أي وغريهم قوله، انتهى" العرباين
 تفـسري  ويف كتبـهم،  يف وغريمها وواتسن الردنر بأمسائهم صرح ممن وغريهم دور، واسي واكستائن، سيش، وااين
 القدماء نم كثري صرح لكن لسان بأي كتب اإلجنيل هذا أن املتأخر الزمان يف عظيم اختالف وقع "ورجردمينت دوايل

 مـىت  أن يعين (القدماء عليه اتفق الذي القول فَلْيعد فلسطني أهل لسان كان الذي العرباين باللسان إجنيله كتب مىت أن
  ".القسم هذا مثل يف فصالً قوالً) العرباين باللسان إجنيله كتب
 املـسيح  ألوهية تنكر كانت اليت نيةاألبيو الفرقة أن العربانية النسخة فقدان سبب: "واسكات هنري تفسري جامعو قال

 املـسيحية  امللة يف دخلوا الذين اليهود أو الناصريني إن: البعض وقال يروشامل، فتنة بعد وضاعت النسخة هذه حرفت
 إن إرينيـوس  قال: "تارخيه يف بيس يوسي وكتب منه، كثرية فقرات األبيونية الفرقة وأخرجت العرباين، اإلجنيل حرفوا
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 صرح بيس يوسي ألن غلط باليوناين إجنيله كتب مىت إن قال من: "لإلجنيل تارخيه يف ريو قال" بالعرباين جنيلهإ كتب مىت
  ".اليوناين ال بالعرباين إجنيله كتب مىت أن املسيحية امللة مرشدي من كثري وكذا تارخيه يف

 مع لكن باإلجنيل وأقر السالم، عليه موسى تصنيف من لبس يقيناً جعلي التوراة أن فيه أثبت ضخماً كتاباً كتب ونورتن
 مـسيحياً،  لكونه مدعياً كان ملا لكنه التثليث، أهل عند مبقبول ليس كالمه ولذلك فيه، الكثرية بالتحريفات االعتراف

 سـنة  املطبوع كتابه يف كتب: فأقول كالمه بنقل بأس فال أيضاً عندهم املعتربين القدماء كالم من الباب هذا يف ونقل
 مـىت  أن يعتقدون: "هكذا الكتاب ديباجة حاشية يف األول الد من 45 الصفحة يف بوسنت بلدة يف ميالدية 1837

 يف ليسوا الذين ذكر وأترك باالتفاق، واحد قوهلم األمر هذا إىل أشاروا الذين القدماء ألن العرباين باللسان إجنيله كتب
 العـرباين،  باللسان كتب بأنه أقروا وجريوم بيس، ويوسى وأرجن، س،وأرينيو بيس، يب إن وأقول االستناد، درجة غاية
 تـرى  كما بينهم، فيما الوقت ذلك يف كان التعصب ألن جداً عظيمة شهادة وهذه خبالفهم القدماء من أحد يقل ومل
 ال أصـل  وناينالي اإلجنيل إن التعصب ألجل خمالفوهم لقال ما شك قوهلم كان فلو املتأخرين، بني فيما الوقت هذا يف

 مـىت  أن نعتقد أن بد فال ما استحالة منها يلزم وال واحدة طريقة على اليت كله القدمي الزمان شهادة ترد مل فلو ترمجة،
 بـدل  رأيـت  بـل  حتقيق، إىل بسببه حنتاج الشهادة هذه على اعتراضاً احلني هذا إىل رأيت وما بالعرباين، إجنيله كتب

 قـوم  مـن  كانوا الذين املسيحيني عند موجودة كانت اإلجنيل هلذا العربانية النسخة أن على القدماء شهادة االعتراض
 العربانيـة  واحلروف العرباين، باللسان إجنيله كتب مىت أن املذكورة األقوال من فعلم" حمرفة غري أو كانت حمرفة اليهود

 دوايل بـه  أقـر  كمـا  فـصالً  قوالً الباب هذا يف قوهلم فيكون خبالفه، منهم أحد يقل مل هذا على متفقون والقدماء
 وجـه  علـى  املترجم اسم يعلم مل وأنه جريوم، عهد إىل مستعملة موجودة كانت العربانية النسخة وأن ورجردمينت،

 ال" واليونـاين  العـرباين  باللسانني إجنيله كتب مىت أن الغالب إن: "مر مبا اعترافه مع هورن قال ما أن فظهر التحقيق،
 عليـه  املسيح أحوال أكثر ورأى احلواريني، من كان مىت أن القدماء قول ويقوي برهان، بال الظن جمرد ألنه إليه يلتفت
 اليت األحوال يكتب أنه املواضع من موضع يف كالمه من لظهر اإلجنيل هذا مؤلف كان فلو البعض، ومسع بعينه، السالم
 عهـد  يف مهجـورة  كانـت  ما العادة وهذه وخلفاً، سلفاً العادة به جرت كما املتكلم، بصيغة  نفسه عن ولعبر رآها

 احلـال  هـذا  منها يظهر فإنه رسائلهم أا سلمت لو اجلديد العهد يف املندرجة رسائلهم إىل ترى أال أيضاً، احلواريني
 عشر التاسع بالبا إىل احلواريني أعمال كتاب وكذا بالسماع، كله اإلجنيل كتب ملا فإنه لوقا حترير إىل ترى أال للناظر،

 مـن  فكتـب  السفر يف بولس شريك صار ملا ذلك وبعد املتكلم، بصيغة نفسه عن يعرب وال احلال، هذا منهما يظهر ال
 أحـد  متسك فإن املتكلم بصيغة نفسه عن وعرب احلال، هذا منه يظهر حبيث احلواريني أعمال كتاب من العشرين الباب
 خبالف يتمسك وكيف األول، الباب يف عرفت كما الرتاع حمل يف عندنا مافه يوحنا وإجنيل السالم عليه موسى بتوراة
 من وعلم. لالعتبار موجب املذكور احلال منه يظهر حبيث فتحريره معترباً ثقة املؤلف كان وإذا قوي، برهان بال الظاهر
 هذا يف شائعاً كان تحريفال وأن األول، القرن يف متواتراً كان ما اإلجنيل هذا أن واسكات هنري تفسري جامعي كالم
 األصـل  يـسلم  مل فإذا لتركه، سبباً يكون ال بالفرض وقع وإن حتريفه، ألحد أمكن ملا وإال املسيحيني، يف أيضاً القرن
 الـذي  فاستس وقال. حمرفة كلها أا احلق بل الكامل، بالسند أيضاً صاحبها يعلم مل اليت بالترمجة السالمة يظن فكيف
: قـال  اجلرمين وبروفسر" تصنيفه من ليس مىت إىل املنسوب اإلجنيل إن: "الرابع القرن يف كيز ماين قةفر علماء من كان
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 عنـدهم  فهمـا  فيـه،  األوالن البابان يكن ومل مارسيوين فرقة عند كان اإلجنيل وهذا 7" كاذب كله اإلجنيل هذا إن"
 وأكثـر  وأنكرمهـا  ِولْيمس والقسيس تريين يوين فرقة اوتردمه إحلاقيان، البابان هذان إبيونية فرقة عند وكذا إحلاقيان،
  .نورتن اإلجنيل هذا مواضع

 تـسمى  بلـد  يف وسكن أتى مث: "هكذا مىت إجنيل من الثاين الباب من والعشرين الثالثة اآلية يف) عشر التاسع لشاهدا(
 هـذا  أغـالط  مـن " ناصريا سيدعى نهأ األنبياء قول ليكمل: "وقوله" ناصريا سيدعى إنه  األنبياء قول ليكمل ناصرة

: الكاثلـك  علماء قال كما ههنا أقول لكن األنبياء، إىل املنسوبة املشهورة الكتب من كتاب يف هذا يوجد وال اإلجنيل،
 حتريـف  أي: أقـول  مث املـسيحي،  الدين لعناد قصداً الكتب هذه ضيعوا اليهود لكن األنبياء، كتب يف كان هذا إن

 ممِفـِرد  ألـف  أخـرى  ملة ولعناد النفسانية، لألغراض قصداً اإلهلامية الكتب فرقة تضيع أن من أزيد يكون بالنقصان
: الثاين السؤال يف فقال امليالد، من 1843 سنة لندن بلدة يف الكتاب هذا وطُبع السؤال، بسؤاالت مساه كتاباً كاثلك

 عيسى أن منها أحد يف يوجد ال اآلن املوجودة ألنبياءا كتب ألن امنحت "مىت نقله ما يعين" هذا فيها كان اليت الكتب"
 ألجـل  كتباً ضيعوا اليهود ألن األنبياء كتب من كثري (امنحى مىت على التاسع تفسريه يف كريزاستم قال ناصريا يدعى

 مزقوا أم جداً األغلب هو وهذا كريزاستم، قول انتهى) بعضها وأحرقوا بعضها ومزقوا ديانتهم عدم ألجل بل غفلتهم
 األمـر،  هـذا  فعلوا املسيحية امللة مسائل إثبات يف الكتب ذه يتمسكون احلواريني أن رأوا ملا ألم وحرفوها الكتب
 كـثرية  كتباً أخرجوا اليهود (لطريفون املناظرة يف يقول جسنت إىل انظروا مىت، عنها نقل كتباً إعدامهم من هذا ويعلم

" امنحـت  الكثرية الكتب أن هذا من ويعلم) العتيق بالعهد تامة موافقة له ليس ديداجل العهد أن ليظهر العتيق العهد من
. ديانتـهم  عـدم  ألجـل  البعض وأحرقوا الكتب بعض مزقوا اليهود أن) األول: (أمران منه ويظهر ممفرد، كالم انتهى

 وإذا العـامل،  صفحة عن بإعدامهم الكتب هذه امنحت كيف ترى أال الزمان سالف يف سهالً كان التحريف) والثاين(
 اسـتبعاد  فأي السالف الزمان يف التحريف وقوع سهولة وعرفت اإلهلية، الكتب إىل بالنسبة الكتاب أهل ديانة عرفت
  .للمسلمني؟ نافعة كانت اليت بالعبارات أو بالكتب مثله فعلوا إم قلنا لو نقلي أو عقلي

 زمـان  يف وإخوتـه  يوكانيا ولد ويوشيا: "هكذا مىت إجنيل من ولاأل الباب من عشرة احلادية اآلية) العشرون الشاهد(
 زمـان  يف والدم وأن إخوة، له كانت يوكانيا وأن ليوشيا، صلبية أبناء وإخوته يوكانيا أن منها يظهر" بابل إىل اجلالء
 ال االبن ابن فهو يوشيا بن قيم يهويا ابن يوكانيا فألن) األول أما (بصحيحة ليست كلها الثالثة وهذه بابل، إىل اجلالء
 زمـان  يف يوكانيـا  فألن) الثالث وأما (إخوة ثالثة قيم يهويا ألبيه كان نعم إخوة، له كان ما فألنه) الثاين وأما (االبن
 اآلية فلتقرأ كامت قال: "كالرك آدم قال بابل، إىل اجلالء زمان يف تولد أنه ال سنة عشرة مثاين ابن كان بابل إىل اجلالء

 حمـصل ) أقول" (بابل إىل اجلالء زمان يف يوكانيا قيم يهويا وولد وإخوته، قيم يهويا يوشيا ولد: "هكذا" عشرة ديةاحلا
 مـن  سقط اللفظ هذه أن والظاهر ههنا، قيم يهويا لفظ يزاد أن بد ال أنه أيضاً كالرك آدم خمتار هو الذي كامت قول
 الثالثـة  األقـسام  شـواهد  صارت وملا الثالث، االعتراض يرتفع ال هذا ومع بالنقصان، التحريف وهذا عندمها، املنت

 كل ولدفع أقسامه جبميع التحريف دعوى إثبات يف يكفي القدر وهذا اإلطناب، من خوفاً عليها اكتفيت مائة التحريف
ـ  ههنـا  أورد لكـين  فيهـا  الربوتستنت علماء من تصدر مغالطة ولكل املسألة هذه يف جانبهم من يرد اعتراض  سمخ

  .الفائدة وزيادة للتوضيح حررت مما للخبري جواباا ظهر وإن مغالطات
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 كتبـهم  على واقف غري كان وملن للعوام، تغليط الربوتستنت علماء تقرير من األحيان بعض يف يظهر) األوىل املغالطة(
 يف ترى ال ولذلك لطة،املغا هذه عن التحرير يف وحيتاطون أحد يسبقهم ومل اإلسالم، بأهل خمتصة التحريف دعوى أن

 يف منـهم  ووقع التحريف، الكتاب أهل عادة أن صحيحة دعوى وخلفاً سلفاً واملوافق املخالف يدعي أقول رسائلهم،
) أراته (لفظا مها إسنادهم، كتب يف مستعملتني لفظتني معىن أبني األمر هلذا الشواهد إيراد قبل لكن  السماوية، الكتب
: املـيالد  مـن  1822 سنة املطبوع تفسريه من الثاين الد من 325 الصفحة يف هورن قال ،ِريديك ويريوس ولفظ

 وجـد  إذا إنه ميكايلس، قال ما العبارة اختالف يعين ريدنك ويريوس وبني الكاتب غلط يعين أراته بني احلسن الفرق"
 لكن الكاتب، سهو أو قصدياً حتريفاً تكون أن إما والباقية واحدة إال الصادقة تكون فال وأكثر العبارتني بني االختالف

 الكاتـب  أن صراحة علم وإذا العبارة، اختالف الكل على فيطلق شك بقي فإن غالباً، عسري غريها عن الصحيحة متييز
 واخـتالف  املـذكورين،  اللفظني بني فرق احملققني عند املختار املذهب فعلى" الكاتب غلط إنه فيقال كذباً ههنا كتب
 االعتراف عليه يلزم املذكور باملعىن العبارة باختالف أقر فمن عندنا، املصطلح التحريف هو بينهم فيما املصطلح ارةالعب

 مـا  علـى  ألفاً ومخسني ألف ومائة ميل، حقق ما على ألفاً ثالثني اإلجنيل يف االختالفات هذه مثل ووِجد بالتحريف،
 كلوبيـديا  إنسائي من عشر التاسع الد ويف احملققني آخر هو الذي شولز حتقيق على عدده يعلم ومل كريسباخ، حقق

 فـأورد  هـذا  علمت إذا ألف، ألف من أزيد االختالفات هذه مثل مجع تني وتيس أن بجر ِاسكَر لفظ بيان يف برتينيكا
 مـن  أنفـسهم  تعـد  اليت قالفر أقوال الثانية ويف املخالفني، أقوال أنقل األوىل اهلداية يف هدايات، ثالث يف الشواهد

 الفـرقتني  عند مقبولون هم الذين أقوال الثالثة ويف املبتدعني، من تعداا كاثلك وفرقة الربوتستنت فرقة لكن املسيحيني
 املـيالد،  مـن  الثانية املائة يف الوثنيني املشركني علماء من سلسوس كان) األوىل اهلداية  (إحدامها عند أو املذكورتني،

 ص [قـول  اجلـرمن  أهـل  من املشهورين العلماء من هو الذي إكهارن ونقل املسيحي، الدين إبطال يف كتاباً وكتب
 هـذا  مـن  أزيد بل مرات وأربع مرات ثالث أناجيلهم املسيحيون بدل: "هكذا كتابه يف املشرك الفاضل ذلك] 285
 أربـع  من أزيد عهده إىل أناجيلهم بدلوا انواك املسيحيني أن خيرب املشرك هذا إن فانظروا" بدلت مضامينها كأن تبديالً
 أوربـا  ديـار  يف جداً وكثرت الكتاب، أهل عند اليت السماوية الكتب وهذه واإلهلام النبوة تنكر اليت والفرقة مرات،

 فمـن  قـولني  نقل على فأكتفي الكالم لطال فقط التحريف يف أقواهلم نقلت لو بامللحدين الربوتستنت علماء ويسميها
 املعجـزات  إن الربوتـستنت  ملة قالت "منهم باركر قال العامل أكناف يف منتشرة هي اليت كتبهم إىل فلريجع زيدأ شاء

 يف تقـوم  أن تقدر ال املسألة هذه لكن خفيفة صدمة إليهما تصل أن عن واجلديد العتيق العهد حفظت واألبدية األزلية
 حتقيق على اكتفى لكنه استهزاء اإللزامي الدليل أورد كيف انظرواف" ألفاً ثالثون هي اليت العبارة اختالف عسكر مقابلة

 أكـسيهو  صـاحب  وقال علمت، كما ألف ألف بل ألفاً ومخسون ألف مائة بل ألفاً ثالثون هي اليت لقال وإالّ) ميل(
 فهرسـت  هـذه : "هكذا لندن بلدة يف امليالد من 1813 سنة املطبوع كتابه من التتمة من اخلامس الباب يف مومنهم
 اآلخـرين  املريدين أو احلواريني أو السالم عليه املسيح إىل نسبت إا املسيحيني القدماء من املشايخ ذكرها اليت الكتب
  :السالم عليه للمسيح

  )7 عدد السالم عليه عيسى إىل املنسوبة(
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 الـذي  زبـوره ). (وعظوال التمثيالت كتاب). (وبولس بطرس إىل رسالته). (آديسه ملك) 117 (إيكرس إىل رسالة(
). وظئرهـا  ومـرمي  املـسيح  رأس مسقط كتاب). (والسحر الشعبذات كتاب). (خفية واملريدين احلواريني يعلم كان

  ).السادسة املائة يف السماء من سقطت اليت رسالته(
  )8 عدد السالم عليها مرمي إىل املنسوبة(
 مـرمي  تاريخ). (وظئرها مرمي كتاب). (مرمي رأس سقطم كتاب). (سيليان سي إىل رسالتها). (أكناشس إىل رسالتها(

  ).السليماين واخلامت مرمي نسل كتاب). (ملرمي والكبار الصغار السؤاالت كتاب). (املسيح معجزات كتاب). (وحديثها
  )11 عدد احلواري بطرس إىل املنسوبة(
 مباحثـة ). (كليمـنس  إىل رسالته). (الثانية بطرس مشاهدات). (بطرس مشاهدات). (بطرس أعمال). (بطرس إجنيل(

 قيـاس  كتـاب ). (بطرس مسافرة كتاب). (بطرس وصالة آداب). (بطرس وعظ). (بطرس تعليم). (بني واي بطرس
  ).بطرس

  )9 عدد يوحنا إىل املنسوبة(
 كتـاب ). (حيدروبك إىل رسالته). (يوحنا حديث). (يوحنا مسافرة كتاب). (ليوحنا الثاين اإلجنيل). (يوحنا أعمال(

  ).يوحنا صالة آداب). (ليوحنا الثانية املشاهدات). (الصليب من ونزوله املسيح تذكرة). (مرمي وفاة
  )2 احلواري أندرياه إىل املنسوب(
  ).اندرياه أعمال). (أندرياه إجنيل(
  )2 احلواري مىت إىل املنسوب(
  ).مىت صالة آداب). (الطفوليت إجنيل(
  )2 احلواري فيلب إىل املنسوب(
  ).فيليب أعمال). (فيليب إجنيل(
  )1 احلواري برتوملا إىل املنسوب(
  ).برتوملا إجنيل(
  )5 احلواري توما إىل املنسوب(
  ).توما مسافرة كتاب). (توما مشاهدات). (املسيح طفوليت إجنيل). (توما أعمال). (توما إجنيل(
  )3 احلواري يعقوب إىل املنسوب(
  ).مرمي وفاة تابك). (يعقوب وصالة آداب). (يعقوب إجنيل(
  )3 املسيح عروج بعد احلواريني يف دخل الذي احلواري متياه إىل املنسوب(
  ).متياه أعمال). (متياه حديث). (متياه إجنيل(
  )3 مرقس إىل املنسوب(
  ).118) (برهاز شن يب كتاب). (مرقس صالة آداب). (املصريني إجنيل(
  )2 برنباه إىل املنسوب(
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  ).برنياه رسالة). (برنياه إجنيل(
  ) 1يودوشن إىل املنسوب(
  ).يوديوشن إجنيل(
  )10 بولس إىل املنسوب(
 أهـل  إىل الثالثة رسالته). (تسالونيقي أهل إىل الثالثة رسالته). (دوقيني ال إىل رسالته). (كله أعمال). (بولس أعمال(

 مـشاهدات ). (إليه سنيكا من وجواا نيكاس إىل رسالته). (جانبه من وجواا إليه قونثيوس أهل رسالة). (قورنثيوس
 رقيـة  كتاب). (بولس وعظ). (بولس إجنيل). (بولس ِكشن أنايب). (بولس ِوزنْ). (لبولس الثانية املشاهدات). (بولس
  ).وبولس بطرس ِسبت بِري). (احلية
 أكثـر  عنـد  الثبـوت  مسلم أكثرها اليت والرسائل واملشاهدات األناجيل طغيان ظهر ملا: "اكسيهومو صاحب قال مث

 أن الحظنـا  وإذا الربوتستنت، فرقة يسلمها كتب هي اإلهلامية الكتب أن يعرف فكيف أيضاً احلني هذا إىل املسيحيني
  ).اإلشكال يقع والتبديل لإلحلاق قابلة كانت الطبع صنعة إجياد قبل أيضاً املسلمة الكتب هذه

 اإلنكـار،  أشد عليه ومنكرة لبولس معاصرة املسيحية القرون من األول القرن يف كانت اإلبيونية الفرقة) الثانية اهلداية(
 متـى  إىل املنـسوب  اإلجنيل هلذا خمالفاً عندها اإلجنيل هذا كان لكن مىت، إجنيل تسلم وكانت مرتد، إنه تقول وكانت
 مـن  كـثري  وكذا البابان هذانف فيه، األوالن البابان يكن ومل املواضع، من كثري يف اآلن بولس معتقدي عند املوجود
 هـذه : "الفرقة هذه حال بيان يف تارخيه يف) بل قال (بالتحريف يرموا بولس ومعتقدو: الفرقة هذه عند حمرفة املواضع
 علـيهم  وحزقيل وأرمياء وسليمان داود اسم عن تنفر وكانت فقط، التوراة العتيق العهد كتب من تسلم كانت الفرقة

 البـابني  وأخرجـت  املواضـع  من كثري يف حرفته كانت لكنها فقط مىت إجنيل عندها اجلديد دالعه من وكان السالم،
 وتقـول  العتيـق،  العهـد  كتب مجيع ترد كانت للمسيحيني املبتدعة القدمية الفرق من املارسيونية والفرقة" منه األولني

 وهـذه  بـولس،  رساالت من رسائل وعشر الوق إجنيل إال أيضاً اجلديد العهد كتب مجيع ترد وكذا إهلامية، إاليست
 املـذكورة  الفرقة عند حمرفة اآلن املوجودة املذكورة الكتب هذا فعلى اآلن للموجودة خمالفة كانت عندها أيضاً املسلمة

 العهد كتب كون تنكر الفرقة هذه كانت: "الفرقة هذه حال بيان يف تارخيه يف) بل قال (بالتحريف، يرموا وخمالفوها
 رسـائل  مـن  وتسلم منه األولني البابني تسلم كانت ما لكن لوقا، إجنيل اجلديد العهد من تسلم وكانت إهلامية يقالعت

 لوقـا  إجنيـل  يف الفرقة هذه إنكار كان ما: أقول" خلياهلا خمالفاً كان ما أيضاً منها ترد كانت لكن رسائل، عشر بولس
 املواضع بعض: "تفسريه من الثامن الد يف لوقا إجنيل يف الفرقة هذه حتريف بيان يف الردنر صرح البابني، على مقصوراً

 الـسالم،  عليهمـا  حيىي من عيسى اصطباغ قصة األوالن البابان: هذه باإلسقاط أو بالتبديل لوقا إجنيل من غريوا اليت
 من أشعياء كتاب هوقراءت اهليكل، يف عيسى دخول وقصة إبليس، امتحان وقصة الثالث، الباب من املسيح نسب وحال
 يونس آية سوى "أيضاً اللفظ وهذا" عشر احلادي الباب من 51 و 50 و 49 و 32 و 31 و 30 اآلية الرابع الباب

 عـشر،  الثالث الباب من السادسة إىل األوىل اآلية من  عشر الثاين الباب من والعشرون والثامنة السادسة اآلية الرسول
 من عشر، الثامن الباب من 33 و 32 و 31 اآلية عشر، اخلامس الباب من والثالثني يةالثان إىل عشرة احلادية اآلية من

 مـن  عشرة الثامنة اآلية إىل التاسعة اآلية من عشر، التاسع الباب من واألربعني السادسة اآلية إىل والعشرين الثامنة اآلية



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

147

 مـن  51 و 50 و 37 و 36 و 25 و 16 اآلية والعشرين، احلادي الباب من 13 و 21 و 8 اآلية العشرين، الباب
 أيب وكتب والعشرين، الرابع الباب من 28 و 26 اآلية والعشرين، الثالث الباب من 43 اآلية والعشرين، الثاين الباب
 الثالـث  الد يف الردنر وقال ،"الرابع الباب من 39 و 38 اآلية أخرجوا: مل داكتر وقال كلها، األحوال هذه فانيس

 القرن يف الفرقة هذه علماء أعظم من كان الذي فاستس قول اكستائن عن ناقالً كيز ماين فرقة بيان ذيل يف تفسريه من
 وعيبوا باملكر وأجدادكم آباؤكم اجلديد العهد يف أحلقها اليت األشياء أنكر أنا فاستس قال: "املسيحية القرون من الرابع

 جمهول رجل صنفه بل احلواريون وال املسيح صنفه ما اجلديد العهد ذاه أن حمقق األمر هذا ألن وأفضليته احلسنة صورته
 اليت احلاالت من واقف غري أنه ظانني حتريره الناس يعترب ال أن من خوفاً احلواريني ورفقاء احلواريني إىل ونسب االسم،
 الفرقـة  هـذه  فعقيدة" ناقضاتوالت األغالط فيها توجد اليت الكتب ألف بأن بليغاً إيذاء لعيسى املريدين وآذى كتبها،
 التثليـث  أهـل  أن نداء بأعلى ينادي كان فهو املشهور، فاضلهم به صرح كما املذكور هذا اجلديد العهد إىل بالنسبة
 فيـه  يوجـد  وأنه تابعيهم، وال احلواريني تصنيف ال االسم جمهول رجل تصنيف وأنه اجلديد، العهد يف األشياء أحلقوا

  .الثالث الدعاوى هذه يف لصادق املبتدعة الفرقة من كان وإن الفاضل هذا إن ولعمري. والتناقضات األغالطُ
 ليس أنه بالدالئل وأثبت التوراة فأنكر الثالث املقصد من عشر الثامن الشاهد يف عرفت كما ضخماً كتاباً صنف نورتن

 هـذه  بل تصنيفه من متى إىل ملنسوبا اإلجنيل بأن االعتراف مع لكن باإلجنيل، وأقر السالم، عليه موسى تصنيف من
 إىل فلريجع شاء فمن بالدالئل، ادعاه ما إثبات يف جداً الكالم وأطال كثرية مواضع يف يقيناً واقع فيه والتحريف ترمجته،
 ونمنـاد  املبتدعني من التثليث أهل يعدها اليت املسيحية والفرق املخالفني أن اهلدايتني هاتني من فظهر املذكور، الكتاب
  .التحريف بوقوع القرن هذا إىل القرن أول من نداء بأعلى

 369 الـصفحة  يف كالرك آدم قال - 1: واملؤرخني املفسرين من املعتربين املسيحيني أقوال فيها أنقل) الثالثة اهلداية(
" الرب حال هو ذاوه كثريين هلم املؤرخون يكون الكبار أن األيام قدمي من الرسم هذا: "تفسريه من اخلامس الد من
 يقيناً وقعت بأا تقع مل اليت األشياء كتبوا وكانوا صحيحة، غري بيانام أكثر كان لكن "كثريين له املؤرخون كان يعين

 فألجـل  إجنيلـه،  لوقا فيها كتب اليت األرض يف كتبوا الذين املؤرخني سيما سهواً أو عمداً األخر احلاالت يف وغلطوا
" الـصحيح  احلـال  الديانة أهل ليعلم الصحة وجه على احلاالت مجيع علم لوقا يعطى أن سالقد روح استحسن ذلك
 آخـره  إىل" األشياء كتبوا كانوا وقوله "لوقا إجنيل قبل األغالط من اململوءة الكاذبة األناجيل وجود املفسر بإقرار فثبت
 البـاب  يف - 2. ديانام عدم على يدل" سهواً أو عمداً األخر احلاالت يف غلطوا "وقوله مؤلفيها حتقيق عدم على يدل

 املـسيح  بنعمة استدعاكم عمن باالنتقال أسرعتم أنكم من أعجب إين مث "-6 غالطية أهل إىل بولس رسالة من األول
 فثبت" املسيح إجنيل حيرفوا أن ويريدون يزعجونكم الذين من نفراً معكم إن بل بإجنيل ليس وهو "- 7" آخر إجنيل إىل
 كـان  أنه) والثاين (املسيح بإجنيل يسمى إجنيل احلواريني عهد يف كان أنه) األول: (أمور ثالثة بولس مقدسهم مكال من

 زمـان  يف املسيح إجنيل حتريف صدد يف كانوا احملرفني أن) والثالث  (مقدسهم عهد يف املسيح إلجنيل خمالف آخر إجنيل
 مـن  السادس الد يف كالرك آدم قال كالعنقاء، االسم إال ذلك دبع له بقي ما ألنه األخر الزمان عن فضالً مقدسهم
 وكثرة املسيحية القرون أول يف رائجة كانت الكاذبة الكثرية األناجيل أن حمقق األمر هذا: "املقام هذا شرح يف تفسريه

 األناجيـل  هذه من سبعني من أكثر ذكر ويوجد اإلجنيل، حترير على لوقا هيجت الصحيحة الغري الكاذبة األحوال هذه
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 ثالثـة  يف وطبعها الكاذبة األناجيل هذه مجع) سيوس فابري وكان (باقية األناجيل هذه من الكثرية واألجزاء الكاذبة،
 إىل احلـواري  إشارة ويعلم اإلجنيل، إطاعة مع اخلتان ووجوب املوسوية الشريعة إطاعة وجوب بعضها يف وبني جملدات
 حتريـر  وقبل لوقا، إجنيل قبل موجودة كانت الكاذبة األناجيل هذه أن املفسر إقرار نم فعلم" األناجيل هذه من واحد
 الد يف قال ملا موافق وهذا آخره، إىل" األحوال هذه وكثرة: "أوالً املفسر قال ولذلك غالطية، أهل إىل رسالته بولس
 املـراد  أن فثبـت " األناجيـل  هذه من حدوا إىل احلواري إشارة ويعلم: "ثانياً وقال عرفت، كما تفسريه من اخلامس
 علمـاء  مغالطـات  بعـض  من يظهر كما املصنف ذهن يف املرتكز معناه ال املدون اإلجنيل مقدسهم كالم يف باإلجنيل

  .الربوتستنت
 القياس، من القريب وهو احلق هو املسيح بإجنيل يسمى إجنيل احلواريني عهد يف كان أنه بولس كالم من فُهم ما) تنبيه(

 وليسنك وميكايلس وكوب لكلرك احملقق مال وإليه اجلرمن، علماء من املتأخرين من وكثري اكهارن الفاضل خمتار وهو
  .ومارس ونيمري

 أفعلـه  مـا  سـأفعلُ  لكين: "هكذا قورنثيوس أهل إىل لبولس الثانية الرسالة من عشر احلادي الباب يف) الثالث القول(
 هـم  هؤالء نظائر ألن "-13" به يفتخرون فيما مثلنا ليصريوا الفرصة يغتنموا أن يريدون  الذين عن الفرصة ألحجب

 الغدارين الكذابني الرسل أن نداء بأعلى ينادي فمقدسهم" املسيح برسل تشبهوا قد الغدارون والعملة الكذابون الرسل
 كـانوا  األشخاص هؤالء: "قامامل هذا شرح يف تفسريه يف كالرك آدم قال. املسيح برسل تشبهوا وقد عهده، يف ظهروا
 مـا  مقـصودهم  لكن وجيتهدون يعظون وكانوا األمر نفس يف املسيح رسل كانوا وما املسيح، رسل أم كذباً يدعون

  ".املنفعة جلب إال كان
 مـن  روح بكـل  األحباء أيها تؤمنوا فال: "هكذا األوىل يوحنا رسالة من الرابع الباب من األوىل اآلية) الرابع القول(

" العامل هذا إىل برزوا الكذبة األنبياء من كثرياً ألن ال، أم اللّه عند من هي هل تعلموا حىت األرواح امتحنوا بل األرواح
 هـذا  شـرح  يف كالرك آدم قال. عهده يف ظهروا الكذبة األنبياء من كثرياً أن بولس مثل ينادي أيضاً احلواري فيوحنا
 بالروح واملراد هكذا، جاء معترب رسول كل ألن يلهمين القدس روح أن يدعي ولاأل الزمان يف معلم كل كان: "املقام
 بالـدليل  املعلمـني  امتحنوا يعين األرواح امتحنوا بل قوله، يقول ما وفق على وأعلم الروح، أثَر بأين يدعي إنسان ههنا
 املفـسر  كالم من فعلم" اليهود من سيما القدس روح يلهمهم مل الذين املعلمني يعين الكذبة األنبياء من كثرياً ألن: قوله
 ومكـرهم  املـسيح  برسل تشبههم أن قبل فيما كالمه من علم وقد األول، الزمان يف اإلهلام يدعي كان معلم كل أن

  .جداً كثريين كانوا والرسالة اإلهلام فمدعو املنفعة وجلب املال لكسب كان وغدرهم
 كتـب  سـتة  كذلك السالم عليه موسى إىل منسوبة بالتوراة اآلن رةاملشهو اخلمسة الكتب أن كما) اخلامس القول(

 األسـرار،  كتـاب  املعراج، كتاب الصغري، اخلليقة كتاب املشاهدات، كتاب (التفصيل ذا أيضاً إليه منسوبة أخرى
 ونقل الرابعة، ةاملائ إىل العرباين باللسان يوجد أصله كان الستة الكتب هذه من الثاين والكتاب) اإلقرار كتاب. تستمنت

 مـن  الـسادسة  اآلية الكتاب هذا عن نقل بولس إنّ أرجن وقال كثرياً، تارخيه يف سيدرينس عنه نقل وكذا جريوم عنه
 القرن إىل موجودة كانت وترمجته غالطية، أهل إىل رسالته من السادس الباب من عشرة اخلامسة واآلية اخلامس، الباب

 وتكذيبـهم  تسليمهم من متعجب وإين ذلك، بعد كذباً جعلياً فصار ترنت، حمفل كذّبه القرن هذا ويف عشر، السادس
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 والكتـاب  منعوهـا،  شاؤوا وإذا سلموها مصلحة رأوا إذا واحد، عندهم امللكية واالنتظاميات اإلهلية الكتب حال ألن
: تفسريه من الثاين الد من 512 ةالصفح يف الردنر قال القدماء، بني معترباً كان إنه يعلم أيضاً الستة هذه من الثالث

 تعـد  الـستة  الكتب وسائر الكتاب هذا واآلن" رسالته من التاسعة اآلية الكتاب هذا عن نقل يهودا إن قال أرجن إن"
 هـذه  أن املظنون: "هورن قال صحيحة، إهلامية تعد اإلجنيل يف دخلت ما بعد عنها املنقولة الفقرات لكن حمرفة، جعلية
  .األول القرن أهل إىل الكتب هذه حمققهم فنسب" املسيحية امللة ابتداء يف اختِرعت عليةاجل الكتب

 سنة املطبوع تارخيه من األول الد من 65 الصفحة يف الثاين القرن علماء بيان يف املؤرخ موشيم قال) السادس القول(
 الـصدق  يـزداد  أن ألجل واخلداع ذبالك أن مشهورة مقولة وفيساغورس أفالطون رأي متبعي بني كان: "1832
 جزما هذا يظهر كما املسيح قبل املقولة هذه مصر يهود منهم أوالً وتعلم للتحسني، قابالن بل جبائزين ليسا اللّه وعبادة

 الـيت  الكـثرية  الكتب من األمر هذا يظهر كما املسيحيني يف السوء الغلط هذا وباء أثّر مث القدمية الكتب من كثري من
الـسالم،  عليـه  املسيح قبل اليهود عند الدينية املستحبات من واخلداع الكذب هذا صار فإذا" كذباً الكبار إىل سبتن 

  .فعلوا ما ففعلوا حد والكذب والتحريف للجعل بقي فما الثاين القرن يف املسيحيني وعند
 مقابلـة  يف الـشهيد  جسنت ذكر: "رخيهتا من الرابع الكتاب من عشر الثامن الباب يف بيس يوسي قال) السابع القول(

 33 الصفحة يف واتسن وقال ،"املقدسة الكتب من أسقطوها اليهود أن وادعى للمسيح بشارات عدة اليهودي طريفون
 بـأم  طريفون مباحثة يف اليهودي جستنن فيها ألزم اليت العبارات أن األمر هذا يف أشك ال إين: "هكذا الثاين الد من

 الكتـاب  من وأجزاء واليونانية، العربانية النسخة يف موجودة وأرينيوس جسنت عهد يف العبارات هذه نتكا أسقطوها
 جـيس  ِسلْبر كتب أرمياء، كتاب يف كانت إا جسنت قال اليت العبارة سيما نسخهما، يف اآلن توجد مل وإنْ املقدس،

 الرابـع  الباب من السادسة اآلية كتب ملا بطرس أن علمي إنه أرينيوس حاشية يف كريب داكتر وكتب جسنت حاشية يف
 ادعى: "هكذا تفسريه من الرابع الد من 62 الصفحة يف هورن وقال". خياله يف البشارة هذه كان األوىل رسالته من

 مـتم فه فـإن  املنجي ربنا طعام الفصح عيد طعام إن: للناس قال عزرا أن اليهودي طريفون مقابلة يف كتابه يف جسنت
 ومل بـه  تؤمنـوا  مل وإنْ أبـداً،  معمورة غري األرض هذه تكون فال به وآمنتم الطعام يعين العالمة هذه من أفضل الرب

 اآليـة  بـني  ما كان العبارة هذه أن الغالب: "تيكر وائي قال األجنبية،" لألقوام استهزاء سبب فتكونوا وعظه تسمعوا
 مـن  فظهر" جسنت يصدق كالرك إي وداكتر عزرا كتاب من السادس بابال من والعشرين والثانية والعشرين احلادية

 عديدة بشارات أسقطوا اليهود أن ادعى املسيحيني القدماء أجلة من كان الذي الشهيد جسنت أن املنقولة العبارات هذه
 أن واتسن وادعى وواتسن، كالرك وإي تيكر ووائي وِكريب جيس ِسلْبر الدعوى هذه يف وصدقه املقدسة، الكتب من
 وإن املقدس الكتاب من وأجزاء واليونانية، العربانية النسخة يف موجودة وأُرينيوس جسنت عهد يف  كانت العبارات هذه
 هـذه  يف صـادقني  اخلمـسة  ومؤيدوه قدمائهم أعظم ذلك يكون أن إما خيلو ال: فأقول نسخهما، يف اآلن توجد مل

 هـذا  يكـون  أن فيلـزم  صادقني غري يكونوا أنْ وإما املذكورة، العبارات بإسقاط ألبتة اليهود حتريف فثبت الدعوى،
 الـسابق،  القـول  يف املـذكورة  املشهورة املقولة إطاعة ألجل الشنيع األمر هلذا مرتكبني يقيناً حمرفني ومؤيدوه املقتدى

 مـن  حتريـف  يلزم األول الشق على ألنه أيضاً واتسن ادعاء على يلزم: أقول وكذا قطعاً، الزم الفريقني أحد فتحريف
  .نسخهما يف زادها من حتريف يلزم الثاين الشق وعلى شك، بال زماما بعد واليونانية العربانية عن أسقطها
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 جهالة ألجل املقدسة األناجيل على حكم: "تفسريه من اخلامس الد من 124 الصفحة يف الردنر قال) الثامن القول(
 فصححت القسطنطينية يف حاكماً ِمسالة فيها كان اليت األيام يف اناسطيثوس السلطان بأمر حسنة ليست بأا مصنفيها

 أـا  اجليـد  باإلسناد املذكور السلطان عهد يف القدماء عند وثبت إهلامية األناجيل هذه كانت لو: أقول" أخرى مرة
 غـري  العهد ذلك إىل كانت أا فثبت أخرى، مرة اوتصحيحه املصنفني جلهالة معىن فال وتابعيهم احلواريني تصنيفات

 علـى  التحريـف  فثبت وتناقضاا، أغالطها اإلمكان قدر على فصححوا إهلامية أا يعتقدون وكانوا إسنادها، ثابت
 أن األحيـان  بعض يف الربوتستنت علماء يدعيه ما أن وظهر للّه، واحلمد اإلسناد ثابتة غري أا وثبت يقيناً، وجه أكمل
 أن وظهر قطعاً، باطلٌ قط األزمنة من زماٍن يف املقدسة الكتب يف تصرف ما احلكام من وحاكماً السالطني من سلطاناً

  .القوة غاية يف األناجيل باب يف اجلرمن علماء من املتأخرين من وكثري إكهارن رأى
 اليهود إن: يقولون كانوا املسيحيني دماءوالق اكستاين أن األول املقصد من الثاين الشاهد يف عرفت قد) التاسع القول(

 وأن ،130 سنة يف عنهم التحريف هذا وصدر املسيحي، الدين ولعناد معتربة، غري اليونانية الترمجة لتصري التوراة حرفوا
: كات كين وقال السامرية، النسخة صحة القوبة باألدلة هيلز وأثبت القدماء، قال كما يقوالن كات وكين هيلز احملقق

  .له أصل ال قصداً حرفوه السامريني أن واجلديد العتيق كتب حمققو قال وما قصداً، التوراة حرفوا اليهود نإ
 النـاس  من وكثري السامرية، صحة ادعى كات كين أن األول املقصد من الثالث الشاهد يف عرفت قد) العاشر القول(

  .السامريني عداوة ألجل رفواح اليهود بأن وجيزمون هلا، جواب ال كات كين أدلة أن يفهمون
 يف وقعـت  بأنـه  املفسر كالرك آدم إقرار األول املقصد من عشر احلادي الشاهد يف عرفت قد) عشر احلادي القول(

 أن واألحـسن  عبثٌ، التطبيق يف واالجتهاد األخر املواضع إىل بالنسبة كثرية حتريفات العتيق العهد من التواريخ كتب
 لنـا  حصل بأنه عشر الثامن الشاهد يف إقراره عرفت وقد بالظفر، إنكاره على قدرة ال الذي ألمرا الوهلة أول يف يسلم

  .التواريخ كتب أعداد يف التحريف بوقوع كثرياً االستغاثة موضع
 هذا حرفوا اليهود أن خمتاره كالرك آدم أن األول املقصد من والعشرين الثاين الشاهد يف عرفت قد) عشر الثاين القول(

  .املنقولة األخر املواضع يف القوي بالظن املظنون هو كما قصدياً حتريفاً اليونانية والترمجة العرباين املنت يف املوضع
 اثـنيت  يف اليهود حتريف سلّم هورن أن األول املقصد من والعشرين الثالث الشاهد يف عرفت قد) عشر الثالث القول(

  .آية عشرة
 مر كتب سبعة صحة على أمجعت الكاثلك كنيسة أن الثاين املقصد من األول الشاهد يف عرفت قد) عشر الرابع القول(

 الربوتـستنت  علمـاء  وأن الالطينية الترمجة صحة على أمجعت وكذلك إهلامية، كوا وعلى الشاهد، ذلك يف تفصيلها
 القـرن  مـن  الكثرية اإلحلاقاتو التحريفات فيها وقع الترمجة هذه وإن الرد واجبة حمرفة املذكورة الكتب إن: يقولون
 فقـرات  أدخلـوا  املباالة غري من ناقلوها الالطينية، مثل التراجم من ترمجة حترف ومل عشر، اخلامس القرن إىل اخلامس
  .املنت يف احلواشي عبارات أدخلوا وكذا آخر، كتاب يف اجلديد العهد من كتاب بعض

 كـين  اختار ما اختار كالرك آدم أن الثاين املقصد من عشرينوال السادس الشاهد يف عرفت قد) عشر اخلامس القول(
 األقوال واختراع والغناء الصلوات باختراع املقدسة الكتب يزينوا أن يريدون يوسيفس عهد يف اليهود كان: فقال كات

 ِعزرا كتاب يف زيدت الذي والصدقة والنساء اخلمر حكاية وإىل أستري كتاب يف الكثرية اإلحلاقات إىل انظروا اجلديدة،
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 الكثرية اإلحلاقات وإىل دانيال، كتاب يف زيد الذي الثالثة األطفال غناء وإىل لِعزرا األول بالكتاب اآلن ويسمى ونحِميا
 مبـاالة  بال حيرفون فكانوا عندهم مذموماً كان ما الكتب لتزيني سبباً التحريف هذا كان ملا) أقول (يوسيفَس كتاب يف

 مـن  التحريفـات  بعض فكان السادس، القول يف ذكرها مر اليت عندهم املسلمة املشهورة املقولة على علموا إذا سيما
  .الدينية املستحبات

 األفاضـل  مـن  كثرياً بأن اعترف كالرك آدم أن الثالث املقصد من األول الشاهد يف عرفت قد) عشر السادس القول(
  .أصح ملوسى اخلمسة الكتب حق يف السامرية أن على

 الترمجة يف أيوب كتاب آخر يف اليت التتمة أن الثالث املقصد من عشر الثاين الشاهد يف عرفت قد) عشر السابع القول(
 احلـواريني،  عهـد  يف املسطورة الترمجة يف داخلة وكانت املسيح، قبل كتبت أا مع الربوتستنت، عند جعلية اليونانية
  .القدماء عند مسلمة وكانت

 ألجـل  كتباً ضيعوا اليهود أن كريزاستم قول الثلث املقصد من عشر التاسع الشاهد يف عرفت قد) شرع الثامن القول(
  .الكاثلك فرقة عند املختار هو وقوله البعض، وأحرقوا بعضها ومزقوا ديانتهم، عدم

 وكانـت  جداً قدمية رمجةالت هذه: "اليونانية الترمجة بيان يف تفسريه من الثاين الد يف هورن قال) عشر التاسع القول(
 املـشايخ  نقـل  ومـا  الفريقني، معابد يف دائماً تقرأ وكانت املسيحيني، والقدماء اليهود بني فيما االعتبار غاية معتربة

 يف منـها  ترمجت ِسريك ترمجة غري املسيحية الكنيسة سلمها ترمجة وكلُّ عنها إالّ يونانيني أو كانوا الطينيني املسيحية
 قبـل  مستعملة كانت اليت الالطينية والترمجة القدمية أتالك وترمجة إيوبك وترمجة واألرمنية، العربية ثلم أخرى ألسنة

 قبـل  ترمجت أا عندنا واحلق: "قال مث" الشرقية والكنائس اليونانية الكنيسة يف اليوم هذا إىل فقط هذه وتقرأ جريوم،
 واحـد،  دليـل   شهرته لكمال ويكفي: "قال مث" سنة ومثانني وست نيمبائت أو سنة ومثانني ومخس مبائتني املسيح ميالد
 كـانوا  ما وجريوم أرجن غري القدماء املشايخ ومجيع عنها، إال الكثرية الفقرات نقلوا ما اجلديد العهد مصنفي أن وهو

 الدين باب يف كانوا وإنْ سالنا وهؤالء باإلهلام، كتبوا للذين عنها النقل يف مقتدين وكانوا العرباين، اللسان على واقفني
 الترمجـة،  ـذه  راضـني  وكانوا الكتب، أصل هو الذي العربي  اللسان يعلمون ما ذلك مع لكنهم االجتهاد غاية يف

 وهـذه : "قـال  مث" وتعظمها مقدساً كتاباً تعتقدها كانت اليونانية والكنيسة مطالبهم، مجيع يف كافية يفهموا وكانوا
 يف معتربة هذه وكانت منها، يؤخذ السند وكان ومخسمائة، ألف إىل والالطينية اليونانية الكنيسة يف تقرأ كانت الترمجة
 موافقة ليست بأا هذه على ألسنتهم أطالوا الترمجة هذه من عليهم املسيحيون استدل ملا مث القرن، أول يف اليهود معابد
 وملـا  أيكوئال، ترمجة واختاروا تركوها مث منها الكثرية الفقرات يسقطون الثاين القرن ابتداء يف وجعلوا العربي، للمنت
 بسبب األغالط فيها ووقعت نقوهلا، فكثرت مدة إىل املسيحيني ويف املسيحي، القرن أول إىل اليهود يف مستعملة كانت
ـ " املنت يف واحلاشية الشرح عبارة ودخول الكاتبني غلط بسبب وكذلك قصداً اليهود عن صدر حتريف  بقـدر  هىانت
" حرفوهـا  املشرق ملحدي أن "1841 سنة املطبوع كتابه من 18 الصفحة يف الكاثلك علماء من وارد وقال احلاجة،

 يسقطون الثاين القرن ابتداء يف جعلوا: "أوالً قال حيث قصداً حرفوها اليهود أن الربوتستنت فرقة حمقق إقرار من فثبت
 عنـاد  ألجـل  عنهم صدر التحريف وهذا" قصداً اليهود عن صدر حتريف بسبب: "ثانياً قال مث" منها الكثرية الفقرات

 الذي القصدي التحريف ينكروا أن الربوتستنت لفرقة جمال فال املذكور، احملقق كالم مصرحفي هو كما املسيحي الدين
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 ـذا  االعتراف يف تانفالفرق. مسلم فيها القصدي التحريف أيضاً الكاثلك فرقة وعند الترمجة هذه يف اليهود عن صدر
 اليت املشهورة الترمجة هذه املسيحي الدين لعناد اليهود حرفت إذا الربوتستنت فرقة قول على: فأقول متفقتان التحريف

 وال اللّـه  خافوا وما وغرباً، شرقاً املسيحيني معابد مجيع يف وكذا سنة، أربعمائة إىل معابدهم مجيع يف مستعملة كانت
 العربانيـة  النسخة القصدي  بالتحريف حرفوا أم جيزم ال فكيف املشهورة، النسخة هذه يف حتريفهم روأث اخللق طَعن
 سـواء  حتـريفهم  وأثر الثاين؟ القرن إىل بينهم فيما مستعملة تكن مل بل املسيحيني، بني منتشرة تكن ومل أيديهم يف اليت
 آدم اختـار  وكمـا  عرفـت،  ما على واكستائن قدماءال قال كما املسيحي الدين عناد ألجل إما التحريف ذلك كان

 مع هورن به اعترف وكما عشر، الثاين القول ويف األول، املقصد من والعشرين الثاين الشاهد يف عرفت ما على كالرك
 القـول  ويف األول، املقـصد  من والعشرين الثالث الشاهد يف عرفت ما على آية عشرة اثنيت يف مواضع ستة يف تعصبه
 يف عرفـت  كمـا  العلماء، من وكثري كالرك وآدم كات كين خمتار هو كما السامريني عناد ألجل وإما عشر، الثالث
 يف املسيحيني فرق عن صدر كما بينهم فيما كان الذي للعناد وإما العاشر، القول ويف األول املقصد من الثالث الشاهد
 عـن  صدر القصدي التحريف هذا أن الثالثني القول يف وستعرف السابقة، األقوال يف عرفت كما وبعده، األول القرن
 يف كذلك يكونوا مل اآلخرين املسيحيني خمالفة ألجل زعمهم يف الصادقني املسيحيني وعن الديانة أهل من كانوا الذين

 لةاملقو به حكمت ما على الديانة مقتضى وعني الدينية، املستحبات مبرتلة عندهم كان هذا مثل ألن عجب وال زعمهم،
 يف للتحريـف  مقتـضيةً  كانت أخر لوجوه وإما السادس، القول يف ذكرها مر اليت القدماء، بني فيما املسلمة املشهورة

  .زماا
 الـرد  يف صـغرية  رسالة ألف وهو السالم، بعبد فسمى يدخان بايز املرحوم السلطان عهد يف اليهود أحبار بعض أسلم
 بيـان  يف هـو  الذي الثالث القسم يف فقال أقسام، ثالثة على مشتملة الرسالة هوهذ اهلادية، بالرسالة مساها اليهود على

 يف أن بالتلمود، عندهم املسمى التوراة تفاسري أشهر يف وجدنا قد أنا اعلم: "هكذا التوراة كلمات بعض تغيريهم إثبات
 ألنـه   إظهاره على خافوا فهم اةالتور اليهود أخبار من طلب قد امللك تلماي أن خبتنصر بعد وهو امللك، تلماي زمان
 ذلـك  ينكرها كان اليت الكلمات من شاء ما فغريوا اليهود أخبار من رجالً سبعون فاجتمع أوامره، لبعض منكراً كان
 قول على: وأقول بلفظه، كالمه انتهى" واحدة؟ آية على ويعتمد يؤمتن فكيف تغيريهم على أقروا فإذا منه، خوفاً امللك
 شـرقاً  كنائسهم بني املستعملة املسيحيني بني املشهورة الترمجة هذه مثل حرفوا إذا املشرق ملحدي إن الكاثلك علماء
 قـول  يـرد  فكيف نسخها يف حتريفهم وأثر هورن، حقق ما على سنة ومخسمائة ألف أيضاً كنيستكم يف سيما وغرباً
 هـذا  يف الـصادقون  هـم  واللّه ال. كنيستكم يف مستعملة كانت اليت الالطينية الترمجة حتريفكم يف الربوتستنت علماء
  .الباب

 العتيق العهد نسخ إن كات كين داكتر قال  "ببيل بيان يف  ياريس كلوييد إنسائي من الرابع الد يف) العشرون القول(
 يف كتبـت  كانـت  اليت  النسخ مجيع إن وقال هذا من واستدل وأربعمائة، وألف ألف بني ما كتبت موجودة هي اليت
 معتمـدة  كانت اليت للنسخ كثرية خمالفة ختالف كانت ألا لليهود، الشورى حمفل بأمر أعدمت الثامنة أو السابعة املائة

 علـى  مضى واليت توجد، قلما سنة ستمائة كتابتها على مضى اليت النسخ إن: أيضاً والْتن قال هذا إىل ونظراً عندهم،
 يف الربوتـستنت  فرقـة  اعتماد عليه الذي كات كين داكتر فأقر" الندرة غاية ففي سنة مثامنائة أو سنة سبعمائة كتابتها
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 النسخ إليه وصلت بل إليه وصلت ما والثامنة السابعة املائة يف كتبت كانت اليت النسخ أن العتيق العهد كتب تصحيح
 كـثرية  خمالفة ختالف كانت ألا األوىل النسخ ضيعوا اليهود أن وجهه وبني وأربعمائة، وألف ألف بني ما كتبت اليت

 وسـلم  عليـه  اللّه صلى حممد ظهور بعد حصل والتضييع اإلعدام هذا إن: أقول  والنت قال وهكذا املعتمدة، لنسخهم
 الرتبـة،  هذه إىل بلغ أثراً حتريفهم وأثر العامل، صفحة عن لنسختهم املخالفة النسخ مجيع امنحت فلما مائتني، من بأزيد

 عليه اللّه صلى حممد زمان بعد نسخهم يف للتحريف واسع جمال هلم فكان ا، يرضون كانوا اليت النسخ عندهم وبقيت
 كانـت  الطبـع  صنعة إجياد قبل الكتاب أهل كتب أن احلق بل الزمان، هذا بعد حتريفهم يف استبعاد فال أيضاً، وسلم
 لـوطر  متبعي حال رأيت كما أيضاً إجيادها بعد يبالون وال ميتنعون ال هم بل القرون من قرن كل يف للتحريف صاحلة
  .الثاين املقصد من والثالثني احلادي الشاهد يف ترمجته إىل بالنسبة

: يوشع كتاب مقدمة يف تفسريه من الثالث الد من 282 الصفحة يف هارسلي املفسر قال) والعشرون احلادي القول(
 املختلفة العبارات يف الصحيحة العبارة ألن النسخ اختالف من وظاهر فيه، ريب ال حرف املقدس املنت أن القول هذا"
 األحيان بعض يف دخلت جداً القبيحة العبارات أن اليقني من قريب أقول بل مظنون، األمر وهذا واحدة، إال تكون ال
 قـال  مث" تيقالع العهد كتب سائر من أكثر يوشع كتاب يف التحريفات أن على دليل يل يظهر مل لكن املطبوع، املنت يف
 بعـد  كان الناس عند كانت اليت النقول يف العربي املنت إن ألبتة صادق القول هذا: "الثالث الد من 275 الصفحة يف

 بعد ما وقت يف له حصلت اليت احلالة إىل بالنسبة التحريف حالة أشنع يف يسرية قبلية أيضاً قبلها لعل بل خبتنصر، حادثة
  .البيان إىل حمتاج غري فسرامل هذا فكالم" عزرا تصحيح

 كـان  أرجن أن على مدة مضت: "كتابه من الثالث الد من 283 الصفحة يف واتسن قال) والعشرون الثاين القول(
 وقـال . مبـاالم  وعـدم   وشرارم الكاتبني تغافل مثل خمتلفة أسباب إىل ينسب وكان االختالفات، هذه عن يشكو
  ".عظيماً اختالفاً فوجدت عندي كانت اليت نسخه قابلت اجلديد هدالع ترمجة أردت ملا إين: جريوم

 باللـسان  الكـثرية  الترمجات كان: "تفسريه من األول الد من املقدمة يف كالرك آدم قال) والعشرون الثالث القول(
 مواضـعها  وبعـض  التحريف، درجة غاية يف حمرفاً بعضها وكان جريوم، قبل موجودة املختلفني املترمجني من الالطيين
  ".جريوم يستغيث كما األخر للمواضع مناقضاً

 يف مهفري دكْتر قال 1841 سنة املطبوع كتابه من 18 و 17 الصفحة يف كاثلك وارد قال) والعشرون الرابع القول(
ـ  عليهـا  يتنبه حبيث مواضع يف) "العتيق العهد كتب يعين" (خرب اليهود أوهام إن: "كتابه من 178 الصفحة  ارئالق
 املترجم إن: "الربوتستنت علماء من عامل قال مث ،"عظيماً ختريباً املسيح بشارات اليهود علماء خرب: "قال مث" بسهولة
 خـري  إميام وإىل اليهود من الكاتبني إىل اخلطأ نسبة أن وعندي آخر، ج على اآلن اليهود ويقرأ ج، على قرأ القدمي

 حمافظـة  مـن  أقل اليهود يف كانت وبعده املسيح قبل الزبور حمافظة ألن وتساهله، ميالقد املترِجم جهل إىل نسبته من
  ".غناآم

 األصـفهاين  العابدين زين بن الشريف أمحد كتاب رد يف الراهب نولس كواد فيلبس كتب) والعشرون اخلامس القول(
 يف جـداً  كثرياً التحريف يوجد: "منه السادس الفصل يف فقال ،1649 سنة الكتاب هذا وطبع باخلياالت، مساه كتاباً

 بـن  يونثـا  رب نقل وكذا كله، التوراة بالكليس املشتهر اقيال رب ونقل سليمان، كتاب يف سيما القصاعية النسخة
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 رب ونقل لألنبياء، األخر  والكتب أشعياء، وكتاب السالطني، وكتاب القضاة، وكتاب نون، بن يوشع كتاب عزيال
 هذه حافظنا النصرانيون وحنن حرفوا كلهم وهؤالء وسليمان، واستري، وراعوث، أيوب، ابوكت الزبور، أعمى يوسف
 حتريـف  على يشهد عشر السابع القرن يف الراهب فهذا ،"أباطيلهم نسلم ال وحنن التحريف، إلزام اليهود لنلزم الكتب
  .اليهود

 الفقرات وجدت أنه اإلحلاق باب يف فليسلم: "األول الد من 68 الصفحة يف هورن قال) والعشرون السادس القول(
 فقـط  تسعة أي قليلة العرباين املنت يف احملرفة املقامات: "الثاين الد من 445 الصفحة يف قال مث " التوراة يف الكذائية

  ".أوالً ذكرنا كما
ـ  ـذا  األول جـيمس  السلطان إىل الربوتستنت فرقة من عرضحال وصل) والعشرون السابع القول(  إن. "ضمونامل

  ".ختميناً موضع 200 مائيت يف والتبديل والنقصان بالزيادة للعربي خمالفة صالتنا كتاب يف داخلة هي اليت الزبورات
 اجلهـال  وخدعوا احلق وأخفوا املطلب أفسدوا اإلنكليزيون املترمجون: "كارالئل مستر قال) والعشرون الثامن القول(

  ".الصدق من أحق والكذب النور من أحب الظلمة وعندهم معوجاً، يماًمستق كان الذي اإلجنيل مطلب وجعلوا
 مروجة هي اليت الترمجة إن: "قائالً اجلديدة للترمجة كونسل أراكني من بروتن مستر استدعى) والعشرون التاسع القول(
 يف العتيق العهد كتب باراتع حرفت املشهورة اإلنكليزية ترمجتكم إن للقسيسني وقال األغالط، من مملوءة إنكلترة يف

  ".النار ودخوهلم اجلديد العهد كتب حمصورين غري أناس لرد سبباً وصارت موضعاً، وأربعني ومثانية مثامنائة
 عـن  مينعين التطويل وخوف كاثلك، وارد كتاب عن نقلتها 29 و 28 و 27 القول يف املندرجة الثالثة األقوال وهذه
 قـول  بنقل وأكتفي نقلها، عن الْكَشح فأطوى الثالثة، للمقاصد املذكورة الشواهد يف هاأكثر وسيظهر أخر أقوال نقل

  .ثالثني املنقولة األقوال به وتصري سواه، ما نقل عن مغٍن التحريف أحناء اعتراف على حمتو آخر واحد
 الـذي  ريدنك ويريوس وقوع بأسبا بيان يف تفسريه من الثاين الد من الثامن الباب يف هورن قال) الثالثون القول(

  ".أربعة أسباب لوقوعه: "املغالطة هذه جواب صدر يف  معناه عرفت
 مـا  ألقى الكاتب على العبارة يلقي كان الذي إن) األول (وجوه على ويتصور وسهوه، الكاتب غفلة) "األول السبب(

 أحدها فكُتب متشاة، كانت واليونانية انيةالعرب احلروف أن) والثاين (كتب ما فكتب قوله، يفهم مل الكاتب أو ألقى،
 أصـل  فَِهـم  ما أو احلرف جزء عليه يكتب كان الذي اخلط أو خطاً اإلعراب ظن الكاتب أن) والثالث (اآلخر بدل

 وكتب كتب، ما مبحو يرض مل تنبه فلما موضع إىل موضع من انتقل الكاتب أن) والرابع (وغلط العبارة فأصلح املطلب
 شـيئاً  كتب ما فبعد شيئاً ترك الكاتب أن) واخلامس (أيضاً قبل كتبه ما وأبقى أخرى، مرة ترك كان لذيا املوضع من

 أخطـأ  الكاتب نظر أن) والسادس (آخر موضع إىل موضع من العبارة فانتقلت بعده املتروكة العبارة وكتب تنبه، آخر
 كاملـة  فهمه على فكتب املخففة األلفاظ فهم يف غلط الكاتب أن) والسابع (ما عبارة فسقطت آخر سطر على ووقع
 أو احلاشـية  عبـارة  فهموا بأم ريدنك ويريوس لوقوع عظيم منشأ وغفلتهم الكاتبني جهل أن) والثامن (الغلط فوقع

  ".فأدخلوها املنت جزء التفسري
 أن) والثاين (احلروف إعراب امنحاء) األول (وجوه على يتصور أيضاً وهو عنها املنقولة النسخة نقصان) الثاين والسبب(

 وفهـم  األخـرى،  الصفحة حبروف وامتزاج أخرى صفحة يف منها آخر جانب يف ظهر صفحة يف كان الذي اإلعراب
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 الفقـرة  هذه أن الثاين الكاتب يعلم فلم عالمة بال احلاشية على مكتوبة كانت املتروكة الفقرة أن) والثالث (منها جزًء
  .فغلط موضع أي يف تكتب

 يف الصحيحة العبارة فهم الكاتب أن) األول (وجوه على وقع أيضاً وهذا واإلصالح اخليايل التصحيح) الثالث ببوالس(
 هـذا  كان لكن غلطاً كانت وما القاعدة، حبسب غلط العبارة أن ختيل أو املطلب، فهم يف غلط أو ناقصة األمر نفس
 القاعـدة  حبسب الغلط إصالح على اكتفوا ما احملققني ضبع أن) الثاين (األمر نفس يف املصنف عن صدر الذي الغلطُ
 فيهـا  فـرق  هلم يظهر مل اليت املترادفة األلفاظ أو الفضول أسقطوا أو بالفصيحة  الفصيحة الغري العبارة بدلوا بل فقط

 ذلك وألجل اً،خصوص األناجيل يف وقع التصرف وهذا املقابلة الفقرات سووا أم وقوعاً الوجوه أكثر وهو) والثالث(
 بعـض  أن) والرابـع  (اليونانية للترمجة مطابقة العتيق العهد عن نقلها اليت العبارة لتكون بولس رسائل يف اإلحلاق كثر

  .الالطينية للترمجة مطابقاً اجلديد العهد جعل احملققني
 أو الديانة أو الديانة أهل من احملرف كان سواء  مطلبه ألجل أحد عن صدر الذي القصدي التحريف) "الرابع السبب(

 هـذه  بـسبب  منـه  أزيد أحد املالمة استحق وما مارسيون، من أزيد القدماء املبتدعني يف أحد ألزم وما املبتدعني من
 والدين، الديانة أهل من كانوا الذين عن صدرت القصدية التحريفات بعض أن حمقق أيضاً األمر وهذا الشنيعة، احلركة
 كالمـه  انتـهى " عليهـا  الوارد االعتراض ا يدفع أو مقبولة مسألة ا لتؤيد بعدهم ترجح التحريفات هذه وكانت
  .ملخصاً
 أذكـر  لكن تركتها طول ذكرها يف كان وملا األربعة، األسباب من سبب كل أقسام بيان يف كثرية أمثلة هورن وأورد
 البـاب  من واألربعون الثالثة اآلية قصداً ترك الًمث: "قال فاف كتاب من والدين الديانة أهل لتحريف نقلها اليت األمثلة
 البـاب  يف قصداً وترك أللوهيته، منافيةٌ للرب امللك تقوية أن ظنوا الدين أهل بعض ألن لوقا إجنيل من والعشرين الثاين
 اخلامـسة  اآليـة  يف )البكر ابنها (األلفاظ وهذه عشرة، الثامنة اآلية يف جيتمعا أن قبل األلفاظ هذه متى إجنيل من األول

 من اخلامسة اآلية يف عشر بأحد عشر اثين لفظ وبدل السالم، عليها ملرمي الدائمية البكارة يف الشك يقع لئال والعشرين،
 يهـودا  ألن بـولس،  علـى  الكذب إلزام يقع لئال قورنيثوس، أهل إىل لبولس األوىل الرسالة من عشر اخلامس الباب

 مرقس، إجنيل من عشر الثالث الباب من والثالثني الثانية اآلية يف األلفاظ بعض وترك قبل، مات قد كان األسخريوطي
 اخلامـسة  اآليـة  يف األلفـاظ  بعض وزيد أيرين، لفرقة مؤيدة أا ختيلوا ألم أيضاً املرشدين بعض األلفاظ هذه ورد

 كثري ويف التراجم، من وغريها وايوبك والعربية يةوالفارس السريانية الترمجة يف لوقا إجنيل من األول الباب من والثالثني
 مجيـع  هورن فبني" صفتان فيه السالم عليه عيسى أن منكرة كانت ألا كينس لويت فرقة مقابلة يف املرشدين نقول من

 دخلت ريوالتفس احلاشية عبارات أن ثبت إذا: فأقول السماوية، الكتب يف وقعت بأا وأقر التحريف يف احملتملة الصور
 أو زعمهم، يف القاعدة خالف على كانت اليت العبارات أصلحوا املصلحني أن وثبت وغفلتهم، الكاتبني جلهل املنت يف
 أـم  وثبـت  مترادفة، أو فضوالً ألفاظاً وأسقطوا  بالفصيحة الفصيحة الغري العبارات بدلوا أم وثبت األمر، نفس يف

 جعلوا احملققني بعض أن وثبت بولس، رسائل يف اإلحلاق كثر ذلك وألجل خصوصاً ناجيلاأل يف املتقابلة الفقرات سووا
 أيـضاً  والديانـة  الدين أهل أن وثبت قصداً، حرفوا ما حرفوا املبتدعني أن وثبت الالطينية للترمجة مطابقاً اجلديد العهد
 التحريـف  دقائق من دقيقة فأية بعدهم، ترجح محتريفا وكانت االعتراض، لدفع أو املسألة لتأييد قصداً حيرفون كانوا
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 اجلـاه  وترك بتركها راضني كانوا وما الصليب، عبادة حيبون كانوا الذين املسيحيني إن اآلن قلنا لو استبعاد؟ وأي باقية
 بعـدهم  التحريـف  هذا ورجح ظهوره، بعد اإلسالم لدين نافعة كانت اليت العبارات بعض يف هكذا حرفوا واملناصب

 مقابلة يف صدر الذي التحريف من عندهم اهتماماً أشد التحريف هذا كان ملا بل فرقهم، مقابلة يف حتريفام رجح ماك
  .ذاك ترجيح من أشد أيضاً ترجيحه كان فرقهم

 أن عليـه  كان بل ا شهد ملا حمرفة كانت ولو العتيق، العهد كتب حبقية شهد السالم عليه املسيح أن) الثانية املغالطة(
 يوجـد  ومل واجلديد، العتيق العهد لكتب اللفظي التواتر يثبت مل إنه أوالً: اجلواب يف فأقول التحريف، على اليهود يلزم
 يف أسِتري كتاب حق يف منها نبذاً عرفت وقد األول، الباب من الثاين الفصل يف عرفت كما مصنفيها إىل هلا متصل سند

 حـق  يف وسـتعرف   الثالث، املقصد من عشر الثامن الشاهد يف متى إجنيل حق ويف الثاين، املقصد من األول الشاهد
 والديانة الدين أهل من التحريف وثبت فيها، التحريف أنواع مجيع ثبت قريب عن اإلنشاد نشيد وكتاب أيوب، كتاب
 عنـدنا،  مشكوكة كتبال هذه فصارت الثالثني، القول يف قريب عن عرفت كما االعتراض دفع أو املسألة لتأييد أيضاً
 آخـر  يف الديانة أهل من املسيحيون زادها إحلاقية تكون أن جيوز ألا الكتب هذه آيات ببعض علينا االحتجاج يتم فال

 هـذه  ورجحـت  كيـز،  مـاين  وفرقة املارسيونية والفرقة األبيونية، الفرقة مقابلة يف الثالث القرن يف أو الثاين القرن
 هـذه  وكانـت  كنـيس،  ويـويت  أيرين فرقة مقابلة يف فعلوا كما املقبولة، ملسألتهم ؤيدةم لكوا بعدهم التحريفات
 عرفت وقد أكثرها، أو كلها إما العتيق العهد كتب تنكر كانت املذكورة الثالثة الفرق ألن بعدهم، ترجح التحريفات

 املارسـيونية  الفرقـة  حال بيان يف تارخيه يف) بل وقال (األوىل املغالطة جواب من الثانية اهلداية يف األوىل الفرقة إنكار
 العهد كتب وسائر التوراة إن: وتقول الشر خالق وثانيهما اخلري خالق أحدمها إهلان يوجد أنه تعتقد الفرقة هذه كانت"

  .كالمه انتهى" اجلديد للعهد خمالفة كلها وهذه الثاين، اإلله أعطاها العتيق
 غـري  اليهود إله إن تقول كانت: "الفرقة هذه حال بيان يف تفسريه من الثامن لدا من 486 الصفحة يف الردنر وقال
 يف تفـسريه  مـن  الثالث الد يف الردنر وقال ،"لإلجنيل خمالفة كانت ألا موسى شريعة حملو عيسى وجاء عيسى، أيب

 كل يف العتيق للعهد املقدسة الكتب تسلم كانت ما كلها الفرقة هذه أن على املؤرخون اتفق: "كيز ماين فرقة حال بيان
 وأنبيـاء  موسى كلَّم والشيطان اليهود أنبياء الشيطان خدع: هكذا الفرقة هذه عقيدة أركالس أعمال يف وكتب وقت،
 وأقول" ولصوص سراق إم هلم قال املسيح بأن يوحنا إجنيل من العاشر الباب من الثامنة باآلية تتمسك وكانت اليهود
 أعـداد  فيها بين ما ألا كلها الكتب هذه سند  منها يثبت فال إحلاقية، غري أو إحلاقية كوا عن النظر طعناق لو: ثانياً
 الـيت  وثالثـني  تسعة كانت العتيق العهد من اليهود يف املستعملة الكتب أن يعلم فكيف أمساؤها وال كلها الكتب هذه

 وكان أيضاً دانيال كتاب الكتب هذه يف ألن الكاثلك فرقة يسلمها اليت وأربعني ستة أو الربوتستنت، فرقة اآلن يسلمها
 أيضاً، دانيال بنبوة يعترفون كانوا ما بل إهلامياً، يسلمونه ال يوسيفس غري منهم املتأخرون وكذا واملسيح معاصر اليهود

 يعتـرف  السالم، عليه ملسيحا بعد وكان املتعصبني، اليهود علماء ومن املسيحيني عند معترب هو الذي املؤرخ ويوسيفس
 فيها فقط كتاباً وعشرون اثنان عندنا بل بعضاً بعضها يناقض ألوف كتب عندنا ليس: "يقول فقط القدر ذا تارخيه يف

 كتـاب  وثالثة موسى، موت إىل اخللق ابتداء من العامل بيان فيها ملوسى مخسة منها إهلامية وهي املاضية، األزمنة أحوال
 مشتملة كتب أربعة والباقي أردشري، السلطان زمان إىل السالم عليه موسى موت من أزمنتهم أحوال فيها األنبياء كتبها
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 فرقة وعند كتاباً، عشر سبعة التوراة غري بين ألنه املتداولة الكتب هذه حقية شهادته من يثبت فال" وثنائه اللّه محد على
 هـذا  ألن عشر، سبعة يف داخالً كان الكتب هذه من كتاب أي نأ يعلم مل ذلك ومع كتاباً، وأربعون واحد الكاثلك
 يوجدا مل وإن الكتابني هذين أن فالظاهر تارخيه، يف أيضاً آخرين كتابني املشهور كتابه سوى حزقيال إىل نسب املؤرخ

 وعلمـاء  كريزاسـتم  أن الثالث املقصد من عشر التاسع الشاهد يف عرفت وقد عشر، سبعة يف داخلني عنده كانا اآلن
 فيجوز البعض، وأحرقوا البعض ومزقوا ديانتهم، عدم ألجل بل غفلتهم، ألجل كتباً ضيعوا اليهود أن يعترفون الكاثلك

 لفرقـة  وال الربوتـستنت،  لفرقة جمال ال اآلن أفصلها اليت الكتب أقول بل عشر سبعة يف داخلة الكتب هذه تكون أن
 املفقودة والكتب عشر سبعة يف داخالً أكثرها يكون أن فيجوز العتيق، العهد من افقدا ينكروا أن لغريمها وال الكاثلك

 العدد، سفر من والعشرين احلادي الباب من عشرة الرابعة اآلية يف ذكره جاء الذي الرب حروب سفر) األول: "(هذه
 لتعلـيم  السفر هذا كتب سىمو أن الغالب "واسكات هنري تفسري ويف الثاين املقصد من العاشر الشاهد يف عرفت وقد

 البـاب  مـن  عشرة الثالثة اآلية يف ذكره جاء الذي اليسري كتاب) والثاين" (مواب أرض حدود بيان فيه وكان يوشع
 عـشرة  الثامنة اآلية يف ذكره جاء وكذا الثاين، املقصد من عشر الثامن الشاهد يف عرفت كما يوشع كتاب من العاشر

 ألـف  أحـدها  السالم عليه لسليمان كتب ثالثة) واخلامس والرابع والثالث (الثاين لصموئي سفر من األول الباب من
 كما أيضاً باق اآلن إىل األمثال هذه من وشيء ، أمثال آالف ثالثة وثالثها املخلوقات، تاريخ وثانيها زبورات، ومخسة

 قـال  األول، امللوك سفر من الرابع الباب من نيوالثالث والثالثة والثالثني الثانية اآلية يف الثالثة هذه ذكر وجاء ستعرف،
 تنسب اليت األمثال: "والزبورات األمثال حق يف والثالثني الثانية اآلية شرح ذيل تفسريه من الثاين الد يف كالرك آدم
ـ  أول مـن  التسعة األبواب إن البعض قول سلم وإن ختميناً، وعشرون تسعمائة أو تسعمائة سليمان إىل اآلن  ابالكت

 إن فقط اإلنشاد نشيد زبورات ومخسة ألف من وبقي ختميناً ومخسون فستمائة السالم عليه سليمان تصنيف من ليست
 الزبور أن واألصح فيها، بداخل ليس سليمان اسم عنوانه على املكتوب املائة بعد الذي والعشرين السابع الزبور إنَّ قلنا

 لقلـوب  حصل: "املخلوقات تاريخ حق يف والثالثني الثالثة اآلية شرح يف الق مث" تعليمه ألجل داود أبوه صنفه املذكور
 الذي صموئيل تصنيف السلطنة قوانني كتاب) السادس" (أبدياً فقداناً املخلوقات تاريخ فقدان ألجل عظيم قلق العلماء
) الثامن (و صموئيل، تاريخ) السابع (األول، صموئيل سفر من العاشر الباب من والعشرين اخلامسة اآلية يف ذكره جاء
 التاسـع  البـاب  مـن  الثالثني اآلية يف الثالثة هذه ذكر وجاء الغيب، الرائي جد تاريخ) التاسع (و النيب، ناثان تاريخ

 هـذه : "تفسريه من الثاين الد من 1522 الصفحة يف كالرك آدم قال األيام، أخبار من األول السفر من والعشرين
  ".مفقودة الكتب

 البـاب  من عشرة اخلامسة اآلية يف ذكرمها وجاء الغيب، والرائي عيد كتاب) عشر احلادي (و مسعيا، كتاب) اشرالع(
 والرائي عيد مشاهدات) عشر الثالث (و النيب، أحيا كتاب) عشر الثاين (و األيام، أخبار من الثاين السفر من عشر الثاين

 ذكر اآلية هذه ويف األيام، أخبار من الثاين السفر من التاسع الباب نم والعشرين التاسعة اآلية يف ذكرمها وجاء الغيب،
 ،"مفقودة كلها الكتب هذه: "تفسريه من الثاين الد من 1539 الصفحة يف كالرك آدم قال أيضاً، النيب ناثان تاريخ

 الثـاين  السفر من العشرين لبابا من والثالثني الرابعة اآلية يف ذكره وجاء حنايت ابن النيب هو يا كتاب) عشر الرابع (و
 كـان  وإن رأسـاً،  مفقود اآلن الكتاب هذا: "الثاين الد من 1562 الصفحة يف كالرك آدم قال األيام، أخبار من
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 السلطان حال فيه كان الذي النيب أشعياء كتاب) عشر اخلامس" (األيام أخبار من الثاين السفر تأليف وقت يف موجوداً
 مـن  الثـاين  السفر من والعشرين السادس الباب من والعشرين الثانية اآلية يف ذكره وجاء اآلخر، إىل األول من عزياه
 الـسادس " (رأساً مفقود الكتاب هذا: "تفسريه من الثاين الد من 1573 الصفحة يف كالرك آدم قال األيام، أخبار
 الثانية اآلية يف ذكره وجاء بالتفصيل، كتوباًم حزقياه السلطان حال فيه كان الذي النيب أشعياء مشاهدات كتاب) عشر

 اخلامسة اآلية يف ذكرها وجاء يوشياه، على النيب أرمياء مرثية) عشر السابع (األيام، أخبار من الثاين السفر من والثالثني
ـ  هذه شرح يف كالرك آدم قال األيام، أخبار من الثاين السفر من والثالثني اخلامس الباب من والعشرين  هـذه : "ةاآلي

 مرثيتـه  املرثية هذه تكون أن ميكن وال اآلن مفقودة املرثية هذه: "ورجردمينت دوايل تفسري ويف ،"اآلن مفقودة املرثية
 كتـاب ) عشر الثامن" (يوشياه موت على كانت وهذه صدقياه، وموت أورشليم، حادثة على املشهورة ألن املشهورة
 1676 الـصفحة  يف كالرك آدم قال حنميا كتاب من عشر الثاين الباب من ةالثالث اآلية يف ذكره وجاء األيام، تواريخ

 بـل  الكذائي الفهرست فيها يوجد ال ألنه عندنا هي اليت الكتب يف يوجد ال الكتاب هذا: "تفسريه من الثاين الد من
 البـاب  من السابعة اآلية يف ذكره جاء الذي ملوسى العهد سفر) عشر التاسع (و ،"اآلن مفقود هو آخر كتاباً هذا كان
 مـن  واألربعني احلادية اآلية يف ذكره جاء الذي سليمان أعمال كتاب) والعشرون (اخلروج، سفر من والعشرين الرابع
 كتابـه  غري آخرين كتابني حزقيال إىل ينسب يوسيفس أن عرفت وقد األول، سالطني كتاب من عشر احلادي الباب

 الربوتـستنت  فرقة تقدر وال وعشرين اثنني املفقودة الكتب صارت فحينئذ يحيني،املس عند معترب مؤرخ وهو املشهور،
 يف وطبع اهلند، بلسان وهو الصدق مبرآة املسمى كتابه يف الكاثلك علماء من أنكلس طامس وقال إنكارها، على أيضاً
  ".نعشري من بأقل ليست املقدسة الكتب من املفقودة الكتب أن على العامل اتفق: "1851 سنة

 املـسلمة  الكتب يف اآلن توجد وال القدمية، اإلسالمية الكتب يف توجد الكتاب أهل عن املنقولة البشارات بعض) تنبيه(
 منـسوبة  كانت كتب مخسة أن يوسيفس بشهادة يثبت نعم - املفقودة الكتب هذه يف موجودة كانت فلعلها عندهم،

 عرفت كما الكتب هذه خيالف ألنه خالفه، الظاهر بل اآلن داولةاملت اخلمسة هذه أن يعلم ال لكن عهده يف موسى إىل
 اعتقاده مع ضرورة بال التوراة خيالف أن يتصور فال متعصب، يهودي وهو األول، املقصد من والثاين األول الشاهد يف

 إن: قلنا هلا احلواريونو هو وشهد املسيح، عهد يف كانت املتداولة الكتب هذه أن سلمنا لو ثالثاً وأقول اللّه، كالم بأنه
 األشـخاص  تـصنيف  كانت سواء الوقت ذلك يف اليهود عند كانت الكتب هذه أن فقط القدر هذا شهادم مقتضى
 ولـيس  كاذباً، وبعضها صادقاً بعضها يكون أو صادقة فيها املندرجة احلاالت كانت وسواء تكن، مل أو إليهم املنسوبة
 واحلواريـون  املسيح نقل لو بل البتة، صادق فيها مندرج حال كل وأن إليه، املنسوب تصنيف كتاب كل أن مقتضاها

 جزء يف املسيح صرح لو نعم - حتقيقه إىل حيتاج ال حبيث املنقول، صدق نقلهم جمرد عن يلزم ال الكتب هذه عن شيئاً
 مشكوك سواه وما ألبتة، دقاًصا فيكون بالتواتر، أيضاً تصرحيه وثبت اللّه عند من أنه أحكامها من حكم أو أجزائها من

 هلم كان ما وإال األمر آخر إليه رجعوا الربوتستنت فرقة حمققو بل واجتهادي، برأيي هذا أقول وال التحقيق، إىل حمتاج
 يف بيلي الربوتستنت فرقة حمقق قال وجودهم، من أوربا ديار وامتألت ملحدين، يسموم الذين أيدي من مفر أو ملجأ
 مـن  التوراة إن قال شفيعنا أن ريب ال: "لندن بلدة يف 1850 سنة املطبوع كتابه من الثالث القسم نم الثالث الباب
 رجاالً املذهب يف كانوا الذين اليهود أن الحظنا إذا سيما اللّه غري من ووجوده ابتداؤه يكون أن أستبعد وأنا اللّه جانب
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 وصـفاته  اللّـه  ذات يف مسائلهم وكانت بالتوحيد، الصقني كانوا أطفاالً والصلح احلرب فن مثل األخر األشياء ويف
 علينا وجيب العتيق، العهد كاتيب أكثر نبوة سلم شفيعنا أن ريب وال الكثرية، باآلهلة قائلني اآلخرون الناس وكان جيدة،
 أن أو منـه  كتاب كل أن أو حقة منه فقرة كل أو كله العتيق العهد أنّ وأما احلد، هذا إىل نذهب أن املسيحيني معشر
 السلـسلة   إلقاء إنه هذا على زائداً أقول فال عليه مدعى املسيحي الدين جعل لو األمور هذه ففي واجب مؤلفيه حتقيق
 يسلموا لشفيعنا املعاصرون اليهود وكان عموماً، تقرأ كانت الكتب هذه الصورة هذه يف ضرورة، بال مصيبة يف كلها

 املـسيح  أن النتيجـة  هذه غري واالستعمال الرجوع هذا من يثبت ال لكن واستعملوها يهاإل رجعوا واليهود واحلواريون
 هـذه  أن فقط القدر هذا وإال إهلامية، فهي اللّه جانب من إا البشارات من بشارة حق يف صراحة قال إذا السالم عليه

 لكن اليهود، لكتب جيدة شهادة الن املقدسة الكتب الصورة هذه ففي الوقت، ذلك يف ومسلمة مشهورة كانت الكتب
 خاصـة  معاملـة  لكل بأا األوقات بعض يف بينت لليت ألبتة مباينة اخلاصية وهذه الشهادة، هذه خاصية نفهم أن بد ال

 وعلمـتم  أيـوب  صرب مسعتم قد: "رسالته يف يعقوب قال العلة، تلك قياس مع أمر كل لعلة بل رأي كل والستحكام
 يعقـوب  شهادة وفهمت قدمياً، وجوده يف بل أيوب حقية يف ومباحة نزاعاً املسيحية العلماء بني أن مع" الرب مقصود

 كمـا  "ثاوس تيمو إىل الثانية رسالته يف بولس وقال يسلمونه اليهود وكان وقته يف كان الكتاب هذا أن فقط القدر هلذا
 أن يعلـم  ومل العتيـق  العهد يف يوجدا مل ناالمسا وهذان" الصدق خيالفون هؤالء وكذا موسى خالفا وميرباس ياناس أن

 هذا كان إن الكتاب عن نقل بولس أن ههنا ختيل ما أحداً لكن الرواية من علمهما أو الكاذبة الكتب عن نقلهما بولس
 الـسؤاالت  هذه ألجل مبتلى يكون أن عن فضالً الرواية صدق إلثبات عليها مدعياً نفسه هو جعل وال مكتوباً، احلال
 األخر، احلاالت حتقق أمر فألي ال، أم موسى خالفا وميرباس ياناس أن حتقيق على موقوفني ورسالته حتريره ونيك حبيث
 ويانـاس  أيـوب  تـاريخ  شـهادة  من أفضل شهادة اليهود تواريخ لفقرات يوجد ال أنه التقرير هذا من غرضي وليس

 صـدق  اجلديـد  العهد يف العتيق العهد عن فقرة لنق من يلزم ال أنه ومقصودي آخر، وجه على أختيل أين بل وميرباس،
 قاعـدة  تقـرر  أن جـائز  وال حتقيق إىل مبناها هو الذي اخلارجي دليلها اعتبار اعتبارها يف حيتاج ال حبيث الفقرة تلك

 آخـر،  لكتاب تقررت ما القاعدة هذه ألن كاذبة كتبهم مجيع تكن وإال صادق كتبهم من قول كل أن اليهود لتواريخ
 إبِط يف يدخلون إم هكذا غالباً املاضية األيام من وتالميذه تر وايل رسم أن ألجل ضرورياً األمر هذا بيان علمت وإين

 مـن  وبعـضها  األمر، نفس خالف على املعىن بيان عن اعتراضام بعض ونشأ املسيحية، امللة على يصولون مث اليهود
 لكل تصديق اآلخرين واألنبياء موسى رسالة على القدماء واملعلمني سيحامل شهادة أن هذه اعتراضام مبىن لكن املبالغة،
" املـسيحية  امللـة  على واجبة العتيق العهد يف مندرج حال كل وضمانة اليهود تواريخ من قول قول ولكل جزء، جزء
  .كالمه انتهى
 يف بـل  أيوب حقية يف نزاعاً ملسيحيةا العلماء بني إن قال وما ال أم لكالمي مطابق حمققهم كالم إن اللبيب أيها فانظر

 ميكـايلس  وكذا اليهود علماء من مشهور عامل هو الذي ديز مماين رب ألن القوي االختالف إىل فأشار قدمياً وجوده
 حكايـة  وكتابـه  األوقات، من وقت يف مسماه كان وما فرضي، اسم أيوب إن قالوا وغريهم واستاك ومسلر وليكلرك

 علـى  زمانه يف اختلفوا بوجوده القائلون مث األمر، نفس يف كان إنه قالوا وغريمها ووانتل امتوك كاذبة، وقصة باطلة،
 للقـضاة  معاصـراً  كان إنه: بعضهم] 2 [وقال. السالم عليه ملوسى معاصراً كان إنه: بعضهم] 1 [فقال: أقوال سبعة



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

160

] 4 [وقـال . إيـران  سـلطان  أردشري أو روس هلاسي معاصراً كان إنه: بعضهم] 3 [وقال. السالم عليه يوشع وبعد
 إنه: بعضهم] 6 [وقال. السالم عليه لسليمان معاصراً كان إنه: بعضهم] 5 [وقال. ليعقوب معاصراً كان إنه: بعضهم

 قـال  كنعـان،  إىل السالم عليه إبراهيم فيه جاء الذي الزمان قبل كان إنه: بعضهم] 7 [وقال. لبختنصر معاصراً كان
 بلـده  غـوط  يف اختلفوا  وكذا" ضعفها على كاف دليل اخلياالت هذه خفة إن: "الربوتستنت فرقة حمققي من هورن
 بوجـارت  فقـال : أقوال ثالثة على إقليم، أي يف كان بأنه كتابه من األول الباب من األوىل اآلية يف ذكره جاء الذي

 وهيلـز  ومـاجي  لود وقال دمشق، بِشع يف إنه وإجلن ميكايلس وقال العرب، إقليم يف إنه وغريهم وكامت وأسباهم
 أشعياء أو سليمان أو أيوب أو  اليهود بأنه الكتاب هذا مصنف يف وكذا أدومية اسم غوط إن املتأخرين وبعض وكود

 مث الـسالم،  عليه موسى أو  اليهود آل من رجل أو عزرا أو حزقيال أو منسا للسلطان" معاصر االسم جمهول رجل أو
 إنـه  أرجن وقال العرباين، اللسان يف صنفه السالم عليه موسى أن على املتقدمني فبعض األخري بالقول القائلون اختلف
 املقـصد  من عشر الثاين الشاهد يف عرفت كما الكتاب ختم موضع يف اختلفوا وكذا العرباين، إىل السرياين من ترمجه

 متـصل  سـند  عندهم يوجد ال الكتاب أهل أن على كاف دليل هذا. وجهاً وعشرين أربعة من اختالف ففيه الثالث،
 ذمـاً  الكتاب هذا اخلامس القرن يف كان الذي يودور القسيس وذم يقولون، ما والتخمني بالظن يقولون بل لكتبهم،
 هذا إن فانظروا" حمضة قصة الكتاب هذا إن: "قال لوطر الربوتستنت لفرقة األعظم اإلمام أن كاثلك وارد ونقل كثرياً،

 وليكلـرك  وميكايلس ديز مماين رب حتقيق على والكاثلك الربوتستنت عند املسلمة الكتب يف داخل هو الذي الكتاب
 الربوتـستنت  فرقـة  إمام رأي وعلى للذم قابل يودور رأي وعلى كاذبة، وقصة باطلة حكاية وغريهم واستاك ومسلر
 أنـه  فرضنا فلو أشخاص، إىل بالغيب رمجاً ينسبونه بل املصنف يتعني ال خمالفيهم قول وعلى إليه، يلتفت ال بأن حري

 األول الشاهد يف عرفت وقد إهلامياً، كونه يثبت ال ملنسا معاصر االسم جمهول رجل أو آله من رجل أو  اليهود تصنيف
 اسـم  يعلم وال سنة، وستني وأربع ثلثمائة إىل املسيحيني القدماء عند مقبول غري كان أستري كتاب أن الثاين املقصد من
 كتاب حال وكذا لوكْيس، يف امي عليه الشبهة وأظهر سيش وااين زن ونازي وكرى ميلتو ورده أيضاً، بالقطع نفهمص

 وسـنت  وقال بصدقه يعترفان ال ولكلرك وسيمن أيوب، كتاب ذم كما كثرياً، ذماً يودور القسيس ذمه اإلنشاد نشيد
 ونقـل  موضوع، كتاب أنه الظاهر: مسلر وقال اإلهلامية، لكتبا من خيرج أن بد ال ِفسقي غناء هو: املتأخرين وبعض
 كانـت  فلو أيضاً أخر كتب حال وهكذا" العتيق العهد من الكتاب هذا خيرج أن بد ال قال كاستيليو أن كاثلك وارد

 احـشة الف االختالفات هذه ألمثال كان ملا العتيق العهد كتب من جزء جزء كل لصدق مثبتة واحلواريني املسيح شهادة
 مـن  البـاب  هذا يف السعي غاية هو بيلي قال ما أن فاإلنصاف أصالً، مساغٌ وخلفاً سلفاً املسيحية العلماء بني الواقعة

 األول املقـصد  من عشر السادس الشاهد يف عرفت وقد ال كيف املفر، هلم يوجد ال قال مبا االعتراف وبدون جانبهم،
 يف داخـل  أيضاً السفر وهذا األيام، أخبار من األول السفر يف غلط عزرا أن على متفقون واملسيحيني اليهود علماء أن

 مث الغلـط؟،  هـذا  تصديق يف يقولون فماذا بيلي حتقيق يسلموا مل فإذا زعمهم، على حقيتها املسيح شهد اليت الكتب
 قـول  قول ولكل جزء زءج لكل تصديق واحلواريني املسيح شهادة أن واحملال التقدير فرض على سلمنا لو رابعاً: أقول
 مـن  وكريزاستم واكستاين وجسنت املسيحيني العلماء مجهور مذهب أن ثبت قد ألنه أيضاً يضرنا فال الكتب هذه من
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 علمـاء  مـن  وواتسن ومهفري كالرك وآي يتكر ووائي كريب ودكتر جيس وسلرب الكاثلك كافة ومذهب القدماء
  .مفصالً الثالثة اهلداية يف عرفت كما واحلواريني، حاملسي بعد الكتب حرفوا اليهود أن الربوتستنت

 الثالثـة  املقاصد يف عرفت  كما حرفوا اليهود إن: ويقولون املواضع، أكثر يف يضطرون أيضاً الربوتستنت علماء وكافة
 ذلـك  مـع و واحلواريني السالم عليه املسيح زمان حمرفة أكانت فيها بالتحريف يقرون اليت املواضع إن: نسأهلم فاآلن

 جيتـرئ  ال أمر واألول بعدهم؟، حرفت بل كذلك تكن مل أو الكتب هذه من قول وقول جزء جزء كل بصدق شهدوا
 ثبت لو قالوا وما بعدها وقع الذي للتحريف الشهادة تضر فال املقصود وهو الشهادة، ينايف ال والثاين ديانة، له من عليه

 هلـذا  مـساغ  ال املسيحيني من القدماء مجهور مذاق على) أقول (لفعلا هذا على املسيح أللزمهم اليهود من التحريف
 لـيس  اإللزام إن: فأقول مذاقهم عن النظر قطعنا ولو ويوخبوم، يلزموم وكانوا عهدهم يف التحريف وقع بل الكالم،

 لكـون  موجبـاً  تالفاًاخ املواضع من كثري يف خمتلفتان والسامرية العربانية النسخة أن ترون أال مذهبهم، على بضروري
 نـزاع  الفريقني وبني األول، املقصد من الثالث الشاهد يف ذكره مر موضع املواضع هذه ومن ألبتة، حمرفاً غلطاً أحدمها

 ومجهور السامريني، مع احلق أن على ومتبعوه كات كين ودكتر اآلخر، الفريق احملرف أن منهما كل يدعي وخلفاً سلفاً
 الـسالم  عليـه  موسى موت بعد املوضع هذا حرفوا السامرية أن ويزعمون اليهود، مع احلق نأ على الربوتستنت علماء

 وما سنة، ومخسني وإحدى بتسعمائة املسيح ميالد قبل السامرية عن صدر زعمهم على التحريف فهذا سنة، خبمسمائة
 ألـزم  فمـا  خاصة الباب هذا يف سيحامل عن سامرية امرأة سألت بل اليهود، وال السامريني احلواريون وال املسيح ألزم

 إن: وقـال  الـسكوت  ذا كات كين دكتر استدل ولذلك للسامريني، مؤيد الوقت هذا يف وسكوته سكت بل قومها
 املواضـع  من وكذا األول، املقصد من والثالث الثاين الشاهد يف عرفت كما احملرفون هم اليهود بل حرفوا ما السامريني
 أيضاً نزاع وفيه العربانية، إىل بالنسبة السامرية يف العشرة األحكام على زائد واحد حكم يوجد إنه عاملوض هذا املذكورة

  .الفريقني أحد احلواريون وال املسيح ألزم وما وخلفاً، سلفاً
 الديانة لأه يتجاسر أن فيبعد حقكم يف تدعون كما الديانة أهل من كانوا أيضاً واملسيحيني اليهود إن) الثالثة املغالطة(

 وقـع  وإذا األوىل، املغالطـة  وجـواب  الثالثة املقاصد طالع من على ظاهر جواا): أقول (القبيح األمر هذا مثل على
 كـان  بل حمل آخر إىل يتجاسر أن فيبعد املغالط، لقول بقي فما وخلفاً سلفاً علماؤهم به وأقر يقيناً، بالفعل التحريف

 القـول  يف نقلـها  مر اليت املشهورة املقولة حبسب الدينية املستحبات مبرتلة واملسيحيني اليهود من القدماء يف األمر هذا
  .األوىل املغالطة جواب من الثالثة اهلداية من السادس

 كتابكم يف ميكن ال كما ألحد التحريف ميكن فال وغرباً شرقاً منتشرة كانت املقدسة الكتب نسخ إن) الرابعة املغالطة(
 فـأي  بإقرارهم بالفعل التحريف وقع فإذا األوىل، املغالطة وجواب الثالثة املقاصد طالع من على ظاهر جواا): أقول(

 كانت الطبع صنعة إجياد قبل الكتب هذه ألن الفارق مع قياس ايد القرآن على الكتب هذه وقياس إمكانه، لعدم حمل
 على املشرق وملحدو اليهود حرف كيف ترى أال يف،التحر عن مانعاً يكون حبيث اشتهارها كان وما للتحريف، قابلة

 اشـتهار  مـن  أزيـد  كان وغرباً شرقاً اشتهارها أن مع اليونانية، الترمجة الكاثلك وفرقة الربوتستنت فرقة به أقرت ما
 ىلاألو املغالطـة  جـواب  من الثالثة اهلداية من عشر التاسع القول يف علمت كما حتريفهم أثر وكيف العربانية، النسخة
 كما طبقة كل يف والقرآن التحريف، عن ماِنعين القرون من قرن كل يف كانا وتواتره اشتهاره فإن ايد القرآن خبالف
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 هذا يف فليجرب الباب هذا يف شاكاً كان ومن املسلمني، أكثر صدور يف حمفوظاً كان فكذا الصحائف يف حمفوظاً كان
 شـخص  ألـف  من أكثر وقت كل يف وجد مصر جوامع من فقط األزهر معاجلا يف ارب رأى لو ألنه أيضاً الزمان

 عـن  ختلو ال مصر من اإلسالم قرى من صغرية قرية كل ووجد التام، التجويد سبيل على كله للقرآن حافظني يكونون
 والـصنائع  لومالع إىل التام وتوجههم باهلم فراغ مع املسيحيني من الطبقة هذه يف أوربا ديار مجيع يف يوجد وال احلفاظ،
 بـل  فقط، األزهر اجلامع يف املوجودين احلفاظ عدد يساوي حبيث اإلجنيل حفاظ عدد عدداً املسلمني من أكثر وكوم

 هـذه  يف فقـط  اإلجنيل جلميع حافظاً يكون أيضاً أحداً مسعنا ما وحنن عشرة، يبلغ أوربا ديار مجيع يف عددهم يكون ال
 قريـة  مقابلة يف ليسوا الباب هذا يف املسيحيني من أوربا ديار فجميع أيضاً، وغريه راةللتو حافظاً يكون أن فضالً الطبقة
 مـصر،  أهـل  من والبغالني احلمارين مقابلة يف خاصة األمر هذا يف القسيسني من الكبار وليس مصر، قرى من صغرية
 مـع  أيـضاً  الطبقة هذه يف احملمدية األمة يف ويوجد الكتاب، أهل يف التوراة حبفظ يمدح السالم عليه النيب عزيز وكان
 البـديهي  الفضل هو وهذا اإلسالم، ديار مجيع يف القرآن حفاظ من ألف مائة من أزيد األقطار أكثر يف اإلسالم ضعف

  .الطبقات من طبقة كل يف ترى لنبيهم معجزة أيضاً األمر وهذا ولكتام، وسلم عليه اللّه صلى حممد ألمة
 بـتعلم  مشتغلني الصبيان ورأى اهلند بالد من تفور سهار بلدة يف مكتب يف اإلنكليز أمراء من أمري ماًيو جاء) حكاية(

 فقـال  كله؟، القرآن منهم أحد أحفظ: األمري فقال ايد، القرآن: فقال. هذا كتاب أي: املعلم فسأل وحفظه، القرآن
 اطلب: املعلم فقال أمتحن، القرآن وأعطين منهم واحداً لباط: فقال استبعد مسع فلما منهم عدة إىل وأشار نعم،: املعلم
 جلميـع  حـافظ  أنه تيقن فلما مواضع يف وامتحنه عشر أربعة أو عشرة ثالثة ابن كان منهم واحداً فطلب شئت أيهم

 مـن  صـيب  صدر من كتابته ميكن للقرآن، ثبت كما الكتب من لكتاب تواتر ثبت ما أنه أشهد: وقال تعجب، القرآن
  .األعراب وضبط األلفاظ، صحة غاية مع يانالصب
 نسخة كتب السالم عليه موسى كان) األول األمر (كتبهم يف التحريف وقوع استبعاد ا يزول أموراً عليك أورد وأنا

 الـشهادة  صـندوق  جنـب  يف ووضـعها  مبحافظتها وأوصاهم إسرائيل بين كرباء وسائر األحبار إىل وسلمها التوراة
 النـسخة  هـذه  فكانـت  إسرائيل، بين مساع ألجل العيد يوم يف السنني من سبعة سبعة كل بعد ناسال إىل وإخراجها
 حال تغري الطبقة هذه انقرضت فلما السالم، عليه موسى وصية على األوىل الطبقة وكانت الصندوق جنب يف موضوعة

 وحـسنت  الـسالم،  عليه داود سلطنة أول إىل حاهلم كان وهكذا أخرى، ويسلمون تارة يرتدون فكانوا إسرائيل بين
 ضـاعت  املـذكورة  االنقالبات ألجل لكن مؤمنني، وكانوا السالم عليه سليمان سلطنة وصدر السلطنة تلك يف حاهلم
 وجـد  ما عهده يف الصندوق سليمان فتح وملا ضاعت مىت جزماً يعلم وال الصندوق، جنب يف املوضوعة النسخة تلك
 من الثامن الباب من التاسعة اآلية يف مصرح هو كما فيهما مكتوبة فقط العشرة األحكام كانت ذينالل اللَّوحني غري فيه

 حيـث  حبوريـت  موسى وضعهما اللذان احلجريان اللوحان إال التابوت يف يكن ومل: "هكذا وهي األول امللوك سفر
 علـى  السالم عليه سليمان سلطنة خرآ يف العظيم االنقالب وقع مث" مصر أرض من وأخرجهم إسرائيل بين الرب عاهد

 وبـىن  األصـنام  وعبد األزواج بترغيب عمره آخر يف تعاىل باللّه والعياذ سليمان ارتد بأن املقدسة كتبهم به تشهد ما
 تفـرق  بأن األول من وأشد أعظم انقالب وقع موته وبعد بالتوراة، غرض له بقي ما وثنياً أو مرتد صار فإذا هلا، املعابد
 وصار جانب، يف  والسبطان جانب يف أسباط عشرة فصارت سلطنتني، الواحدة السلطنة وصارت إسرائيل بين أسباط
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 الـسبطني  على سلطاناً سليمان بن رحبعام وصار اإلسرائيلية، السلطنة تلك ومسيت أسباط عشرة على سلطاناً يوربعام
 سـرير  علـى  جلـس  ما بعد يوربعام ألن لطنتنيالس بني واالرتداد الكفر وشاع يهودا، سلطنة السلطنة تلك ومسيت
 إىل هـاجر  الكهنة من التوراة ملة على منهم بقي ومن األصنام، وعبدوا معه، العشرة األسباط وارتدت ارتد، السلطنة

 بـأن  اللّـه  أبادهم مث األصنام عابدين كافرين كانوا سنة ومخسني مائتني إىل العهد هذا من األسباط فهذه يهودا، مملكة
 تلـك  وعمـروا  قليلـة،  شرذمة إال اململكة تلك يف أبقوا وما املمالك، يف وفرقوهم فأسروهم عليهم  األسوريني سلط

 ومسيـت  وتوالـدوا  وتناكحوا فتزاوجوا شديداً، اختالطاً بالوثنيني القليلة الشرذمة هذه فاختلطت الوثنيني من اململكة
 وجـود  وكان بالتوراة، غرض األسباط هلذه كان ما اإلسرائيلية السلطنة آخر إىل يوربعام عهد فمن السامريني أوالدهم
  .اإلسرائيلية والسلطنة العشرة األسباط حال هذا.العنقاء كوجود اململكة تلك يف التوراة نسخ

  
 سـلطاناً،  عشرون سنة وسبعني واثنتني ثلثمائة إىل السالم عليه سليمان موت بعد من يهودا سلطنة سرير على وجلس
 كـل  حتـت  ووضعت ، رحبعام عهد يف األصنام عبادة وشاع املؤمنني، من أكثر السالطني هؤالء من دوناملرت وكان
 بيـت  أبـواب  وسـدت  أورشليم، بلدة من وناحية جانب كل يف للبعل املذابح بنيت آخذ عهد ويف وعبدت، شجرة
 بيت أثاث مجيع وب مصر لطانس تسلط األوىل املرة ففي مرتني املقدس وبيت أورشليم ب عهده قبل وكان املقدس

 اشـتد  شـديدمث  باً السلطان وبيت اللّه بيت وب املرتد إسرائيل سلطان تسلط الثانية املرة ويف السلطان، وبيت اللّه
 الـوثن  ووضـع  املقدس، بيت فناء يف األصنام مذبح وبىن وثنيني اململكة تلك أهل أكثر صار حىت منسا عهد يف الكفر
 سـرير  على آمون بن يوشيا جلس وملا ابنه، آمون عهد يف الكفر حال كان وهكذا املقدس، بيت يف يعبده كان الذي

 يف والـشرك  الكفر رسوم وهدم املوسوية، امللة لترويج متوجهني وأراكينه هو وكان نصوحاً، توبة اللّه إىل تاب السلطنة
 سـلطنته،  سين من سنة عشرة سبع إىل التوراة نسخة وجود مسع وال أحد رأى ما ذلك مع ولكنه واالجتهاد، اجلد غاية
 الكاتب، شافان وأعطاها املقدس بيت يف التوراة نسخة وجد أنه سلطنته من عشر الثامن العام يف الكاهن حلقيا ادعى مث

 البـاب  يف مصرح هو كما إسرائيل، بين عصيان على احلزن ألجل ثيابه شق مضمونه يوشيا مسع فلما يوشيا على فقرأ
 هـذه  على يعتمد ال لكن األيام، أخبار من الثاين والسفر والثالثني الرابع والباب الثاين، امللوك سفر من والعشرين الثاين

 كـانوا  األصـنام  وسـدنة  األصنام بيت جعل مث آخذ، عهد قبل مرتني ب البيت ألن حلقيا قول على وال النسخة،
 أن مـع  رآه، وال التـوراة،  اسـم  أيضاً يوشيا سلطنة من اًعام عشرة سبعة إىل أحد مسع وما يوم، كل البيت يدخلون
 املدة، هذه إىل يوم كل يدخلون الكهنة وكانت املوسوية، امللة التباع االجتهاد غاية يف كانوا والرعايا واألمراء السلطان
 ملا فإنه حلقيا خمترعات من إال كانت ما النسخة فهذه أحد، يراها وال البيت يف النسخة تكون أن العجب كل فالعجب

 النـاس  أفـواه  من إليه وصلت اليت اللسانية الروايات من مجعها املوسوية، امللة اتباع إىل واألراكني السلطان توجه رأى
 السالم، عليه موسى إىل نسب مجع ما فبعد وتأليفها، مجعها يف املدة هذه إىل وكان صادقة، غري أو صادقة كانت سواء
 املسيحيني وقدماء اليهود متأخري عند الدينية املستحبات من كان احلق وإشاعة امللة لترويج والكذب االفتراء هذا ومثل
 يوشـيا  سـلطنة  من عشر الثامن العام يف التوراة نسخة وجدت إنه وأقول هذا عن ههنا النظر أقطع لكين عرفت، كما

 الكفـر  وأشـاع  ارتد السلطنة يرسر على ياهوحاز وجلس مات وملا حياته، مدة سنة عشرة ثالث إىل معمولة وبقيت
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 ابنـه  جلس مات وملا كأخيه أيضاً مرتداً كان وهو السلطنة، سرير على أخاه وأجلس وأسره مصر سلطان عليه وتسلط
 بيـت  وكـرت  املقدس، بيت وب إسرائيل بين من غفري جم مع خبتنصر وأسره وعمه، كأبيه مرتداً وكان السرير على

 يف التوراة تواتر إن: فأقول هذا علمت فإذا - أخيه ابن مثل أيضاً مرتداً وكان السلطنة، سرير على عمه وأجلس امللك،
 ما ذلك ومع التواتر، ا يثبت وال عليها اعتماد ال عهده يف وجدت اليت والنسخة يوشيا زمان قبل منقطع عندي اليهود
 يوشـيا  أوالد بني والكفر االرتداد رجع ملا أنه والظاهر. حاهلا يعلم مل وبعدها سنة، عشرة ثالث إىل إال معمولة كانت
 نقلها بقاء أو بقاؤها فرض ولو الدمني، بني املتخلل كالطهر االرتداد أزمنة بني وجودها وكان خبتنصر حادثة قبل زالت

  .األوىل هي احلادثة وهذه خبتنصر حادثة يف زواهلا فاملظنون
 وربطـه  عينيه قلع مث أوالً، عينيه قدام أوالده وذبح فأسره عليه خبتنصر هأجلس الذي السلطان هذا بغى ملا) الثاين األمر(

 الكرباء بيوت ومجيع جليل مرتل وكل أورشليم بيوت ومجيع امللك وبيت اللّه بيت وأحرق بابل إىل وأرسله بالسالسل
 األرض مـساكني  من اململكة تلك وعمر وسباهم، إسرائيل بين شعوب سائر وأسر أورشليم سور وهدم بالنار، أحرقها

 العهـد  كتب مجيع وكذا التوراة انعدم احلادثة هذه ويف لبختنصر، الثانية احلادثة هي وهذه وفالحني، كرامني وضعفائها
 عرفت كما أيضاً الكتاب أهل عند مسلم األمر وهذا رأساً، العامل صفحة عن احلادثة هذه قبل مصنفة كانت اليت العتيق
  .األول املقصد من عشر السادس الشاهد يف مفصالً

 ذكرها جاء أخرى حادثة ووقعت زعمهم على أخرى مرة العتيق العهد كتب السالم عليه عزرا كتب ملا) الثالث األمر(
 نـسخ  مجيع أحرق أورشليم الفرنج ملوك ملك انتيوكس فتح ملا: "هكذا للمقابيني األول الكتاب من األول الباب يف

 العهـد  كتب نسخ من نسخة عنده يوجد من أن وأمر قطعها ما بعد مكان أي من له حصلت اليت العتيق العهد كتب
 كتـب  من نسخة عنده وجد من يقتل فكان شهر كل يف األمر هذا حتقيق وكان يقتل، الشريعة رسم يؤدي أو العتيق
 قبـل  احلادثة ذهه وكانت ملخصاً، انتهى" النسخة تلك وتعدم الشريعة رسوم من رمساً أدى أنه ثبت أو العتيق، العهد
 وتـاريخ  تـوارخيهم  يف فـصلت  كما ونصف سنني ثالث إىل ممتدة وكانت سنة، وستني وإحدى مبائة املسيح ميالد

 األول املقصد من عشر السادس الشاهد يف عرفت كما عزرا كتبها اليت النسخ مجيع احلادثة هذه يف فانعدمت يوسيفس،
" أنتيـوكس  حادثة يف أيضاً النقول تلك ضاعت عزرا بواسطة صحيحةال نقوهلا ظهرت ملا "كاثلك ملنر جان كالم من

 حال عرفت قد) أقول" (واحلواريون املسيح يشهد مل ما الكتب هذه لصداقة شهادة تكن فلم: "ملنر جان قال مث انتهى
  .الثانية املغالطة جواب يف الشهادة هذه

 فيهـا  انعدمت الفرنج ملوك أيدي من أيضاً أخرى حوادث املذكورة احلادثة هذه بعد اليهود على وقعت) الرابع األمر(
 وثالثني بسبع املسيح عروج بعد وقعت عظيمة حادثة وهي الرومي طيطوس حادثة ومنها حتصى، ال ونسخ عزرا نقول
 يف اليهـود  مـن  احلادثة هذه يف وهلك أخرى، وتواريخ يوسيفس تاريخ يف التام بالتفصيل مكتوبة احلادثة وهذه سنة،

 األقـاليم  يف وبيعوا ألفاً وتسعون سبعة وأسر والصلب، والسيف والنار باجلوع ألف  ومائة ألف ألف ونواحيه يمأورشل
  .أيضاً اليهودية أرض أقطار يف كثرية مجوع وهلك املختلفة،

 كـانوا  مجهـورهم  بـل  العتيق العهد من العربانية النسخة إىل ملتفتني كانوا ما املسيحيني القدماء أن) اخلامس األمر(
 يلتفـت  مل فإنه املسيحية القرون من الثاين القرن آخر إىل سيما عندهم معتربة اليونانية الترمجة وكانت حتريفها يعتقدون
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 فكانت األول القرن آخر إىل أيضاً اليهود معابد مجيع يف مستعملة الترمجة هذه وكانت العربانية، النسخة إىل منهم أحد
 جـواب  مـن  الثالثة اهلداية يف لك ظهر كما اليهود عند كانت قليلة كوا ومع قليلة، ضاًأي الوجه هلذا العربانية نسخ

  .األوىل املغالطة
 الـيت  للنـسخ  كثرية خمالفة ختالف كانت ألا والثامنة السابعة املائة يف كتبت نسخاً أعدموا اليهود إن) السادس األمر(

 أعـدموا  ما فبعد املائتني هاتني يف املكتوبة النسخة العتيق دالعه مصححي إىل وصلت ما ولذلك عندهم، معتمدة كانت
  .املذكورة اهلداية من العشرين القول يف عرفت كما للتحريف واسع جمال هلم فكان ا يرضون كانوا اليت النسخ بقيت

ـ  حتريـف  وإمكـان  النسخ لقلة موجب أمر األول الطبقات يف أيضاً املسيحيني يف كان) السابع األمر(  ألن رفني،احمل
 يف) األول (عظيمـة  قـتالت  عشر عليهم ووقع والباليا احملن بأنواع مبتلني كانوا سنة ثلثمائة إىل بأم تشهد توارخيهم

 دار يف القتـل  هذا وكان أيضاً، بولس وقتل وزوجته، احلواري بطرس فيه واستشهد 64 سنة يف نريون السلطان عهد
 املسيحيني حق يف عظيماً جرماً يعد باملسيحية اإلقرار وكان السلطان هذا حياة إىل هكذا احلال وبقي وإياالته، السلطنة

 العـام  القتل فظهر بالقتل فأمر املسيحية للملة عدواً نريون مثل السلطان هذا وكان دومشيان السلطان عهد يف) والثاين(
 الـسلطان  عهد يف) والثالث (ليمنسك فليوبس وقتل احلواري يوحنا وأجلى امللة هذه استئصال خوف منه حصل الذي

 وكليمنت كورنتيه، أسقف إكناسش فيه وقتل سنة، عشرة مثاين إىل هكذا احلال وبقي 101 سنة ابتداؤه وكان ترجان
 وبقـي  161 سـنة  ابتداؤه وكان أنتونيس مرقس السلطان عهد يف) والرابع (أورشليم أسقف ومشعون الروم، أسقف
 الوثنيـة  يف متعـصباً  مشهوراً فلسفياً السلطان هذا وكان وغرباً شرقاً القتل وبلغ نني،س عشر من أزيد إىل هكذا احلال

 وكـاريج،  فرانس ديار يف وكذا مصر يف ألوف وقتل 202 سنة ابتداؤه وكان سويرس السلطان عهد يف) واخلامس(
 مكـسيمن  السلطان عهد يف) والسادس (الدجال زمان الزمان هذا أن املسيحيون ظن حبيث الشدة غاية يف القتل وكان
 غاية يف مطيعني العوام جعل العلم أهل قتل إذا أنه ظن ألنه العلماء أكثر فيه وقتل أمره وصدر 237 سنة ابتداؤه وكان

 السلطان هذا وأراد 253 سنة شس دي السلطان عهد يف) والسابع (انتريوس والبابا بونتيانوس البابا فيه وقتل السهولة،
 وأفريكا مصر وكان املسيحيني، بعض احلادثة هذه يف وارتد اإلياالت حكام إىل أوامره فصدر ملسيحية،ا امللة استئصال

 يف أمـره  صدر مث ألوف، فيه وقتل 257 سنة ولريان السلطان عهد يف) والثامن (ظلمه تفرج مواضع واملشرق  وإتايل
 يقتلـون،  مسيحيني أيضاً هذا بعد بقوا فلو واهلم،أم وتؤخذ األعزة ويذل الدين، وخدام األساقفة يقتل بأن الشدة غاية

 أرجلـهم  يف ويلقـى  وحيبسون عبيداً الباقون املسيحيون ويؤخذ األوطان، من وجيلني الشرائف النساء أموال وتسلب
 قتل ما لكن أمره وصدر 274 سنة ابتداؤه وكان أريلني السلطان عهد يف) التاسع (الدولة أمور يف ويستعملون سالسل

 بلـدة  وأحرقـت  القتل هذا يف وغرباً شرقاً األرض وامتألت 302 سنة يف) والعاشر (قتل  قد السلطان ألن ثريك فيه
  .املسيحيني من أحد فيها يبق مل حبيث واحدة دفعة كلها فرجييا
 وال تصحيحها وال ينبغي كما الكتب حمافظة وال النسخ كثرة فيها يتصور ال يدعون كما صادقة كانت لو الوقائع فهذه

 الفرق أن األوىل املغالطة جواب يف عرفت وقد للتحريف، كثري جمال األوقات هذه أمثال يف للمحرفني ويكون حتقيقها،
  .حيرفون وكانوا األول القرن يف كانوا قد املسيحيني من املبتدعة الكثرية
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 سـنة  يف وأمر الباب هذا يف جتهدوا العامل صفحة عن هلم املقدسة الكتب وجود ميحو أن يوكليشني أراد) الثامن األمر(
 لـه  حصل كتاب كل وأحرق الكنائس فهدمت للعبادة املسيحيني اجتماع وعدم الكتب وإحراق الكنائس دم 303
 يف بـه  مصرح هو كما للعبادة االجتماع عن وامتنعوا شديداً عذاباً عذِّب كتاباً أخفى أنه ظُن أو أىب ومن التام، باجلد

 السنة من  مارج شهر يف يوكليشني أمر صدر: "تفسريه من السابع الد من 522 الصفحة يف نالرد وقال. توارخيهم
 رأى إنـه  التام باحلزن بيس يوسى يقول: "قال مث" املقدسة الكتب وحيرق الكنائس يهدم أن جلوسه من عشرة التاسعة
 صفحة عن انعدمت بإعدامه كلها لنسخا إن أقول وال" األسواق يف أحرقت املقدسة والكتب هدمت الكنائس أن بعينيه
 وكثـرة  املسيحيني كثرة ألن الصحيحة، النفيسة احملصورة  الغري النسخ من وضاعت جداً قلت أا شك ال لكن العامل،
 بعض انعدم أن عجب وال التحريف باب وانفتح غريها، يف عشرها مبرتلة كانت ما ودياره مملكته يف كانت كما كتبهم
 كما ممكناً أمراً كان الطبع صنعة إجياد قبل األمر هذا ألن خمتلقاً، جعلياً بعده بامسه املوجود  ويكون اً،أيض رأساً الكتب
 رأسـاً  انعدمت اليهود لنسخة املخالفة النسخ أن األوىل املغالطة جواب من الثالثة اهلداية من العشرين القول يف علمت

 انعـدم،  شـن  يت إىل املنـسوب  التفـسري  أصل إن: "تفسريه مقدمة يف كالرك آدم وقال الثامنة، املائة بعد بإعدامهم
 املنسوب التفسري كان: "كتابه من الثالث الد يف واتسن وقال" حق وشكهم العلماء عند مشكوك اآلن إليه واملنسوب

 إلجنيـل ا ليقـيم  نسخه مجيع أعدم يودورت لكن كنيسة، كل يف يقرأ وكان يودورت، عهد يف موجوداً شن يت إىل
 وال بدله، املسيحيون واختلق اخترع وكيف يودورت بإعدام العامل صفحة عن التفسري هذا انعدم كيف انظروا" مقامه
 زمـان  من أقرب كان إعدامه زمان وكذا اليهود، اقتدار من أزيد الفرنج ملوك ملك الذي ديوكليشني اقتدار أن شك

 ديوكليـشني  حبادثة اجلديد العهد كتب بعض ينعدم أن استبعاد فال رت،يودو اقتدار من أزيد اقتداره وكذا إعدامهم،
 خمتلقاً بامسه املوجود يكون مث عهدهم، يف امللوك ملوك كانوا الذين املذكورين السالطني عهد يف ظهرت اليت واحلوادث

 التفـسري  اخـتالق  من عندهم أهم كان اجلديد العهد كتب بعض اختالق إىل واالهتمام شن، يت تفسري يف مسعت كما
 األوىل املغالطـة  جواب من الثالثة اهلداية من السادس القول يف ذكرها مر اليت عندهم املقبولة املقولة وكانت املذكور،
 فقـدت  املـسطورة  الثمانيـة  األمور هذه يف املذكورة احلوادث وألجل واستحبابه، االختالق هذا باستحسان حاكمة
 عنـد  وال اليهود عند ال واجلديد العتيق العهد كتب من لكتاب متصل سند عندهم ديوج وال بكتبهم املتصلة األسانيد

 بعـض  واعتـذر  عليـه  قـدروا  فما املتصل السند العظام القسيسني من مراراً وطلبنا منه، نبذاً عرفت كما املسيحيني،
 علـى  والفـنت  املصائب وقوع عندنا اإلسناد فقدان سبب إن فقال وبينهم، بيين كانت اليت املناظرة حمفل يف القسيسني
 والـتخمني،  الظـن  غري فيها رأينا فما هلم اإلسناد كتب تصفحنا  وحنن سنة، عشرة وثالث ثلثمائة مدة إىل املسيحيني

  .السند يثبت ال القدر وذا
 اآلن إىل موجـودة  وسلم عليه اللّه صلى حممد زمان قبل كتبت اليت املقدسة الكتب نسخ بعض إن) اخلامسة املغالطة(

 املوجـودة  النـسخ  هـذه  أن األوىل دعوتني املغالطة هذه يف إن أوالً: أقول لنسخنا موافقة النسخ وهذه املسيحيني عند
  .صحيحتني غري وكلتامها لنسخنا موافقة أا والثانية وسلم، عليه اللّه صلى حممد قبل كتبت

 مـصححي  إىل يصل مل أنه األوىل املغالطة جواب من الثالثة اهلداية من العشرين القول يف عرفت قد فألنك األوىل أما
 قبـل  مكتوبة تكون كاملة عربانية نسخة إليهم تصل مل بل والثامنة، السابعة املائة يف كتبت عربانية نسخة العتيق العهد
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 يف كتبـت  إا وقال الديانوس بكودكس تسمى نسخة هي كات لكين حصلت اليت القدمية النسخة ألن العاشرة، املائة
 بادعـاء  العربانية النسخة واندرهوت طبع وملا عشرة، احلادية املائة يف كتبت إا روسي موشيودي وقال العاشرة، املائة

 إىل فـانظر  فقط التوراة يف موضع ألفي من أزيد منها موضع، ألف عشر أربعة يف النسخة هذه خالف الكامل التصحيح
 والثانيـة  يـانوس،  اسـكندر  كودكس األوىل جداً عندهم قدمية منها ثفثال اليونانية الترمجة نسخ وأما غلطها، كثرة

 يف املـصححني  عنـد  النسخة هذه وكانت لندن، يف موجودة واألوىل أفرميي كودكس والثالثة واطيكانوس، كودكس
 يف املصححني عند وكانت إطالية، إقليم من روما بلدة يف موجودة والثانية األول، بعالمة معلمة النسخ من األوىل املرتبة
 كتـاب  فيها وليس فقط، اجلديد العهد كتب وفيها بارس، بلدة يف موجودة والثالثة الثاين، بعالمة ومعلمة الثانية املرتبة

 بيـان  يف تفسريه من الثاين الد يف هورن قال: فأقول الثالث النسخ هذه حال بيان من بد وال العتيق، العهد كتب من
 مـن  والكاذبة الصادقة الكتب األوىل الثالثة الدات ففي جملدات، أربعة يف النسخة هذه: "يانوس اسكندر كودكس

 الكاذب والزبور قورنثيوس أهل إىل لكليمنت األوىل والرسالة اجلديد، العهد الرابع الد يف ويوجد العتيق، العهد كتب
 كل صالة يف يقرأ ما فهرست وبعده سيش، اينا رسالة الزبور قبل وتوجد: "قال مث" السالم عليه سليمان إىل املنسوب

 وبعـضها  عنـها،  اللّه رضي مرمي نعت يف منها عشر احلادي إميانياً زبوراً عشرة وأربعة والنهار، الليل من ساعة ساعة
 يف البعض وبالغ األناجيل، على وقوانينه الزبورات على مكتوبة بيس يوسي ودالئل اإلجنيل، من مأخوذة وبعضها كاذبة
 لعل: هكذا وشلز كريب فظن كالم قدامتها ويف وتستني أعدائها ورئيس ذمها، يف اآلخرون والبعض النسخة هذه مدح
 رسـالة  ألن منـه،  أقدم يفرض أن ميكن وال قدامتها، حد هو ميكايلس وقال الرابعة، املائة آخر يف كتبت النسخة هذه
 هكذا وظن اخلامس القرن يف كتبت إا وتستني وقال العاشر، القرن يف كتبت أا أودن وفهم فيها، توجد سيش ااين
 يف كتبت أا مسلر داكتر وفهم السريانية، الترمجة ألجل 615 سنة اسكندرية يف مجعت اليت النسخ من نسخة هذه لعل

 إـا  غريها أو كانت يانوس اسكندر نسخ من نسخة حق يف جزماً يقال أن ميكن ال فاكن مونت وقال السابع، القرن
 أو مائـة  بعد يعين عربياً، لساناً فيه مصر أهل لسان صار زمان يف كتبت إا ميكايلس وقال السادس، القرن قبل كتبت
 يف تبـدل  كما وبالعكس، الباء من امليم املواضع من كثري يف بدل كاتبه ألن اسكندرية، على املسلمني تسلط من مائتني
 الرابع القرن وسط يف كتبت أا وايد وفهم الثامن، القرن قبل مكتوبة تكون أن كنمي ال أا ذا فاستدل العريب اللسان

 يوسـي  قـانون  نقل فيها ويوجد والفصول، األبواب فيها توجد ال ألا هذا من أقدم يكون أن ميكن وال آخره، يف أو
،سيا وأدلة وايد، دالئل على إسباين واعتراض بالتقـسيم  يوجـد  ال األول هذا امسواخل الرابع القرن يف مكتوبة كو 

 قراءـا  منـع  اليت كليمنت رسائل فيها يوجد والثاين ،396 سنة يف التقسيم هذا كان وقد بولس رسائل يف باألبواب
 جديـد  بدليل شلز استدل والثالث ،364 سنة قبل كتبت النسخة هذه أن ذا شلز فاستدل وكاريج، لوديسيا حمفل
 قبل كتبت النسخة فهذه ،446 وسنة 444 سنة توجد كانت فقرة اإلمياين عشر الرابع زبورال يف يوجد أنه وهو آخر
 يعلم ال وكاتبه القدمي، إتالك بترمجة اليوناين املنت فيها بدل ألنه جريوم زمان قبل كتبت أا وتستني وظن السنني، هذه
 جاء ألنه فقط كاتب غلط هذا بأن اآلخرون ابهوأج أكاراو، بدل أكوراو كتب ألنه هكارين للعرب يقولون كانوا أم
 أخرى نسخة عن منقولة النسخة هذه ألن شيء الدالئل ذه يثبت ال ميكايلس وقال األخرية، اآلية يف أكاراوون لفظ

 نعـم  النـسخة،  ذه ال عنها منقولة هي اليت بالنسخة الدالئل هذه تتعلق باالهتمام منقولة كوا تقدير فعلى بالضرورة
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 ظـن  هـذا  الرابع القرن يف مكتوبة كوا عدم ودليل اإلعراب، وعدم احلروف وأشكال باخلط شيئاً األمر تصفية كنمي
 أا ذا أوِدن فاستدل حماالً، كان حياته يف وإدخاهلا فيها يوجد الزبورات حسن يف سيش ااين رسالة أن ِسملر داكتر
 غايـة  يف العاشـر  القـرن  يف اجلعل وكان حياته، يف جعلها ميكن وال بةكاذ الرسالة هذه ألن العاشر، القرن يف كتبت
 يف طبعت اليت اليونانية الترمجة مقدمة يف كتب: "واطيكانوس كودكس بيان يف املذكور الد يف هورن قال مث ،"القوة
 القـرن  يف كتبت: جيين وبلني فاكن موت وقال الرابع القرن يف يعين 388 سنة قبل النسخة هذه كُِتبت: 1590 سنة

  الرابع، القرن ابتداء يف هك وقال السابع، القرن يف ديوين وقال السادس، أو اخلامس
 االخـتالف  مثل واجلديد العتيق العهد نسخ من نسختني بني االختالف يوجد وال اخلامس القرن آخر يف مارش وقال
 نـسخة  وكذا النسخة هذه بأن كات كين استدل: "قال مث ،"النسخة وهذه يانوس اسكندر كودكس بني يوجد الذي

 عـن  منقولتان مها بل زمانه، قرب يف نقلت كانت اليت نقوهلا عن وال أرجن نسخة عن مبنقولتني ليستا يانوس اسكندر
 بيـان  يف املـذكور  الد يف قال مث" النقول يف عالماته تركت زمان يف يعين فيها أرجن عالمات كانت ما اليت النسخ

 ال لكن السريانية الترمجة لتصحيح اسكندرية يف مجعت اليت النسخ من النسخة هذه أن ِوتستني ظن ":افرميي كودكس
 النـسخة  هـذه  أن العربانية الرسالة من الثامن الباب من السابعة اآلية على اليت باحلاشية واستدل األمر، هذا على دليل

 يف كتبت: مارش وقال قدمية، أا فقط القدر ذا يقولو قوياً استدالله يفهم ال ميكايلس لكن ،542 سنة قبل كتبت
  .انتهى" السابع القرن
 كتبها من كتاب آخر يف مكتوباً وليس الفالين القرن يف كتبت النسخ هذه أن على قطعي دليل يوجد مل أنه لك فظهر
 رمجـاً  يقولون وعلماؤهم غالباً، اإلسالمية الكتب آخر يف مكتوباً هذا يكون كما الفالنية السنة يف فرغ كاتبه أن أيضاً

 دليالً يتم ال والتخمني الظن وجمرد كذا، قرن أو كذا قرن يف كتبت لعلها القرائن بعض عن هلم نشأ الذي بالظن بالغيب
 ضـعيفةٌ  اخلـامس  أو الرابـع  القرن يف كتبت يانوس اسكندر نسخة بأن القائلني أدلة أن عرفت وقد املخالف، على

 العـرب  تسلط وقد العادة، خالف قليلة مدة يف آخر إقليم بلسان إقليم لسان تغري ألن بعيد أيضاً لرِسم وظن منقوضة،
 أن إال األصـح،  على اهلجرة من العشرين السنة يف تسلطوا ألم املسيحية القرون من السابع القرن يف اإلسكندرية على

 تكـون  أن ميكن ال النسخة فهذه يسلم، أن بد فال ،االعتراض عن سامل ميكايلس ودليل القرن، هذا آخر مراده يكون
 مواجـاً،  فيـه  التحريف حبر كان الذي العاشر القرن يف كتبت أا أودن قال كما واألغلب الثامن، القرن قبل مكتوبة
 عن الكاذب متييز فيه كان زمان يف كان كاتبها أن فالظاهر أيضاً، الكاذبة  الكتب على تشتمل النسخة هذه أن ويؤيده
 سـنة  وأربعمائة ألف إىل واحلروف القرطاس بقاء وأن العاشر، القرن يف الكمال وجه على كان وهذا متعسراً، الصادق

 جيـدتني،  كانتـا  ما األول الطبقات يف الكتابة طريقة وكذا احملافظة، طريقة أن الحظنا إذا سيما عادة مستبعد أزيد أو
 قـول  وعرفت أيضاً، كات وكين فاكن مونت قول وعرفت فرميي،ا كودكس حق يف وتستني استدالل ميكايلس ورد

 أن فظهـر  الـسابع،  القرن يف كتبتا أما افرميي كودكس حق يف مارش وقول واطيكانوس، كودكس حق يف ديوين
 وإذا املـسيحية،  القرون من السادس القرن آخر على وسلم عليه اللّه صلى حممد ظهور ألن بثابتة ليست األوىل الدعوى

 أعدائه رئيس وتستني وأن بليغاً ذماً ذمها البعض وأن أيضاً، كاذبة كتب على تشتمل يانوس اسكندر كودكس أن تثب
 كـودكس  بني يوجد الذي االختالف مثل واجلديد العتيق العهد نسخ من نسختني بني االختالف يوجد وال الذّامني،
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 هـذه  أن وفرضـنا  قلنا عما النظر قطعنا لو: ثانياً وأقول بصحيحة، ليست أيضاً الثانية الدعوى أن ظهر - واطيكانوس
 حمرفـة  غري كانت هلم املقدسة الكتب أن ندعي ال ألنا يضرنا فال وسلم عليه اللّه صلى حممد قبل كتبت الثالث النسخ
 صلى حممد ظهور قبل كانت الكتب هذه أن ندعي بل حرفت، ذلك وبعد وسلم عليه اللّه صلى حممد ظهور زمان إىل
 ينـايف  فال أيضاً، بعده املواضع بعض يف ووقع يقيناً قبله فيها كان التحريف وأن متصل إسناد بال لكنها وسلم عليه اللّه
 بل يضرنا ال يانوس اسكندر مثل نسخة ألف وجدت لو بل نسخ، ثالث عن فضالً الكثرية النسخ وجود الدعوى هذه
 كودكس يف كما شديداً اختالفاً بينها واختالفها يقيناً اجلعلية الكتب ىعل النسخ هذه اشتمال أن باعتبار لنا نافعاً كان

 أال الـصحة  القَدامة من يلزم وال أسالفهم، حتريف على الدالة األدلة أعظم من واطيكانوس وكودكس يانوس اسكندر
  .  يانوس اسكندر يف املندرجة الكاذبة الكتب بعض إىل ترى
 

 
 

 .يف إثبات النسخ: الباب الثالث
  

النسخ يف اللغة اإلزالة، ويف اصطالح أهل اإلسالم بيان مدة انتهاء احلكم العملي اجلامع للشروط ألن النسخ ال يطـرأ                    
عندنا على القصص وال على األمور القطعية العقلية مثل أن صانع العامل موجود، وال على األمور احلسية مثـل ضـوء                     

على األحكام اليت تكون واجبة نظراً إىل ذاا مثل آمنوا وال تـشركوا، وال              النهار وظلمة الليل، وال على األدعية، وال        
فـاعفوا  {وال على األحكام املؤقتة قبل وقتـها املعـني مثـل    } وال تقبلوا هلم شهادة أبداً    {على األحكام املؤبدة مثل     

د والعدم غري مؤبدة وغري مؤقتـة،  بل يطرأ على األحكام اليت تكون عملية حمتملة للوجو} واصفحوا حىت يأيت اللّه بأمره 
وتسمى األحكام املطلقة، ويشترط فيها أن ال يكون الوقت واملكلف والوجه متحدة، بل ال بد من االختالف يف الكل                   
                         ى أوالً وما كان يعلم عاقبته مث بـدا لـه رأي أو البعض من هذه الثالثة، وليس معىن النسخ املصطلح أن اللّه أمر أو

وإن قلنا إنه   . ألول ليلزم اجلهل، أو أمر أو ى مث نسخ مع االحتاد يف األمور املسطورة ليلزم الشناعة عقالً                فنسخ احلكم ا  
كان عاملاً بالعاقبة فإن هذا النسخ ال جيوز عندنا، تعاىل اللّه عن ذلك علُواً كبرياً، بل معناه أن اللّه كان يعلـم أن هـذا          

الوقت الفالين مث ينسخ فلما جاء الوقت أرسل حكماً آخر ظهـر منـه الزيـادة                احلكم يكون باقياً على املكلفني إىل       
والنقصان أو الرفع مطلقاً، ففي احلقيقة هذا بيان انتهاء احلكم األول، لكن ملا مل يكن الوقت مذكوراً يف احلكـم األول            

تأمر خادمك  الذي تعلم حاله خلدمـة        فعند ورود الثاين يتخيل لقصور علمنا يف الظاهر أنه تغري، ونظريه بال تشبيه أن               
من اخلدمات ويكون يف نيتك أنه يكون على هذه اخلدمة إىل سنة مثالً، وبعد السنة يكون على خدمة أخرى لكن مـا                      
أظهرت عزمك ونيتك عليه، فإذا مضت املدة وعينته على خدمة أخرى فهذا حبسب الظاهر عند اخلادم، وكـذا عنـد                 

تك تغيريه وأما يف احلقيقة وعندك فليس بتغيري، وال استحالة يف هذا املعـىن ال بالنـسبة إىل              غريه الذي ما أخربته عن ني     
ذات اللّه وال إىل صفاته، فكما أن يف تبديل املواسم مثل الربيع والصيف واخلريف والشتاء، وكـذا يف تبـديل الليـل               

ِحكَماً، ومصاحل للّه تعاىل سواء ظهرت لنـا أو  والنهار وتبديل حاالت الناس مثل الفقر والغىن والصحة واملرض وغريها     
مل تظهر فكذلك يف نسخ األحكام حكم ومصاحل له نظراً إىل حال املكلفني والزمان واملكان، أال تـرى أن الطبيـب                     
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احلاذق يبدل األدوية واألغذية مبالحظة حاالت املريض وغريها على حسب املصلحة اليت يراها، وال حيمل أحـد فعلـه    
ث والسفاهة واجلهل، فكيف يظن عاقل هذه األمور يف احلكيم املطلق العامل باألشياء بـالعلم القـدمي األزيل                  على العب 

  .األبدي، وإذا علمت هذا فأقول ليست قصة من القصص املندرجة يف العهد العتيق واجلديد منسوخة عندنا
 من األب كما هو مصرح به يف الباب التاسع عشر نعم بعضها كاذب مثل أن لوطاً عليه السالم زىن بابنتيه ومحلتا بالزنا           

من سفر التكوين، أو أن يهود بن يعقوب عليه السالم زىن بثامار زوجة ابنه ومحلت بالزنا منه وولدت توأمني فـارض                     
وزارح كما هو مصرح به يف الباب الثامن والثالثني من السفر املذكور، وداود وسليمان وعيسى عليهم السالم كلـهم            

الد فارض املذكور كما هو مصرح به يف الباب األول من إجنيل مىت، أو أن داود عليه السالم زىن بامرأة أوريـا،                من أو 
ومحلت بالزنا منه فأهلك زوجها باملكر وأخذها زوجة له كما هو مصرح به يف الباب احلادي عشر من سفر صـموئيل   

 يعبد األصنام بعد االرتداد وبىن املعابد هلا كما هو مـصرح    الثاين، أو أن سليمان عليه السالم ارتد يف آخر عمره وكان          
به يف الباب احلادي عشر  من سفر امللوك األول، أو أن هارون عليه السالم بىن معبداً للعجل وعبده، وأمر بين إسرائيل                      

ا كاذبـة باطلـة   إن هذه القصص وأمثاهل: بعبادته كما هو مصرح به يف الباب الثاين والثالثني من سفر اخلروج، فنقول          
عندنا وال نقول إا منسوخة واألمور القطعية العقلية واحلسية واألحكام الواجبة واألحكام املؤبدة واألحكام الوقتية قبل                
أوقاا واألحكام املطلقة اليت يفرض فيها الوقت واملكلف والوجه متحدة ال تكون هذه األشياء كلها منـسوخة ليلـزم        

األدعية منسوخة فال يكون الزبور الذي هو أدعية منسوخاً باملعىن املصطلح عندنا، وال نقـول              الشناعة، وكذا ال تكون     
قطعاً إنه ناسخ للتوراة ومنسوخ من اإلجنيل كما افترى هذا األمر على أهل اإلسالم صاحب ميزان احلق وقال إن هـذا           

 األخرى من العهـد العتيـق واجلديـد ألـا     مصرح به يف القرآن والتفاسري، وإمنا منعنا عن استعمال الزبور والكتب        
مشكوكة يقيناً بسبب عدم أسانيدها املتصلة وثبوت وقوع التحريف اللفظي فيها جبميع أقسامه كما عرفت يف البـاب                  
الثاين، وجيوز النسخ يف غري املذكورات من األحكام املطلقة الصاحلة للنسخ فنعترف بأن بعض أحكام التوراة واإلجنيـل      

ام اليت هي من جنس الصاحلة للنسخ منسوخة يف الشريعة احملمدية وال نقول إن كل حكم مـن أحكامهمـا          من األحك 
حرمة اليمني الكاذبة والقتل والزنا واللواطـة والـسرقة         : منسوخة، كيف وإن بعض أحكام التوراة مل تنسخ يقيناً مثل         

 وحرمة نكاح اآلباء واألبناء واألمهات والبنـات        وشهادة الزور واخليانة يف مال اجلار وعرضه ووجوب إكرام األبوين،         
واألعمام والعمات واألخوال واخلاالت، ومجع األختني وغريها من األحكام الكثرية وكذا بعض أحكـام اإلجنيـل مل                 

إن أول األحكام   : فقال له عيسى وهو حياوره     "29: تنسخ يقيناً، مثالً وقع يف الباب الثاين عشر من إجنيل مرقس هكذا           
وأن حتب الرب إهلك بقلبك كله وروحك كله وإدراكك كله           " 30" ه امسع يا إسرائيل فإن الرب إهلنا رب واحد        قول

" والثاين  مثله وهو أن حتب جارك كنفسك وليس حكم آخر أكرب من هذين              "31" وقواك كلها هذا هو احلكم األول     
والنسخ ليس مبختص بـشريعتنا بـل وجـد يف          فهذان احلكمان باقيان يف شريعتنا على أوكد وجه، وليسا مبنسوخني           

الشرائع السابقة أيضاً بالكثرة بكال قسميه أعين النسخ الذي يكون يف شريعة نيب الحق حلكم كان يف شريعة نيب سابق،            
والنسخ الذي يكون يف شريعة نيب حلكم آخر من شريعة هذا النيب، وأمثلة القسمني يف العهد العتيـق واجلديـد غـري                      

تزوجت األخوة باألخوات يف عهد آدم عليه       ) األول(أمثلة القسم األول هذه     :  أكتفي ههنا ببعضها فأقول    حمصورة لكن 
السالم، وسارة زوجة إبراهيم عليه السالم أيضاً كانت أختاً عالنية له كما يفهم من قوله يف حقها املنـدرج يف اآليـة                 
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إا أخيت باحلقيقة ابنـة أيب   "1648 وسنة 1625ية سنة  الثانية عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين ترمجة عرب         
والنكاح باألخت حرام مطلقاً يف الشريعة املوسوية عينية كانت األخت أو عالنية أو           " وليست ابنة أمي وقد تزوجت ا     

: ار هكذا خفية ومساٍو للزنا، والناكح ملعون وقتل الزوجني واجب، اآلية التاسعة من الباب الثامن عشر من سفر األخب                
، ويف تفـسري دوايل  "ال تكشف عورة أختك من أبيك كانت أو من أمك اليت ولدت يف البيت أو خارجاً من البيـت     "

، واآلية السابعة عشرة من الباب العـشرين مـن          "مثل هذا النكاح مساٍو للزنا    : "ورجردمينت يف ذيل شرح هذه اآلية     
 أو أخته ابنة أمه ورأى عورا ورأت عورته فهـذا عـار شـديد    أي رجل تزوج أخته ابنة أبيه : "السفر املذكور هكذا  

واآلية الثانية والعـشرون مـن البـاب    " فيقتالن أمام شعبهما، وذلك ألنه كشف عورة أخته فيكون إمثهما يف رأسهما 
النكـاح  فلو مل يكن هذا " يكون ملعوناً من يضاجع أخته من أبيه أو أمه       : "السابع والعشرين من كتاب االستثناء هكذا     

جائزاً يف شريعة آدم وإبراهيم عليهما السالم يلزم أن يكون الناس كلهم أوالد الزنا والناكحون زانني وواجـيب القتـل               
  .وملعونني، فكيف يظن هذا يف حق األنبياء عليهم السالم، فال بد من االعتراف بأنه كان جائزاً يف شريعتهما مث نسخ

 اآلية الثانية عشرة من الباب العشرين من سـفر التكـوين      1811 املطبوعة سنة    ترجم صاحب الترمجة العربية   ) فائدة(
فالظاهر أنه حرف قصداً لئال يلزم النسخ بالنسبة إىل نكاح سـارة ألن قريبـة               " هي قريبيت من أيب ال من أمي      : "هكذا

  .األب تشمل بنت العم والعمة وغريمها
ة الثالثة من الباب التاسع من سفر التكوين هكذا ترمجة عربيـة سـنة             قول اللّه يف خطاب نوح وأوالده يف اآلي       ) الثاين(

فكـان مجيـع    " وكلما يتحرك على األرض وهو حي يكون لكم مأكوالً كالبقل األخـضر            "1648 وسنة   1625
 هو احليوانات حالالً يف شريعة نوح كالبقوالت، وحرمت يف الشريعة املوسوية احليوانات الكثرية منها اخلرتير أيضاً كما           

  .مصرح به يف الباب احلادي عشر من سفر األخبار والباب الرابع عشر من سفر االستثناء
كل دبيـب  : " وترجم اآلية الثالثة املذكورة هكذا1811حرف هنا أيضاً صاحب الترمجة العربية املطبوعة سنة   ) فائدة(

مل احليوانات احملرمة يف شريعة موسى فزاد لفظ الطاهر من جانبه لئال تش   " طاهر حي يكون لكم مأكالً كخضر العشب      
  .ألنه قيل يف حقها يف التوراة أا جنسة

مجع يعقوب بني األختني ليا وراحيل ابنيت خاله كما هو مصرح به يف الباب التاسع والعـشرين مـن سـفر                     ) الثالث(
وال : ر من سفر األخبار هكـذا التكوين، وهذا اجلمع حرام يف الشريعة املوسوية اآلية الثامنة عشرة من الباب الثامن عش   

فلو مل يكن اجلمع بني األختني جائزاً يف        " تتزوج أخت امرأتك يف حياا فتحزا، وال تكشف عورما مجيعاً فتحزما          
  .شريعة يعقوب يلزم أن يكون أوالدمها أوالد الزنا والعياذ باللّه وأكثر األنبياء اإلسرائيلية يف أوالدمها

 الشاهد األول من املقصد الثالث أن يوخابذ زوجة عمران كانت عمته، وقد حـرف املترمجـون      قد عرفت يف  ) الرابع(
 حتريفاً قصدياً إلخفاء العيب  فكان أبو موسى تزوج عمته، وهـذا          1648 وسنة   1635للترمجة العربية املطبوعة سنة     

ال تكشف عورة   : "ر من سفر األخبار هكذا    النكاح حرام يف الشريعة املوسوية، اآلية الثانية عشرة من الباب الثامن عش           
وكذا يف اآلية التاسعة عشرة من الباب العشرين من السفر املذكور، فلو مل يكن هذا النكـاح                 " عمتك ألا قرابة أبيك   

جائزاً قبل شريعة موسى لزم أن يكون موسى وهارون ومرمي أختهما من أوالد الزنا والعياذ باللّه، ولزم أن ال يـدخلوا                     
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ة الرب إىل عشرة أحقاب كما هو مصرح به يف اآلية الثالثة من الباب الثالث والعشرين من سفر االستثناء، ولـو                     مجاع
  .كانوا هم قابلني لإلخراج عن مجاعة الرب فمن يكون صاحلاً لدخوهلا

هـد بيـت    وأعا- يقول الـرب  -ها ستأيت أيام   "31: يف الباب احلادي والثالثني من كتاب أرمياء هكذا       ) اخلامس(
ليس مثل العهد الذي عاهدت آباءهم يف اليـوم الـذي أخـذت بأيـديهم                "32" إسرائيل وبيت يهودا عهداً جديداً    

واملراد من العهد اجلديد الـشريعة اجلديـدة،      " ألخرجهم من أرض مصر عهداً نقضوه وأنا تسلطت عليهم بقول الرب          
وية، وادعى مقدسهم بولس يف الباب الثامن من رسالته إىل          فيفهم أن هذه الشريعة اجلديدة تكون ناسخة للشريعة املوس        

العربانيني أن هذه الشريعة شريعة عيسى، فعلى اعترافه شريعة عيسى عليه السالم ناسخة لشريعة موسى عليه الـسالم،                  
  .وهذه األمثلة اخلمسة إللزام اليهود واملسيحيني مجيعاً وإللزام املسيحيني أمثلة أخرى

يف الشريعة املوسوية أن يطلق الرجل امرأته بكل علة وأن يتزوج رجل آخر بتلك املطلقـة بعـد مـا                    جيوز  ) السادس(
خرجت من بيت األول كما هو مصرح به يف الباب الرابع والعشرين من كتاب االستثناء، وال جيوز الطالق يف الشريعة            

و مبرتلة الزنا كما صرح به يف البـاب اخلـامس           العيسوية إال بعلة الزنا، هكذا ال جيوز لرجل آخر نكاح املطلقة، بل ه            
والتاسع عشر من إجنيل مىت، وملا اعترض الفريسيون على عيسى عليه السالم يف هذه املسألة قال يف جوام إن موسـى             
ما جوز لكم طالق نسائكم إال لقساوة قلوبكم وأما من قبل فإنه مل يكن كذلك، وأنا أقول لكم إن كل مـن طلـق                        

فعلم من جوابه أنه ثبت النسخ يف هـذا         " ري علة الزنا وتزوج بأخرى فقد زىن ومن يتزوج بتلك املطلقة يزين           زوجته لغ 
احلكم مرتني مرة يف الشريعة املوسوية ومرة يف شريعته وأنه قد يرتل احلكم تارة موافقاً حلال املكلفني وإن مل يكن حسناً               

  .يف نفس األمر
 حمرمة يف الشريعة املوسوية ونسخت حرمتها يف الشريعة العيسوية وثبتت اإلباحة العامة            كان احليوانات الكثرية  ) السابع(

فإين أعلـم وأعتقـد     : "بفتوى بولس، اآلية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر من رسالة بولس إىل أهل رومية هكذا               
اخلامسة عشرة من الباب األول من      واآلية  " بالرب عيسى أن ال شيء جنس العني بل إن كل شيء جنس ملن حيسبه جنساً              

فإن مجيع األشياء طاهرة للطاهرين وليس شئ بطاهر للنجسني واملنـافقني ألـم كلـهم       : "رسالته إىل طيطوس هكذا   
إن كل شيء جنس ملن حيسبه جنساً، ومجيع األشياء طاهرة للطاهرين           : وهاتان الكليتان ". جنسون حىت عقلهم وضمريهم   

 بين إسرائيل مل يكونوا طاهرين فلم حتصل هلم هذه اإلباحة العامة، وملـا كـان املـسيحيون                  عجيبتان يف الظاهر، لعل   
طاهرين حصل هلم اإلباحة العامة وصار كل شيء طاهراً هلم، وكان مقدسهم جاهداً يف إشاعة حكم اإلباحـة العامـة     

 اللّه حسن وال جيوز أن يرفض منه        ألن كل ما خلق   ] "4[ولذلك كتب إىل تيموتاس يف الباب الرابع من رسالته األوىل           
فإن ذكرت األخوة ـذا فقـد صـرت         ] 6[ألنه يتقدس بكلمة اللّه وبالتضرع      ] 5[شيء إذا أكلناه وحنن شاكرون      

  ".للمسيح خادماً جيداً متربياً يف كالم اإلميان والتعليم الصحيح الذي اتبعت أثره
العشرين من كتاب األخبار كانت واجبـة أبديـة يف الـشريعة       أحكام األعياد اليت فصلت يف الباب الثالث و       ) الثامن(

  . من الباب املذكور ألفاظ تدل على كوا أبدية41 و 31 و 21 و 14املوسوية ووقعت يف حقها يف اآلية 
كان تعظيم السبت حكماً أبدياً يف الشريعة املوسوية، وما كان ألحد أن يعمل فيه أدىن عمل، وكان من عمل                   ) التاسع(

عمالً ومن مل حيافظه واجيب القتل، وقد تكرر بيان هذا احلكم والتأكيد يف كتب العهد العتيق يف مواضع كثرية مثالً                    فيه  
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يف اآلية الثالثة من الباب الثاين من سفر التكوين، ويف الباب العشرين من سفر اخلروج من اآلية الثامنـة إىل احلاديـة                       
لثالث والعشرين من سفر اخلروج، ويف اآلية احلادية والعشرين من الباب الرابع عشرة، ويف اآلية الثانية عشرة من الباب ا     

والثالثني من سفر اخلروج، ويف اآلية الثالثة من الباب التاسع عشر وكذا من الباب الثالث والعشرين من سفر األخبار،                   
 ويف الباب السابع عشر من كتـاب        ويف الباب اخلامس من كتاب االستثناء من اآلية الثانية عشرة إىل اخلامسة عشرة،            

أرميا، ويف الباب السادس واخلمسني والثامن واخلمسني من كتاب أشعياء، ويف الباب التاسع من كتـاب حنميـا، ويف               
كلِّم بين إسـرائيل  ] "13: [الباب العشرين من كتاب حزقيال ووقع يف الباب احلادي والثالثني من سفر اخلروج هكذا        

مي يوم السبت من أجل أنه عالمة بيين وبينكم يف أجيالكم لتعلموا أنين أنا الرب الذي أطهـركم    وقل هلم أن حيفظوا يو    
فاحفظوا يومي يوم السبت فإنه طهر لكم، ومن ال حيفظه فليقتل قتالً، من عمل فيه فتهلك تلك الـنفس مـن                     ] 14[

ب، وكل من عمل عمالً يف هذا اليوم        اعملوا عملكم ستة أيام واليوم السابع هو يوم سبت راحة طهر للر           ) 15(شعبها  
بيين وبني بين إسرائيل عالمة ] 17[وليحفظ بنو إسرائيل السبت وليتخذوه عيداً بأجياهلم ميثاقاً إىل الدهر         ] 16[فليقتل  

ووقع يف البـاب اخلـامس      " إىل األبد ألن الرب خلق السماء واألرض يف ستة أيام ويف اليوم السابع استراح من عمله               
ستة أيام تعملون عملكم واليوم السابع يكون لكم مقدساً سبت وراحة الرب            ] "2: [ من سفر اخلروج هكذا    والثالثني

ووقع يف الباب اخلامس عشر من سـفر  " ال تشعلوا النار يف مجيع مساكنكم يوم السبت       ] 3[من عِمل فيه عمالً فليقتل      
فأقبلوا به إىل موسـى  ] 33[رجالً يلقط حطباً يوم السبت وملا كان بنو إسرائيل يف الربية وجدوا ] "32: [العدد هكذا 

فقـال الـرب    ] 35[فألقوه يف السجن ألم مل يكونوا يعرفون ما جيب أن يفعلوا به             ] 34[وهارون واجلماعة كلها    
فأخرجوه ورمجوه باحلجارة ومـات     ] 36[ملوسى فليقتل هذا اإلنسان ويرمجه كل الشعب باحلجارة خارجاً من احمللة            

وكان اليهود املعاصرون للمسيح عليه السالم يؤذونه ويريدون قتله ألجل عدم تعظيم السبت، وكـان               .  أمر الرب  كما
ومن أجل ذلـك طـرد      : "اآلية السادسة عشرة من الباب اخلامس من إجنيل يوحنا هكذا         " هذا أيضاً من أدلة إنكارهم    

اآلية السادسة عشرة من الباب التاسع من إجنيـل  " لسبتاليهود عيسى وطلبوا قتله ألنه كان قد فعل تلك األشياء يوم ا      
وإذا علمت هـذا  . اخل" فقال بعض الفريسني إن هذا الرجل ليس من عند اللّه ألنه ال حيافظ على السبت   : "يوحنا هكذا 

ـ    : أقول ياء إن مقدسهم بولس نسخ هذه األحكام اليت مر ذكرها يف املثال السابع والثامن والتاسع، وبني أن هـذه األش
فال يدينكم أحد باملأكول أو املـشروب أو   "16كلها كانت إضالالً، يف الباب الثامن من رسالته إىل أهل قوال سايس             

يف "  فإن هذه األشياء ظالل لألمور املزمعة باإليتان وأما اجلسد فإنه للمسيح    17بالنظر إىل األعياد أو األهلة أو السبوت        
كانـت أي األعيـاد يف   "قال بركت وداكتروت يب : ية السادسة عشرة هكذاتفسري دوايل ورجرد مينت ذيل شرح اآل   

اليهود على ثالثة أقسام يف كل سنة سنة ويف كل شهر شهر ويف كل أسبوع أسبوع فنسخت هذه كلها بل يوم السبت              
يهود وما مشى زال سبت كنيسة ال  : "وقال ِبشب هارسلي ذيل شرح اآلية املذكورة      " أيضاً وأقيم سبت املسيحيني مقامه    

إذ نـسخ عيـسى شـريعة       : "ويف تفسري هنري واسـكات    " املسيحيون يف عمل سبتهم على رسوم طفولية الفريسني       
فإنه لو كانـت حمافظـة يـوم    : الرسومات، ليس ألحد أن يلزم األقوال األجنبية بسبب عدم حلاظها، قال ياسوبر وليا        

 ملا أمكن نسخها قط، كما نسخت اآلن حقيقة، ولكان يلـزم            السبت واجبة على مجيع الناس، وعلى مجيع أقوام الدنيا        
وما ادعـى مقدسـهم   " على املسيحيني أن حيافظوه طبقة بعد طبقة كما فعلوا يف االبتداء ألجل تعظيم اليهود ورضاهم           
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سة فال بـد  جن"بولس من كون األشياء املذكورة إضالالً ال يناسب عبارة التوراة ألن اللّه بني علة حرمة احليوانات بأا           
كما هو مصرح به يف الباب احلادي عشر من ِسفْر األخبار، وبين ِعلة عيـد الفطـري                 " أن تكونوا مقدسني ألين قدوس    

كما هو مصرح بـه يف البـاب   " بأين أخرج جيوشكم من أرض مصر فاحفظوا هذا اليوم إىل أجيالكم سنة إىل الدهر            "
لتعلم أجيالكم أين أجلـست بـين إسـرائيل يف اخليـام إذ     : "يام هكذاالثاين عشر من سفر اخلروج، وبني علة عيد اخل 

كما هو مصرح به يف الباب الثالث والعشرين من سفر األخبار، وبني يف مواضع متعددة علة              " أخرجتهم من أرض مصر   
  ".بأن الرب خلق السماء واألرض يف ستة أيام واستراح يف اليوم السابع من عمله: "تعظيم السبت

حكم اخلتان كان أبدياً يف شريعة إبراهيم عليه السالم كما هو مصرح به يف الباب السابع عشر مـن سـفر                     ) العاشر(
التكوين، ولذلك بقي هذا احلكم يف أوالد إمساعيل وإسحاق عليهما السالم، وبقي يف شريعة موسى عليه السالم أيضاً،                  

وخنت عيسى عليه السالم أيضاً   " ويف اليوم الثامن خينت الصيب    ": اآلية الثالثة من الباب الثاين عشر من سفر األخبار هكذا         
كما هو مصرح به يف اآلية احلادية والعشرين من الباب الثاين من إجنيل لوقا، ويف املسيحيني إىل هذا احلني صالة معينـة        

يسى عليه السالم، ومـا     يؤدوا يف يوم ختان عيسى عليه السالم تذكرة هلذا اليوم، وكان هذا احلكم باقياً إىل عروج ع                
نسخ بل نسخه احلواريون يف عهدهم كما هو مشروح يف الباب اخلامس عشر من أعمال احلواريني، وستعرف يف املثال                   
الثالث عشر أيضاً، ويشدد مقدسهم بولس يف نسخ هذا احلكم تشديداً بليغاً يف الباب اخلامس من رسـالته إىل أهـل                     

 ألين أشهد أن كل خمتون ملـزم      3لكم إنكم إن اختتنتم لن ينفعكم املسيح بشيء         وها أنا بولس أقول     : "غالطية هكذا 
 فـإن   6 إنكم إن تزكيتم بالناموس فال فائدة لكم من املسيح وسقطتم عن نيل النعمـة                4بإقامة مجيع أعمال الناموس     

امسة عشرة من الباب الـسادس مـن        واآلية اخل " اخلتانة ال منفعة هلا يف املسيح وال للقلفة بل اإلميان الذي يعمل باحملبة            
  ".ال منفعة للختان يف املسيح عيسى وال للقلفة بل اخللق اجلديد: "الرسالة املذكورة هكذا

  .أحكام الذبائح كانت كثرية وأبدية يف شريعة موسى وقد نسخت كلها يف الشريعة العيسوية) احلادي عشر(
 الكهانة واللباس وقت احلضور للخدمة وغريها كانت أبدية وقد          األحكام الكثرية املختصة بآل هارون من     ) الثاين عشر (

  .نسخت كلها يف الشريعة العيسوية
ذبيحـة الـصنم، والـدم،      : نسخ احلواريون بعد املشاورة التامة مجيع األحكام العملية للتوراة إال أربعة          ) الثالث عشر (

وهو منقول يف الباب اخلامس عشر من أعمال احلـواريني         واملخنوق، والزنا فأبقَوا حرمتها وأرسلوا كتاباً إىل الكنائس،         
مث إنا قد مسعنا أن نفراً من الذين خرجوا من عندنا يـضطربونكم بكالمهـم ويزعجـون                  " 24: وبعض آياته هكذا  

 ألنه قد حسن للروح     28أنفسكم ويقولون إنه جيب عليكم أن ختتتنوا وحتافظوا على الناموس، وحنن مل نأمرهم بذلك               
 وهي أن جتتنبوا من قرابني األوثان والدم واملخنوق والزنا اليت         29لنا أن ال حنملكم غري هذه األشياء الضرورية         القدس و 

وإمنا أبقوا حرمة هذه األربعة لئال يتنفر اليهود الذين دخلوا يف امللة املسيحية عـن      " إن جتنبتم عنها فقد أحسنتم والسالم     
ومها تنفراً تاماً، مث ملا رأى مقدسهم بولس بعد هذا الزمان أن هـذه الرعايـة       قريب، وكانوا حيبون أحكام التوراة ورس     

ليست بضرورية نسخ حرمة الثالثة األوىل بفتوى اإلباحة العامة اليت مر نقلها يف املثال السابع، وعليه اتفـاق مجهـور                    
 الشريعة العيسوية، فهو منسوخ من هذا   الربوتستنت، فما بقي من أحكام التوراة العملية إال الزنا وملا مل يكن فيه حد يف              
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الوجه أيضاً فقد حصل الفراغ يف هذه الشريعة من نسخ مجيع األحكام العملية اليت كانت يف الشريعة املوسوية أبديـة                    
  .كانت أو غري أبدية

 أنا لـست  وصلبت مع املسيح وأنا اآلن حي لكين "30يف الباب الثاين من رسالة بولس إىل أهل غالطية       ) الرابع عشر (
حبي بل إن املسيح هو احلي يفَّ، وما نلت اآلن من احلياة اجلسمانية فهو متعلق باإلميان بابن اللّه الذي أحـبين وجعـل                       

قال داكتر مهند   " وأنا ال أبطل نعمة اللّه ألنه إن كانت العدالة بالناموس فقد مات املسيح عبثاً              "21" نفسه فدية ألجلي  
: ، وقال يف شرح  اآلية احلادية والعشرين       "خلصين ببذل روحه ألجلي عن شريعة موسى       ":يف ذيل شرح اآلية العشرين    

استعمل هذا العتق ألجل ذلك وال أعتمد يف النجاة على شريعة موسى وال أفهم أن أحكام موسى ضرورية ألنه جيعل                     "
ولو كان كذا فاشترى النجاة     : "ينوقال داكتر وت يب يف ذيل شرح اآلية احلادية والعشر         " إجنيل املسيح كأنه بال فائدة    

لو كان شريعة اليهود تعصمنا وتنجينا فأية ضرورة كانت         "وقال يايل   " مبوته ما كان ضرورياً وما كان يف موته حس ما         
فهذه األقوال كلها ناطقـة حبـصول   " ملوت املسيح، ولو كانت الشريعة جزءاً لنجاتنا فال يكون موت املسيح هلا كافياً       

  .يعة موسى ونسخهاالفراغ من شر
مجيع ذوي أعمال الشريعة ملعونون ال يتزكى أحد عنـد  : "يف الباب الثالث من الرسالة املذكورة هكذا  ) اخلامس عشر (

انتهى ملخـصاً،   " اللّه بالناس فإن الناموس ال يتعلق باإلميان وإن املسيح قد افتدانا من لعنة الناموس ملا صار ألجلنا لعنة                 
الظن أن مراد احلواري ههنا املعىن الذي : " من الد التاسع من تفسريه بعد نقل هذه اآليات     478 قال الرد يف الصفحة   

 مـن الـد   487مث قـال يف الـصفحة   " يعلمه كثري يعين نسخت الشريعة أو صارت بال فائدة مبوت املسيح وصلبه   
  ".الرسومية نتيجة موت عيسىبني احلواري صراحة يف هذه املواضع أن منسوخية أحكام الشريعة : "املذكور

وقد حصرنا قبل إتيان اإلميان بالناموس وقيدنا يف انتظار اإلميـان  : "23يف الباب الثالث املذكور هكذا ) السادس عشر (
وملا جاء اإلميان مل نبق حتت       "25" فكان الناموس مؤدبنا الذي يهدينا إىل املسيح لنتزكى باإلميان         "24" املزمع بالظهور 

يف تفسري دوايل ورجرد مينت     ". أنه ال طاعة ألحكام التوراة بعد اإلميان بعيسى عليه السالم         "صرح مقدسهم   ف" املؤدب
  ".نسخ رسومات الشريعة مبوت عيسى وشيوع إجنيله: "قول دين استان هوب هكذا

 جبسده العـداوة  وأبطل: "يف اآلية اخلامسة عشرة من الباب الثاين من رسالة بولس إىل أهل افسس هكذا ) السابع عشر (
  ".أعين ناموس أحكام السنن

ألن الكهانة ملا بدلت بدل الناموس أيضاً      : "اآلية الثانية عشرة من الباب السابع من الرسالة العربانية هكذا         ) الثامن عشر (
 هذا الـتالزم  ففي هذه اآلية إثبات التالزم بني تبدل اإلمامة وتبدل الشريعة فإن قال املسلمون أيضاً نظراً إىل      " بالضرورة

بنسخ الشريعة العيسوية فهم مصيبون يف قوهلم ال خمطئون، يف تفسري دوايل ورجرد مينت ذيل شرح هذه اآليـة قـول                    
  .يعين رفعت" بدلت الشريعة قطعاً بالنسبة إىل أحكام الذبائح والطهارة وغريها: "داكتر سيكنائت هكذا

ألن نسخما تقدم من احلكم قد عرض ملا فيه مـن           : "املذكور هكذا اآلية الثامنة عشرة من الباب السابع       ) التاسع عشر (
ففي هذه اآلية تصريح بأن نسخ أحكام التوراة ألجل أا كانت ضعيفة بال فائـدة يف تفـسري                  " الضعف وعدم الفائدة  

رفعت الشريعة والكهانة اللتان ال حيصل منهما التكميل، وقام كاهن وعفو جديد يكمـل منـهما                : "هنري واسكات 
  ".املصدقون الصادقون
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 فبقولـه  13فلو كان العهد األول غري معترض عليه مل يوجد للثاين موضـع  : "يف الباب الثامن من العربانية   ) العشرون(
ففي هذا القول تصريح بأن أحكام التوراة كانت     " عهداً جديداً صير األول عتيقاً والشيء العتيق والبايل قريب من الفناء          

:  لكوا عتيقة بالية، يف تفسري دوايل ورجرد مينت يف ذيل شرح اآلية الثالثة عشرة قول يايل هكـذا   معيبة وقابلة للنسخ  
هذا ظاهر جداً أن اللّه تعاىل يريد أن ينسخ العتيق األنقص بالرسالة اجلديدة احلسىن، فلذلك يرفع املذهب الرسـومي                   "

  ".اليهودي ويقوم املذهب املسيحي مقامه
يف تفـسري دوايل  " فينسخ األول حق يثبت الثـاين     " اآلية التاسعة من الباب العاشر من العربانية         يف) احلادي والعشرون (

استدل احلواري يف هاتني اآليتني وفيهما إشعار بكـون         : "ورجرد مينت يف شرح اآلية الثامنة والتاسعة قول يايل هكذا         
  ".نقصاا، ونسخ بفعل أحدمها استعمال اآلخرذبائح اليهود غري كافية ولذا حتمل املسيح على نفسه املوت ليجرب 

نسخ بعض األحكام يف الشريعة الالحقة ليس مبختص بشريعتنا بل          ) األول(فظهر على اللبيب من األمثلة املذكورة أمور        
عة أن األحكام العملية للتوراة كلها أبدية كانت أو غري أبدية نسخت يف الشري            ) والثاين(وجد يف الشرائع السابقة أيضاً      

أن مقدسهم  ) والرابع(أن لفظ النسخ أيضاً موجود يف كالم مقدسهم بالنسبة إىل التوراة وأحكامها             ) والثالث(العيسوية  
أن مقدسهم يدعي أن الشيء العتيق البايل قريب من الفنـاء،  ) واخلامس(أثبت املالزمة بني تبدل اإلمامة وتبدل الشريعة     

سبة إىل الشريعة احملمدية عتيقة فال استبعاد يف نسخها بل هو ضروري على وفـق        فأقول ملا كانت الشريعة العيسوية بالن     
األمر الرابع، وقد عرفت يف املثال الثامن عشر والسادس أن مقدسهم ومفسريهم استعملوا ألفاظاً غري مالئمة بالنسبة إىل                  

 نسخ أحكام التوراة باملعىن املصطلح عندنا       أنه ال إشكال يف   ) السابع(التوراة وأحكامها مع أم معترفون أا كالم اللّه         
إال يف األحكام اليت صرح فيها أا أبدية أو جيب رعايتها دائماً طبقة بعد طبقة، لكن هذا اإلشكال ال يرد علينا ألنا ال                        

                  ا غري مصونة نسلم أوالً أن هذه التوراة هي التوراة املرتلة أو تصنيف موسى كما علم يف الباب األول، وال نسلم ثانياً أ
عن التحريف كما عرفت مربهناً يف الباب الثاين، ونقول ثالثاً إلزاماً بأن اللّه قد يظهر له بدأ وندامة عما أمـر أو فعـل          
فريجع عنه وكذلك يعد وعداً دائمياً مث خيلف وعده، وهذا األمر الثالث أقوله إلزاماً فقط ألنه يفهم من كتـب العهـد            

كما ستعرف عن قريب، وإين ومجيع علماء أهل السنة بريئون ومتربؤن عـن هـذه العقيـدة              العتيق هكذا من مواضع     
الفاسدة، نعم يرد هذا اإلشكال عن املسيحيني الذين يعترفون بأن هذه التوراة كالم اللّه ومـن تـصنيف موسـى ومل             

كورة بعيد عن اإلنـصاف وركيـك   حترف، والندامة والبدء حماالن يف حق اللّه والتأويل الذي يذكرونه يف األلفاظ املذ       
جداً ذه األلفاظ يف كل شيء يكون باملعىن الذي يناسبه، مثالً إذا قيل لشخص معني إنه دائماً يكون كذا فال يكـون                      
املراد بالدوام ههنا إال املدة املمتدة إىل آخر عمره ألنا نعلم بديهة أنه ال يبقى إىل فناء العامل، وقيام القيامـة، وإذا قيـل                  

وم عظيم يبقى إىل فناء العامل ولو تبدلت أشخاصه  يف كل طبقة بعد طبقة أم ال بد أن يفعلوا كذا دائماً طبقة بعـد               لق
طبقة أو إىل األبد أو إىل آخر الدهر فيفهم منه الدوام إىل فناء العامل بال شبهة، وقياس أحدمها على اآلخر مستبعد جداً،                      

  .م سلفاً وخلفاً وينسبون االعتساف والغواية إليهمولذلك علماء اليهود يستبعدون تأويله
أن اللّه أمر إبراهيم عليه السالم بذبح إسحاق عليه السالم مث نسخ هذا احلكم قبل               ) األول: (هذه) وأمثلة القسم الثاين  (

ء يف حق عايل    أنه نقل قول نيب من األنبيا     ) الثاين(العمل كما هو مصرح به يف الباب الثاين والعشرين من سفر التكوين             
إين قلت إن بيتك وبيت أبيـك       : فاللّه إله إسرائيل يقول    "30: الكاهن يف الباب الثاين من سفر صموئيل األول هكذا        
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خيدمون بني يدي دائماً لكن يقول اللّه اآلن حاشا يل ال يكون األمر كذلك بل أكرم من يكرمين ومن حيقـرين يـصري          
فكان وعد اللّه أن منصب الكهانة يبقى يف بيت عايل الكاهن وبيت ابنه،             " يناً اخل  وأنا أقيم لنفسي كاهناً متد     34ذليالً  

ينسخ اللّـه ههنـا   : "مث أخلف وعده ونسخه وأقام كاهناً آخر، يف تفسري دوايل ورجردمينت قول الفاضل باترك هكذا    
عازار الولد األكرب هلـارون، مث  حكماً كان وعده وأقر به بأن رئيس الكهنة يكون منكم إىل األبد، أعطى هذا املنصب ل          

فوقع اخللف يف وعد    " اعطى تامار الولد األصغر هلارون مث انتقل اآلن بسبب ذنب أوالد عايل الكاهن إىل أوالد العازار               
اللّه مرتني إىل زمان بقاء الشريعة املوسوية، وأما اخللف الذي وقع يف هذا الباب عند ظهور الشريعة العيسوية مرة ثالثـة     

 مل يبق أثر ما هلذا املنصب ال يف أوالد العازار، وال يف أوالد تامارا، الوعد الذي كان للعازار مصرح به يف البـاب                 فهذا
إين قد وهبت له ميثاقي بالسالم فيكون له ميثاق احلبورة واخللفة  من بعـده            : "اخلامس والعشرين من سفر العدد هكذا     

عد اللّه على مذاق أهل الكتاب، ألن كتب العهد العتيق ناطقة به، وبأن اللّـه               وال يتحري الناظر من خلف و     " إىل الدهر 
يفعل أمراً مث يندم، نقل يف اآلية التاسعة والثالثني من الزبور الثامن والثمانني أو التاسع والثمانني على اختالف التراجم                   

فيقـول داود   " ت يف األرض مقدسه   نقضت عهد عبدك وخبس   : "قول داود عليه السالم يف خطاب اللّه عز وجل هكذا         
فندم على عملـه اإلنـسان علـى         "6: ويف الباب السادس من سفر التكوين هكذا      " نقضت عهد عبدك  "عليه السالم   

 وقال احموا البشر الذي خلقته عن وجه األرض من البشر حىت احليوانات مـن الـدبيب     7األرض فتأسف بقلبه داخالً     
 يدالن علـى أن     - ألين نادم أين عملتهم      -فاآلية السادسة كلها، وهذا القول      " لتهمحىت طري السماء ألين نادم أين عم      

فنظر الرب يف أحزام إذ مسع صـوت   "44: اللّه ندم وتأسف على خلقه اإلنسان، ويف الزبور اخلامس بعد املائة هكذا          
امس عشر من سـفر صـموئيل       ، يف اآلية احلادية عشرة من الباب اخل       " وذكر ميثاقهم وندم لكثرة رمحته     45تضرعهم  

، مث يف اآلية اخلامسة "ندمت على أين صريت شاول ملكاً أنه رجع من ورائي ومل يعمل مبا أمرته        : "األول قول اللّه هكذا   
" أن صموئيل حزن على شاول ألن الرب أسف على أنه ملّك شاول على إسرائيل             : "والثالثني من الباب املذكور هكذا    

وهي أنه ملا ثبتت الندامة يف حق اللّه وثبت أنه ندم على خلق اإلنـسان               .  نوردها إلزاماً فقط   وههنا خدشة جيوز لنا أن    
وعلى جعل شاول ملكاً فيجوز أن يكون قد ندم على إرسال املسيح عليه السالم، بعد ما أظهر دعوى األلوهية على ما                     

 عدم إطاعة شاول أمر الرب، وكما مل يكن         هو زعم أهل التثليث، ألن هذه الدعوى من البشر احلادث أعظم جرماً من            
اللّه واقفاً على أن شاول يعصي أمره فكذا جيوز أن يكون واقفاً على أن املسيح عليه السالم يدعي األلوهية، وإمنا قلت                      

أللوهيـة  هذا إلزاماً فقط ألنا ال نعتقد بفضل اللّه ندامة اللّه وال ادعاء املسيح عليه السالم األلوهية، بل عندنا سـاحة ا                    
  .وكذا ساحة نبوة املسيح عليه السالم صافيتان عن قمامة هذه الكدورات واملنكرات

وطعامك الذي تأكله يكون    : "10] اآلية [1844يف الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا ترمجة عربية سنة           ) الثالث(
كله وتلطخه بزبـل خيـرج مـن     وكخبز من شعري تأ    12بالوزن عشرين مثقاالً يف كل يوم من وقت إىل وقت تأكله            

 فقلت آه آه آه يا رب اإلله ها هو ذا نفسي مل تتنجس، وامليت والفريسة من السبع مل آكل منه                   14اإلنسان يف عيوم    
 فقال يل ها أعطيك زبل البقر عوض رجيع الناس وتـصنع            15منذ صباي حىت اآلن ومل يدخل يف فمي كل حلم جنس            

مث ملا استغاث حزقيال عليه السالم نسخ هذا احلكم قبـل  " تلطخه بزبل خيرج من اإلنسان"ن أمر اللّه أوالً بأ" خبزك فيه 
  ".أعطيك زبل البقر عوض رجيع الناس: "العمل فقال
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أميا رجل من بين إسرائيل ذبح ثوراً أو خروفـاً أو عـرتاً يف    "3: يف الباب السابع عشر من سفر األخبار هكذا   ) الرابع(
 وال يأيت بقربانه إىل باب قبة الزمان ليقربه قرباناً للرب فليحسب على ذلك الرجل سـفْك      4 احمللة   احمللة أو خارجاً عن   

فأمـا إن   "15: ويف الباب الثاين عشر من كتاب االستثناء هكـذا  " دم من أنه أراق دماً ويهلك ذلك الرجل من شعبه         
 وإذا أوسع الرب إهلك 20لرب إهلك يف قراك اخل شئت أن تأكل وتستلذ بأكل اللحم فاذبح وكل بالربكة اليت أعطاك ا       
 وكان بعيد املكان الذي اصطفاه الرب إهلـك         21ختومك مثل ما قال لك وأردت أن تأكل اللحم ما تشتهيه نفسك             

 كما يؤكل مـن الظـيب       22ليكون امسه هناك فاذبح من البقر والغنم الذي لك كما أمرتك وكل يف قراك كما تريد                 
فنسخ حكم سفر األخبار حبكم سفر االستثناء، قال هورن         " ون منها مجيعاً طاهراً كان أو غري طاهر       واإلبل هكذا فتأكل  

يف هذين املوضعني تناقض يف الظاهر لكـن  : " من الد األول من تفسريه بعد نقل هذه اآليات هكذا 619يف الصفحة   
رائيل وما كانت حبيـث ال ميكـن تبديلـها    إذا لوحظ أن الشريعة املوسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال بين إس            

أي " نسخ موسى يف السنة األربعني من هجرم قبل دخول فلسطني ذلك احلكـم : "، مث قال "فالتوجيه يف غاية السهولة   
حبكم سفر االستثناء نسخاً صرحياً، وأمر أنه جيوز هلم بعد دخول فلسطني أن يذحبوا البقر والغنم يف             "حكم سفر األخبار    

انتهى ملخصاً، فاعترف بنسخ احلكم املذكور وأن الشريعة املوسوية كانت تـزاد وتـنقص    "  شاؤوا ويأكلوا  أي موضع 
على وفق حال بين إسرائيل، فالعجب من أهل الكتاب أم يعترضون على مثل هذه الزيادة والنقصان يف شريعة أخرى                   

  .ويقولون إنه مستلزم جلهل اللّه
 من الباب الرابع من سفر العدد أن خدام قبة العهـد ال  46 و 43 و 39 و 35و  30 و 23 و  3يف اآلية   ) اخلامس(

 من الباب الثامن من السفر املـذكور أن ال  25 و 24بد أن ال يكونوا أنقص من ثالثني  وأزيد من مخسني، ويف اآلية          
  .يكونوا أنقص من مخس وعشرين وأزيد من مخسني

 أن فداء خطأ اجلماعة ثور واحد، ويف الباب اخلامس عشر من سفر العـدد        يف الباب الرابع من سفر األخبار     ) السادس(
  .أنه ال بد أن يكون ثوراً مع لوازمه وجدياً فنسخ األول

يعلم أمر اللّه من الباب السادس من سفر التكوين أن يدخل يف الفُلك اثنان اثنان من كل جـنس احليوانـات    ) السابع(
ه السالم، ويعلم من الباب السابع من السفر املذكور أن يدخل سبع سبع ذكر وأنثى من           طرياً كان أو يمة مع نوح علي      

البهائم الطاهرة، ومن الطيور مطلقاً ومن البهائم الغري الطاهرة اثنان اثنان، مث يعلم من الباب املذكور أنه دخل من كل                    
  .جنس اثنان اثنان، فنسخ هذا احلكم مرتني

ويف تلك األيام مرض حزقيا وأشرف على املوت، وأتاه أشعياء النيب           : "من سفر امللوك هكذا   يف الباب العشرين    ) الثامن(
 فأقبل حزقيا بوجهه إىل احلائط      2ابن عاموص، وقال له هكذا يقول الرب اإلله أوص على بيتك ألنك ميت وغري حي                

ملت احلسنات أمامك وبكـى      يا رب اذكر أين سرت بني يديك بالعدل والقلب السليم وع           3وصلى أمام الرب وقال     
 ارجع إىل حزقيا مدبر     5فلما خرج أشعياء أوحى إليه الرب قبل أن يصل إىل وسط الدار وقال               "4شديداً  " حزقيا بكاء 

قد مسعت صالتك ورأيت دموعك، وها أنا أشفيك سريعاً حـىت إذا            : شعيب، وقل له هكذا يقول الرب إله داود أبيك        
اخل فأمر اللّه حزقيا على لسان أشعياء "  وأزيد على عمرك مخس عشرة سنة 6بيت الرب   كان يف اليوم الثالث تصعد إىل       
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بأن أوص على بيتك ألنك ميت، مث نسخ هذا احلكم قبل  أن يصل أشعياء إىل وسط الدار بعد تبليغ احلكم، وزاد على                       
  .عمره مخس عشرة سنة

 عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائالً إىل طريـق أمـم ال         هؤالء االثين : "يف الباب العاشر من إجنيل مىت هكذا      ) التاسع(
ويف البـاب  " ، ولكن انطلقوا خاصة إىل اخلراف اليت هلكت من بين إسرائيل  6متضوا، وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا       

" مل أُرسل إال إىل خراف بيت إسـرائيل الـضالة    : "اخلامس عشر من إجنيل مىت قول املسيح عليه السالم يف حقه هكذا           
فعلى وفق هذه اآليات كان عيسى عليه السالم خيصص رسالته إىل بين إسرائيل، ونقل قوله يف اآلية اخلامسة عشرة من                    

فـاحلكم األول  " اذهبوا إىل العامل أمجع واكرزوا باإلجنيل للخليقة كلـها   : "الباب السادس عشر من إجنيل مرقس هكذا      
  .منسوخ

 قائالً جلـس    2حينئذ خاطب يسوع اجلموع وتالميذه       "1: إجنيل مىت هكذا  يف الباب الثالث والعشرين من      ) العاشر(
فحكم بأن كل ما قالوا لكم "  فكل ما قالوا لكم أن حتفظوه فاحفظوه وافعلوه     3الكتبة والفريسيون على كرسي موسى      

ا منـسوخة يف    فافعلوه، وال شك أم يقولون حبفظ مجيع األحكام العملية للتوراة سيما األبدية على زعمهـم وكلـه                
الشريعة العيسوية كما علمت مفصلة يف أمثلة القسم األول، فهذا احلكم منسوخ ألبتة، والعجب من علماء الربوتستنت                 
أم يوردون يف رسائلهم هذه اآليات تغليطاً لعوام أهل اإلسالم مستدلني ا على بطالن النسخ يف التـوراة، فيلـزم أن    

ظمون السبت، وناقض تعظيمه على حكم التوراة واجب القتل، كما عرفت يف املثـال              يكونوا واجيب القتل ألم ال يع     
  .التاسع من أمثلة القسم األول

قد عرفت يف املثال الثالث عشر أن احلواريني بعد املشاورة نسخوا مجيع أحكام التوراة العمليـة غـري                  ) احلادي عشر (
  .األربعة مث نسخ بولس حرمة الثالثة منها

إن ابـن   : "يف اآلية السادسة واخلمسني من الباب التاسع من إجنيل لوقا قول املسيح عليه السالم هكـذا               ) الثاين عشر (
ومثله يف إجنيل يوحنا يف اآلية السابعة عشرة من الباب الثالـث، ويف             " اإلنسان مل يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص       

ية الثامنة من الباب الثاين من الرسالة الثانية إىل أهل تـسالو            اآلية السابعة واألربعني من الباب الثاين عشر، ووقع يف اآل         
فالقول الثاين ناسخ لألول، وقـد      " وحينئذ سيستعلن األثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهوره         : "نبقي هكذا 

 بالفعل فـضالً عـن      علم من هذه األمثلة األربعة األخرية أعين من التاسع إىل االثين عشر أن نسخ أحكام اإلجنيل واقع                
اإلمكان حيث نسخ عيسى عليه السالم بعض حكمه حبكمه اآلخر، ونسخ احلواريون بعض أحكامه بأحكامهم، ونسخ             
بولس بعض أحكام احلواريون، بل بعض قول عيسى عليه السالم بأحكامه وقوله، وظهر لك أن ما نقل عـن املـسيح             

ب الرابع والعشرين من إجنيل مىت، واآلية الثالثة والـثالثني مـن البـاب    عليه السالم يف اآلية اخلامسة والثالثني من البا    
احلادي والعشرين من إجنيل لوقا ليس املراد به أن قوالً من أقوايل وحكماً من أحكامي ال ينسخ وأال يلـزم تكـذيب                      

ه، وهي مذكورة قبل هـذا      إجنيلهم، بل املراد بقوله كالمي هو الكالم املعهود الذي أخرب به عن احلادثات اليت تقع بعد               
القول يف اإلجنيلني، فاإلضافة يف قوله كالمي للعهد ال لالستغراق، ومحل مفسروهم أيضاً هذا القول على ما قلـت يف                    

مراده أنه تقـع األمـور الـيت    : قال القسيس بريوس: "تفسري دوايل ورجرد مينت يف ذيل شرح عبارة إجنيل مىت هكذا          
إن السماء واألرض وإن كانتا غري قابلتني للتبديل بالنـسبة إىل األشـياء األخـر         : ن هوب أخربت ا يقيناً، دين استاي    
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لكنهما ليستا مبحكمتني مثل أحكام إخباري باألمور اليت أخربت ا، فتلك كلها تزول وإخباري باألمور اليت أخـربت      
دالل ذا القول ضعيف جـداً، والقـول   فاالست" ا ال تزول، بل القول الذي قلته اآلن ال يتجاوز شيء منه عن مطلبه          

  ".السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول: "املذكور هكذا
وإذا عرفت أمثلة القسمني ما بقي لك شك من وقوع النسخ بكال قسميه يف الشريعة املوسوية والعيسوية، وظهر أن ما                    

املصاحل قد ختتلف باختالف الزمـان واملكـان        يدعيه أهل الكتاب من امتناع النسخ باطل ال ريب فيه، كيف ال وإن              
واملكلفني فبعض األحكام يكون مقدوراً للمكلفني يف بعض األوقات وال يكون مقدوراً يف بعض آخر، ويكون الـبعض    

إن يل أموراً كـثرية أيـضاً       : "مناسباً لبعض املكلفني دون بعض، أال ترى أن املسيح عليه السالم قال خماطباً للحواريني             
كما هو مصرح  "  لكم ال تستطيعون اآلن أن حتتملوا، وأما مىت جاء ذاك، روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق                 ألقول

ال خترب عن هذه احلال أحداً، كما هو مـصرح          : به يف الباب السادس عشر من إجنيل يوحنا، وقال لألبرص الذي شفاه           
ال ختربا أحداً عن هذا احلال، كما هو مصرح به          : تح أعينهما به يف الباب الثامن من إجنيل مىت، وقال لألعميني اللذين ف          

يف الباب التاسع من إجنيل مىت، وقال ألبوي الصبية اليت أحياها ال ختربا أحداً عما كان، كما هو مصرح به يف البـاب                       
كما هو مصرح بـه  الثامن من إجنيل لوقا، وأمر الذي أخرج الشياطني منه بأن ارجع إىل بيتك وأخرب مبا صنع اللّه بك،      

يف الباب املذكور، وقد علمت يف املثال السادس والثالث عشر من أمثلة القسم األول، ويف املثال الرابع من أمثلة القسم                    
  الثاين ما يناسب هذا املقام، وكذلك ما أمر بنو إسرائيل باجلهاد على الكفار ما داموا يف مصر وأمروا بعد ما خرجوا 

  
  .ل التثليث وهو مشتمل على مقدمة وثالثة فصولالباب الرابع يف إبطا

  
  مقدمة

  
  .أما املقدمة ففي بيان اثين عشر أمراً تفيد الناظر بصرية يف الفصول

أن كتب العهد العتيق ناطقة بأن اللّه واحد أزيل أبدي ال ميوت، قادر يفعل ما يشاء ليس كمثله شيء ال                    ) األمر األول (
 اجلسم والشكل، وهذا األمر لشهرته وكثرته يف تلك الكتب غري حمتاج إىل نقـل            يف الذات وال يف الصفات، بريء عن      

  .الشواهد
أن عبادة غري اللّه حرام، وحرمتها مصرحة يف مواضع شىت من التوراة مثل البـاب العـشرين والرابـع                   ) األمر الثاين (

 أنه لو دعا نيب أو من يدعي اإلهلام يف  والثالثني من سفر اخلروج، وقد صرح به يف الباب الثالث عشر من سفر االستثناء             
املنام إىل عبادة غري اللّه يقتل هذا الداعي، وإن كان ذا معجزات عظيمة، وكذا لو أغرى أحد من األقرباء أو األصـدقاء    

ري اللّه إليها يرجم هذا املُغري وال يرجم عليه، ويف الباب السابع عشر من السفر املسطور أنه لو ثبتت على أحد عبادة غ                  
  .يرجم رجالً كان أو امرأة

يف اآليات الكثرية الغري احملصورة من العهد العتيق إشعار باجلسمية والشكل واألعضاء للّه تعاىل مـثالً يف       ) األمر الثالث (
 من الباب التاسع من السفر املـذكور إثبـات الـشكل            6 من الباب األول من سفر التكوين واآلية         27 و   26اآلية  
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 من الباب السابع    9 من الباب التاسع واخلمسني من كتاب أشعياء إثبات الرأس، ويف اآلية             17ة للّه، ويف اآلية     والصور
 من الزبور الثالث واألربعني إثبات الوجه واليد والعضد، ويف اآلية           3من كتاب دانيال إثبات الرأس والشعر، ويف اآلية         

 من الباب الثالث والثالثني 15روج إثبات الوجه والقفا، ويف اآلية  من الباب الثالث والثالثني من كتاب اخل     23 و   22
 52 و 29 من الباب التاسع من كتاب دانيال إثبات العني واألذن، ويف اآليـة  18إثبات العني واألذن، وكذا يف اآلية       

ب الثاين والثالثني من     من البا  19 من الباب السادس عشر واآلية       17من الباب الثامن من سفر امللوك األول ويف اآلية          
 من الباب   3 من الباب اخلامس واآلية      21 من الباب الرابع والثالثني من كتاب أيوب، واآلية          21كتاب أرمياء واآلية    

 و 8 و 6 من الزبور العاشر إثبات العني واألجفان، ويف اآلية   4اخلامس عشر من كتاب األمثال إثبات العني، ويف اآلية          
 من الباب الـثالثني مـن   27سابع عشر إثبات األذن والرجل واألنف والنفس والفم، ويف اآلية    من الزبور ال   15 و   9

 18كتاب أشعياء إثبات الشفة واللسان، ويف الباب الثالث والثالثني من سفر االستثناء إثبات اليد والرجل، ويف اآليـة    
 من الباب الرابع من كتاب أرمياء إثبـات         19ية  من الباب احلادي والثالثني من سفر اخلروج إثبات األصابع، ويف اآل          

 من الزبور الثـاين  7 من الباب احلادي والعشرين من كتاب أشعياء إثبات الظهر، ويف اآلية 3البطن والقلب، ويف اآلية    
اآليـة   من الباب العشرين من أعمال احلواريني إثبات الدم، وللترتيه يف التوراة آيتان ومها               28إثبات الفرج، ويف اآلية     

فكلمكم الرب من جوف النار      "12: الثانية عشرة واآلية اخلامسة عشرة من الباب الرابع من سفر االستثناء ومها هكذا            
فاحفظوا أنفسكم حبرص فإنكم مل تروا شبيهاً يوماً كلمكم الرب يف            "15" فسمعتم صوت كالمه ومل تروا الشبه ألبتة      

 اآليتني مطابقاً للربهان العقلي، وجب تأويل اآليات الغري احملصورة ال     وملا كان مضمون هاتني   " حوريب من جوف النار   
تأويلهما، وأهل الكتاب ههنا أيضاً يوافقوننا وال يرجحون اآليات الغري احملصورة على هاتني اآليـتني، وكمـا                 ] عدم[

 حمصورة من العهد العتيق واجلديد   يوجد اإلشعار باجلسمية للّه تعاىل فكذا يوجد بإثبات املكان للّه تعاىل يف اآليات الغري             
 مـن   35 باب   34 و   5 باب   3 من سفر اخلروج، ويف اآلية       29 من باب    46 و   45، واآلية   25 باب   8مثل اآلية   

 من الباب السابع من سفر 6 و 5 من الباب السادس والعشرين من سفر االستثناء، ويف اآلية         15سفر العدد، ويف اآلية     
 من الباب الثامن من سفر امللـوك األول، ويف  49 و 45 و 39 و 36 و 34 و  32 و   30 صموئيل الثاين، ويف اآلية   

 16 من الزبور اخلامس والعشرين، ويف اآليـة  8 من الزبور العاشر، ويف اآلية   4 من الزبور التاسع، ويف اآلية       11اآلية  
 من الزبور اخلامس والسبعني ويف اآلية       2ة   من الزبور الثالث والسبعني ويف اآلي      2من الزبور السابع والستني، ويف اآلية       

 من الباب الثالـث  21 و 17 من الزبور املائة والرابع والثالثني، ويف اآلية       21 من الزبور الثامن والتسعني ويف اآلية        1
 26 و 14 و 9 و 1 و 5 باب   48 و   45 من الباب الثامن من كتاب زكريا ويف اآلية          2من كتاب يوتيل، ويف اآلية      

 14 و   10 و   16 باب   17 و   15 باب   13 و   2 باب   50 و   10 باب   33 و   32 و   7 باب   21 و   11و   6باب  
 من إجنيل مىت، وال توجد يف العهد العتيق واجلديد اآليات الدالة علـى     23 باب   22 و   19 و   18 باب   35 و   19و  

 مـن البـاب   48 أشعياء، واآلية  من الباب السادس والستني من كتاب2 و 1ترتيه اللّه عن املكان إال قليلة مثل اآلية     
السابع من أعمال احلواريني، لكن ملا كان مضمون هذه اآليات القليلة موافقاً للرباهني أولت اآليـات الكـثرية الغـري           
احملصورة املشعرة باملكان للّه تعاىل ال هذه اآليات القليلة، وأهل الكتاب أيضاً يوافقوننا يف هذا التأويل، فقد ظهر مـن                    
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مر الثالث أن الكثري إذا كان خمالفاً للربهان جيب إرجاعه إىل القليل املوافق له، وال يعتد بكثرته فكيف إذا كـان        هذا األ 
  .الكثري موافقاً والقليل خمالفاً فإن التأويل فيه ضروري ببداهة العقل

اجلديد أيضاً يف مواضع عديدة    قد علمت يف األمر الثالث أنه ليس للّه شبه وصورة وقد صرح به يف العهد                ) األمر الرابع (
" اللّه مل يره أحد قـط   : "أن رؤية اللّه يف الدنيا غري واقعة، يف اآلية الثامنة عشرة من الباب األول من إجنيل يوحنا هكذا                 

" مل يره أحد من الناس وال يقدر أن يراه   : "ويف اآلية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة األوىل إىل تيموثاوس           
فثبت من هذه اآليات أن مـن  " اللّه مل ينظره أحد قط: " اآلية الثانية عشرة من الباب الرابع من رسالة يوحنا األوىل      ويف

كان مرئياً ال يكون إهلاً قط، ولو أطلق عليه يف كالم اللّه أو األنبياء أو احلواريني لفظ اللّه ومثله فال يغتر أحد مبجـرد                        
أن التأويل جماز فكيف يرتكب ألن املصري إىل ااز جيب عند القرينة املانعة عـن إرادة  إطالق مثل لفظ اللّه، وال يدعي       

احلقيقة سيما إذا دل الربهان القطعي على املنع، نعم يكون إلطالق مثل هذه األلفاظ على غري اللّه وجه مناسب لكـل                     
على بعض املالئكة ألجل ظهور جالل اللّه فيه       حمل، مثالً إن إطالقها يف الكتب اخلمسة املنسوبة إىل موسى عليه السالم             

أنا أرسل مالكي أمامـك      "20: أزيد من الغري، ويف الباب الثالث والعشرين من سفر اخلروج قول اللّه سبحانه هكذا             
 فاحتفظ به وأطع أمره وال تشاقّه، إنـه ال يغفـر إذا           21ليحفظك يف الطريق ويدخلك إىل املكان الذي أن استعديت          

 وينطلق مالكي أمامك فيدخلك على األمـوريني واحليثـانيني والفـرزانيني والكنعـانيني      23 امسي معه    أخطأت، إن 
أرسل مالكي أمامك، وكذا قوله ينطلق مالكي، نـصان علـى أن        : فقوله" واحلوايني واليانوسانيني الذين أنا أخرجهم    

الليل كان ملكاً من املالئكة وقد أطلق عليه        الذي كان يسري مع بين إسرائيل يف عمود سحاب يف النهار وعمود نار يف               
مثل هذه األلفاظ كما ستطّلع عليه ألجل ما قلت، كما يظهر من قوله إن امسي معه، وقد جاء إطالقها يف مواضع غـري          
حمصورة على امللك واإلنسان الكامل، بل على آحاد الناس، بل على الشيطان الرجيم، بل على غري ذوي العقول أيضاً،                   

لم من بعض املواضع تفسري بعض هذه األلفاظ، ويف بعض املواضع يدل سوق الكالم حبيث ال يشتبه على النـاظر  وقد ع 
يف بادئ الرأي، وها أنا أورد عليك شواهد هذا الباب وأنقل يف هذا الباب عبارة كتب العهد العتيق عن الترمجة العربية                     

د اجلديد، إما من الترمجة املذكورة وإما من الترمجة العربية اليت            من امليالد وعبارة العه    1844اليت طبعت يف لندن سنة      
 وال أنقل مجيع عبارة املوضع املستشهد به بل أنقل اآليات اليت يتعلق الغرض ا يف هـذا   1860طبعت يف بريوت سنة     

 أبـرام ابـن تـسعة       وملا صار  "1: املقام وأترك اآليات الغري املقصودة، يف الباب السابع عشر من سفر التكوين هكذا            
وقال له اللّه أنا هو وعهدي معـك         " 4" وتسعني سنة تراءى له الرب وقال أنا اللّه ضابط الكل فسر أمامي وكن تاماً             

وأقيم ميثاقي بيين وبينك وبني نسلك من بعدك بأجياهلم ميثاقاً أبدياً ألكـون إهلـاً لـك     "7" وستكون أباً ألمم كثرية  
 9" لك ولنسلك أرض غُربتك مجيع أرض كنعان ِملْكاً إىل الدهر، وأكون هلم إهلـاً             وسأعطي   "8" ولنسلك من بعدك  

وملا فرغ اللّه مـن خطابـه       "22" وقال اللّه اخل   "18" اللّه أيضاً إلبراهيم اخل   " وقال   15" فقال اللّه إلبراهيم ثانية اخل    "
عن إبراهيم، ففي هذه العبارة أطلق عليه لفظ        وكان هذا املتكلم املرئي ملكاً ملا علمت، ولقوله صعد          " صعد عن إبراهيم  

وكـذا  " أنا اللّه ضابط الكل ألكون إهلك ولنسلك من بعدك وأكون إهلاً هلم        "اللّه والرب واإلله، وأطلق هو على نفسه        
أطلق أمثال هذه األلفاظ يف الباب الثامن عشر من سفر التكوين على امللك الذي ظهر على إبراهيم عليه الـسالم مـع          

لكني اآلخرين، وبشره بوالدة إسحاق وأخرب بأن قرى لوط ستخرب يف أزيد من أربعة عشر موضـعاً، ويف البـاب                    امل
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وخرج يعقوب من    "10: الثامن والعشرين من السفر املذكور يف حال يعقوب عليه السالم إذ سافر إىل بلد حاله هكذا               
ذ حجراً من حجارة ذلك املوضع ووضعه حتت رأسه         وأتى إىل موضع وبات هناك فأخ      "11" بري سبع ماضياً إىل حران    

" فنظر يف احللم سلماً قائماً على األرض ورأسه يصل إىل السماء ومالئكة اللّه يصعدون ويهبطون فيه                "12" ونام هناك 
قـد  والرب كان ثابتاً على رأس السلم، وقال أنا هو اللّه إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق فاألرض اليت أنت عليها را        "13

ويكون نسلك مثل رمل األرض، ويتسع إىل املغرب واملشرق، ويتـيمن ويتبـارك بـك      "14" أعطيكها لك ولنسلك  
وأحفظك حيثما انطلقت، وأعيدك إىل هذه األرض وال أخليك حىت أعمل ما قلتـه   "15" وبزرعك مجيع قبائل األرض  

وخاف وقـال مـا      " 17" وأنا مل أكن أعلم   فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقاً إن الرب يف هذا املكان             "16" لك
وقام يعقوب بالغداة وأخذ احلجر الذي كان توسـد بـه     "18" أخوف هذا املوضع ما هذا إال بيت اللّه وباب السماء         

ونذر نذراً قائالً إن كـان       "20" ودعا اسم املدينة بني إيل اليت كانت أوالً لوزاً         "19" وأقامه نصبة وسكب عليه دهناً    
ورجعت بسالم إىل بيت     "21" ن معي وحيفظين يف الطريق الذي أنا سائر به ويرزقين خبزاً آكل وكسوة ألبس             اللّه يكو 

  ".وهذا احلجر الذي أقمته نصبة يدعى بيت اللّه وكل ما أعطيتين أديت إليك عشوره "22" أيب فالرب يكون يل إهلاً
 11: ه السالم يف خطاب زوجته ِليا وراحيـل هكـذا        ويف الباب احلادي والثالثني من السفر املذكور قول يعقوب علي         

أنا إله بيت إيل حيث مسحت قائمة        "13" فقال يل اخل   "12" فقال يل مالك اللّه يف احللم يا يعقوب فقلت هو ذا أنا           "
ويف الباب الثاين والـثالثني مـن       " احلجر ونذرت يل نذراً واآلن قم فاخرج من هذه األرض وارجع إىل أرض ميالدك             

وقال يعقوب يا إله أيب إبراهيم وإله أيب إسحاق أيها الرب الذي قلت يل ارجع إىل أرضـك                  "9: ر املذكور هكذا  السف
فأنت تكلمت وقلت إنك حتسن إيل وتوسع نسلي مثل رمل البحر الذي ال حيصى               "12" وإىل مكان ميالدك وأباركك   

وقال اللّه ليعقوب قم فاصعد إىل بيت إيـل واسـكن        : "ويف الباب اخلامس والثالثني من السفر املذكور هكذا       " لكثرته
 3" وقال يعقـوب ألهلـه اخل   "2" هناك، وانصب هناك مذحباً للّه الذي ظهر لك وأنت هارب من وجه عيصو أخيك      

فجاء يعقـوب إىل     "6" نصعد إىل بيت إيل لنصنع هناك مذحباً للّه الذي استجاب يل يف ضيقيت وكان معي يف طريقي                "
" وبىن هناك مذحباً ودعا اسم املكان بيت اللّه ألن هناك ظهر له اللّه اخل              "7" أرض كنعان هذه بيت إيل اخل     لوزا اليت يف    

إن اللّه الضابط الكل استعلن علي يف لوزا بـأرض كنعـان             "3: ويف الباب الثامن واألربعني من السفر املذكور هكذا       
" وأعطيك هذه األرض ولنسلك من بعدك مرياثاً إىل الدهر      وقال يل أين منميك وجاعلك جبماعة الشعوب         "4" وباركين

فظهر من اآلية احلادية عشرة والثالثة عشرة من الباب احلادي والثالثني أن الذي ظهر على يعقوب عليه السالم، ووعده                   
أزيـد مـن   وعهد ونذر يعقوب عليه السالم معه كان ملكاً، وجاء إطالق لفظ مثل اللّه عليه يف العبارات املذكورة يف             

يا "أنا هو الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، وقال يعقوب عليه السالم يف حقه               : "مثانية عشر موضعاً وقال هذا امللك     
             ويف الباب الثاين والثالثني مـن الـسفر        " إله أيب إبراهيم وإله أيب إسحاق أيها الرب وإن اللّه ضابط الكل استعلن علي

وحني نظر أنه ال يقوى به فجس        "25" حده وهو ذا رجل فكان يصارعه إىل الفجر       وختلف هو و   "24: املذكور هكذا 
فقال له مـا   "27" وقال له أطلقين ألنه قد أسفر الصبح وقال له ال أطلقك أو تباركين "26" عرق وركه ولساعته ذبل   

للّه فكم بـاحلري  قال ال يدعي امسك يعقوب بل إسرائيل من أجل أنك إن كنت قويت مع ا   "28" امسك فقال يعقوب  
فـدعا   "30" فسأله يعقوب عرفين ما امسك فقال له مل تسأل عن امسي وباركه فيذلك املكان              "19" لك قوة يف الناس   
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وهذا املصارع كان ملكاً ملا عرفت وألنه " يعقوب اسم ذلك املكان فنوائل قائالً رأيت اللّه وجهاً لوجه وختلصت نفسي          
 غاية العجز والضعف حيث صارع يعقوب عليه السالم إىل الفجر، ومل يغلب عليـه               يلزم أن يكون إله بين إسرائيل يف      

يف البطن عقب أخاه ويف      "3: بدون احليلة، وألن كالم هوشع نص يف هذا الباب يف الباب الثاين عشر من كتابه هكذا               
فأطلق عليه لفظ اللّه " مناوغلب امللك وتقوى وبكى وسأله ووجده يف بيت إيل وهناك كل           "4" جربوته أفلح معه املالك   

فظهر اللّه ليعقوب أيضاً من بعد ما رجع من بني           "9: يف املوضعني ويف الباب اخلامس والثالثني من سفر التكوين هكذا         
 11" قائالً ال يدعي امسك بعدها يعقوب بل يكون امسك إسرائيل ودعـا امسـه إسـرائيل    " "10ري سورية وباركه 

 واألرض 12ط الكل أمت وأكثر األمم وجمامع الشعوب تكون منك وامللوك من صلبك خيرجـون  وقال له أنا اللّه الضاب "
 ونـصب   14 وارتفع اللّه عنـه      13اليت أعطيت إبراهيم وإسحاق فلك أعطيها وأعطي نسلك هذه األرض من بعدك             

 ودعا اسم املوضـع  15ناً يعقوب حجراً يف املوضع الذي كلمه فيه اللّه قائمة حجرية ودفق عليه مدفوقاً وصب عليه ده 
أنا "وهذا الذي ظهر هو امللك املذكور فأطلق عليه لفظ اللّه يف مخسة مواضع وقال هو                " الذي كلمه اللّه هناك بيت إيل     

وتراءى له الرب بلهيب النار من وسط العليقـة فنظـر إىل             "2ويف الباب الثالث من سفر اخلروج       " اللّه الضابط الكل  
، وقال له إين أنا اللّه إله آبائك إله إبـراهيم وإلـه             6 ورأى اللّه أنه جاء اخل       3لنار، وهي مل حتترق     العليقة تتوقد فيها ا   

 فقال موسـى  11 فقال له الرب اخل 7إسحاق وإله يعقوب، فغطى موسى وجهه من أجل أنه خشي أن ينظر حنو اللّه               
رسلتك إذا أخرجت شعيب من مصر يعملون ذبيحـة          فقال له اللّه أنا أكون معك وهذه عالمة لك أين أنا أ            12للّه اخل   

 فقال موسى للّه هو ذا أنا أذهب إىل بين إسرائيل، وأقول هلم إله آبائكم أرسلين إلـيكم،                  13قدام اللّه على هذا اجلبل      
ية أرسلين  هكذا تقول لبين إسرائيل اه    :  فقال اللّه ملوسى اهية اشراهيه، وقال له       14فإن قالوا يل ما امسه ماذا أقول هلم؟         

 وقال اللّه أيضاً ملوسى هكذا تقول لبين إسرائيل الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسـحاق وإلـه يعقـوب          15إليكم  
 فاذهب امجع شيوخ بين إسرائيل وقل هلـم  16أرسلين إليكم هكذا امسي إىل الدهر، وهذا هو ذكري إىل جيل األجيال       

  ". وإله يعقوب اخلالرب إله آبائكم استعلن علي إله إبراهيم
اهيـة  "مث قال " إين أنا اللّه إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب "فالذي ظهر على موسى وكلمه قال يف حقه         

اهية أرسلين والرب إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله          "مث أمر موسى عليه السالم أن يقول لبين إسرائيل          " اشراهية
وأطلق عليه يف هذه العبارة لفـظ  " هذا امسي إىل الدهر وهذا هو ذكري إىل جيل األجيال   "وقال  " ميعقوب أرسلين إليك  

اللّه والرب وأمثاهلما يف أزيد من مخسة وعشرين موضعاً، وأطلق عليه املسيح عليه السالم أيضاً لفظ اللّه كمـا نقـل                      
ا يف الباب العشرين قول املسيح عليـه الـسالم يف           مرقس يف الباب الثاين عشر، ومىت يف الباب الثاين والعشرين، ولوق          

أفما قرأمت يف كتاب موسى يف أمر العليقة كيف كلمه اللّه قائالً أنا إله إبراهيم وإله إسحاق                 : "خطاب الصدوقيني هكذا  
لفظ اللّه  انتهى بعبارة مرقس، وهذا كان ملكاً ملا عرفت، ولذلك يف أكثر التراجم اهلندية والفارسية بدل                " وإله يعقوب 

فقال الرب ملوسى انظر فإين : "لفظ فرشته الذي هو ترمجة امللك، واآلية األوىل من الباب السابع من سفر اخلروج هكذا         
: واآلية السادسة عشرة من الباب الرابع من سفر اخلروج هكذا         " قد جعلتك إهلاً لفرعون وهارون أخوك يكون لك نبياً        

فوقع لفظ اإلله واللّه يف حق موسى عليه        "  لك وأنت تكون له يف أمور اللّه       هو يتكلم مع الشعب عوضك، وهو يكون      "
السالم، ومن ههنا يظهر ترجيح اليهود على املسيحيني يف هذه العقيدة ألم مع ادعاء حمبتهم ملوسى وترجيحـه علـى               
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: لث عشر من سفر اخلروج هكذا     سائر األنبياء ما أوصلوه إىل رتبة األلوهية متمسكني مبثل هذه األقوال، ويف الباب الثا             
وكان الرب يسري أمامهم لرييهم الطريق يف النهار بعمود سحاب ويف الليل بعمود نار ليهديهم الطريق اراً وليالً                   "21
مث يف الباب الرابع عشر من السفر املذكور        "  مل يزل قط عمود السحاب اراً وال عمود النار ليالً من قدام الشعب             22

انطلق مالك اللّه الذي كان يسري قدام عسكر إسرائيل، ومشى خلفهم وعمود الغمام أيضاً معه فتحـول                 ف "19: هكذا
 فلما كان عند حمرس السحر نظر الرب إىل حملة املصريني بعمود النار والغمامة وقتل               24من قدام وجوههم إىل ورائهم      

ق عليه لفظ الرب على وفق الترمجة العربية ولفـظ   وأطل19، وهذا السائر كان ملكاً كما صرح به يف اآلية        "عسكرهم
فإن الرب اإلله الذي يـسري       "30: يهواه على وفق اهلندية املوجودة عندي، ويف الباب األول من سفر االستثناء هكذا            

 ويف الربية أنت رأيت بعينيك، محلك الـرب إهلـك   31أمامكم فهو يقاتل عنكم كما عمل يف مصر، والكل ينظرون           
 الذي سار أمامكم يف الطريق، وحدد لكـم  33ومل تؤمنوا يف ذلك بالرب إهلكم  "32"  حيمل الرجل ولده اخل    كما أنه 

املكان الذي كان فيه جيب أن تنصبوا اخليام، يف الليل يريكم الطريق بالنار، ويف النهار بعمود الغمام، فجاء إطالق لفظ                    
ويف البـاب احلـادي   .  كان سائراً أمامهم وقاتالً لعسكر املصرينيالرب اإلله يف ثالثة مواضع على امللك املذكور، ألنه        

فإذا أمكنكم الرب    "5" فيصنع الرب اخل   "4" فالرب إهلك هو يعرب قدامك اخل      "3: والثالثني من السفر املذكور هكذا    
 والرب الذي 8ك اخل إن الرب إهلك فهو يسري أمام  " فاجترءوا عليهم وتقووا وال ختافوا وال ترهبوا إذا نظرمتوهم           6" اخل

: ففي هذه العبارة أيضاً إطالق لفظ الرب إهلك والرب على امللـك املـذكور       " هو السائر أمامكم فهو يكون معك اخل      
فقال : " من الباب الثالث عشر من كتاب القضاة يف حق الذي تكلم مع نوح وامرأته وبشرمها بالولد هكذا                 22واآلية  

 من هذا الباب 21 و   18 و   16 و   15 و   13 و   9 و   3وصرح به يف اآلية     " نا اللّه منوح المرأته مبوت منوت ألننا عاي     
أنه كان ملكاً فأطلق عليه لفظ اللّه، وكذا جاء هذا اإلطالق على امللك يف الباب السادس من كتاب أشعياء، والبـاب                  

 من كتاب عاموص واآليـة      الثالث من سفر صموئيل األول، والباب الرابع والتاسع من كتاب حزقيال، والباب السابع            
السادسة من الزبور احلادي والثمانني على وفق الترمجة العربية، ومن الزبور الثاين والثمانني على وفق التـراجم األخـر          

فجاء ههنا إطالق اآلهلة وأبناء اللّه على العوام فضالً عن اخلـواص، ويف             " أنا قلت إنكم آهلة وبنو العلى كلكم      : "هكذا
ولكن إن كان إجنيلنا مكتوماً فإمنا هو مكتوم يف اهلـالكني   "3: ن الرسالة الثانية إىل أهل قورنيثوس هكذا  الباب الرابع م  

واملراد بإلـه الـدهر     "  الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان الغري املؤمنني لئال تضيء هلم نارة إجنيل جمد املسيح                 4
 هذا اإلطالق على الشيطان الرجيم على زعمهـم فـضالً عـن             الشيطان على ما زعم علماء الربوتستنت، فجاء مثل       

اإلنسان، وإمنا قلت على زعمهم ألم يريدونه ههنا لئال يلزم نسبة اإلعماء إىل اللّه تعاىل، فيلزم كون اللّه خالق الـشر،      
نا شاهدين وستطلع وهذا هو هوس من هوسام ألن خالق الشر على وفق كتبهم املقدسة يقيناً هو اللّه تعاىل، وأنقل هه                 

  .على شواهد أخر أيضاً يف موضعه
املصور النور واخلالق الظلمة الصانع السالم واخلالق : "اآلية السابعة من الباب اخلامس واألربعني من كتاب أشعياء هكذا    

سريسل : "و نيقيوقال مقدسهم بولس يف الباب الثاين من الرسالة الثانية إىل أهل تسال  " الشر أنا الرب الصانع هذه مجيعاً     
وملا كان زعمهـم  " إليهم اللّه عمل الضالل حىت يصدقوا الكذب لكي يدان مجيع الذين مل يصدقوا احلق بل سروا باإلمث 

 16كما ذكرنا واملقصود النقل على سبيل اإللزام فاملقصود حاصل، وهو أن إطالق إله الدهر جاء على الشيطان واآلية            
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" الذين ايتهم اهلالك الذين إهلهم بطنهم وجمدهم يف خـزيهم : " إىل أهل فيلبس هكذامن الباب الثالث من رسالة بولس  
ومن ال حيب مل يعـرف       "8: فأطلق مقدسهم على البطن لفظ اإلله، ويف الباب الرابع من الرسالة األوىل ليوحنا هكذا             

" حمبة ومن يثبت يف احملبة يثبت يف اللّه واللّـه فيـه  ، وحنن قد عرفنا وصدقنا احملبة اليت للّه فينا اللّه       16اللّه ألن اللّه حمبة     
فيوحنا أثبت احتاد احملبة باللّه، وقال يف املوضعني اللّه حمبة مث أثبت التالزم هكذا من يثبت يف احملبة يثبت يف اللّه واللّـه                        

كذا إطالق الرب مبعـىن     و. فيه، وإطالق اآلهلة على األصنام كثري جداً يف الكتب السماوية، فال حاجة إىل نقل شواهد              
:  من الباب األول من إجنيل يوحنا هكـذا 38التفسري الواقع يف اآلية    . املخدوم واملعلم كثري جداً يعين عن نقل شواهده       

إذا علمت ما ذكرت فقد حصلت لك البصرية التامة أنه ال جيوز لعاقل أن يستدل بـإطالق   " فقال ريب تفسريه يا معلم    "
ض احلوادث اليت حدوثها وتغريها وعجزها من احلسيات أنه إله أو ابن اللّه، وينبـذ مجيـع                 بعض هذه األلفاظ على بع    

  .الرباهني العقلية القطعية، وكذا الرباهني النقلية وراءه
مثالً وعد اللّه إبراهيم عليه     : إن وقوع ااز يف غري املواضع اليت مر ذكرها يف األمر الثالث والرابع كثري             ) األمر اخلامس (
وأجعل نسلك مثل تراب   : "لسالم يف تكثري أوالده هكذا اآلية السادسة عشرة من الباب الثالث عشر من سفر التكوين              ا

واآلية السابعة عشرة مـن     " األرض فإن استطاع أحد من الناس أن حيصي تراب األرض فإنه يستطيع أن حيصي نسلك              
سلك كنجوم السماء ومثل الرمل الذي على شاطئ البحر         أباركك وأكثر ن  : "الباب الثاين والعشرين من السفر املذكور     

وهكذا وعد يعقوب عليه السالم بأن نسلك يكون مثل رمل األرض كما عرفت يف األمر الرابع، وأوالدمها مل يبلغ                   " اخل
مقدارهم عدد رطل رمل يف الدنيا يف وقت من األوقات فضالً عن مقدار رمل شاطئ البحر أو رمل األرض، ووقـع يف           

 األرض اليت كان وعد اللّه إعطاءها يف اآلية الثامنة من الباب الثالث من سفر اخلروج وغريها من اآليـات بأنـه                      مدح
والقرى عظيمـة   : "يسيل فيها اللنب والعسل وال أرض يف الدنيا كذلك، ووقع يف الباب األول من سفر االستثناء هكذا                

وأشد منك مدناً كـبرية حـصينة مـشيدة إىل          : "املذكور هكذا ووقع يف الباب التاسع من السفر       " حمصنة إىل السماء  
 فـضرب  66واستيقظ الرب كالنائم مثل اجلبار املفيق من اخلمـر      : "65: ويف الزبور السابع والسبعني هكذا    " السماء

واملسقف باملياه  : "، واآلية الثالثة من الزبور املائة والثالث يف وصف اللّه هكذا          "أعداءه يف الوراء وجعلهم عاراً إىل الدهر      
وكالم يوحنا مملوء من ااز قلما ختلو فقرة ال حيتـاج           " عالليه الذي جعل السحاب مركبه املاشي على أجنحة الرياح        

فيها إىل تأويل كما ال خيفى على ناظر إجنيله ورسائله ومشاهداته، وأكتفي ههنا على نقل عبارة واحدة من عبارته قال                    
امرأة متسربلة بالشمس، والقمر حتـت   : وظهرت آية عظيمة يف السماء     "1: شاهدات هكذا يف الباب الثاين عشر من امل     

 وظهـرت آيـة     3 وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلده        2رجليها، وعلى رأسها إكليل من اثين عشر كوكباً         
نبه جير ثلـث     وذ 4أخرى يف السماء هو ذا تنني عظيم أمحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان                  

 فولدت ابنـاً    5جنوم السماء، فطرحها إىل األرض، والتنني وقف أمام املرأة العتيدة أن تلد حىت يبتلع ولدها مىت ولدت                  
 واملرأة هربت إىل الربية حيث هلـا        6ذكراً أن يرعى مجيع األمم بعصى من حديد واختطف ولدها إىل اللّه وإىل عرشه               

 وحدثت حرب يف الـسماء ميخائيـل ومالئكتـه         7هناك ألفاً ومائتني وستني يوماً      موضع معد من اللّه لكي يعولوها       
إىل آخر كالمه وهذا الكالم يف الظاهر كالم ااذيب فلو مل يؤول فمـستحيل            " حاربوا التنني وحارب التنني ومالئكته    

أمثاهلا يقيناً ويعترفون بكثرة وقـوع      قطعاً، وتأويله أيضاً يكون بعيداً ال سهالً وأهل الكتاب يؤولون اآليات املذكورة و            
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: يف الفصل الثالث عشر من كتابـه      ) مرشد الطالبني إىل الكتاب املقدس الثمني     (ااز يف الكتب السماوية قال صاحب       
واصطالح العهد اجلديد  : "مث قال " وأما اصطالح الكتاب املقدس فإنه ذو استعارات وافرة غامضة وخاصة العهد العتيق           "

ستعاري جداً وخاصة مسامرات خملصنا وقد اشتهرت آراء كثرية فاسدة لكون بعـض معلمـي النـصارى                 أيضاً هو ا  
شرحوها شرحاً حرفياً، وألجل ذلك نقدم بعض أمثال لنرى ا أن تأويل االستعارات حرفياً ليس صواباً، وذلك كقول                  

فظة الثعلب يف هذه العبارة جبـار ظـامل ألن   املسيح عن هريودس اذهبوا وقولوا لذلك الثعلب، فمن املعلوم أن املراد بل        
أنا هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء فكل         : ذلك احليوان املدعو هكذا معروف باحليلة والغدر أيضاً، قال ربنا لليهود          

 عـدد  6من أكل من هذا اخلبز حييا إىل األبد، واخلبز الذي أنا أعطيه هو جسدي سوف أعطيه حلياة العامل، يوحنا ص                   
، فاليهود الشهوانيون فهموا هذه العبارة باملعىن احلريف وقالوا كيف يقدر هذا الرجل أن يعطينا جسده لنأكله؟ آيـة          15
 ومل يالحظوا أنه عين بذلك ذبيحته اليت وهبها كفارة خلطايا العامل، وقد قال خملصنا أيضاً عن اخلبز عنـد تعيينـه                      52

، فمنذ الدهر الثاين عـشر جعلـت   26 عدد 26هو دمي، متى ص هذا هو جسدي، وعن اخلمر هذا      : العشاء السري 
الرومانيون الكاثوليكيون هلذا القول معىن آخر معكوساً ومغايراً لشواهد أخرى يف الكتب املقدسة وللدليل الـصحيح،                

عنـدما  وحتموا أن ينتجوا من ذلك تعليمهم عن االستحالة أي حتويل اخلبز واخلمر إىل جسد املسيح ودمه اجلـوهريني       
يلفظ الكاهن بكلمات التقديس املوهوم، مع أنه قد يظهر لكل احلواس اخلمسة أن اخلبز واخلمر باقيان على جوهرمهـا                   

فاعترافه بني . انتهى كالمه بلفظه  " ومل يتغريا، فأما التأويل الصحيح لقول ربنا فهو أن اخلبز مبثل جسده واخلمر مبثل دمه              
 قوله فمنذ الدهر الثاين عشر إىل آخره فإنه رد على الرومانيني يف اعتقاد اسـتحالة                ال خفاء فيه لكن ال بد من النظر يف        

اخلبز واخلمر إىل جسد املسيح عليه السالم ودمه بشهادة احلس، وأولَ قول املسيح عليه السالم حبـذف املـضاف وإن             
رك وكسر وأعطى التالميذ قـال  وفيم هم يأكلون أخذ يسوع اخلبز وبا       "26: كان ظاهر القول كما فهموا ألنه هكذا      

 ألن هذا هو دمي الـذي  28 وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائالً اشربوا منها كلكم      27خذوا كلوا هذا هو جسدي      
إن لفظ هذا يدل على جوهر الشيء احلاضر كلـه،  : ، فقالوا"للعهد اجلديد الذي يسفك من أجل كثريين ملغفرة اخلطايا  

 صح هذا اإلطالق، وإم كانوا قبل ظهور فرقة الربوتستنت أكثر املـسيحيني يف العـامل                ولو كان جوهر اخلبز باقياً ملا     
فكما أن هذه العقيدة غلط بشهادة احلس عند هذه الفرقة فكـذلك            . وأم كثريون من هذه الفرقة إىل هذا احلني أيضاً        

ها بل حمال باألدلة القطعية، فإن قـالوا        عقيدة التثليث غلط، ولو فرضنا داللة بعض األقوال املتشاة حبسب الظاهر علي           
ألسنا من ذوي العقول فكيف نعترف ا لو كانت حماالً؟ قلنا أليس الرومانيون من ذوي العقول مـثلكم، ويف املقـدار    
أكثر منكم إىل هذا احلني فضالً عن سالف الزمان، فكيف اعترفوا وأمجعوا على ما هو غري صحيح عنـدكم ويـشهد                     

  :ضاً؟ وهو باطل يف نفس األمر أيضاً بوجوهببطالنه احلس أي
أن الكنيسة الرومانية تزعم أن اخلبز وحده يستحيل جسد املسيح ودمه ويصري مـسيحاً كـامالً، فـأقول إذا                  ) األول(

استحال مسيحاً كامالً حياً بالهوته وناسوته الذي أخذه من مرمي عليهما السالم، فال بد أن يشاهد فيه عوارض اجلسم                   
 ويوجد فيه اجللد والعظام والدم وغريها من األعضاء لكنها ال توجد فيه بل مجيع عوارض اخلبز باقية اآلن كما                    اإلنساين

كانت فإذا نظره أحد أو ملسه أو ذاقه ال حيس شيئاً غري اخلبز، وإذا حفظه يطرأ عليه الفساد الذي يطرأ على اخلبـز ال                        
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ت االستحالة تكون استحالة املسيح خبزاً ال استحالة اخلبز مسيحاً، فلو           الفساد الذي يطرأ على اجلسم اإلنساين، فلو ثبت       
  .قالوا إن املسيح استحال خبزاً لكان أقل بعداً من هذا، وإن كان هو أيضاً باطالً ومصادماً للبداهة

 ناسوته غـري    إن حضور املسيح بالهوته يف أمكنة متعددة يف آن واحد وإن كان ممكناً يف زعمهم لكنه باعتبار                ) الثاين(
ممكن ألنه ذا االعتبار كان مثلنا حىت كان جيوع ويأكل ويشرب وينام وخياف من اليهود ويفر وهلم جـرا، فكيـف            
ميكن تعدده ذا االعتبار باجلسم الواحد يف أمكنة غري حمصورة يف آن واحد حقيقة؟ والعجب أنه ما وجد قبل عروجـه    

يضاً فضالً عن األمكنة الغري املتناهية وكذا بعد عروجه إىل السماء فكيف يوجـد              إىل السماء ذا االعتبار يف مكانني أ      
  .بعد القرون بعد اختراع هذا االعتقاد الفاسد باالعتبار املذكور يف أمكنة غري حمصورة يف آن واحد

ملسيح الذي تولـد  إذا فرضنا أن مليونات من الكهنة يف العامل قدسوا يف آن واحد واستحالت تقدمة كل إىل ا                ) الثالث(
من العذراء، فال خيلو إما أن يكون كل من هؤالء املسيحيني احلادثني عني اآلخر أو غريه، والثاين باطل علـى زعمهـم      

  .واألول باطل يف نفس األمر ألن مادة كل غري مادة اآلخر
 كسرات كثرية وأجزاء صـغرية   إذا استحال اخلبز مسيحاً كامالً حتت يد الكاهن فكسر هذا الكاهن هذا اخلبز            ) الرابع(

فال خيلوا إما أن يتقطع املسيح قطعة قطعة على عدد الكسرات واألجزاء أو يستحيل كل كسرة وجزء مسيحاً كـامالً                    
أيضاً فعلى األول ال يكون املتناول متناول مسيح كامل، وعلى الثاين من أين جاءت هؤالء املسحاء ألنه مـا حـصل                     

  .د؟بالتقدمة إال املسيح الواح
لو كان العشاء الرباين الذي كان قبل صلبه بيسري نفس الذبيحة اليت حصلت على الصليب لـزم أن يكـون        ) اخلامس(

كافياً خلالص العامل، فال حاجة إىل أن يصلب على اخلشبة من أيدي اليهود مرة أخرى ألن املسيح ما جاء إىل العامل يف                      
 أىن لكي يتأمل مراراً كما يدل عليه عبارة آخر الباب التاسـع مـن               زعمهم إال ليخلص الناس بذبيحة مرة واحدة، وما       

  .الرسالة العربانية صراحة
لو صح ما ادعوه لزم أن يكون املسيحيون أخبث من اليهود ألن اليهود ما آملوه إال مرة واحدة فتركوا ومـا             ) السادس(

فإن كان القاتل مرة واحدة كافراً وملعوناً فمـا         أكلوا حلمه، وهؤالء يؤملونه ويذحبونه كل يوم يف أمكنة غري حمصورة،            
بال الذين يذحبونه مرات غري حمصورة ويأكلون حلمه ويشربون دمه؟ نعوذ باللّه من الذين يأكلون إهلهم ويشربون دمـه           

 دوسـيت "حقيقة فإذا مل ينج من أيدي هؤالء إهلهم الضعيف املسكني فمن ينجو، بعدنا اللّه من ساحتهم، ولنعم ما قيل                   
عدو عاقل خري من صـديق جاهـل        : يتضمن معىن املثل العريب   : ) توضع على اهلامش  (" نادان سراسر دمشين ست     

  . .الصديق اجلاهل مثل العدو: والترمجة احلرفية
فلو كـان   " اصنعوا هذا لذكري  : "وقع يف الباب الثاين والعشرين من لوقا قول املسيح يف العشاء الرباين هكذا            ) السابع(

لعشاء هو نفس الذبيحة ملا صح أن يكون تذكرة ألن الشيء ال يكون تذكرة لنفسه، فـالعقالء الـذين عقـوهلم            هذا ا 
السليمة حتكم بأمثال هذه األوهام يف احلسيات لو ومهوا يف ذات اللّه أو يف العقليات فأي استبعاد منهم؟ لكـين أقطـع    

ا اجتمع هؤالء العقالء عندكم على هذه العقيـدة املخالفـة          إنه كم : النظر عن هذا وأقول يف مقابلة علماء الربوتستنت       
للحس والعقل تقليداً لآلباء أو لغرض آخر فكذلك اجتماعهم واجتماعكم يف عقيدة التثليث املخالفة للحس والرباهني،                

مـانيني  واألناس الكثريون الذين تسموم مالحدة ومقدارهم يف هذا الزمان أزيد من مقدار فرقتكم بل من فرقـة الرو                 
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أيضاً وهم عقالء مثلكم ومن أبناء أصنافكم ومن أهل دياركم وكانوا مسيحيني مثلكم فتركوا هذا املذهب الشـتماله                  
على أمثال هذه األمور يستهزؤون ا استهزاء بليغاً ال يستهزؤون بشيء آخر مثلها، كما ال خيفى علـى مـن طـالع                      

 ينكروا واملسلمون واليهود سلفاً وخلفاً يفهموا من جنس أضغاث          كتبهم، وفرقة يوين نريين من فرق املسيحيني أيضاً       
  .األحالم

كان اإلمجال يوجد كثرياً يف أقوال املسيح عليه السالم حبيث ال يفهمها معاصروه وتالميذه يف كثري من               ) األمر السادس (
موها، وما مل يفسره منها فهموا بعـضها        األحيان ما مل يفسرها بنفسه، فاألقوال اليت فسرها من هذه األقوال املة فه            

وقع يف الباب الثـاين  . بعد مدة مديدة وبقي البعض عليهم مبهماً إىل آخر احلياة، ونظائره كثرية أكتفي هنا على بعضها         
أجاب يسوع وقال هلم     "19: من إجنيل يوحنا مكاملة املسيح عليه السالم مع اليهود الذين كانوا يطلبون املعجزة هكذا             

فقال اليهود يف ست وأربعني سنة بين هذا اهليكل أفأنت يف ثالثـة أيـام    "20" وا هذا اهليكل ويف ثالثة أيام أقيمه انقض
فلما قام من األموات تذكر تالميذه أنه قال هـذا فـآمنوا        "22" وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده       "21" تقيمه؟

يذ فضالً عن اليهود، لكن فهم التالميذ بعد ما قام من األموات،            فهنا مل يفهم التالم   " بالكتاب والكالم الذي قاله يسوع    
إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت اللّه، فلـم يفهـم       : وقال املسيح لينقود مبوس من علماء اليهود      

ـ                 د ففهمـه  ينقود مبوس مقصوده، وقال كيف ميكن أن يولد اإلنسان وهو شيخ أيقدر أن يدخل يف بطن أمه ثانية ويول
املسيح مرة أخرى فلم يفهم مقصوده يف هذه املرة أيضاً، وقال كيف ميكن هذا فقال املسيح أال تفهـم وأنـت معلـم           

أنا خبز احلياة إن أكل : "إسرائيل؟، وهذه القصة مفصلة يف الباب الثالث من إجنيل يوحنا، وقال املسيح يف خماطبة اليهود         
، فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلني كيف يقدر        "خلبز الذي أنا أعطي هو جسدي     أحد من هذا اخلبز حييا إىل األبد، وا       

إن مل تأكلوا جسد ابن اإلنسان ومل تشربوا دمه فليس لكـم حيـاة،              : "هذا أن يعطينا جسده لنأكل، فقال هلم املسيح       
ـ                    سدي فيكم من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية ألن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل ج

فقال كـثريون مـن   " ويشرب دمي يثبت يف وأنا فيه كما أرسلين األب احلي وأنا حي باألب، فمن يأكلين فهو حييا يب 
تالميذه إن هذا الكالم من يقدر أن يسمعه؟ فرجع كثري منهم عن صحبته، وهذه القصة مفصلة يف الباب السادس مـن               

ويف الباب الثامن مـن إجنيـل       . لتالميذ استصعبوه، وارتد كثري منهم    إجنيل يوحنا، فهنا مل يفهم اليهود كالم املسيح وا        
قال هلم يسوع أيضاً أنا أمضي وستطلبونين ومتوتون يف خطبتكم حيث أمضي أنا ال تقدرون أنتم أن          "21: يوحنا هكذا 

احلق أقول لكـم   احلق 51لعله يقتل نفسه حىت يقول حيث أمضي أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا          :  فقال اليهود  22تأتوا  
 فقال له اليهود اآلن علمنا أن بك شيطاناً، قد مات إبـراهيم        52إن كان أحد حيفظ كالمي فلن يرى املوت إىل األبد           

وههنا أيضاً مل يفهم اليهود مقـصوده يف        " واألنبياء وأنت تقول إن كان أحد حيفظ كالمي فلن يذوق املوت إىل األبد            
قال هلم لعـاذر     "11: ويف الباب احلادي عشر من إجنيل يوحنا هكذا       . ين إىل اجلنون  املوضعني بل نسبوه يف املوضع الثا     
 وكان يسوع يقـول عـن   13 فقال تالميذه يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى    12حبيبنا قد نام لكين أذهب ألوقظه       

ا مل يفهم تالميذ املـسيح      وههن"  فقال هلم يسوع حينئذ عالنية لعاذر مات       14موته وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم         
وقال هلم يسوع انظروا وحتـرزوا   "6: عليه السالم كالمه حىت صرح به، ويف الباب السادس عشر من إجنيل مىت هكذا            

 فعلم يسوع وقال هلم ملاذا تفكرون يف أنفسكم     8من مخري الفريسيني والصدوقيني ففكروا يف أنفسهم أننا مل نأخذ خبزاً            
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 كيف ال تفهمون أين ما قلت لكم عن اخلبز أن تتحرزوا من مخري الفريسيني               11م مل تأخذوا خبزاً     يا قليلي اإلميان إنك   
وههنا أيضاً " حينئذ فهموا أنه مل يقل أن يتحرزوا من مخري اخلبز بل من تعليم الفريسيني والصدوقيني              "12" والصدوقيني

الباب الثامن من إجنيل لوقا يف حال الصبية الـيت أحياهـا     مل يفهم تالميذ املسيح عليه السالم مقصوده قبل التنبيه، ويف           
 53" وكان اجلميع يبكون عليها ويلطمون فقال ال تبكوا مل متت لكنها نائمة     "52: املسيح عليه السالم بإذن اللّه هكذا     

، ويف  وههنا مل يفهم اجلميع مقصود املسيح عليه السالم، ولذلك ضـحكوا عليـه            " فضحكوا عليه عارفني أا ماتت    "
ضعوا أنتم هذا الكالم يف آذانكـم إن ابـن           "44: الباب التاسع من إجنيل لوقا قول املسيح يف خماطبة احلواريني هكذا          

وأما هم فلم يفهموا هذا القول وكان خمفي عنهم لكيال يفهموه وخافوا أن          "25" اإلنسان سوف يسلم إىل أيدي الناس     
: ريون ومل يسألوه خوفاً منه، ويف الباب الثامن عشر من إجنيل لوقا هكـذا             وههنا مل يفهم احلوا   " يسألوه عن هذا القول   

" وأخذ االثين عشر وقال هلم ها حنن صاعدون إىل أورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب باألنبياء عن ابن اإلنـسان                 "31
وأمـا   "34" م الثالث يقوم  وجيلدونه ويقتلونه ويف اليو    "33" ألنه يسلم إىل األمم ويستهزؤ به ويشتم ويتفَل عليه         "32

وههنا أيضاً مل يفهم احلواريون مـع أن        " هم فلم يفهموا من ذلك شيئاً وكان هذا األمر خمفياً عنهم، ومل يعلموا ما قيل              
هذا التفهيم كان يف املرة الثانية ومل يكن يف الكالم إمجال أيضاً حبسب الظاهر، لعل سبب عدم الفهم هو أـم كـانوا     

د أن املسيح يكون سلطاناً عظيم الشأن فلما آمنوا بعيسى عليه السالم وصدقوه باملسيحية فكانوا يظنون                مسعوا من اليهو  
أنه سيجلس على سرير السلطنة، وحنن أيضاً جنلس على أسرة السلطنة، ألن عيسى عليه السالم كـان وعـدهم أـم     

رائيل، وكانوا محلوا هذه السلطنة الدنياويـة       جيلسون على اثين عشر سريراً وحيكم كل منهم على فرقة من فرق بين إس             
كما هو الظاهر، وكان هذا اخلبز خمالفاً ملا ظنوه، وملا يرجونه، فلذا مل يفهموا، وستعرف عن قريب أم كانوا يرجون                     
هكذا، وأيضاً قد شبه على تالميذ عيسى عليه السالم من بعض األقوال املسيحية أمران ومل يزل هـذا االشـتباه مـن                 

أم كانوا يعتقـدون أن  ) الثاين(أم كانوا يعتقدون أن يوحنا ال ميوت إىل القيامة        ) األول(أكثرهم أو كلهم إىل املوت      
القيامة تقوم يف عهدهم كما عرفت مفصالً يف الباب األول، وهذا األمر يقيين أن ألفاظ عيسى عليـه الـسالم بعينـها        

 كل توجد ترمجتها باليوناين على ما فهم الرواة، وقد عرفت مفـصالً يف              ليست مبحفوظة يف إجنيل من األناجيل، بل يف       
الشاهد الثامن عشر من املقصد الثالث من الباب الثاين أن إجنيل مىت مل يبق بل الباقي ترمجته، ومل يعلم أيضاً اسم مترمجه      

 إليهم، وقد ثبت أن التحريف وقع يف باجلزم إىل اآلن، وال يثبت بالسند املتصل أن الكتب الباقية من األشخاص املنسوبة         
هذه الكتب يقيناً وثبت أن أهل الدين والديانة كانوا حيرفون قصد التأييد مسألة مقبولة أو لدفع اعتراض، وقد عرفـت                  
 يف الشاهد احلادي والثالثني من املقصد الثاين باألدلة القوية أنه ثبت حتريفهم يف هذه املسألة فزادوا يف الباب اخلامس من         

يف السماء وهم ثالثة األب والكلمة والروح القدس، وهؤالء الثالثة هـم واحـد،             : "الرسالة األوىل ليوحنا هذه العبارة    
، وزادوا بعض األلفاظ يف الباب األول من إجنيل لوقا وأسقطوا بعض األلفاظ من البـاب                "والذين يشهدون يف األرض   

الباب الثاين والعشرين من إجنيل لوقا، ففي هذه الصورة لو وجد بعض            األول من إجنيل متى، وأسقطوا اآلية الثامنة من         
األقوال املسيحية املتشاة الدالة على التثليث ال اعتماد عليها مع أا ليست صرحية كما ستعرف يف األمر الثاين عـشر                    

  .من املقدمة
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ا وال يلزم مـن وجودهـا عنـده    قد ال يدرك العقل ماهية بعض األشياء وكنهها كما هي لكن مع ذلك حيكم بإمكا          
استحالة ما ولذا تعد هذه األشياء من املمكنات، وقد حيكم بداهة أو بدليل قطعي بامتناع بعض األشياء، ويلـزم مـن                   
وجودها عنده حمال ما، ولذا تعد هذه األشياء من املمتنعات، وبني الصورتني فرق جلي، ومن القسم الثـاين اجتمـاع                 

ارتفاعهما، وكذا اجتماع الوحدة والكثرة احلقيقيتني يف زمان واحد من جهـة واحـدة، وكـذا           النقيضني احلقيقيني و  
اجتماع الزوجية والفردية وكذا اجتماع األفراد املختلفة، وكذا اجتماع األضداد مثل النور والظلمة والسواد والبيـاض         

 يف املادة الشخصية مع احتاد الزمان واجلهـة،  واحلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، والعمى والبصر، والسكون واحلركة  
واستحالةُ هذه األشياء بديهية حيكم ا عقل كل عاقل، وكذا من القسم الثاين لزوم الدور والتسلسل وأمثاهلما حيكـم                   

  .العقل ببطالا بأدلة قطعية
تأويلهما إن أمكن، وال بد أن يكون إذا تعارض القوالن فال بد من إسقاطهما إن مل ميكن التأويل، أو من       ) األمر الثامن (

التأويل حبيث ال يستلزم احملال أو الكذب، مثالً اآليات الدالة على اجلسمية والشكل تعارضت ببعض اآليات الدالة على                
الترتيه فيجب تأويلها كما عرفت يف األمر الثالث، لكن ال بد أن ال يكون التأويل بأن اللّه متـصف بـصفتني أعـين                      

  .ترتيه، وإن مل تدرك عقولنا هذا األمر فإن هذا التأويل باطل حمض واجب الرد ال يرفع التناقضاجلسمية وال
العدد ملا كان قِسماً من الكَم ال يكون قائماً بنفسه بل بالغري، وكل موجود ال بد أن يكـون معروضـاً         ) األمر التاسع (

خصة بالتشخص تكون معروضة للكثرة احلقيقيـة، فـإذا         والذوات املوجودة باالمتياز احلقيقي املتش    . للوحدة أو الكثرة  
صارت معروضة هلا ال تكون معروضة للوحدة احلقيقية وإال يلزم اجتماع الضدين احلقيقيني كمـا عرفـت يف األمـر                

  .السابع، نعم جيوز أن تكون معروضة للوحدة االعتبارية بأن يكون اموع كثرياً حقيقياً وواحداً اعتبارياً
املنازعة بيننا وبني أهل التثليث والتوحيد كليهما حقيقيان وإن قالوا التثليث حقيقي والتوحيد اعتبـاري               ) اشراألمر الع (

فال نزاع بيننا وبينهم لكنهم يقولون إن كالً منهما حقيقي كما هو مصرح به يف كتب علمـاء الربوتـستنت، قـال                      
إن املسيحيني حيملون التوحيد والتثليـث      : "كال هكذا صاحب ميزان احلق يف الباب األول من كتابه املسمى حبل اإلش          

  ".كليهما على املعىن احلقيقي
: قال العالمة املقريزي يف كتابه املسمى باخلطط يف بيان الفرق املسيحية اليت كانـت يف عـصره                ) األمر احلادي عشر  (
هم الرهاويون الذين كانوا بنواحي حـران  النصارى فرق كثرية امللكانية والنسطورية واليعقوبية والبوذعانية واملرقولية و "

وامللكانية واليعقوبية والنسطورية كلهم متفقون على أن معبودهم ثالثة أقانيم، وهـذه األقـانيم              "مث قال   " وغري هؤالء 
قالوا االبن احتد بإنـسان خملـوق   "مث قال   " الثالثة هي واحد وهو جوهر قدمي ومعناه أب وابن وروح القدس إله واحد            

 وما احتد به مسيحاً واحداً، وإن املسيح هو إله العباد ورم، مث اختلفوا يف صفة االحتاد فزعم بعضهم أنه وقع                     فصار هو 
بني جوهر الهويت وجوهر ناسويت احتاد، ومل خيرج االحتاد كل واحد منهما عن جوهريته وعنصره، وإن املـسيح إلـه                    

لب، وزعم قوم أن املسيح بعد االحتاد جوهران أحدمها الهـويت           معبود وإنه ابن مرمي الذي محلته وولدته، وإنه قتل وص         
واآلخر ناسويت، وأن القتل والصلب وقعا من جهة ناسوته ال من جهة الهوته، وأن مرمي محلت باملسيح وولدتـه مـن               

قوهلم، وزعـم   جهة ناسوته، وهذا قول النسطورية، مث يقولون إن املسيح بكماله إله معبود وإنه ابن اللّه تعاىل اللّه عن                   
قوم أن االحتاد وقع بني جوهرين الهويت وناسويت فاجلوهر الالهويت بسيط غري منقسم وال متجـزئ، وزعـم قـوم أن       
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االحتاد على جهة حلول االبن يف اجلسد وخمالطته إياه، ومنهم من زعم أن االحتاد على جهة الظهور كظهـور كتابـة                     
ور صورة اإلنسان يف املرآة إىل غري ذلك من االختالف الذي ال يوجد             اخلامت والنقش، إذا وقع على طني أو مشع وكظه        

مثله يف غريهم، وامللكانية تنسب إىل ملك الروم وهم يقولون إن اللّه اسم لثالثة معان فهو واحد ثالثة وثالثة واحـد،                     
 قالوا اللّه واحد علمه غـريه  واليعقوبية يقولون إنه واحد قدمي، وإنه كان ال جسم وال إنسان مث جتسم وتأنس، واملرقولية 

انتهى كالمه بلفظه، فظهر لك أن آراءهـم يف         " قدمي معه واملسيح ابنه على جهة الرمحة،  كما يقال إبراهيم خليل اللّه            
بيان عالمة االحتاد بني أقنوم االبن وجسم املسيح كانت خمتلفة يف غاية االختالف، ولذا ترى الرباهني املوردة يف الكتب                 

 اإلسالمية خمتلفة، وال نزاع لنا يف هذه العقيدة مع املرقولية إال باعتبار إطالق اللفظ املوهم، وفرقة الربوتستنت ملا                   القدمية
رأوا أن بيان عالقة االحتاد ال خيلو عن الفساد البني تركوا آراء األسالف، وعجزوا أنفسهم واختاروا الـسكوت عـن               

  .ثالثةبياا وعن بيان العالقة بني األقانيم ال
عقيدة التثليث ما كانت يف أمة من األمم السابقة من عهد آدم إىل عهد موسـى عليـه الـسالم،                    ) األمر الثاين عشر  (

وهوسات أهل التثليث بتمسكهم ببعض آيات سفر التكوين ال تتم علينا ألا يف احلقيقة حتريف ملعانيها، ويكون املعىن                  
الشاعر، وال أدعي أم ال يتمسكون بزعمهم بآية من آيات السفر املـذكور  على متسكهم من قبيل كون املعىن يف بطن       

بل أدعي أنه مل يثبت بالنص كون هذه العقيدة ألمة من األمم السالفة، وأما أا ليست بثابتة يف الشريعة املوسوية وأمته                     
مر، ويحىي عليه السالم كـان إىل آخـر   فغري حمتاج إىل البيان ألنه من طالع هذه التوراة املستعملة ال خيفى عليه هذا األ        

عمره شاكاً يف املسيح عليه السالم بأنه املسيح املوعود به أم ال، كما صرح به يف الباب احلادي عشر من إجنيل مىت أنه                       
 أرسل اثنني من تالميذه وقال له أنت هو اآليت أم ننتظر آخر؟، فلو كان عيسى عليه السالم إهلاً يلزم كفره إذ الشك يف                      
اإلله كفر، وكيف يتصور أنه ال يعرف إهله وهو نبيه، بل هو أفضل األنبياء بشهادة املسيح كما هي مصرحة يف هـذا                      
الباب، وإذا مل يعرف األفضل مع كونه معاصراً فعدم معرفة األنبياء اآلخرين السابقني على عيـسى أحـق باالعتبـار،     

الزمان ال يعترفون ا، وظاهر أن ذات اللّه وصفاته الكمالية قدميـة            وعلماء اليهود من لدن موسى عليه السالم إىل هذا          
غري متغرية موجودة أزالً وأبداً، فلو كان التثليث حتماً لكان الواجب على موسى عليه السالم وأنبياء بين إسـرائيل أن                    

ة جلميع األنبياء إىل عهـد  يبينوه حق التبيني، فالعجب كل العجب أن تكون الشريعة املوسوية اليت كانت واجبة اإلطاع            
عيسى عليه السالم خالية عن بيان هذه العقيدة اليت هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث، وال ميكن جناة أحد بدوا                     
نبياً كان أو غري نيب، وال يبني موسى وال نيب من األنبياء اإلسرائيلية هذه العقيدة ببيان واضح، حبيث تفهم منـه هـذه                    

ة وال يبقى شك ما، ويبني موسى عليه السالم األحكام اليت هي عند مقدس أهل التثليث ضعيفة ناقـصة                   العقيدة صراح 
جداً بالتشريح التام ويكررها مرة بعد أوىل وكرة بعد أخرى، ويؤكد على حمافظتها تأكيداً بليغاً، ويوجب القتل علـى                   

 العقيدة إىل عروجه ببيان واضح مثالً بأن يقـول إن  تارك بعضها، وأعجب منه أن عيسى عليه السالم أيضاً ما بني هذه          
اللّه ثالثة أقانيم األب واالبن وروح القدس، وأقنوم االبن تعلق جبسمي بعالقة فالنية أو بعالقة فهمها خارج عن إدراك                   

ملعىن صراحة، وليس   عقولكم فاعلموا أين أنا اللّه ال غري، ألجل العالقة املذكورة أو يقول كالماً آخر مثله يف إفادة هذا ا                  
: قال صاحب ميزان احلق يف كتابه املسمى مبفتاح األسـرار        : يف أيدي أهل التثليث من أقواله إال بعض األقوال املتشاة         

فأجـاب  " إن قلت ِلم لَم يبني املسيح ألوهيته ببيان أوضح مما ذكره، وِلم لَم يقل واضحاً وخمتصراً أين أنا اللّه ال غري؟                    "
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بأنه ما كان أحد يقدر على فهم هذه العالقة      "ب غري مقبول ال يتعلق غرضنا بنقله يف هذا احملل، مث أجاب ثانياً              أوالً جبوا 
وعروجه فلو قال صراحة لفهموا أنه إله حبسب اجلسم اإلنساين وهذا األمـر             "يعين من األموات    " والوحدانية قبل قيامه  

الب اليت قال يف حقها لتالميذه إن يل أموراً كثرية أيضاً ألقول لكـم،  كان باطالً جزماً فدرك هذا املطلب أيضاً من املط       
ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن، وأما مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه                    

ن يأخذوه ويرمجوه، واحلال أنه     إن كبار ملة اليهود أرادوا مراراً أ      "مث قال   " بل كان ما يسمع يتكلم وخيربكم بأمور آتية       
عدم قدرة فهـم أحـد قبـل        ) األول: (فعلم من كالمه عذران   " ما كان بين ألوهيته بني أيديهم إال على طريق اإللغاز         

: خوف اليهود وكالمها ضعيفان يف غاية الضعف، أما األول فإنه كان هذا القدر يكفي لدفع الـشبهة           ) والثاين(العروج  
اليت بني جسمي وبني أقنوم االبن فهمها خارج عن وسعكم فاتركوا تفتيشها واعتقدوا بأين لست إهلاً                أن عالقة االحتاد    

باعتبار اجلسم بل بعالقة االحتاد املذكور، وأما نفس عدم القدرة على فهمها فباقية بعد العروج أيضاً حىت مل يعلم عـامل           
، ومن قال ما قال فقوله رجم بالغيب ال خيلو عـن مفْـسدة              من علمائهم إىل هذا احلني كيفية هذه العالقة والوحدانية        

عظيمة، ولذا ترك علماء فرقة الربوتستنت بياا رأساً، وهذا القسيس يعترف يف مواضع من تصانيفه بأن هذا األمر مـن    
كفارة لـذنوب  األسرار خارج عن درك العقل، وأما الثاين فألن املسيح عليه السالم ما جاء عندهم إال ألجل أن يكون      

اخللق ويصلبه اليهود، وكان يعلم يقيناً أم يصلبونه ومىت يصلبونه فأي حمل للخوف من اليهـود يف بيـان العقيـدة؟،      
والعجب أن خالق األرض والسماء والقادر على ما يشاء خياف من عباده الذين هم من أذل أقوام الدنيا، وال يبني ألجل         

  .اةخوفهم العقيدة اليت هي مدار النج
وعباده من األنبياء مثل أرمياء وأشعياء وحيىي عليهم السالم ال خيافون منهم يف بيان احلق ويؤذَون إيذاء شديداً ويقتـل                    
بعضهم، وأعجب منه أن املسيح عليه السالم خياف منهم يف بيان هذه املسألة العظيمـة، ويـشدد علـيهم يف األمـر                    

ىت تصل النوبة إىل السب، وخياطب الكتبة والفريـسيني مـشافهة ـذه             باملعروف والنهي عن املنكر غاية التشديد ح      
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراءون، وويل لكم أيها القادة العميان وأيها اجلهال العميان، وأيها الفريسي              : األلفاظ

األشهاد، حـىت شـكا     األعمى، وأيها احليات واألفاعي كيف ربون من دينونة جهنم، ويظهر قبائحهم على رؤوس              
بعضهم بأنك تشتمنا كما هو مصرح به يف الباب الثالث والعشرين من إجنيل متى واحلادي عشر من إجنيل لوقا، وأمثال            
هذا مذكورة يف املواضع األخر من اإلجنيل أيضاً، فكيف يظن باملسيح عليه السالم أن يترك بيان العقيدة اليت هي مـدار       

 مث حاشا أن يكون جنابه هكذا، وعلم من كالمه أن املسيح عليه السالم ما بـني هـذه                   حاشا. النجاة ألجل خوفهم؟  
املسألة عند اليهود قط إال بطريق اإللغاز وأم كانوا ينكرون هذه العقيدة أشد اإلنكار حىت أرادوا رمجه مـراراً علـى                

  .البيان اإللغازي
  
 

 يف إبطال التثليث بالرباهني العقلية: الفصل األول
  

ملا كان التثليث والتوحيد حقيقيني عند املسيحيني حبكم األمر العاشر من املقدمة فإذا وجـد التثليـث              ) لربهان األول ا(
احلقيقي ال بد من أن توجد الكثرة احلقيقية أيضاً حبكم األمر التاسع من املقدمة وال ميكن بعد ثبوا التوحيد احلقيقـي                     
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. م األمر السابع من املقدمة وهو حمال، فلزم تعدد الوجباء وفات التوحيد يقينـاً وإال يلزم اجتماع الضدين احلقيقيني حبك 
فقائل التثليث ال ميكن أن يكون موحداً للّه تعاىل بالتوحيد احلقيقي، والقول بأن التثليث احلقيقي والتوحيد احلقيقي وإن             

ألنه إذا ثبت أن الـشيئني بـالنظر إىل   كانا ضدين حقيقني يف غري الواجب لكنهما ما ليسا كذلك، فيه سفسطة حمضة             
ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان يف نفس األمر فال ميكن اجتماعهما يف أمر واحد شخصي يف زمان واحد من جهـة         
واحدة واجباً كان ذلك األمر أو غري واجب، كيف وإن الواحد احلقيقي ليس له ثلث صحيح والثالثة هلا ثلث صحيح،               

ة جمموع آحاد  ثالثة، والواحد احلقيقي ليس جمموع آحاد رأساً، وإن الواحـد احلقيقـي جـزء               وهو واحد وأن الثالث   
الثالثة فلو اجتمعا يف حمل واحد يلزم كون اجلزء كالً والكل جزءاً وأن هذا االجتماع يستلزم كونَ اللّه مركّبـاً مـن                      

، والكل مركب، فكل جزء من أجزائـه أيـضاً          أجزاء غري متناهية بالفعل الحتاد حقيقة الكل واجلزء على هذا التقدير          
مركب من األجزاء اليت تكون عني هذا اجلزء وهلم جرا، وكون الشيء مركّباً من أجزاء غري متناهية بالفعـل باطـل                     

  .قطعاً، وأن هذا االجتماع يستلزم كون الواحد ثُلث نفسه وكون الثالثة ثالثة أمثال نفسها، والواحد ثالثة أمثال الثالثة
لو وِجد يف ذات اللّه ثالثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما قالوا فمع قطع النظر عن تعدد الوجباء يلزم                   ) لربهان الثاين ا(

أن ال يكون اللّه حقيقة حمصلة بل مركباً اعتبارياً فإن التركيب احلقيقي ال بد فيه من االفتقار بني األجزاء، فإن احلجـر                
حيصل منهما أحدية، وال افتقار بني الواجبات، ألنه من خواص املمكنـات، فالواجـب ال               املوضوع جينب اإلنسان ال     

يفتقر إىل الغري وكل جزء منفصل عن اآلخر وغريه وإن كان داخالً يف اموع، فإذا مل يفتقر بعض األجزاء إىل بعـض                  
ركباً، وكل مركب يفتقر يف حتققـه إىل        آخر مل تتألف منها الذات األحدية، على أنه يكون اللّه يف الصورة املذكورة م             

حتقق كل واحد من أجزائه، واجلزء غري الكل بالبداهة، فكل مركب مفتقر إىل غريه، وكل مفتقر إىل غريه ممكن لذاتـه             
  .فيلزم أن يكون اللّه ممكناً لذاته وهذا باطل

 هذا االمتياز إما أن يكون مـن صـفات          إذا ثبت االمتياز احلقيقي بني األقانيم فاألمرالذي حصل به        ) الربهان الثالث (
الكمال أو ال يكون، فعلى الشق األول مل يكن مجيع صفات الكمال مشتركاً فيه بينهم، وهو خالف ما تقرر عنـدهم                    
أن كل أقنوم من هذه األقانيم متصف جبميع صفات الكمال، وعلى الشق الثاين فاملوصوف به يكون موصـوفاً بـصفة    

  . وهذا نقصان جيب ترتيه اللّه عنهليست من صفات الكمال،
االحتاد بني اجلوهر الالهويت والناسويت إذا كان حقيقياً لكان أقنوم االبن حمدوداً متناهياً وكل ما كـان                 ) الربهان الرابع (

كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناً، وكل ما كان كذلك كان اختصاصه باملقدار املعني لتخـصيص خمـصص                  
ر، وكل ما كان كذلك فهو حمدث فيلزم أن يكون أقنوم االبن حمدثاً ويستلزم حدوثه حدوث اللّهوتقدير مقد.  

لو كان األقانيم الثالثة ممتازة بامتياز حقيقي وجب أن يكون املميز غري الوجوب الذايت، ألنه مشترك                ) الربهان اخلامس (
منهم مركباً من جزأين وكل مركب ممكن لذاته، فيلزم أن          بينهم، وما به االشتراك غري ما به االمتياز فيكون كل واحد            

  .يكون كل واحد منهم ممكناً لذاته
مذهب اليعقوبية باطل صريح ألنه يستلزم انقالب القدمي باحلادث وارد باملادي، وأمـا مـذهب               ) الربهان السادس (

ول فهو باطل من وجوه ثالثة على وفق عـدد        إن هذا االحتاد إما باحللول أو بغريه فإن كان األ         : غريهم فيقال يف إبطاله   
  .التثليث
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أما أوالً فألن ذلك احللول ال خيلو إما أن يكون كحلول ماء الورد يف الورد والدهن يف السمسم والنار يف الفحم، وهذا                  
ن يف  باطل ألنه إمنا يصح لو كان أقنوم االبن جسماً، وهم وافقونا على أنه ليس جبسم، وإما أن يكون كحصول اللـو                    

اجلسم وهذا أيضاً باطل ألن املعقول من هذه التبعية حصول اللون يف احليز حلصول حمله يف هذا احليز، وهذا أيضاً إمنـا                    
يتصور يف األجسام، وإما أن يكون كحصول الصفات اإلضافية للذوات، وهذا أيضاً باطل ألن املعقول من هذه التبعية                  

بن ذا املعىن يف شيء كان حمتاجاً فكان ممكناً مفتقراً إىل املؤثر وذلك حمـال، وإذا                االحتياج، فلو ثبت حلول أقنوم اال     
  .ثبت بطالن مجيع التقارير امتنع إثباته

إن أقنوم االبن لو حلّ يف اجلسم فذلك احللول إما أن يكون على            : وأما ثانياً فألنا لو قطعنا النظر عن معىن احللول نقول         
اجلواز، وال سبيل إىل األول ألن ذاته إما أن تكون كافية يف اقتضاء هـذا احللـول أو ال               سبيل الوجوب أو على سبيل      

تكون كافية يف ذلك، فإن كان األول استحال توقف ذلك االقتضاء على حصول شرط فيلزم إما حدوث اللّه أو قـدم           
اً على ذاته حادثاً فيـه، فيلـزم مـن       احملل، وكالمها باطالن وإن كان الثاين كان كونه مقتضياً لذلك احللول أمراً زائد            

حدوث احللول حدوث شيء فيه فيكون قابالً للحوادث، وذلك حمال ألنه لو كان كذلك لكانت تلك القابليـة مـن                
لوازم ذاته، وكانت حاصلة أزالً، وذلك حمال ألن وجود احلوادث يف األزل حمال، وال سبيل إىل الثاين على هذا التقدير                    

ئداً على ذات األقنوم فإذا حل يف اجلسم وجب أن حيل فيه صفة حمدثة، وحلوهلا يـستلزم كونـه      يكون ذلك احللول زا   
  .قابالً للحوادث، وهو باطل كما عرفت

وأما ثالثاً فألن أقنوم االبن إذا حل يف جسم عيسى عليه السالم فال خيلو إما أن يكون باقياً يف ذات اللّه أيضاً أو ال فإن                         
د احلال الشخصي يف حملني، وإن كان الثاين لزم أن يكون ذات اللّه خالية عنه فينتفي ألن انتفاء                  كان األول لزم أن يوج    

اجلزء يستلزم انتفاء الكل، وإن كان ذلك االحتاد بدون احللول فنقول إنّ أقنوم االبن إذا احتد باملسيح عليه السالم فهما                    
 احتاد، وإن عدما وحصل ثالث فهو أيضاً ال يكون احتاداً بل            يف حال االحتاد إن كانا موجودين فهما اثنان ال واحد فال          

عدم الشيئني وحصول شيء ثالث، وإن بقي أحدمها وعدم اآلخر فاملعدوم يستحيل أن يتحد باملوجود ألنه يستحيل أن                  
ة اخلـامت إذا  يقال املعدوم بعينه هو املوجود، فظهر أن االحتاد حمال، ومن قال إن االحتاد على جهة الظهور كظهور كتاب                 

وقع على طني أو مشع أو كظهور صورة اإلنسان يف املرآة فقوله ال يثبت االحتاد احلقيقي بل يثبت التغاير، ألنه كما أن                      
كتابة اخلامت الظاهرة على طني أو مشع غري اخلامت وصورة اإلنسان يف املرآة غري اإلنسان، فكذلك يكون أقنوم االبن غري                    

 غاية ما يلزم أن يكون ظهور أثر صفة األقنوم فيه أكثر من ظهوره يف غريه، كما أن ظهور تأثري              املسيح عليه السالم، بل   
شعاع الشمس يف بدخشان يف بعض األحجار اليت تتولد منها اجلواهر املعروفة أزيد من تأثريه يف األحجار اليت هي غري                    

  :تلك األحجار، ولنعم ما قيل
  يقة ال يقالوقول يف احلق* حمال ال يساويه حمال 

  بدا منهم ومنشؤه اخليال* وفكر كاذب وحديث زور 
  .وذنب يف العواقب ال يقال* تعاىل اللّه ما قالوه كفر 

فرقة الربوتستنت ترد على فرقة الكاثلك يف استحالة اخلبز إىل املسيح يف العشاء الرباين بشهادة احلـس  ) الربهان السابع (
ن إليهما أيضاً ألن الذي رأى املسيح ما رأى منه إال شخـصاً واحـداً إنـساناً،        وتستهزئ ا، فهذا الرد واهلزء يرجعا     
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وتكذيب أصدق احلواس الذي هو البصر يفتح باب السفسطة يف الضروريات، فيكون القـول بـه بـاطالً كـالقول             
دة ضالالً بينـاً، وال  باالستحالة، واجلهالء من املسيحيني من أية فرقة من فرق أهل التثليث كانوا قد ضلوا يف هذه العقي           

مييزون بني اجلوهر الالهويت والناسويت كما مييز حبسب الظاهر علماؤهم، بل يعتقدون ألوهية املسيح عليه السالم باعتبار               
اجلوهر الناسويت وخيبطون خبطاً عظيماً، نقل أنه تنصر ثالثة أشخاص وعلمهم بعض القسيسني العقائد الضرورية سيما                

ثالثـة أشـخاص   : ، وكانوا يف خدمته فجاء حمب من أحباء هذا القسيس وسأله عمن تنصر؟ فقال       عقيدة التثليث أيضاً  
نعم، وطلب واحداً منهم لريى حمبه فسأله عن        : هل تعلموا شيئاً من العقائد الضرورية، فقال      : تنصروا، فسأل هذا احملب   

السماء والثاين تولد من بطـن مـرمي العـذراء           إنك علمتين أن اآلهلة ثالثة أحدهم الذي هو يف        : عقيدة التثليث، فقال  
هـذا  : والثالث الذي نزل يف صورة احلمام على اإلله الثاين بعد ما صار ابن ثالثني سنة، فغضب القسيس وطرده، وقال        

إنك علمتين أن اآلهلة كانوا ثالثة وصلب واحد منهم فالباقي إهلان، فغضب            : جمهول، مث طلب اآلخر منهم وسأله فقال      
يـا  : لقسيس أيضاً وطرده، مث طلب الثالث وكان ذكياً بالنسبة إىل األولني وحريصاً يف حفظ العقائد فسأله فقال                عليه ا 

موالي حفظت ما علمتين حفظاً جيداً وفهمت فهماً كامالً بفضل الرب املسيح أن الواحد ثالثة والثالثة واحد وصلب                  
ال تقصري للمسؤولني فإن هذه     ) أقول(ن وإال يلزم نفي االحتاد      واحد منهم ومات فمات الكل ألجل االحتاد، وال إله اآل         

العقيدة خيبط فيها اجلهالء هكذا ويتحري علماؤهم، ويعترفون بأنا نعتقد وال نفهم، ويعجزون عن تصويرها وبياا، ولذا                 
ال نـرى   : "قـال مث  " واعلم أن مذهب النصارى جمهول جداً     : "قال الفخر الرازي يف تفسريه ذيل تفسري سورة النساء        

وال نـرى يف الـدنيا   : "وقال يف تفسري سورة املائدة" مذهباً يف الدنيا أشد ركاكة وبعداً من العقل من مذهب النصارى 
فإذا علمت بالرباهني العقلية القطعية أن التثليث احلقيقي ممتنـع يف           " مقالة أشد فساداً وأظهر بطالناً من مقالة النصارى       

من األقوال املسيحية داالً حبسب الظاهر على التثليث جيب تأويله، ألنه ال خيلو إما أن نعمـل                 ذات اللّه فلو وجد قول      
وإما أن نتركهما، وإما أن نرجح النقل على العقل، وإما أن نرجح العقـل             . بكل واحد من داللة الرباهني وداللة القول      

 وغري ممتنع يف نفس األمر، والثاين أيـضاً حمـال وإال   على النقل، واألول باطل قطعاً وال يلزم كون الشيء الواحد ممتنعاً    
يلزم ارتفاع النقيضني، والثالث أيضاً ال جيوز ألن العقل أصل النقل فإن ثبوت النقل موقوف على وجود الصانع وعلمه                   

يبـق إال أن    وقدرته وكونه مرسالً للرسل، وثبوا بالدالئل العقلية، فالقدح يف العقل قدح يف العقل والنقل معاً، فلـم                  
نقطع بصحة العقل ونشتغل بتأويل النقل، والتأويل عند أهل الكتاب ليس بنادر وال قليل ملا عرفت يف األمر الثالث من                    
املقدمة أم يؤولون اآليات الغري احملصورة الدالة على جسمية اللّه وشكله ألجل اآليتني اللتني مضموما مطابق للربهان                 

يات الكثرية الغري احملصورة الدالة على املكان للّه تعاىل ألجل اآليات القليلة املوافقة للربهان،      العقلي، وكذلك يؤولون اآل   
وعرفت يف األمر الرابع واخلامس أيضاً مثله مشروحاً لكن العجب من عقالء الكاثلك ومن تبعهم أم تـارةً يبطلـون                  

ثا بني أعيننا بعد مدة أزيد من ألف ومثامنائة سـنة مـن       حكم احلس والعقل معاً، وحيكمون أن اخلبز واخلمر اللذين حد         
عروج املسيح عليه السالم يتحوالن يف العشاء الرباين إىل حلمه ودمه حقيقة فيعبدوما ويسجدون هلما، وتارةً يبطلـون          

قـي ميكـن   التثليث احلقيقي والتوحيـد احلقي    : حكم العقل والبداهة وينبذون الرباهني العقلية وراء ظهورهم، ويقولون        
اجتماعهما يف أمر واحد شخصي يف زمان واحد من جهة واحدة، والعجب من فرقة الربوتستنت أـم خـالفوهم يف                 
األوىل دون الثانية، فلو كان العمل على ظاهر النقل ضرورياً وإن كان خمالفاً للحس والعقـل فاإلنـصاف أن فرقـة                     
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ل املسيح عليه السالم حىت اعترفت مبعبودية ما يصادمه احلـس           الكاثلك خري من فرقتهم ألا بالغت يف إطاعة ظاهر قو         
والبداهة، وكما أن أهل التثليث يغالون يف شأن املسيح عليه السالم ويوصلونه إىل رتبة األلوهية فكذلك يفرطـون يف                    

ود وسـليمان  شأنه وشأن آبائه فيعتقدون أنه لعن وبعد ما مات نزل جهنم وأقام فيها ثالثة أياٍم كما سـتعرف، وأن دا   
عليهما السالم وكذا اآلباء اآلخرون للمسيح عليه السالم يف أوالد فارض الذي ولدته تامارا بالزنا من يهوذا، وأن داود                   

  .عليه السالم زىن بامرأة أوريا وأن سليمان عليه السالم ارتد يف آخر عمره كما عرفت
سالمية أيضاً، وكان ترجم القـرآن ايـد بلـسانه    وكان سيل من العلماء املسيحية، وكان قد حصل بعض العلوم اإل       

:  من املـيالد 1836وترمجته مقبولة عند املسيحيني وصى قومه يف بعض األمور، وأنقل وصيته عن ترمجته املطبوعة سنة  
قاء نغلـب  ال تعلموهم املسائل اليت هي خمالفة للعقل، ألم ليسوا مح: ال يقع اجلرب منكم على املسلمني، والثاين  : "األول

عليهم يف هذه املسائل كعبادة الصنم والعشاء الرباين، ألم يعثرون كثرياً من هذه املسائل، وكل كنيسة فيهـا هـذه                    
فانظر كيف وصى وأظهر أن مثل عبادة الصنم ومسألة العشاء الربـاين خمالفـة              " املسائل ال تقدر أن جتذم إىل نفسها      

  .شركون يقيناً هداهم اللّه إىل الصراط املستقيمللعقل اإلنصاف، إن أهل هذه املسائل م
  

   ...>مت اجلزء األول ويليه اجلزء الثاين وأوله الفصل الثاين يف إبطال التثليث<...
  
  

  الفهرست: اجلزء الثاين 
  

  .التثليث إبطال في  :الرابع الباب: تابع
  .السالم عليه المسيح بأقوال التثليث إبطال في :الثاني الفصل
  في ابطال ألوهية المسيح عليه السالم: لثالثالفصل ا

  
  ورفع شبهات القسيسين , في كون أن القران كالم اهللا و معجزا : خامسال الباب

  
  في اثبات أن القران الكريم كالم اهللا: الفصل األول
  في رفع شبهات القسيسين: الفصل الثاني
كتب الصحاح و من كتب أهل السنة في اثبات صحة األحاديث النبوية المروية في : الفصل الثالث

  و الجماعة
   في دفع شبهات القسيسين الواردة على األحاديث:الفصل الرابع
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  في اثبات نبوه محمد صلى اهللا عليه وسلم : سادسال الباب
  

  في اثبات نبوته صلى اهللا عليه وسلم: الفصل األول
  في دفع المطاعن: الفصل الثاني

  
  لمذكورةفي كتبهم تقدح في نبوه أنبيائهم في أن الذنوب ا:القسم األول
   في نقل مطاعن القساوسة و الرد عليها:القسم الثاني

  
  

  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
 

  .التثليث إبطال يف الرابع الباب: تابع
  .السالم عليه املسيح بأقوال التثليث إبطال يف: الثاين الفصل

   الرحيم الرمحن اللّه بسم
  
: هكـذا  اللّه خطاب يف السالم عليه عيسى قول يوحنا إجنيل من عشر السابع الباب من الثالثة اآلية يف ):األول القول(
 الـسالم  عليه عيسى فبني) أرسلته الذي املسيح ويسوع وحدك احلقيقي اإلله أنت يعرفوك أن األبدية احلياة هي وهذه(

 احليـاة  إن قال وما. رسوله سالمال عليه عيسى وأن حقيقي واحد اللّه أن الناس يعرف أن عن عبارة األبدية، احلياة أن
 كـان  وملا جمسم إله عيسى أن أو وإله، إنسان عيسى وأن حقيقي بامتياز ممتازة أقانيم ثالثة ذاتك أن يعرفوا أن األبدية

 وإذ لبينه، النجاة مدار التثليث اعتقاد كان فلو اليهود من للخوف ههنا احتمال فال الدعاء يف اللّه خطاب يف القول هذا
 ألبتـة،  بيناً وضالالً أبدياً موتاً يكون فضدمها للمسيح الرسالة واعتقاد للّه احلقيقي التوحيد اعتقاد األبدية احلياة أن ثبت
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 ألن إهلاً، لكونه ضد رسوالً املسيح وكون األول، الفصل يف مفصالً عرفت كما احلقيقي للتثليث ضد احلقيقي والتوحيد
 فـاوس  غريهـم  وأمـا  .اللّه بفضل اإلسالم أهل يف توجد األبدية احلياة وهذه ،ضروري واملرسل املرِسل بني التغاير

 النتفـاء  منـها  حمرومـون  املسيحيني من التثليث وأهل فيهم، االعتقادين النتفاء منها حمرومون والصني اهلند ومشركو
  .الثاين االعتقاد النتفاء منها حمرومون كافة واليهود األول، االعتقاد

  
 فلمـا  يتحـاورون،  ومسعهم الكتبة من واحد فجاء: (28 هكذا مرقس إجنيل من عشر الثاين الباب يف ):اينالث القول(

 الرب إسرائيل يا امسع الوصايا كل أول أن يسوع فأجابه: (29) الكل أول هي وصية أية: سأله حسناً أجام أنه رأى
 هي هذه قدرتك كل ومن فكرك كل ومن نفسك كل ومن قلبك كل من إهلك الرب وحتب]: 30. [واحد رب إهلنا

 لـه  فقـال ] 32 [هاتني من أعظم أخرى وصية ليس كنفسك قريبك حتب أن هي مثلها وثانية] 31 [األوىل الوصية
 الفهـم  كل ومن القلب كل من وحمبته (33) سواه آخر وليس واحد (اللّه أي) ألنه قلت باحلق معلم يا جيداً الكاتب

 يـسوع  رآه فلما (34) والذبائح احملرقات مجيع من أفضل هي كالنفس القريب وحمبة القدرة كل ومن النفس كل ومن
 بعد السالم عليه قوله يف مىت إجنيل من والعشرين الثاين الباب ويف ).اللّه ملكوت عن بعيداً لست له قال بعقل أجاب أنه

 يف به مصرح هو الذي الوصايا أول أن فعلم. )واألنبياء الناموس يتعلق الوصيتني اتني: (هكذا املذكورين احلكمني بيان
 كـان  ولـو  غريه إله وال واحد اللّه أن يعتقد أن امللكوت، قرب سبب وهو احلق وهو األنبياء كتب مجيع ويف التوراة
 أول: السالم عليه عيسى ولقال الوصايا، أول ألنه األنبياء كتب ومجيع التوراة يف مبيناً لكان النجاة مدار التثليث اعتقاد

 يقـل  ومل صـراحة  األنبياء كتب من كتاب يف يبني مل لكنه حقيقي، بامتياز ممتازة ثالثة أقانيم ذو واحد الرب الوصايا
 التثليـث،  اعتقـاد  ال احلقيقـي  التوحيد اعتقاد هو مدارها أن فثبت. النجاة مدار يكن فلم هكذا السالم عليه عيسى

 مبقابلـة  مردود جداً خفي االستنباط هذا ألن املخالف على يتم ال نبياءاأل كتب بعض من باستنباطه التثليثيني وهوسات
 كما واضحاً، بياناً اإلسرائيلية األنبياء لبينه النجاة يف ما دخل له كان لو التثليث اعتقاد أن هذا املخالف وغرض النص،
 واقبـل  اليوم فاعلم (39) غريه وليس اللّه هو الرب أن لتعلم (35 - االستثناء كتاب من الرابع الباب يف التوحيد بينوا

 الـسفر  مـن  الـسادس  الباب ويف ).غريه وليس حتت من األرض وعلى فوق من السماء يف اإلله هو الرب أن بقلبك
 ومـن  نفسك كل ومن قلبك كل من إهلك الرب ِحب (5) واحد رب فإنه إهلنا الرب إن إسرائيل يا امسع (4 املذكور

 ومل شـددتك  إله دوين وليس غريي وليس الرب هو أنا (5 أشعياء كتاب من األربعنيو اخلامس الباب ويف) قوتك كل
 فالواجب). آخر وليس الرب أنا غريي ليس أنه املغرب من هم والذين الشمس مشرق من هم الذين ليعلم (6) تعرفين
 مـن  التاسـعة  اآلية ويف. ثالثة لثثا اللّه أن يعلموا أن ال وحده اللّه إال إله ال أن يعلموا أن واملغرب املشرق أهل على

  ).شبه يل وليس إهلاً غريي وليس اللّه أنا إين (2 أشعياء كتاب من واألربعني السادس الباب
 بـضمري  املـتكلم  ضمري بتبديل السالم عليه املسيح قول م 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة صاحب حرف) تنبيه(

 على دال ههنا املتكلم ضمري ألن األعظم املقصود التحريف ذا وضيع) حدوا إله إهلك الرب: (هكذا وترجم اخلطاب،
  .قصدي التحريف هذا أن والظاهر اخلطاب ضمري خبالف مربوب عبد بل برب ليس عيسى أن
  



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

200

 وأمـا : (هكذا السالم عليه املسيح قول مرقس إجنيل من عشر الثالث الباب من والثالثني الثانية اآلية يف) الثالث القول(
 علـى  ينادي القول وهذا) األب إال االبن وال السماء يف الذين املالئكة وال أحد ما يعلم فال الساعة وتلك اليوم لكذ

 اآلخـرين  اللّـه  عبـاد  عن نفى كما نفسه عن ونفى باللّه القيامة علم خصص السالم عليه املسيح ألن التثليث بطالن
 عـن  عبارتـان  االبن وأقنوم الكلمة أن الحظنا إذا سيما إهلاً كونه ةصور يف هذا ميكن وال هذا، يف وبينهم بينه وسوى

 القـائلني  اليعقوبيـة  مذهب على أو باحللول القائلني مذهب على االحتاد هذا وأخذنا باملسيح احتادمها وفرضنا اللّه علم
 مـن  العلـم  يكـن  مل ملاو األب، يعلم كما االبن يعلم أن من أقل وال بالعكس األمر يكون أن يقتضي فإنه باالنقالب

 اجلسمية باعتبار ال إهلاً ليس أنه فظهر جسميته باعتبار نفسه عن نفى أنه املشهور  عذرهم فيه جيري فال اجلسد صفات
  .غريها باعتبار وال
  
 منه وطلبت وسجدت ابنيها مع زيدي ابين أم إليه تقدمت (20: هكذا مىت إجنيل من العشرين الباب يف): الرابع القول(

) ملكوتـك  يف اليسار عن واآلخر ميينك عن واحد هذان ابناي جيلس أن قل له قالت تريدين ماذا هلا فقال (21) ئاًشي
 انتـهى ) أيب مـن  أعدهلم للذين إال أعطيه أن يل فليس يساري وعن مييين عن اجللوس (23 إخل) يسوع فأجاب (22

 باللّه وخصصه الساعة علم نفسه عن نفى كما باللّه وخصصها القدرة نفسه عن ههنا السالم عليه عيسى فنفى ملخصاً
  .هذا صح ملا إهلاً كان ولو
  
 أي الـصاحل  املعلـم  أيها له وقال تقدم واحد وإذا (16: هكذا مىت إجنيل من عشر التاسع الباب يف): اخلامس القول(

 فهـذا ) اللّـه  وهو واحد إال اًصاحل أحد ليس صاحلاً تدعوين ملاذا له فقال (17) األبدية احلياة يل لتكون أعمل صالح
 ولكـان  معـىن  لقوله كان ملا إهلاً كان ولو أيضاً الصاحل لفظ عليه يطلق أن تواضعاً رضي وما التثليث أصل يقلع القول
 الـصاحل  بقولـه  يـرض  مل وإذا احلاجة، وقت عن البيان يؤخر ومل القدس، وروح وأنا األب إال صاحل ال يبني أن عليه

) بيـدك  خلقت من تضيع ال يسوع وإهلنا ربنا يا (صالم أوقات يف ا يتفوهون اليت التثليث أهل بأقوال يرضى فكيف
  .ا يرضى أن جنابه حاشا

  
 بـصوت  يـسوع  صرخ التاسعة الساعة وحنو (46: هكذا مىت إجنيل من والعشرين السابع الباب يف): السادس القول(

). الـروح  وأسـلم  عظيم بصوت أيضاً يسوع فصرخ (50) تركتين ملاذا يإهل إهلي أي شبقتين ملا إيلي إيلي قائالً عظيم
 يـا  وقال عظيم بصوت يسوع ونادى: (هكذا لوقا إجنيل من والعشرين الثالث الباب من واألربعني السادسة اآلية ويف
ـ  القائلني مذهب على سيما رأساً املسيح ألوهية ينفي القول] 7 ص [وهذا) روحي أستودع يديك يف أبتاه  أو احللولب

 روحي أستودع يدك يف أبتاه يا قال وملا تركتين، ملاذا إهلي إهلي قال بأن آخر بإله استغاث ملا إهلاً كان لو ألنه االنقالب
 مـا  أو عرفـت  أما: (هكذا أشعيا كتاب من األربعني الباب من والعشرون الثامنة اآلية.. عليه واملوت العجز والمتنع
 السادسة واآلية). حكمته عن فحصاً وليس يتعب ولن يضعف لن األرض أطراف خلق الذي الرب سرمدي إله مسعت

 األول أنـا  اجلنود رب وفاديه إسرائيل ملك الرب يقول هكذا: (هكذا املذكور الكتاب من واألربعني الرابع الباب من
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 إلـه  هو حق إله هو الرب ماأ: (هكذا أرسياء كتاب من العاشر الباب من العاشرة واآلية). غريي إله وليس اآلخر وأنا
 وال قدوسـي  إلـه  رب يا: (هكذا حقوق كتاب من األول الباب من عشرة الثانية اآلية ويف. إخل) سرمدي وملك حي

 يفىن ال الذي الدهور وملك( :هكذا تيموثاوس إىل األوىل الرسالة من األول الباب من عشرة السابعة اآلية ويف). متوت
 ال قـدوس  حـي  والتعب الضعف من بريء سرمدي إله هو الذي وميوت يعجز فكيف. )وحده احلكيم اإلله يرى ال

 به يستغيث السالم عليه عيسى كان الذي هو احلقيقي اإلله بل وكال حاشا إهلاً العاجز الفاين أيكون غريه إله وال ميوت
 نقـل . أيـضاً  جهنم دخل تما ما بعد أنه يعتقدون بل اإلله مبوت يكتفون ال أم والعجب. زعمهم على الوقت هذا

 فكذا ودفن ألجلنا مات املسيح أن كما: (هكذا 1506 سنة املطبوع الصالة كتاب من العقيدة هذه ساباط ابن جواد
  .انتهى) جهنم دخل أنه نعتقد أن بد ال
 مسـاه  بالعر بلسان كتاباً األصفهاين العابدين زين ابن الشريف أمحد رسالة رد يف كتب الراهب) كوادنولس وفيلبس(

 نـسخة  العاريـة  بطريق يل وحصلت بسلوقيت يف الكربى الرومية يف 1669 سنة الكتاب هذا وطبع فيلبس خبياالت
 تـأمل  الذي: (هكذا املذكور كتابه يف املستور الراهب فكتب دهلي بلدة يف إنكليز كتبخانة من الكتاب هذا من قدمية

 الـيت  أانييش عقيدة بيان يف بريئربوك ويف .انتهى) األموات بني نم قام الثالث اليوم يف مث اجلحيم إىل وهبط خلالصنا
 توجيـه  يف يل قال مارطريوس القسيس إن ساباط بن جواد وقال اجلحيم ومعناه موجود )هل( لفظ املسيحيون ا تؤمن
 وعـذب  جهـنم  خلفد اإلنسانية العوارض مجيع يتحمل أن عليه بد فال اإلنساين اجلسم قبل ملا املسيح إن العقيدة هذه
 إـا  قال نقلي دليل العقيدة هلذه هل فسألته. دخوله قبل فيها معذباً كان من كل منها أخرج جهنم من خرج وملا أيضاً
 ملـا  وإال القلب قاسي كان األب إن الطرافة وجه على احملفل ذلك أهل من مسيحي رجل فقال الدليل، إىل حمتاجة غري
 أظهـر  أال مين العهد أخذ لكن وأسلم عندي الرجل هذا فجاء احملفل من وطرده سالقسي فغضب اجلحيم يف االبن ترك
 مـن  وكان امليالد من 1833 وسنة اهلجرة من 1248 سنة لكهنو بلدة ولف يوسف ودخل حياً دام ما إسالمه حال

 ووقعت مليالدا من 1847 سنة يف يكون املسيح نزول أن يدعي وكان لنفسه اإلهلام يدعي وكان املشهورين القسيسني
 نعـم  فقال أيضاً العقيدة هذه عن الشيعة جمتهد فسأله الباب هذا يف وتقريراً حتريراً الشيعة جمتهد وبني بينه فيما املناظرة
 حالـة،  بأشنع يعتقدوا فرقهم وبعض أمته، لنجاة كان الدخول هذا ألن فيه بأس ال لكن وعذب اجلحيم املسيح دخل
 جهـنم  دخـل  مات ما بعد السالم عليه عيسى أن تعتقد كانت الفرقة هذه .مارسيوين فرقة بيان يف تارخيه يف بل قال

 ونـوح  هابيـل  أرواح وأبقى الشر خالق إلله مطيعني غري وكانوا عنده حضروا ألم سدوم وأهل قابيل أرواح وجنى
  خـالق  أن تعتقـد  كانت الفرقة وهذه. (األوىل الفرقة خالفوا ألم جهنم يف القدماء من اآلخرين والصلحاء وإبراهيم

  .انتهى) إهلامية العتيق العهد كتب كون تسلم كانت ما ولذلك عيسى أرسل الذي اإلله يف منحصراً ليس العامل
  :أمور على مشتملة الفرقة هذه عقيدة فكانت

 عليـه  عيسى ولدخ قبل جهنم يف معذبة كانت األشقياء أو والصلحاء األنبياء أرواح كانت سواء األرواح مجيع  -1 
  .السالم

  .جهنم دخل السالم عليه عيسى أن -2
  .فيه والصلحاء األنبياء أرواح وأبقى العذاب من األشقياء أرواح جنى السالم عليه عيسى أن -3
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  .له موافقون واألشقياء لعيسى خمالفون الصلحاء هؤالء أن -4
 املـشهورون  اآلخـرون  واألنبياء األول رسول السالم هعلي وعيسى الشر وخالق اخلري خالق إهلان العامل خالق أن -5

  .الثاين رسل
  .إهلامية ليست العتيق العهد كتب-6

 العقيـدة  يف توجد أنه احلق: (هكذا األستار كشف جواب يف اإلشكال حبل املسمى كتابه يف احلق ميزان صاحب وقال
 ما موضع وهو هاوس جهنم من ههنا املراد لكن ماءالس إىل وعرج الثالث اليوم يف وقام جهنم دخل املسيح أن املسيحية

 كفـارة  أعطيت وأين احلياة مالك أين على وينبههم جالله أهله لريى هاوس دخل أنه واملعىن األصلي والفلك جهنم بني
  .ملخصاً انتهى) كاملعدومني وللمؤمنني مغلوبني وجهنم الشيطان وجعلت الصلييب باملوت الذنب

  
 ولف ويوسف مارطريوس إقرار من صراحة وثبت كوادلونس فيلبس وكالم الصالة كتاب ظاهر من ثبت: أوالً) أقول(

 الـدليل  بدون فتأويله أول، مث العقيدة يف هذا يوجد أنه أيضاً هو واعترف معناه، على جهنم أن سيش ااين عقيدة ومن
 الكتـب  هذه من يثبت مث اوس يسمى مكان األصلي والفلك جهنم بني ما أن كتبه من يثبت أن عليه بد وال يقبل ال
 أوروبـا،  حكمـاء  عنـد  لألفالك وجود ال أنه على املذكورين والتنبيه اإلراءة ألجل كان جهنم يف املسيح دخول أن

  .زعمهم على التوجيه هذا يصح فكيف الرأي هذا يف يتابعوم املتأخرين من بروتستنت وعلماء
 أهلـه  تنبيه إىل حاجة فال األول كان فإن والعقاب، احملن حمل أو والثواب رورالس حمل اهلاوس هذا إن: ثانياً) أقول مث(

 حمل إال يكون ال األرواح جهنم ألن التأويل يف فائدة فال الثاين كان وإن راضية، وعيشة سرور يف هذا قبل كانوا ألم
  .عذاا

 الـذنب  زعمهـم  علـى  الذنب ذا املراد ألن يقيناً معقول غري الذنب كفارة الصلييب املوت كون إن: ثالثاً) أقول مث(
 الذنب هذا على أوالده يعاقب أن جيوز وال أوالده، عن يصدر الذي الذنب ال السالم عليه آدم عن صدر الذي األصلي
 الثـامن  البـاب  من العشرون اآلية.. العدل خالف هو بل بالعكس وال اآلباء بذنوب يؤاخذون ال األبناء ألن األصلي

 وعدل االبن إمث حيمل ال واألب األب إمث حيمل ال واالبن متوت فهي ختطئ اليت النفس: (هكذا حزقيال ابكت من عشر
  ).عليه يكون املنافق ونفاق عليه يكون العادل

 عليـه  عيسى ميالد قبل أبدية بقيود مقيد إجنيلهم حكم على ألنه باملوت مغلوباً الشيطان جعل معىن ما: رابعاً) أقول مث(
 إىل حفظهـم  مـسكنهم  تركوا بل رياستهم حيفظوا مل الذين واملالئكة: (هكذا يهودا رسالة من السادسة اآلية .السالم
 يزيدون بل جهنم ودخوله املزعوم إهلهم مبوت يكتفون ال أم العجب مث). الظالم حتت أبدية بقيود العظيم اليوم دينونة
 بكمـال   أيضاً احلق ميزان صاحب ويسلمها املسيحيني عند مسلمة نيتهوملعو باللّه والعياذ أيضاً ملعوناً صار أنه عليهما

 إىل رسـالته  من الثالث الباب من عشرة الثالثة اآلية. أيضاً بولس مقدسهم ا وصرح كتبه يف ا ويصرح اخلاطر رضا
) خشبة على علق من كل ملعون مكتوب ألنه ألجلنا لعنة صار إذ الناموس لعنة من افتدانا املسيح: (هكذا غالطية أهل

 عهد يف اخلطأ هذا على واحد ورجم التوراة حبكم الرجم واجب اللّه العن بل جداً شنيع اللفظ هذا مثل إطالق وعندنا
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 القتل واجب أيضاً األبوين العن بل األخبار، سفر من والعشرين الرابع الباب يف به مصرح هو كما السالم عليه موسى
  .املذكور السفر من العشرين الباب يف مصرح هو كما اللّه العن عن فضالً

  
 مـرمي  خطاب يف السالم عليه املسيح قول يوحنا إجنيل من العشرين الباب من عشرة السابعة اآلية يف): السابع القول(

 هليوإ وأبيكم أيب إىل أصعد إين هلم وقويل إخويت إىل اذهيب ولكن أيب إىل بعد أصعد مل ألين تلمسيين ال: (هكذا ادلية
 أو إلـه  إنه فيقولوا الباطل عليه يتقولوا لكيال) وإهلكم وإهلي وأبيكم أيب (القول هذا يف الناس وبني بينه فسوى) وإهلكم

 حقيقة اللّه بإبن وليس اللّه عبد هو فكذلك اازي باملعىن بل حقيقة اللّه بأبناء وليسوا اللّه عباد تالميذه أن فكما إله ابن
 يـصرح  كان أنه ثبت بقليل العروج قبل زعمهم على األموات من السالم عليه عيسى قام ما بعد القول هذا كان وملا
 أن بـه  أمرتين ما إال هلم قلت ما{: ايد القرآن يف عنه اللّه حكى ما يطابق القول وهذا العروج زمان إىل اللّه عبد بأين

  .}وربكم ريب اللّه اعبدوا
  
 أيب إن: (هكذا السالم عليه املسيح قول يوحنا إجنيل من عشر الرابع الباب من والعشرين ةالثامن اآلية يف): الثامن القول(

  .منه أعظم يكون أن عن فضالً شيء كمثله ليس اللّه ألن أللوهيته نفي أيضاً ففيه) مين أعظم
  
: هكـذا  الـسالم  عليـه  املسيح قول يوحنا إجنيل من عشر الرابع الباب من والعشرين الرابعة اآلية يف): التاسع القول(
 وحـي  تسمعونه الذي الكالم وبأن بالرسالة تصريح أيضاً ففيه) أرسلين الذي لألب بل يل ليس تسمعونه الذي الكالم(

  .اللّه جانب من
 وال (9: هكـذا  تالميذه خطاب يف السالم عليه املسيح قول مىت إجنيل من والعشرين الثالث الباب يف): العاشر القول(

) املسيح واحد معلمكم ألن معلمني تدعوا وال (10) السماوات يف الذي واحد أباكم ألن األرض على اًأب لكم تدعوا
  ).لكم معلم وإين واحد اللّه بأن (صرح أيضاً فهنا

  
 يقال ضيعة إىل يسوع معهم جاء حينئذ (36: هكذا مىت إجنيل من والعشرين السادس الباب يف): عشر احلادي القول(
 حيـزن  وابتدأ زيدي وابين بطرس معه أخذ مث (37) هناك وأصلي أمضي حىت ههنا اجلسوا للتالميذ لفقا جشيماين هلا

 علـى  وخـر  قلـيالً  تقدم مث (39) معي واسهروا ههنا امكثوا املوت حىت جداً حزينة نفسي هلم فقال (38) ويكتئب
 إىل جـاء  مث (40) أنت تريد كما بل يدأر كما ليس الكأس هذه عين فلتعرب أمكن إن أبتاه يا قائالً يصلي وكان وجهه

 فلـتكن  أشـرا  أال الكـأس  هـذه  عين تعرب أن يكن مل إن أبتاه يا قائالً وصلى ثانية أيضاً فمضى (42) اخل التالميذ
 املندرجـة  وأحواله فأقواله) بعينه الكالم ذلك قائالً ثالثة وصلى أيضاً ومضى فتركهم (44) اخل جاء مث (43) مشيئتك

 ال التضرع بغاية ويدعو آخر إلله ويصلي وميوت اإلله ويكتئب أحيزن. ألوهيته ونفى عبوديته على تدل عباراتال هذه يف
 احلـزن  معـىن  فمـا  اجلحـيم  عذاب من الكرمي بدمه العامل ليخلص وجتسد العامل إىل الشريف جنابه جاء وملا. واللّه

  .سالكأ هذه عين فلتعرب أمكن بأن: الدعاء معىن وما واالكتئاب
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 ناظر على خيفى ال كما غالباً اإلنسان بابن يعرب كان نفسه عن عرب إذا أنه الشريفة عادته من كان): عشر الثاين القول(
 17 باب 22 و 12 و 9 و 16 باب 27 و 13 و 9 باب 6 و 8 باب 20 اآلية يف  مثالً: أيضاً املروج اإلجنيل هذا
 إجنيـل  من 26 باب 64 و 45 و 24 و 24 باب 27 و 20 باب 28 و 18 و 19 باب 28 و 18 باب 11 و

  .إنساناً إال يكون ال اإلنسان ابن أن وظاهر غريه يف وهكذا مىت
 

  
    يف إبطال ألوهية املسيح املسيح:الثالث الفصل

  
 يف فتعر وقد التأويل إىل حتتاج ال فقرة جتد قلما ااز من مملوء يوحنا كالم أن املقدمة من اخلامس األمر يف عرفت قد

 من كثري يف تالميذه وال معاصروه يفهمها مل حبيث السالم عليه املسيح أقوال يف كثرياً يوجد اإلمجال أن السادس األمر
 ال ببيان العروج إىل ألوهيته بني ما السالم عليه عيسى أن عشر الثاين األمر يف عرفت وقد بنفسه يفسرها مل ما األحيان

 يوحنـا  إجنيل من منقولة جمملة غالباً املسيحيون ا يتمسك الذي فاألقوال املعىن، هذا صراحة منه ويفهم شبهة فيه يبقى
  أقسام ثالثة وعلى

 والـزعم  االستنباط وهذا زعمهم، جمرد منها األلوهية فاستنباط مقصودهم على احلقيقية معانيها حبسب يدل ال بعضها-
  املذكورين، الفصلني يف عرفت كما العيسوية والنصوص القطعية العقلية الرباهني مقابلة يف جائزين وال مبعتدين ليسا

  لرأيهم اعتبار ال أيضاً ففيها اإلجنيل مواضع بعض ومن األخرى املسيحية األقوال من تفسريها يفهم أقوال وبعضها-
 خيـالف  ال حبيـث  التأويـل  هذا يكون أن بد ال فنقول التأويل وجب فإذا أيضاً عندهم تأويلها جيب أقوال وبعضها-

 ويقيس استدالهلم حال للناظر منه ليتضح األكثر أنقل بل الكل نقل إىل حاجة فال! ذلك؟ هلم وأىن والنصوص، الرباهني
  .عليه الباقي

  :بوجهني الضعف غاية يف الدليل هذا أقول:  السالم عليه املسيح على اللّه ابن لفظ إطالق من): األول(
 ال حبيـث  التطبيـق  من بد فال داود ابن وبإطالق عرفت كما اإلنسان ابن طالقبإ معارض اإلطالق هذا فألن أوالً أما

 معناه ألن احلقيقي مبعناه االبن لفظ يكون أن يصح ال فألنه ثانياً وأما حمال، منه يلزم وال العقلية للرباهني املخالفة  يثبت
 املناسب اازي املعىن على احلمل من بد فال ،ههنا حمال وهذا األبوين نطفة من تولد من العامل أهل لغة باتفاق احلقيقي

 عـشر  اخلامس الباب من والثالثون التاسعة اآلية. الصاحل مبعىن حقه يف اللفظ هذا أن اإلجنيل من علم وقد املسيح لشأن
ـ  هذا كان حقاً قال الروح وأسلم هكذا صرح أنه مقابله الواقف املائة قائد رأى وملا: (هكذا مرقس إجنيل من  ساناإلن
 كـان  باحلقيقة: (هكذا إجنيله من والعشرين الثالث الباب من واألربعني السابعة اآلية يف القائد قول لوقا ونقل) اللّه ابن
 الصاحل حق يف هذااللفظ مثل واستعمل البار لفظ بدله لوقا إجنيل ويف اللّه ابن لفظ مرقس إجنيل ففي) باراً اإلنسان هذا
 طـوىب ) (و: (هكـذا  مـىت  إجنيل من اخلامس الباب يف الصاحل حق يف إبليس ابن مثل ملاستع كما أيضاً، املسيح غري

 مبغضيكم إىل أحسنوا ألعينكم باركوا أعدائكم أحبوا لكم فأقول أنا وأما (44) يدعون اللّه أبناء ألم السالم لصانعي
 علـى  الـسالم  عليـه  عيسى طلقفأ) السماوات يف الذي أبيكم أبناء تكون لكي (54) يسبونكم الذين ألجل وصلوا
 البـاب  ويف. إليهم بالنسبة األب لفظ اللّه وعلى اللّه أبناء لفظ املذكورة باألعمال العاملني على والصلح السالم صانعي
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 مل إننا له فقالوا أبيكم أعمال تعملون أنتم (41: هكذا واملسيح اليهود بني وقعت اليت املكاملة يف يوحنا إجنيل من الثامن
 هو أب من أنتم (44 اخل) حتبونين لكنتم أباكم اللّه كان لو يسوع هلم فقال (42) اللّه وهو واحد أب لنا زنا من نولد
 تكلم مىت حق فيه ليس ألنه احلق يف يثبت ومل البدء من للناس قتاالً كان ذاك تعملوا أن تريدون أبيكم وشهوات إبليس

 ال السالم عليه املسيح وقال اللّه وهو واحداً أباً لنا أن ادعوا فاليهود) ذبالك وأبو كذب ألنه له مما يتكلم فإمنا بالكذب
 فغـرض  اازي املعىن على احلمل من بد فال احلقيقي باملعىن هلم أباً ليس والشيطان اللّه أن وظاهر الشيطان أبوكم بل

 مطيعـون  صـاحلون  أنتم بل كذلك لستم إنكم السالم عليه املسيح وغرض اللّه، ألمر ومطيعون صاحلون حنن اليهود
 زرعـه  ألن خطيئة يفعل ال اللّه من مولود هو من كل (9: هكذا ليوحنا األوىل الرسالة من الثالث الباب ويف للشيطان

 الـسابعة  اآلية ويف اخل) إبليس وأوالد ظاهرون اللّه أوالد ذا (10) اللّه من مولود ألنه خيطئ أن يستطيع وال فيه يثبت
 كل: (املذكورة الرسالة من اخلامس الباب ويف) اللّه من ولد فقد حيب من وكل: (املذكورة الرسالة من لرابعا الباب من
 حنـب  أننا نعرف ذا (2) أيضاً منه املولود حيب الوالد حيب من وكل اللّه من ولد فقد املسيح هو يسوع أن يؤمن من

 كـل  ألن: (هكذا الرومية الرسالة من الثامن الباب من عشرة الرابعة واآلية) وصاياه وحفظنا اللّه أحببنا إذا اللّه أوالد
 افعلـوا  (14: هكذا فيلبس أهل إىل بولس رسالة من الثاين الباب ويف) اللّه أبناء هم فأولئك اللّه بروح ينقادون الذين
 مـا  على األقوال هذه لةودال) عيب بال اللّه أوالد وبسطاء لوم بال تكونوا لكي (15) جمادلة وال دمدمة بال شيء كل
 من يفهم فكيف املقدمة من الرابع األمر يف عرفت كما األلوهية ومثله اللّه لفظ إطالق من يفهم مل وإذا خفية، غري قلت
 إذا وسيما املقدمة يف عرفت كما واجلديد، العتيق العهد كتب يف ااز وقوع كثرة الحظنا إذا سيما ومثله اللّه ابن لفظ

  :األمنوذج بطريق بعضها وأنقل احملصورة الغري املواضع يف جاء العهدين كتب يف واالبن األب تعمالاس أن الحظنا
  
 أن وظـاهر  اللّه ابن وآدم يوسف ابن أنه السالم عليه املسيح نسب بيان يف إجنيله من الثالث الباب يف لوقا قال] 1[-

 ههنـا  أجاد لقد لوقا در وللّه. اللّه إىل نسبه أبوين بال ولد ملا لكن إهلاً وال احلقيقي باملعىن للّه ابناً ليس السالم عليه آدم
 أبوين بال مولوداً السالم عليه آدم كان وملا النجار يوسف إىل نسبه فقط أب بال مولوداً السالم عليه املسيح كان ملا ألنه
  .اللّه إىل نسبه

  
 33) إسـرائيل  بكري ابين الرب يقول ما هذا له قولوت (22: هكذا اللّه قول اخلروج سفر من الرابع الباب يف] 2[-
 يف اللّـه  ابـن  لفظ إسرائيل على فأطلق) بكرك ابنك سأقتل أنا ذا هو تطلقه أن أبيت وإن ليعبدين ابين أطلق له فقلت(

  .البكر االبن لفظ عليه أطلق بل املوضعني
  
 وقلت بالوحي نبيك كلمت حينئذ (19: هكذا لّهال خطاب يف السالم عليه داود قول والثمانني الثامن الزبور يف] 3[-
 هـو  (26) قدسـي  بدهن فمسحته عبدي داود وجدت (20) شعيب من منتخباً ورفعت القوي على عوناً وضعت إين

 لفظ اللّه على فأطلق) األرض ملوك كل من أعلى بكراً أجعله أيضاً وأنا (27) خالصي وناصر وإهلي أيب أنت يدعونين
  .األرض ملوك كل من وأعلى البكر اللّه وابن واملسيح واملنتخب القوي ظلف داود وعلى األب
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 هـو  وأفرام إلسرائيل أباً صرت إين: (هكذا اللّه قول أرساء كتاب من والثالثني احلادي الباب من التاسعة اآلية] 4[-

 وداود إسـرائيل  لكان لوهيةلأل موجباً األلفاظ هذه مثل إطالق كان فلو البكر اللّه ابن لفظ أفرام على فأطلق) بكري
 وإن أيضاً العام الزواج وحبسب السابقة الشرائع حبسب غريه من باإلكرام أحق البكر االبن ألن باأللوهية أحقاء وأفرام
 أخـوة  له أثبت اللّه ألن مبعناه يكون أن ميكن ال الوحيد إن قلنا الوحيد االبن لفظ السالم عليه عيسى حق يف جاء قالوا

  .االبن مثل اازي باملعىن يكون أن بد ال بل البكر االبن لفظ منهم الثالثة حق يف الوق كثريين
  
 يل يكون وهو أباً له أكون وأنا: (هكذا سليمان حق يف تعاىل اللّه قول الثاين صموئيل سفر من السابع الباب يف] 5[-
 من وكونه لسبقه السالم عليه املسيح من أحق سالمال عليه سليمان لكان لأللوهية سبباً اللفظ هذا إطالق كان فلو) ابناً
  .السالم عليه املسيح آباء
  
 واآلية االستثناء، كتاب من والثالثني الثاين  الباب من عشرة التاسعة واآلية عشر الرابع الباب من األوىل اآلية يف] 6[-

 واآلية أشعيا، كتاب من والستني الثالث الباب من الثامنة واآلية الثالثني، الباب من األوىل واآلية األول الباب من الثانية
  .إسرائيل بين مجيع على اللّه أبناء إطالق جاء هوشع، كتاب من األول الباب من العاشرة

  
 فإنـك : (هكذا اللّه خطاب يف أشعيا قول أشعيا، كتاب من والستني الثالث الباب من عشرة السادسة اآلية يف] 7[-

 الرابع الباب من الثامنة اآلية). امسك الدهر من فخلصنا أبونا رب يا أنت جهلنا وإسرائيل فنايعر مل وإبراهيم أبونا أنت
 مـن  غريه وحق حقه يف السالم عليه أشعيا فصرح اخل،) أبونا أنت رب يا واآلن: (هكذا املذكور الكتاب من والستني

  .أبونا اللّه بأن: إسرائيل بين
  
 ويفرحون مجيعاً الصبح جنوم يل تسبح كان إذا: (هكذا أيوب كتاب من والثالثني الثامن الباب من السابعة اآلية] 8[-

  ).اللّه بين مجيع
  
 وعلـى  احملبني وعلى باملسيح املؤمنني وعلى الصاحلني على اللّه أبناء إطالق جاء أنه اجلواب صدر يف عرفت قد] 9[-

  .احلسنة باألعمال العاملني وعلى اللّه، ألمر املطيعني
  
 فـأطلق ). قدسـه  موضع يف اللّه األرامل وحاكم اليتامى أبو: (هكذا والستني السابع الزبور من اخلامسة اآلية] 10[-

  .اليتامى أيب لفظ اللّه على
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 مـن  نساء هلم واختذوا حسنات، أن الناس بنات اللّه بنو فرأى: (2 هكذا اخلليقة سفر من السادس الباب يف] 11[-
 النـاس  بنـات  على اللّه أبناء دخل ما بعد من ألن األرض على األيام تلك يف كانوا جلبابرةا فأما: (4) اختاروا ما كل

 ترجم ولذا العامة، بنات الناس وببنات األشراف بنو اللّه بأبناء واملراد) مشهورون الدهر منذ أقوياء هم فهؤالء وولدن،
 هلـم  فاختذوا حساناً العامة بنات األشراف بنو رأى(: هكذا األوىل اآلية م 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة مترجم
  .أيضاً الشريف على اللّه إطالق صحة منه وفهم مطلقاً، األشراف أبناء على اللّه أبناء إطالق فجاء) نساء

  
  .وغريهم التالميذ خطاب يف اللّه على أبيكم لفظ إطالق اإلجنيل، من الكثرية املواضع يف جاء] 12[-
  
 كمـا  الشيطان على الكذب أيب كإطالق احلقيقي مبعناها ما، مناسبة له شيء إىل واألب االبن ظلف يضاف قد] 13[-

 من والعشرين الثالث الباب يف السالم عليه املسيح كالم يف اليهود على أورشليم وأوالد جهنم أبناء وكإطالق عرفت،
 قـول  يف اجلنـة،  أهـل  على القيامة وأبناء اللّه ءأبنا إطالق وجاء الدنيا، أهل على الدهر أبناء إطالق وجاء مىت، إجنيل
 أهـل  إىل األوىل الرسـالة  مـن  اخلامس الباب من اخلامسة اآلية ويف. لوقا من العشرين الباب يف السالم عليه املسيح

  . تسالونيقي أهل على النهار وأبناء النور أبناء إطالق جاء تسالونيقي
  

 أنتم فوق، فمن أنا أما أسفل من أنتم هلم فقال: (هكذا يوحنا إجنيل من الثامن ابالب من والعشرين الثالثة اآلية يف الثاين
  .وجتسمت السماء من نزلت إله أين يعين) العامل هذا من فلست أنا أما العامل هذا من
ـ  التأويـل  ذا فأولوا العامل هذا من كان السالم عليه عيسى ألن للظاهر خمالفاً القول هذا كان ملا): أقول(  غـري  ووه

 القـول  هذا مثل قال السالم عليه عيسى أن): والثاين.(والنصوص العقلية للرباهني خمالف أنه): األول( :بوجهني صحيح
 لكـان  العامل من كنتم لو: (هكذا يوحنا إجنيل من عشر اخلامس الباب من عشرة التاسعة اآلية يف   أيضاً تالميذه حق يف

 من السابع الباب ويف). العامل يبغضكم لذلك العامل من اخترتكم أنا بل لعاملا من لستم إنكم ولكن خاصته، حيب العامل
 لست أنا أين كما العامل من ليسوا] (16) [العامل من لست أنا أين كما العامل من ليسوا ألم: (14 هكذا يوحنا إجنيل
 هذا كان فلو العامل، هذا من الكون دمع يف وبينهم بينه وسوى العامل، من ليسوا إم: تالميذه حق يف فقال) العامل من

 وأنا الدنية الدنيا طالبو أنتم: الصحيح التأويل بل باللّه، والعياذ آهلة كلهم يكونوا أن لزم زعموا، كما لأللوهية مستلزماً
  .لدنياا من ليسوا إم والصلحاء للزهاد يقال األلسنة يف شائع ااز وهذا اللّه، ورضاء اآلخرة طالب بل كذلك، لست

  
. باللّه املسيح احتاد على يدل فهذا) واحد واألب أنا: (هكذا يوحنا إجنيل من العاشر الباب من الثالثني اآلية يف: الثالث
 وليس ناطقة، نفس ذو إنسان أيضاً عندهم السالم عليه املسيح أن): األول( :بوجهني صحيح غري االستدالل هذا أقول
 مغـاير،  األول فباالعتبار كامل، إله فكذلك كامل إنسان أنه كما: فيقولون التأويل إىل فيحتاجون. االعتبار ذا مبتحد

 السابع الباب يف احلواريني حق يف وقع هذا مثل إن): والثاين( .باطل التأويل هذا أن عرفت وقد. متحد الثاين وباالعتبار
 واحداً أيضاً هم ليكونوا فيك وأنا يفّ األب اأيه أنت أنك كما واحداً اجلميع ليكون: (21 هكذا يوحنا إجنيل من عشر
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 أنا (33) واحد حنن أننا كما واحداً ليكونوا أعطيتين الذي اد أعطيتهم قد وأنا (22) أرسلتين أنك العامل ليؤمن فينا
 حنـن  ناأن كما واحداً ليكونوا] 20 ص [وقوله واحداً اجلميع ليكون فقوله). واحد إىل مكملني ليكونوا يفّ وأنت فيهم
 فيمـا  احتـاده  وبني باللّه احتاده بني الثاين القول يف وسوى. احتادهم على تدل واحد، إىل مكملني يكونوا وقوله. واحد
 أحكامـه  إطاعـة  عن عبارة االحتادباللّه أن احلق بل باللّه، احتاده فكذا حقيقياً، ليس بينهم فيما احتاده أن وظاهر. بينهم

 الفـرق  وإمنـا  األقدام، متساوية اإلميان أهل ومجيع واحلواريون املسيح االحتاد هذا نفس ويف الصاحلة، باألعمال والعمل
 هـذا  عن عبارة االحتاد كون على والدليل .غريه احتاد من وأقوى أشد املعىن ذا املسيح فاحتاد والضعف، القوة باعتبار
 اللّه أن به وخنربكم منه مسعناه الذي اخلرب هو وهذا(: 5 هكذا وهو األوىل رسالته من األول الباب يف يوحنا قول املعىن
 سـلكنا  إن ولكن 7 احلق نعمل ولسنا نكذب الظلمة يف وسلكنا معه شركة لنا إن قلنا إن 6 ألبتة ظلمة فيه وليس نور
 اكـر  (6: هكذا الفارسية التراجم يف والسابعة السادسة واآلية). بعض مع بعضنا شركة فلنا النور يف هو كما النور يف

 رفتـا  شنائى رو وأكردر 7  ).نتماييم عمل راسيت ودر وغكوييم در رمناييم رفتا ودرظلمت متحدمي باوى كه كونييم
 أن فعلـم  االحتـاد  لفظ الشركة لفظ بدل فيها فوقع) هستيم متحد يكر بايكد باشد مى روشنائي أودر جنه جنا رمناييم
  .ناقل عما عبارة باللّه الشركة أو باللّه االحتاد

  
 10 األب أرنـا  أنت تقول فكيف األب رأى فقد رآين الذي (9: هكذا يوحنا إجنيل من عشر الرابع الباب يف :الرابع
 هـو  يفّ احلـالّ  األب لكن نفسي من به أتكلم لست به أكلمكم الذي الكالم يفّ واألب األب يف أنا أين تؤمن ألست
 احتـاد  على دالة يفّ احلالّ األب وقوله يفّ، واألب األب يف أنا ولهوق األب، رأى فقد رآين الذي:  فقوله )األعمال يعمل
 يف عرفت كما عندهم ممتنعة الدنيا يف اللّه رؤية فألن): األول أما( :بوجهني ضعيف أيضاً االستدالل وهذا باللّه، املسيح
 باملعرفة املراد إن فيقولون االحتاد، تفيد ال أيضاً اجلسمية باعتبار املسيح ومعرفة باملعرفة، فيؤلوا املقدمة من الرابع األمر

 املراد إن فيقولون التثليث، أهل مجهور عند التأويل واجب والثالث الثاين القول يف وقع الذي واحللول األلوهية، باعتبار
 الثاين، باالعتبار لثالثةا أقواله صح. عامالً وإهلاً كامالً، إنساناً كان ملا إنه يقولون التأويالت هذه فبعد.الباطين االحتاد به

 مـن  العشرين اآلية فألن): الثاين وأما( .والنصوص الرباهني خيالف ال أن جيب التأويل ألن باطل أنه مراراً عرفت وقد
 أن الثالث الدليل جواب يف عرفت وقد) فيكم وأين يفّ وأنتم أيب يف أنا أين تعلمون اليوم ذلك يف: (هكذا املذكور الباب
 من عشرة التاسعة واآلية. احلال حمل يف حال احلال، حال أن وبديهي) يفّ وأنت فيهم أنا: (احلواريني حق يف قال املسيح
 القـدس  للـروح  هيكل هو جسدكم أن تعلمون لستم أم: (هكذا قورنيثوس أهل إىل األوىل الرسالة من السادس الباب
 إىل الثانية الرسالة من السادس الباب من عشرة سادسةال واآلية ).ألنفسكم لستم وأنكم اللّه من لكم الذي فيكم، الذي

 الرابع الباب من السادسة واآلية. اخل) احلي اللّه هيكل أنتم فإنكم األوثان مع اللّه هليكل موافقة وآية: (هكذا قورنيثوس
 مشعراً لولاحل كان فلو ).كلكم ويف وبالكل الكل على الذي للكل واحد وأب إله: (هكذا أفسس أهل إىل الرسالة من

 األدىن أن احلق بل آهلة أفسس أهل مجيع وكذا قورنيثوس أهل مجيع بل احلواريون يكون أن لزم لأللوهية ومثبتاً باالحتاد
 مـن  األدىن إىل املنـسوب  فاألمر. أقربائه من قريباً أو تلميذه أو عبده أو رسوله يكون كأن األعلى اتباع من كان إذا

 يقبلكم من: (احلواريني حق يف السالم عليه املسيح قال ولذلك جمازاً األعلى إىل ينسب وغريها، واحملبة والتحقري التعظيم
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 الولـد  حق يف وقال مىت إجنيل من العاشر الباب من األربعني اآلية يف وقع كما). أرسلين الذي يقبل يقبلين ومن يقبلين
 الثامنـة  اآليـة  يف اآليـة  يف مصرح هو كما) أرسلين الذي يقبل قبلين ومن يقبلين بامسي الولد هذا قبل من: (الصغري

 منكم يسمع الذي (البالد إىل اثنني اثنني أرسلهم الذين السبعني حق يف وقال. لوقا إجنيل من التاسع الباب من واألربعني
 لبـاب ا يف عشرة السادسة اآلية يف مصرح هو كما) أرسلين الذي يرذل يرذلين والذي يرذلين يرذلكم والذي مين يسمع
 إجنيـل  من والعشرين اخلامس الباب يف الشمال وأصحاب اليمني أصحاب حق يف وقع وهكذا.. لوقا إجنيل من العاشر

 رخـصيت  مـن  بطنـه  مأل فارغ كإناء جعلين بابل ملك خيتنصر ابتلعين أكلين: (أرمياء لسان على اللّه قال ولذلك مىت
 إن{: أيـضاً  ايـد  القرآن يف وقع هذا ومثل أرمياء كتاب من واخلمسني احلادي الباب يف مصرح هو كما) وطردين

  :مثنويه يف سره قدس املعنوي موالنا وقال. }أيديهم فوق اللّه يد اللّه يبايعون إمنا يبايعونك الذين
  

  اوليا حضور تودر رونشني * باخدا مهنشييت خواهي كرتو
  

 أو املـسيح  يف الغري حلول وكذا فيه، اللّه حلول أو اللّه يف الغري حلول وأما اللّه معرفة مبرتلة االعتبار ذا املسيح فمعرفة
 يثبت وصاياه حيفظ من: (هكذا ليوحنا األوىل الرسالة من الثالث الباب يف. أمرمها إطاعة عن فعبارة فيه، املسيح حلول

 فيستدلون حاالته ببعض هألوهيت على يتمسكون وقد ).أعطانا الذي الروح من فينا يثبت أنه نعرف وذا. فيه وهو فيه
 ستة الزمان هذا إىل حدوثه على مضى وما بأسره حادث العامل ألن جداً، ضعيف االستدالل وهذا أب بال ولد أنه تارة
 أسـبوع  يف عنـدهم  خلق وآدم، واحليوان والنبات واجلماد واألرض السماء من خملوق وكل. زعمهم على سنة آالف
 كونه يف عليه ويفوق أب، بال خملوقاً كونه يف املسيح يشارك هذه من فكل وأم أب بال خملوقة احليوانات فجميع واحد

 سـبباً  األمـر  هـذا  يكون فكيف وأم أب بال املطر نزول موسم يف سنة كل يف احلشرات من أصناف وتتولد أم، بال
 معاصـر  هو الذي لكاهنا صادوق ملكي وكذلك عليه، يفوق السالم عليه فآدم اإلنسان نوع إىل نظرنا ولو. (لأللوهية
 ال نـسب  بـال  أم بال أب بال: (هكذا حاله العربانية الرسالة من السابع الباب من الثالثة اآلية يف ).السالم عليه إبراهيم

 أيـضاً  وهذا مبعجزاته، تارة ويستدلون له بداية ال كونه ويف أم بال كونه يف املسيح فيفوق) حياة اية وال له أيام بداية
 .تكذيبـه  املتعارف اإلجنيل هذا من يفهم أنه وعن ثبوته، عن النظر قطع مع املوتى إحياء معجزاته أعظم من ألن ضعيف

 البـاب  يف عرفـت  كما أشخاص ثالثة إال الصلب زمان إىل أحيا ما اإلجنيل هذا حبسب السالم عليه عيسى إن أقول
 إهلاً، يكون بأن أوىل فهو كتابه، من والثالثني السابع الباب يف مصرح هو كما ألوفاً السالم عليه حزقيال وأحيا األول،
 الـسالم  عليـه  اليسع وأحيا األول، امللوك سفر من عشر السابع الباب يف مصرح هو كما ميتاً السالم عليه إيليا وأحيا
 ميتـاً  أن ،موته بعد اليسع عن املعجزة هذه وصدرت الثاين، امللوك سفر من الرابع الباب يف مصرح هو كما ميتاً أيضاً
 كمـا  برصه، من األبرص وأبرأ املذكور، السفر من عشر الثالث الباب يف مصرح هو كما اللّه بإذن فحيي قربه يف ألقي
 أقـوال  وبـبعض  العتيـق  العهد كتب آيات ببعض يتمسكون وقد. املذكور السفر من اخلامس الباب يف مصرح هو

  .احلواريني
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 وتركـت  إليـه،  فلريجع عليها االطالع أراد فمن األوهام، إزالة كتاب يف هاأجوبت مع التمسكات هذه نقلت قد وإين
 علـى  األلوهيـة  منها يثبت ال الضعف عن النظر قطع ومع جداً ضعيفة األولية التمسكات ألن الكتاب هذا يف ذكرها
 والتمـسكات  راً،مـرا  عرفت كما باطل، التأويل وهذا كامل، وإله كامل إنسان املسيح أن يعترف مل ما أيضاً زعمهم
 كمـا  الـثالث  احلاالت من املسيح أقوال معاملة ا فيعامل غالباً املسيحية باألحوال التمسكات كحال حاهلا الثانوية
. اجتهادهم حبسب أنه على فيحمل األمر، هذا على نص منهم القول بعض أن فرضنا ولو .الفصل هذا صدر يف عرفت

 يقيناً، والتناقض واالختالفات األغالط منهم وقع قد وأنه باإلهلام، ليست رامحتري مجيع أن األول الباب يف عرفت وقد
 أرشـك  واعلم .وثاقته نسلم ال بل عندنا، التسليم واجب وال حبواري ليس ألنه عندنا مسلم غري بولس مقدسهم وقول
 أقوال من قلت ما وكذا ضعيف، ا كهممتس أن وإثبات اإللزام إمتام ألجل وأولتها املسيحية األقوال نقلت إمنا تعاىل اللّه

 فقـدان  ألجل واحلواريني السالم عليه املسيح أقوال أا عندنا يثبت وال أقواهلم، أا تسليم تقدير على هو إمنا احلواريني
 أيـضاً  خـصوصاً  املسألة هذه ويف عموماً فيها التحريف وقوع وألجل األول، الباب يف عرفت كما الكتب هذه إسناد
 من برآء كانوا واحلواريني املسيح أن وعقيديت كذلك كانت األمور هذه مثل يف عادم أن الثاين الباب يف رفتع كما
 وأن ورسـوله  اللّـه  عبـد  عيـسى  وأن ورسوله عبده حممداً وأن اللّه إال إله ال أن وأشهد يقيناً، الكفرية العقيدة هذه

  .اللّه رسول رسل احلواريني
  

 عـن  خيلو ال نقلها كان وملا خبوارزم مناظرة القسيسني بعض وبني الرمحة عليه الرازي الفخر اماهلم اإلمام بني ووقعت
 فيه حاجك فمن{: تعاىل قوله تفسري حتت عمران آل سورة يف تفسريه من الثاين الد يف سره قدس قال :فأنقلها فائدة
 يف والتعمـق  التحقيـق  يدعي نصراين جاء أنه أخربت خبوارزم كنت حني أين اتفق. اآلية} العلم من جاءك ما بعد من

 نقـل  كما: له فقلت. وسلم عليه اللّه صلى حممد نبوة على الدليل ما يل فقال احلديث، يف وشرعنا إليه فذهبت مذهبهم
 حممـد  يد على اخلوارق ظهور إلينا نقل السالم، عليهم األنبياء من وغريمها وعيسى موسى يد على اخلوارق ظهور إلينا

 سـائر  نبـوة  بطلت فحينئذ الصدق على تدل ال املعجزة إن قلنا لكن قبلناه أو التواتر رددنا فإن وسلم عليه اللّه صلى
 حممـد  حق يف حاصالن إما مث الصدق على املعجزة بداللة واعترفنا التواتر بصحة اعترفنا وإن السالم، عليهم األنبياء
 مـن  بـد  ال الدليل يف االستواء عند إذ. ضرورة السالم عليه حممد ةبنبو قطعاً االعتراف وجب وسلم، عليه اللّه صلى

 فقلت. إهلاً كان إنه أقول بل نبياً، كان إنه السالم عليه عيسى يف أقول ال النصراين فقال.. املدلول حصول يف االستواء
 عـن  عبارة اإلله أن عليه ويدل لباط تقوله الذي الكالم وهذا اإلله، مبعرفة مسبوقاً يكون وأن بد ال النبوة يف الكالم له

 البشري الشخص هذا عن عبارة وعيسى,  عرضاً وال متحيزاً وال جسماً يكون أال جيب لذاته، الوجود واجب موجود
 مث مترعرعـاً،  صار مث أوالً طفالً وكان قولكم، على حياً كان أن بعد وقتل معدوماً، كان أن بعد وجد الذي اجلسماين

. قـدمياً  يكـون  ال احملـدث  أن العقول بداهة يف تقرر وقد. ويستيقظ وينام ويحِدث ويشرب ليأك وكان. شاباً صار
 أنكـم  املقالـة  هذه إبطال يف) الثاين والوجه( .دائماً يكون ال واملتغري واجباً يكون ال واملمكن غنياً يكون ال واحملتاج
 ويف منـهم  اهلـرب  يف حيتال كان وأنه ضلعه مزقوا وقد اخلشبة، على حياً وتركوه وصلبوه أخذوه اليهود بأن تعترفون
 جـزء  كان أو فيه حاالً اإلله كان أو إهلاً كان فإن. الشديد اجلزع أظهر املعامالت بتلك عاملوه وحني عنهم، االختفاء
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 يف واالحتيال منهم اجلزع إظهار إىل به حاجة وأية بالكلية، يهلكهم لَم وِلم نفسه عن يدفعهم لَم فَِلم فيه حاالً اإلله من
 تكـون  أن فتكاد. صحته ويعتقد القول، هذا يقول أن به يليق كيف العاقل أن جداً ألتعجب إنين وباللّه. منهم الفرار
 أو املـشاهد،  اجلـسماين  الشخص هذا هو اإلله بأن يقال أن إما أنه وهو) الثالث الوجه( .بفساده شاهدة العقل بداهة
 هـو  كان لو العامل إله فألن األول، أما: باطلة الثالثة واألقسام فيه منه وجزأ اإلله بعض حل أو. بكليته اإلله حل يقال
 إن مث. إلـه  غري من ذلك بعد العامل بقي فكيف العامل إله قتلوا اليهود بأن قوالً ذلك كان اليهود قتله فحني اجلسم ذلك
 هـذا  يف حل بكليته اإلله أن وهو الثاين وأما. العجز غاية يف إله اليهود تقتله الذي فاإلله اليهود ودناءة ذالً الناس أشد

 يكـون  فحينئذ جسماً كان وإن اجلسم، يف حلوله امتنع عرضاً وال جسماً يكن مل إن اإلله ألن فاسد أيضاً فهو اجلسم
. لـه اإل ذلك أجزاء يف التفرق وقوع يوجب وذلك اجلسم، ذلك بأجزاء أجزائه اختالط عن عبارة آخر جسم يف حلوله
 فيـه  حل أنه وهو الثالث وأما. سخيف ذلك وكل. غريه إىل حمتاجاً اإلله وكان احملل إىل حمتاجاً كان عرضاً كان وإن
 عـن  انفصاله فعند اإلهلية يف معترباً كان إن اجلزء ذلك ألن حمال، أيضاً فذلك أجزائه من وجزء اإلله أبعاض من بعض
 األقـسام  هذه فساد فثبت. اإلله من جزءاً يكن مل اإلهلية حتقيق يف معترباً يكن مل وإن إهلاً اإلله يبقى ال أن وجب اإلله
 كـان  الـسالم  عليه عيسى أن من بالتواتر ثبت ما النصارى قول بطالن يف) الرابع الوجه( .باطالً النصارى قول فكان
 اجلـالء  غايـة  يف وجـوه  فهذه .سهنف يعبد ال اإلله ألن ذلك الستحال إهلاً كان ولو والطاعة العبادة يف الرغبة عظيم

  .قوهلم فساد على دالة والظهور
  
 وإبـراء  املـوتى  إحياء من عليه العجائب ظهور عليه دل الذي فقال إهلاً كونه على دلك الذي وما للنصراين قلت مث 

 عـدم  الـدليل  عدم من يلزم ال أنه تسلم هل له فقلت .تعاىل اإلله بقدرة إال حصوله ميكن ال وذلك واألبرص، األكمه
 عـدم  الـدليل  عدم من يلزم ال أنه سلمت وإن الصانع، نفي األزل يف العامل نفي من لزمك تسلم مل فإن. ال أم املدلول
 بدن ومن وبدنك بدين حل ما اإلله أن عرفت فكيف السالم عليه عيسى بدن يف اإلله حلول جوزت ملا فأقول املدلول

 العجيبـة  األفعال تلك ظهرت ألنه احللول بذلك حكمت إمنا ألين وذلك ظاهر الفرق فقال. ومجاد ونبات حيوان كل
 أنك اآلن تبني له فقلت .ههنا مفقود احللول ذلك أن فعلمنا يدك على وال يدي على ظهرت ما العجيبة واألفعال عليه،

 يف اإللـه  حلول على دالة اخلوارق تلك ظهور ألن وذلك املدلول، عدم الدليل عدم من يلزم ال إنه قويل معىن عرفت ما
 ال أنـه  ثبت فإذا الدليل، ذلك يوجد مل أنه إال فيه ليس ومنك مين اخلوارق تلك ظهور فعدم السالم، عليه عيسى بدن
 بـل  حقك ويف حقي يف احللول عدم ومنك مين اخلوارق تلك ظهور عدم من يلزم ال املدلول عدم الدليل عدم من يلزم
 والـذباب  الكلب بدن يف اللّه ذات حلول جتويز إىل به القول يؤدي مذهباً إن قلت مث والفأر، والسنور الكلب حق ويف
 وبدن احلي بدن بني املشاكلة ألن حياً، امليت إعادة من العقل يف أبعد حية العصا قلب إن  مث .والركاكة اخلسة غاية لفي

 وابناً إهلاً السالم عليه موسى كون حية لعصاا قلب يوجب مل فإذا الثعبان، بدن وبني اخلشبة بني املشاكلة من أكثر امليت
 انتهى .أعلم واللّه كالم له يبق ومل النصراين انقطع هذا وعند أوىل ذلك كان اإلهلية على املوتى إحياء يدل ال فبأن لإلله

  الشريفة بعبارته كالمه
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 القرآن مبحث إىل وضممت القسيسني شبهات ورفع ومعجزاً اللّه كالم القرآن كون إثبات يف: اخلامس الباب
  .واجلماعة السنة أهل: كتب من الصحاح كتب يف املروية النبوية األحاديث صحة إثبات مبحث

  :فصول أربعة على مشتمالً الباب هذا وجعلت
 

  اللّه كالم القرآن أن يف اثبات : األول الفصل
  

 وأتـرك  املـسيح  حواري عدد على أمراً عشر اثين على منها أكتفي كثرية، اللّه كالم القرآن أن على تدل اليت األمور
 وأن القرآن، يف ملحوظاً يكون أيضاً والدينية الدنيوية األمور من أمر بيان وقت املخالف اخلائب إن يقال أن مثل الباقي،

 وهـذان  ،بالتفريط وال باإلفراط ال االعتدال درجة على يكون عتاباً أو كان رأفة ترهيباً أو كان ترغيباً شيء كل بيان
 حـال  العتاب يف يالحظ فال احلال، ذلك يناسب مبا حال كل بيان يف يتكلم ألنه اإلنسان كالم يف يوجدان ال األمران
 علـى  زائداً الغضب يف ويقول. وبالعكس اآلخرة حال الدنيا ذكر عند يالحظ وال وبالعكس، للرأفة قابلون هم الذين
  .أخر أمور وهكذا اخلطأ

  
 بالغتـهم،  درجات عنها وتقاصرت تراكيبهم يف مثلها يعهد مل اليت البالغة من العالية الدرجة يف نهكو): األول األمر(

 البيان، يف نقصان وال زيادة بال الكالم، فيه أورد الذي للمقام املناسب املعىن عن املعجب باللفظ التعبري عن عبارة وهي
 كونـه  على وتدل أبلغ الكالم كان الداللة ومطابقة املعاين ورونق األلفاظ شرف ازداد كلما هذا وعلى عليه، والداللة

  :وجوه الدرجة هذه يف
  
 أو طعنة أو ضربة أو ملك أو جارية أو فرس أو بعري وصف مثل املشاهدات وصف يف أكثرها العرب فصاحة أن) أوهلا(

. األشـياء  هـذه  ثالأم يف أكثرها كاتبني أو شاعرين كانوا سواء العجم فصاحة وكذا. غارة وصف أو حرب وصف
 كـل  يف القـدمي  الزمان من وظهر. إليها مائلة تكون الناس أكثر طبائع ألن جداً متسعة فيها والبالغة الفصاحة ودائرة
 ويكـون  املذكورة األشياء هذه من لشيء بيان يف لطيفة ونكتة جديد مضمون كاتب أو شاعر من إقليم كل ويف وقت

 حيصل وصفها يف ملكة حتصيل إىل وتوجه الذهن سليم  الرجل كان فلو. غالباً املتقدم تتدقيقا على واقفاُ املتتبع املتأخر
 ولـيس  ذهنـه،  وجودة فكره سالمة قدر على األشياء هذه من شيء وصف يف البيان ملكة واالشتغال املمارسة بعد له

 يف العـرب  عليهـا  اتفقـت  اليت الفصيحة األلفاظ فيه حتصل ال أن جيب فكان األشياء هذه خصوص بيان يف القرآن
  .كالمهم
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 نـزل  الـصدق  والتزم الكذب ترك شاعر وكل مجيعه، يف الكذب عن وترته الصدق طريقة فيه راعى تعاىل أنه) ثانيها(
 ملـا  عنهما اللّه رضي ثابت بن وحسان ربيعة بن لبيد أن وترى. أكذبه الشعر أحسن قيل ولذلك جيداً، يكن ومل شعره
  .واازفة الكذب عن الترته مع فصيحاً جاء والقرآن اجلاهلي، كشعرمها اإلسالمي شعرمها يكن ومل شعرمها نزل أسلما

  
 طوله مع فإنه القرآن خبالف كذلك، يكون ال والباقي والبيتني البيت يف القصيدة يف يتفق إمنا الفصيح الكالم أن) ثالثها(

 الدرجـة  علـى  وقعت طوهلا مع أا عرف السالم عليه يوسف قصة يف تأمل ومن. عنه اخللق يعجز حبيث كله، فصيح
  .البالغة من العالية

  
 األنبياء قصص تكررت وقد األول، مثل الثاين كالمه يكون ال قصة أو مضموناً كرر إذا الكاتب أو الشاعر أن) رابعها(

 ومـع  وخطاباً، غيبة بياا يف ناًوتفن وإطناباً إجيازاً العبارات واختلفت اإلهلية، والصفات واألحكام واملعاد املبدأ وأحوال
  .أصالً التفاوت يظهر ومل الفصاحة اية يف منها واحد كل ذلك

  
 اآلخـرة،  واختيـار  الدنيا وترك األخالق مكارم على واحلث القبائح وحترمي العبادات إجياب على اقتصر أنه) خامسها(

 مـن  عشر أو تسع يكتب أن بليغ كاتب أو يحفص لشاعر قيل إذا ولذلك. الفصاحة تقليل توجب األمور هذه وأمثال
  .يعجز الدقيقة واالستعارات البليغة التشبيهات على مشتملة فصيحة عبارة يف العقائد أو الفقه مسائل

  
 إن: العـرب  شـعراء  يف قالوا كما الفن، ذلك غري يف كالمه يضعف فإنه فن يف كالمه حيسن شاعر كل أن) سادسها(

 الطلـب  عند األعشى وشعر اخلوف عند النابغة وشعر اخليل، وصفة النساء وذكر لطربا عند حيسن القيس امرئ شعر
 بيـان  يف وحيـدان  والفردوسـي  النظامي إن فارس شعراء يف وقالوا. والرجاء الرغبة عند زهري وشعر اخلمر ووصف
 ترغيبـاً  فن كل يف احةالفص غاية على فصيحاً جاء والقرآن.. القصائد يف واألنوري الغزل، يف فريد والسعدي احلرب،

 قولـه  الترغيب ففي) آية آية فن كل من األمنوذج بطريق ههنا وأورد( .غريمها أو وعظاً أو كان زجراً ترهيباً، أو كان
 مـن  ويسقى جهنم ورائه من. عنيد جبار كل وخاب {قوله الترهيب ويف} أعني قرة من هلم أخفي ما نفس تعلم فال{
 الزجـر  ويف} غليظ عذاب ورائه ومن. مبيت هو وما مكان كل من املوت ويأتيه يغهيس يكاد وال يتجرعه. صديد ماء

 بـه  خـسفنا  من ومنهم. الصيحة أخذته من ومنهم. حاصباً عليه أرسلنا من فمنهم بذنبه أخذنا فكال {قوله والتوبيخ
 إن أفرأيـت  {قولـه  الـوعظ  ويف} يظلمون أنفسهم كانوا ولكن ليظلمهم اللّه كان وما. أغرقنا من ومنهم. األرض
 كـل  حتمل ما يعلم اللّه {قوله اإلهليات ويف} ميتعون كانوا ما عنهم أغين ما يوعدون كانوا ما جاءهم مث سنني متعناهم

  .}املتعال الكبري والشهادة الغيب عامل. مبقدار عنده شيء وكل تزداد وما األرحام تغيض وما أنثى
  
 حـسن  يبقى ال خمتلفة أشياء بيان على واشتمل آخر، مضمون إىل مضمون من الكالم انتقل إذا أنه األغلب) سابعها(

 أخـرى،  قـصة  إىل قـصة  إىل قـصة  من االنتقال فيه يوجد والقرآن. للبالغة العالية الدرجة عن ويسقط الكالم ربط
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 الذات، وتوحيد النبوة، وإثبات وعيد، ووعد واستخبار، وخرب وي، أمر على واالشتمال باب، إىل باب من واخلروج
 العاليـة  والدرجـة  الربط كمال فيه يوجد ذلك ومع. حال وبيان مثال، وضرب وترهيب، وترغيب الصفات، وتفريد
  .العرب بلغاء عقول فيها فتحري العادة عن اخلارجة للبالغة

  
 سـورة  يف تأمـل  ومن أعذب، اللفظ ويكون كثري ملعىن متضمن يسري بلفظ يأيت املواضع أغلب يف القرآن أن) ثامنها(
 ومـن  قبلـهم  مـن  القرون بإهالك وتقريعهم وخالفهم الكفار أخبار من فيها ومجع صدرها كيف قلت ما علم) ص(

 يف احلـسد  وظهـور  الكفـر،  على ملئهم إمجاع عن واخلرب به، أتى مما وتعجبهم وسلم، عليه اللّه صلى حملمد تكذيبهم
 قـريش  ووعيد هلم، اللّه وإهالك قبلهم األمم وتكذيب ة،واآلخر الدنيا خبزي ووعيدهم وحتقريهم وتعجيزهم كالمهم،
 وإبراهيم وأيوب وسليمان داود مثل األنبياء قصص يف وتسليته أذاهم على الصرب على النيب ومحل. مصام مثل وأمثاهلم
 ،كـثرية  ملعـان  متـضمنة  يسرية ألفاظ يف آخرها إىل أوهلا من ذكر الذي هذا وكل. السالم عليهم وغريهم ويعقوب
 علـى  مشتمالً بليغاً كونه ومع. كثري ومعناه يسري لفظه القول هذا فإن} حياة القصاص يف ولكم {تعاىل قوله وكذلك
 وأوىل هلـا  ظرفاً للحياة مفوت هو الذي القتل جبعل الغرابة، وعلى. واحلياة القصاص ومها املتقابلني املعنيني بني املطابقة

) اجلميـع  إحيـاء  البعض قتل: (بقوهلم املعىن هذا عن عربوا ألم الباب، هذا يف العرب عند املشهورة األقوال مجيع من
 القـرآن  ولفظ األخري القول عن املنقولة األقوال وأجود). للقتل أنفى القتل: (وقوهلم) القتل ليقل القتل أكثروا: (وقوهلم
 تقـدير  من بد ال ألنه الباب هذا يف يدخل ال} ولكم {قوله ألن الكل من أخصر أنه): أحدها( :أوجه بستة منه أفصح
 .للقتـل  أنفى القتل قوهلم يف وكذلك مثله تقدير من فيه بد ال للجميع إحياء البعض قتل القائل قول ألن الكل يف ذلك

 أن يقتضي فإنه القرآن لفظ خبالف نفسه  النتفاء سبباً الشيء كون يقتضي ظاهرة للقتل أنفى القتل قوهلم أن): وثانيها(
 لفـظ  خبالف القتل لفظ تكرير األجود قوهلم أن): وثالثها( .احلياة أنواع من لنوع سبب القصاص وهو القتل من نوعاً

 واجلرح القتل عن الردع يفيد فإنه القرآن لفظ خبالف القتل، عن الردع إال يفيد ال األجود قوهلم أن): ورابعها( .القرآن
  .أفيد فهو

 أصلي، مقصود هو ما على دال فإنه القرآن لفظ خبالف بالتبع املطلوب هو ما على دال األجود قوهلم أن): وخامسها(
 ظلماً القتل أن): وسادسها( .أصالة مطلوب هو الذي احلياة حصول يتضمن إنه حيث من تبعاً مطلوب القتل نفي ألن
 وكذلك. وباطناً اهراًظ فصحيح القرآن لفظ وأما باطل قوهلم فظاهر القصاص خبالف للقتل بناف ليس أنه مع قتل أيضاً
 خيـف  أي} اللّـه  وخيشى {وينهيانه يأمرانه ما مجيع يف أو سننه يف} ورسوله {فرائضه يف} اللّه يطع مع{: تعاىل قوله

 فإن واملعاد، املبدأ يف باملراد} الفائزون هم فأولئك {أمره مجيع يف عمره من بقي فيما} ويتقه {وحسابه وعقابه خالفه
 يف نائمـاً  يوماً كان عنه اللّه رضي اخلطاب بن عمر أن) حكي (الضروريات جلميع جامع لفظه وجازة مع القول هذا

 مـن  األلسن فهم حيسن من مجلة ومن الروم بطارقة من أنه فأعلمه احلق شهادة يتشهد رأسه على بقائم هو فإذا املسجد
 علـى  اللّه أنزل ما لكل جامعة هي فإذا أملهافت كتابكم من آية يقرأ املسلمني أسراء من رجالً مسع وأنه وغريها، العرب
 حاذقـاً  نصرانياً طبيباً أن وحكي. اآلية} ورسوله اللّه يطع ومن {قوله وهي واآلخرة، الدنيا أحوال من مرمي بن عيسى
 وعلـم  األبـدان  علـم  علمان والعلم.. الطب علم عن كتابكم يف شيء ينقل مل ملاذا: الواقدي علي بن احلسني سأل
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 هـي : فقـال . اآلية هذه عن النصراين الطبيب فسأل آية، نصف يف كله الطب علم بني اللّه إن: احلسني فقال. األديان
 وال احلـرام  إىل تتعـدوا  ال أي} تسرفوا وال {واملشروبات  املطعومات من لكم اللّه أحل ما} واشربوا كلوا{: قوله

 يف شيئاً أيضاً نبيكم أقال الطبيب سأل مث. إليه حتتاجون وال كميضر كثرياً مقداراً تناولوا وال املستقبح، اإلنفاق تكثروا
: هـذه  هـي : احلسني فقال عنها، الطبيب فسأل يسرية، ألفاظ يف الطب مجع أيضاً نبينا إن: احلسني فقال األمر، هذا

 مـا  نبـيكم و كتابكم أن اإلنصاف: الطبيب فقال" عودته ما بدن كل وأعط دواء كل رأس واحلمية الداء بيت املعدة"
  .ومضارمها وأصلهما املرض وإزالة الصحة حفظ رأس هو الذي األمر بينا يعين جالينوس، إىل حاجة تركا

  
 الطويل الكالم من جزء كل يف ينبغي هو ما على واجتماعهما املتضادتني، الصفتني مبرتلة والعذوبة اجلزالة أن): تاسعها(

 وفـصاحته  بالغتـه  كمال على دليل كله القرآن مواضع من موضع كل يف فاجتماعهما للبلغاء، املعتادة العادة خالف
  .العادة عن اخلارجتني

  
 االسـتعارة  وأصـناف  والتمثيـل،  التشبيه وأنواع التأكيد ضروب من البالغة فنون مجيع على مشتمل أنه): عاشرها(

 الركيك اللفظ عن وخلوه باملقام، الالئق والوصل والفصل والتأخري والتقدمي الفواصل، وحسن واملقاطع، املطالع وحسن
 والكمـالء  البلغاء من أحد يقدر وال. البالغات أنواع من ذلك وغري االستعمال، عن النافر القياس عن اخلارج والشاذ

. مقـصراً  وكـان  له، يتأت مل كالمه يف غريه رام ولو املذكورة، األنواع من نوعني أو نوع على إال العرباء العرب من
 البالغـة  من العالية الدرجة يف القرآن أن على تدل العشرة الوجوه وهذه كاملة، عشرة فتلك كلها عليها حمتو والقرآن
 الكـالم،  بأساليب وإحاطتهم البيان فن يف مبهارم الفرق وعلماء بسليقتهم، العرب فصحاء يعرفه العادة، عن اخلارجة

  .لقرآنا بإعجاز أعرف كان بالغتها وفنون العرب بلغة أعرف كان ومن
  
 وحقـائق  البيان دقائق على اشتماله مع والفواصل، واملقاطع املطالع يف الغريب وأسلوبه العجيب تأليفه): الثاين األمر(

 العربـاء،  العـرب  عقول فيه فتحريت الترتيب، وسالمة التركيب، وسالمة اإلشارة، ولطف العبارة، وحسن العرفان،
 كالمهـم  عـن  الكالم هذا وميتاز السرقة، مظنة عنيد ملتعسف يبقى ال أن املخالفة هذه يف واحلكمة. الفصحاء وفهوم
 هـذه  يف غالباً عليه ويعاب وميدح كامالً، اجتهاداً املواضع هذه يف جيتهد ناثراً أو كان ناظماً البليغ ألن تفوقه، ويظهر
  :القيس امرئ مطلع على عيب كما املواضع

  
  فحومل الدخول بني ىاللو بسقط .. ومرتل حبيب ذكرى من نبك قفا

  
 وذكـر  واسـتبكى  وبكى واستوقف وقف فإنه املعاين وكثرة السبك وسهولة اللفظ عذوبة بني مجع البيت صدر بأن 

 فإنـه  املـشهور  الشاعر النجم أيب مطلع على وعيب... ذلك من شيء فيه يوجد ال الثاين الشطر وأن واملرتل، احلبيب
  :فأنشده امللك، عبد بن هشام على دخل
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  األحوال عني األفق يف كأا .. تفعل وملا كادت قد صفراء

  .حببسه وأمر فأخرجه أحول هشام وكان
  

  :أوهلا. حائية بقصيدة مدحه وقد امللك عبد على دخل فإنه جرير، مطلع على وعيب
  

   صاح غري فؤداك أم أتصحو
   .الفاعلة ابن يا فؤادك بل: امللك عبد له فقال

.  
  :مطلعها اليت قصيدته حممد بن يوسف أنشد فإنه البحتري مطلع على وعيب

  
  آخره تقاصر ليل من الويل لك

  
 فرغ وقد املعتصم على دخل فإنه احلاذق،  األديب املوصلي إسحاق مطلع على وعيب... واخلزي الويل لك بل: فقال
  :مطلعها اليت قصيدته وأنشده بامليدان قصره بناء من
  

  !!أبالك الذي ما شعري ليت يا * وحماك البلى غريك دار يا
  

 املواضـع  يف املـشهورين  الـشعراء  أكثر خطئ قد وهكذا. الفور على القصر دم وأمر املطلع هذا من املعتصم فتطري
 القـرآن  بالغـة  يف جيدوا مل لإلسالم، عداوم وشدة الكالم أسرار يف حذاقتهم كمال مع العرب، وأشراف. املذكورة
 الـشعراء،  وشعر اخلطباء خطب جنس من ليس أنه اعترفوا بل مقاالً، القدح يف وردواي مل جماالً وأسلوبه نظمه وحسن
 تـارةً  وقـالوا  األولني، وأساطري افتراه إفك إنه تارةً وقالوا نظمه، وحسن فصاحته من تعجباً السحر إىل تارةً ونسبوه

 أن فثبـت . املبـهوت  احملجوج دأب هاكل وهذه. تغلبون لعلكم فيه وألغوا القرآن هلذا تسمعوا ال وأحبام ألصحام
 كـثريين  العربـاء  العرب من والبلغاء الفصحاء يكون أن يتصور وكيف. نظمه وحسن وفصاحته ببالغته معجز القرآن
 واملباهـاة،  املبـاراة  علـى  والكهم اجلاهلية، واحلمية العصبية بغاية ومشهورين البطحاء، وحصى الدهناء رمال كثرة

 مثـل  األصـعب  األشد وخيتارون سورة أقصر مبقدار اإليتان هو الذي األسهل األمر فيتركون .األحساب عن والدفاع
 رؤوس علـى  مدة إىل يقرعهم املتحدي وخمالفهم األموال، وب الذراري بسيب ويبتلون واألرواح، املهج وبذل اجلالء
 يف كنـتم  وإن{. }صادقني كنتم إن اللّه دون من استطعتم من وادعوا مثله من بسورة فأتوا{ :األقوال هذه بأمثال املأل

 ولـن  تفعلـوا  مل فإن. صادقني كنتم إن اللّه دون من شهداءكم وادعوا مثله من بسورة فأتوا عبدنا على نزلنا مما ريب
 ال القـرآن  هـذا  مبثل يأتوا أن على واجلن اإلنس اجتمعت لئن قل{. }واحلجارة الناس وقودها اليت النار فاتقوا تفعلوا
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 ألمكنهم بغريه، استعان وسلم عليه اللّه صلى حممداً أن يظنون كانوا ولو  .}ظهرياً لبعض بعضهم كان ولو مبثله يأتون
 وآثـروا  ذلـك  يفعلوا مل فلما االستعانة، من املكنة ويف اللغة معرفة يف املنكرين كأولئك ألنه بغريهم يستعينوا أن أيضاً

 املعارضة، عن عاجزين وكانوا عندهم مسلمة كانت القرآن بالغة أن ثبت اولة،املق على واملقاتلة املعارضة على املقارعة
 بـن  الوليـد  مسع أنه روي .بالغته بديع يف متحري وبني عليه، أنزل ومبن به مصدق بني مفترقني صاروا أم األمر غاية

 واملنكـر  الفحـشاء  عن وينهى لقرىبا ذي وإيتاء واإلحسان بالعدل يأمر اللّه إن {وسلم عليه اللّه صلى النيب من املغرية
 يقول ما ملثمر أعاله وإن ملغدق أسفله وإن لطالوة عليه وإن حلالوة له إن واللّه: فقال} تذكرون لعلكم يعظكم والبغي

 مـنكم  ما واللّه: قال عليه منكراً أخيه ابن وكان جهل أبو فجاءه قلبه، رق القرآن مسع ملا أنه أيضاً وروي.. بشر هذا
: وقال املوسم حضور عند قريشاً مجع أنه أيضاً وروي. هذا من شيئاً يقول الذي يشبه ما واللّه مين، باألشعار مأعل أحد
 بكـاهن  هـو  ما واللّه: قال كاهن، نقول: قالوا بعضاً، بعضكم يكذب ال رأياً فيه فامجعوا العرب ترد العرب وفود إن

 بشاعر هو ما: قال شاعر، فنقول: قالوا وسوسته، وال حبنقه وال ونمبجن هو ما: قال جمنون،: قالوا. سجعته وال بزمزمته
 وال نفثه وال بساحر هو ما: قال ساحر، فنقول: قالوا. ومقبوضه ومبسوطه وقريضه وهزجه، رجزه كله الشعر عرفنا قد

: قال مث. ساحر إنه قولال أقرب وأن باطل أنه أعرف وأنا إال هذا من شيئاً بقائلني أنتم ما: قال. نقول فما: قالوا عقده،
 حيـذرون  السبل على وجلسوا فتفرقوا وعشريته، واملرء وزوجه، واملرء وأخيه، واملرء وابنه، املرء بني به يفرق سحر فإنه
 وروي. اآليات..}وحيداً خلقت ومن ذروين{: الوليد يف تعاىل اللّه فأنزل وسلم، عليه اللّه صلى النيب متابعة عن الناس

. الـرحيم  الـرمحن  من ترتيل. حم{: عليه فتال قومه، خالف من به جاء فيما وسلم عليه اللّه صلى نيبال كلم عتبة أن
 أن الـرحم  وناشده فيه على بيده عتبة فأمسك. }ومثود عاد صاعقة مثل صاعقة أنذرتكم{: قوله إىل} ..فصلت كتاب
 انتـهى  حىت عليهما معتمد ظهره خلف يديهب ملق مصغ وعتبة يقرأ وسلم عليه اللّه صلى النيب فجعل رواية ويف يكف،

 حىت قومه إىل خيرج ومل أهله إىل ورجع يراجعه، مبا يدري ال عتبة وقام وسلم، عليه اللّه صلى النيب فسجد السجدة إىل
 أن عبيـدة  أبو وذكر... له أقول ما دريت فما قط مبثله أذناي مسعت ما بكالم كلمين لقد واللّه وقال هلم فاعتذر أتوه،

 مـن  رجالً املشركني من آخر رجل ومسع لفصاحته، سجدت وقال فسجد} تؤمر مبا فاصدع {يقرأ رجالً مسع عرابياًأ
 وحكـى .. الكـالم  هـذا  مثل على يقدر ال خملوقاً أن أشهد: فقال} جنياً خلصوا منه استيأسوا فما{: يقرأ املسلمني
 ذنويب من اللّه أستغفر تقول وهي سداسية، أو مخاسية يوه بليغة وإشارة فصيحة بعبارة تتكلم جارية مسع أنه األصمعي

  :فقالت قلم؟ عليك جير ومل تستغفرين مم: فقال كلها،
  

  حله بغري إنساناً قتلت * كله لذنيب اللّه أستغفر
  أصله ومل الليل انتصف * دله يف ناعم غزال مثل

  
 فـإذا  أرضعيه أن موسى أم إىل وأوحينا{: تعاىل هقول بعد فصاحة هذا بعد أو: فقالت أفصحك، ما اللّه قاتلك: هلا فقال

 أمـرين  بني واحدة آية يف فجمع} املرسلني من وجاعلوه إليك رادوه إنا. حتزين وال ختايف وال اليم يف فألقيه عليه خفت
 أنـيس  أخي من بأشعر مسعت ما واللّه: فقال أنيساً أخاه ووصف ذر أيب إسالم حديث ويف.. وبشارتني وخربين ويني
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 يقولـون : قال الناس، يقول فما: قلت وجاءين، مكة إىل انطلق وأنه أحدهم، أنا اجلاهلية يف شاعراً عشر اثين ناقض لقد
 يلتـئم  وما يلتئم فلم الشعر إقراء على وضعته ولقد قوهلم هو فما الكهنة قال ما مسعت لقد: قال مث ساحر كاهن شاعر
 عنـه  اللّه رضي مطعم بن جبري عن الصحيحني يف وروي .لكاذبون موإ لصادق وإنه شعر إنه بعدي أحد لسان على
 هـم  أم شـيء  غري من خلقوا أم{: اآلية هذه بلغ فلما بالطور، املغرب يف يقرأ وسلم عليه اللّه صلى النيب مسعت: قال

 يطـري  أن قليب كاد. }املسيطرون هم أم ربك خزائن عندهم أم يوقنون، ال بل واألرض السماوات خلقوا أم اخلالقون
} مـاءك  ابلعـي  أرض يا وقيل{: يقرأ بصيب فمر فيه وشرع القرآن معارضة طلب املقفع ابن أن حكي وقد. لإلسالم

 بليـغ  الغـزايل  حكـم  بـن  حيىي وكان. البشر كالم من هو وما يعارض ال هذا أن أشهد: وقال عمل ما فمحا فرجع
 منواهلـا،  على الكالم وينظم أسلوا على ليأيت اإلخالص رةسو يف فنظر هذا من شيئاً رام أنه فحكى زمنه يف األندلس

 معـىن  على بالصرف، القرآن إعجاز: املعتزلة من النظام وقال .واإلنابة التوبة على محلتين ورقة خشية منه فاعترتين: قال
 معارضـته  عن مصرفه اللّه لكن وسلم، عليه اللّه صلى النيب مبعث قبل القرآن مثل كالم على قادرة كانت العرب أن

 الصرف ألجل معجز القرآن أن يسلم أيضاً فهو معجزاً، فيكون للعادة خارق الصرف فهذا املبعث بعد الدواعي بسبب
 لـو  أنـه ): األول( :بوجوه صحيح غري وقوله املبعث قبل مقدور كونه يف نزاعه وإمنا املبعث، بعد هلم مقدور غري ومثله
 إمنـا  العرب فصحاء أن): والثاين( .القرآن مثل ويكون املبعث قبل عنهم صدر يالذ بالكالم القرآن لعارضوا كذا كان
): والثالـث ( .نفسها يف سهولتها مع املعارضة تأيت لعدم ال جزالته، يف وساللته وبالغته نظمه حسن من يتعجبون كانوا

 كان كلما التقدير هذا على رآنالق ألن طبقته، وعلو ببالغته االعتناء ترك األنسب لكان بالصرف اإلعجاز قصد لو أنه
 قـل {: تعاىل قوله يأباه): والرابع( .العادة خرق يف أبلغ املعارضة تيسر عدم كان الركاكة، يف وأدخل البالغة، يف أنزل
  ..}ظهريا لبعض بعضهم كان ولو مبثله يأتون ال القرآن هذا مبثل يأتوا أن على واجلن اإلنس اجتمعت لئن
  
 على قادرين كانوا القصرية، ومركباا السورة مفردات مبثل التكلم على قادرين كانوا ملا عربال فصحاء إن: قيل فإن 

 ال شـعرة  شـعرة  كل أن ترى أال األجزاء، حكم خيالف قد اجلملة حكم ألن ممنوعة املالزمة هذه) قلت (مبثلها اإلتيان
 الـسفينة،  أو الفيل احلبل ذا يربط أن يصلح متني حبل الشعرات من سوى وإذا السفينة، أو الفيل ا يربط أن يصلح
  .وأضرابه القيس كامرئ فصحائهم قصائد مبثل اإلتيان على قادر العرب آحاد كل يكون أن لزم صحت لو وألا

  
 الـذي  الوجـه  على الالحقة األيام يف فوجدت اآلتية، احلوادث عن اإلخبار على منطوياً القرآن كون): الثالث األمر(

  .أخرب
 كمـا  فوقـع .}ختافون ال ومقصرين رؤوسكم حملقني آمنني اللّه شاء إن احلرام املسجد لتدخلن{: تعاىل كقوله  -1

 اللّـه  وعـد {: تعاىل وكقوله -2  .خائفني غري ومقصرين رؤوسهم حملقني آمنني احلرام املسجد الصحابة ودخل أخرب،
 الـذي  دينهم هلم وليمكنن قبلهم من الذين ستخلفا كما األرض يف ليستخلفنهم الصاحلات وعملوا منكم آمنوا الذين

 منهم اخللفاء جبعل املؤمنني وعد اللّه فكان  .}شيئاً يب يشركون ال يعبدونين أمناً خوفهم بعد من وليبدلنهم هلم ارتضى
 عليـه  هاللّ صلى الرسول حياة يف ظهر بأن قليلة مدة يف وعده فوىف باألمن، خوفهم وتبديل هلم، املرضي الدين ومتكني
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 صـار  احلبش إقليم وأن العرب، ديار وأكثر اليمن، ومملكة والبحرين، وخيرب مكة، على تسلطوا اإلسالم أهل أن وسلم
  اجلزيـة،  وأداء اإلطاعة قبلوا الشام نواحي من املسيحيني وبعض هجر من أناساً وأن امللك، النجاشي بإميان اإلسالم دار
 وعلـى  فـارس  ديار بعض على اإلسالم أهل تسلط بأن عنه اللّه رضي األكرب الصديق خالفة يف زاد التسلط هذا وأن

 بـأن  عنـه  اللّـه  رضي الفاروق خالفة يف التسلط هذا زاد مث أيضاً، الشام من األخرى الديار وبعض ودمشق، بصرى
 ذي خالفـة  يف التـسلط  هـذا  زاد مث أيضاً، فارس ديار أكثر وعلى مصر، مملكة ومجيع الشام ديار سائر على تسلطوا
 الصني، حد إىل الشرق جانب ويف والقريوان، األندلس أقصى إىل الغرب جانب يف تسلطوا بأن عنه، اللّه رضي النورين
 يف األديـان  سائر على املرضي اللّه دين وغلب تاماً، تسلطاً املمالك هذه على اإلسالم أهل تسلط سنة ثالثني مدة ففي
 مل وإن وجهه اللّه كرم طالب أيب بن علي املؤمنني أمري خالفة ويف. خائفني غري آمنني اللّه يعبدون فكانوا املماليك هذه

 وكقوله  -4  .أيضاً الشريف عهده يف اإلسالمية امللة ترقي يف شبهة ال لكنه اجلديدة املمالك على اإلسالم أهل يتسلط
 علـى  بـأس  أويل بقوم املراد ألن أخرب اكم ووقع .}يسلمون أو تقاتلوم شديد بأس أويل قوم إىل ستدعون{: تعاىل
: تعـاىل  وكقوله -5   .عنه اللّه رضي األكرب الصديق والداعي الكذاب مسيلمة قوم حنيفة بنو وأشهرها، الوجوه أظهر

 وسـيظهر  الثاين القول كحال القول هذا وحال .}كله الدين على ليظهره احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هو{
: تعـاىل  وكقولـه   -5 .قدير شيء كل على وهو. اللّه شاء إن املرجو هو ما على قريب عن الوعد ذاهل الكامل الوفاء

. قريبـاً  فتحـاً  وأثام عليهم السكينة فأنزل قلوم يف ما فعلم الشجرة حتت يبايعونك إذ املؤمنني عن اللّه رضي لقد{
 الناس أيدي وكف هذه لكم فعجل تأخذوا كثرية مغامن هاللّ وعدكم. حكيماً عزيزاً اللّه وكان يأخذوا  كثرية ومغامن
 كل على اللّه وكان ا اللّه أحاط قد عليها تقدروا مل وأخرى. مستقيماً صراطاً ويهديكم للمؤمنني آية ولتكون. عنكم
 يف الكثرية وباملغامن رهج أو خيرب مغامن األول املوضع يف الكثرية وباملغامن خيرب، فتح القريب بالفتح واملراد .}قديراً شيء

 وقـد  الروم أو فارس أو هوازن مغامن وبأخرى القيامة، يوم إىل الوعد يوم من للمسلمني حتصل اليت املغامن الثاين املوضع
 خـصلة  يعطيكم أي أخرى فقوله .}قريب وفتح اللّه من نصر حتبوا وأخرى{: تعاىل وكقوله  -6  .أخرب كما وقع

 فـارس  فتح هو: احلسن وقال. مكة فتح وهو عاجل أي قريب، فتح وقوله لألخرى مفسر هاللّ من نصر وقوله أخرى،
 اللّـه  ديـن  يف يـدخلون  النـاس  ورأيت والفتح اللّه نصر جاء إذا{: تعاىل وكقوله  -7  .أخرب كما وقع وقد والروم
 وال االسـتقبال  يقتضي} إذا{ ألن مكة فتح قبل نزلت السورة هذه أن األصح ألن مكة، فتح بالفتح واملراد .}أفواجاً
 والطـائف  مكـة  أهل من فوج بعد فوجاً اإلسالم يف الناس ودخل مكة فتح فحصل وقع، وإذا جاء إذا وقع فيما يقال

 فصاروا أخرب كما وقع وقد .}ستغلبون كفروا للذين قل{: تعاىل وكقوله  -8  .وسلم عليه اللّه صلى حياته يف وغريها
 الشام من الراجعة القافلة} الطائفتني إحدى اللّه {يعدكم إذ اذكروا أي} يعدكم وإذ{: ىلتعا وكقوله  -9  .مغلوبني
 ويريـد  لكم تكون {الراجعة القافلة أي} الشوكة ذات غري أن وتودون  لكم أا {احلرام اللّه بيت من اآلتية والقافلة

  .أخرب كما فوقع} الكافرين دابر ويقطع بكلماته احلق حيق أن اللّه
 اللّـه  بأن أصحابه وسلم عليه اللّه صلى النيب بشر اآلية هذه نزلت ملا .}املستهزئني كفيناك إنا{: تعاىل وكقوله  -10
 فـتم  العنـاء  وفنون البالء بضروب فهلكوا ويؤذونه عنه الناس ينفرون مبكة نفراً املستهزئون وكان وأذاهم شرهم كفاه
 ضره قصد من كثرة مع أخرب كما وقع وقد .}الناس من يعصمك هواللّ{: تعاىل وكقوله  -11  .ظهوره وكمل نوره
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 يف الـروم  غلبت امل{: تعاىل وكقوله  -12  .العقىب يف احلسىن منازل إىل الدنيا الدار من انتقل حىت تعاىل، اللّه فعصمه
 بني ما أي} سنني بضع يف {الفرس أي} سيغلبون غلبهم بعد من {الروم أي} وهم {العرب أرض أي} األرض أدىن

 وعـده  اللّـه  خيلف ال اللّه وعد. الرحيم العزيز وهو يشاء من ينصر اللّه بنصر املؤمنون يفرح ويومئذ {والعشر الثالث
 والـروم  جموساً كانوا الفرس .}غافلون اآلخرة عن وهم الدنيا احلياة من ظاهراً يعلمون. يعلمون ال الناس أكثر ولكن

 ال أميـون  وفارس وحنن الكتاب أهل والنصارى أنتم وقالوا املشركون ففرح مكة إياهم الفرس غلبة خرب فورد نصارى،
 ال: عنـه  اللّـه  رضي بكر أبو فقال. اآليات هذه فرتلت. عليكم ولنظهرن إخوانكم، على إخواننا ظهر وقد لنا، كتاب
 أجـالً  وبينك بيننا اجعل بتكذ: خلف بن أُبي فقال سنني بضع يف فارس على الروم لتظهرن اللّه فو أعينكم اللّه يقرن

 اللّـه  رسـول  عنه اللّه رضي  بكر أبو فأخرب سنني ثالث األجل وجعال منهما واحد كل من قالئص عشر على فراهنه
 إىل قلـوص  مائة فجعلها األجل، يف وماده اإلبل يف فزايده التسع إىل الثالث بني ما البضع: فقال وسلم عليه اللّه صلى
 بكـر  أبو فأخذ مغلوبيتهم من السابعة السنة يف فارس على الروم وظهرت أحد من رجع ما دبع أيب ومات سنني، تسع

  .ا تصدق: وسلم عليه اللّه صلى النيب فقال أيب، ورثة من القالئص
  

 قبـل  نزلت اآلية هذه أن املفسرين ادعاء صدق فرضنا لو: (الثالث الباب من الرابع الفصل يف احلق ميزان صاحب قال
 مسـع  وقد أصحابه، قلوب لتسكني فكره بصائب أو بظنه قال وسلم عليه اللّه صلى حممداً إن فنقول الفرس ومالر غلبة
 أن إىل يـشري  املفسرين، ادعاء صدق فرضنا لو فقوله .انتهى) زمان كل يف والرأي العقل أصحاب من األقوال هذه مثل
 يف حيـصل  األمر هذا أن يف نص ،}سنني بضع يف بونسيغل {تعاىل قوله ألن عجيب وهذا عنده، مبسلم ليس األمر هذا

 يفـرح  ويومئذ {قوله وكذا والبضع، السنني لفظ مقتضى هو كما سنني عشر من أقل زمان يف القريب املستقبل الزمان
 األمر هذا وحصول اآليت الزمان يف فرح حصول على يدالن ألما ،}وعده اللّه خيلف ال اللّه وعد {وقوله ،}املؤمنون

 فكره بصائب أو بظنه قال وسلم عليه اللّه صلى حممداً إن وقوله وقوعه بعد األمر يف اخللف وعدم للوعد معىن وال ه،في
 القـسيس  ذا ويعترف أيضاً املسيحيني عند العقالء من كان وسلم عليه اللّه صلى حممداً أن): األول( :بوجهني مردود
 الفالين األمر أن قطعياً ادعاء يدعي أن للنبوة املدعي العاقل شأن من وليس تصانيفه، من األخر املواضع ويف ههنا النبيل
 املتفحـصني  ملذلته، الطالبني املنكرين مقابلة يف سيما هذا، على بالرهان معتقديه ويأمر ألبتة هكذا القليلة املدة يف يكون
 هلـم  وحيـصل  عندهم، وكذبه ملذلته سبباً عهوقو عدم ويكون ا، يعتد فائدة مفيداً وقوعه يكون ال أمر يف أقدامه ملزلة
 تـارةً  صـحيحاً  ظنهم ويكون بعقوهلم األمور بعض يف يقولون كانوا وإن العقالء أن): والثاين(  .لتكذيبه عظيم سند

 اللّه على ويفتري اآلتية، احلادثة عن وخيرب كذباً النبوة مدعي كان لو القائل بأن اإلهلية العادة جرت لكن أخرى وخطأ
 إن املبحـث  هذا آخر يف ستعرف كما ألبتة وغلطاً خطأ خيرج بل صحيحاً اخلرب هذا يكون ال اللّه، إىل اخلرب هذا سبةبن

 تعاىل اللّه رضي عمر عن  .}الدبر ويولون اجلمع سيهزم منتصر مجيع حنن يقولون أم{: تعاىل وكقوله -13  .اللّه شاء
 درعـه  يلـبس  وهـو  وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول مسعت بدر يوم كان حىت هو ما أعلم مل: نزلت ملا قال أنه عنه

  .فعلمته. }اجلمع سيهزم{: ويقول
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 وقـد . }مـؤمنني  قوم صدور ويشف عليهم وينصركم وخيزهم بأيديكم اللّه يعذم قاتلوهم{: تعاىل وكقوله  -14
 عليهمـا  وعيسى حممد يف بالطعن إما} أذى إال يضروكم لن{: تعاىل وكقوله -15  .أخرب كما األحوال هذه وقعت

 ثـالث  عـن  فيـه  فأخرب} ينصرون ال مث األدبار يولوكم يقاتلوكم وإن {املسلمني من الضعفة بتخويف وإما السالم،
 ال أنه): والثالث( .ينهزمون املؤمنني قاتلوا لو): والثاين( .اليهود ضرر من آمنني يكونون املؤمنني أن): األول( :مغيبات
 مـن  حببل إال ثقفوا أينما الذلة عليهم ضربت{: تعاىل وكقوله -16  .وقع وكلها االزام بعد وشوكة قوة هلم حيصل

 يف حكومـة  لليهـود  وليس أخرب كما وقع وقد .}املسكنة عليهم وضربت اللّه من بغضب وباءوا الناس من وحبل اللّه
 الـذين  قلوب يف سنلقي{: تعاىل وكقوله -17   الذلة عليهم مضروباً رعايا يوجدون إقليم كل ويف املواضع من موضع
 املـسلمني  علـى  أحـد  يوم استولوا ملا املشركني أن): األول.(أخرب كما بوجهني أحد يوم وقع وقد} الرعب كفروا

 كانوا فلما مكة، إىل ذهبوا ملا أم): والثاين( .سبب غري من منهم وفروا فتركوهم قلوم يف الرعب اللّه أوقع وهزموهم
 فاستأصلوهم ارجعوا تركتموهم الشريد إال يبق مل إذا حىت قتلتموهم إنكم صنعتم ما بئس فقالوا ندموا الطريق بعض يف

 الذكر نزلنا حنن إنا{: تعاىل وكقوله  -18  .مكة إىل فذهبوا الرعب قلوم يف اللّه فقذف وشوكة، قوة جيدوا أن قبل
 أخرب كما وقع وقد الزمان، قراء من األعيان علماء عند تواتر مما نوالنقصا والزيادة التحريف من أي} حلافظون له وإنا
 وال معانيه حروف من وال مبانيه حروف من حرفاً ال منه، شيئاً حيرف أن والقرامطة واملعطلة املالحدة من أحد قدر فما

 كما وغريمها واإلجنيل التوراة خبالف ةاهلجر من ومثانني ومائتني ألفاً أعين فيها، حنن اليت املدة هذه إىل إعراباته من إعراباً
  .النعمة هذه إمتام على للّه واحلمد والثاين، األول الباب يف عرفت

 
 حكيم من ترتيل خلفه من وال يديه بني من {والنقصان بالزيادة التحريف أي} الباطل يأتيه ال{: تعاىل وكقوله -19
 أحكامـه  أي} القـرآن  عليـك  فرض الذي إن{: تعاىل وكقوله  -20  .السابق كالقول القول هذا وحال ،}محيد

 رجع أمن فلما الطلب خمافة الطريق غري يف وسار الغار من خرج ملا السالم عليه أنه وروي. }معاد إىل لرادك {وفرائضه
 فـرتل  أبيـه،  ومولد مولده وذكر إليها، واشتاق مكة إىل الطريق وعرف واملدينة، مكة بني باجلحفة ونزل الطريق، إىل

 تعـاىل  اللّه فإن: السالم عليه جربيل فقال نعم،: السالم عليه فقال ومولدك؟ بلدك إىل تشتاق: وقال السالم عليه جربيل
 إن قـل {: تعـاىل  وكقوله -21  .عليهم ظاهراً مكة إىل يعين} معاد إىل لرادك القرآن عليك فرض الذي إن{: يقول

 يتمنـوه  ولـن  صادقني كنتم إن املوت فتمنوا الناس دون من خالصة اللّه عند اآلخرة الدار {اليهود أيها} لكم كانت
 الـصالة  عليه أنه شك وال بالقول، التمين بالتمين واملراد .}بالظاملني عليم واللّه أيديهم قدمت مبا {عاشوا ما أي} أبداً

 املرتل إىل والوصول واملوافق املخالف عند به املسلم هو كما العاقبة يف النظر وحسن واحلزم الرأي يف تقدمه مع والسالم
 أن - بـالوحي  الرب جهة من واثق غري وهو - له جيوز ال العظيمة، الرياسة إىل والوصول الدارين، يف إليه وصل الذي

 الـذي  العاقل ألن واحلجة، بالدليل يقهره أن خصمه من يأمن وال فيه، احلال عاقبة يأمن ال بأمر األعداء أعدى يتحدى
 بعـد  إال التحـدي  هذا على أقدم ما أنه فثبت. العقالء أعقل يف احلال فكيف بذلك، يرضى يكاد ال األمور جيرب مل

 يف متفكرين وكانوا تكذيبه، يف الناس أحرص وكانوا أعدائه، أشد من كانوا أم شك ال وكذا. التام واعتماده الوحي
 صـلى  النيب يكن مل فلو صعباً، ال سهالً أمراً منهم املطلوب وكان ألهله، الذلة حتصل أو اإلسالم ينمحي ا اليت األمور

 أنـه  وشهروا مراراً بالقول التمين هذا أعلنوا بل لتكذيبه، به القول إىل لبادروا  عندهم دعواه يف صادقاً وسلم عليه اللّه
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 رجـل  وهلـا يق ال بيده نفسي والذي: تارةً ويقول ادعاء نفسه جانب من ويدعي كذا، قال أنه اللّه على يفتري كاذب
 مكاننـا  متنـا  وما مراراً متنينا وحنن ملاتوا املوت متنوا اليهود أن لو: تارةً ويقول مكانه، مات يعين بريقه، غص إال منهم

 عـن  إخباران اآلية هذه ويف حجته، وبانت معجزته الناس أحرص تكذيبه على كوم مع متنيهم عن بصرفهم فظهرت
 عمـوم  فيفيـد  منهم أحد من املستقبل يف يقع ال ذلك أن على بينة داللة يدل }يتمنوه لن {قوله أن) األول: (الغيب

 األوقـات  عمـوم  يفيد املستقبل يف اآلتية األزمنة من شيء يف يوجد ال أنه على يدل أبداً قوله أن) والثاين. (األشخاص
 مثلـه  من بسورة فأتوا عبدنا ىعل نزلنا مما ريب يف كنتم وإن{: تعاىل وكقوله  -22 غيبان مها العمومني إىل فبالنظر
 واحلجـارة  النـاس  وقودها اليت النار فاتقوا تفعلوا ولن تفعلوا مل فإن صادقني، كنتم إن اللّه دون من شهداءكم وادعوا
  :أربعـة  وجـوه  مـن  اإلعجاز على دالة اآلية وهذه أخرب، كما ووقع ألبتة، يفعلون ال بأم فأخرب} للكافرين أعدت

 إبطال على احلرص غاية ويف وسلم عليه اللّه صلى اللّه لرسول العداوة غاية يف كانوا العرب أن بالتواتر نعلم أنا) أوهلا(
 التقريع هذا مثل إليه انضاف فإذا ذلك، على األدلة أقوى من واملهج النفوس وبذل والعشرية األوطان مفارقة ألن أمره،
 سـورة  مبثل أو القرآن مبثل اإلتيان على قادرين كانوا فلو د،أش حرصهم صار} تفعلوا ولن تفعلوا مل فإن{: قوله وهو
 أمـر  يف عندهم متهماً كان وإن وسلم عليه اللّه صلى النيب أن) وثانيها( .اإلعجاز ظهر به أتوا ما فحيث به، ألتوا منه

 إىل التحدي يف بالغاً داهمحت ملا كاذباً كان فلو بالعواقب، واملعرفة والفضل العقل وفور يف احلال معلوم كان لكنه النبوة،
 عـن  عجزهم بالوحي يعلم مل فلو أموره، مجيع على وباهلا يعود فضيحة من  يتوقعه مما خياف أن عليه كان بل النهاية،
  .التقريع ذا عليها حيملهم أن جاز ملا املعارضة

 كونه على يدل فجزمه بالكالم، جيزم ال زورامل ألن مبثله يأتون ال أم يف قطع ملا أمره يف قاطعاً يكن مل لو أنه) وثالثها(
  .أمره يف جازماً

 مـن  وقـت  حيـل  مل هذا عصرنا إىل السالم عليه عهده من ألنه الوجه، ذلك على اخلرب هذا خمرب وجد أنه) ورابعها(
 ملعارضـة ا توجـد  مل الشديد احلرص هذا مع إنه مث فيه، الوقيعة يف عليه وتشددوا واإلسالم، الدين يعادي من األوقات

 كـون  علـى  تدل وأمثاهلا األخبار فهذه اآلية، هذه عليه تشتمل مما اإلعجاز على الداللة يف األربعة الوجوه فهذه .قط
 خـربه  خيـرج  ال كذباً اللّه إىل ونسب شيء عن أخرب لو النبوة مدعي أن على جارية اللّه عادة ألن اللّه، كالم القرآن

 الكالم أميز أن أستطيع كيف قلبك يف وقلت أحببت فإن(  :هكذا االستثناء تابك من عشر الثامن الباب يف  .صحيحاً
 يكـن  مل الرب فهذا حيدث ومل الرب باسم النيب ذلك قاله ما أن آية لك تكون فهذه -22  ).الرب به يتكلم مل الذي
  ).ختشاه ال ولذلك نفسه تعظيم يف صوره النيب ذلك بل به، تكلم

  
 اشـتغل  وال كتـب  وال قرأ ما أمياً كان أنه علم وقد اهلالكة، واألمم السالفة القرون أخبار من أخرب ما) الرابع األمر(

 عارين وكانوا الكتاب، يعرفون وال األصنام يعبدون كانوا قوم بني ترىب بل الفضالء، مع جمالسة وال العلماء مع مبدارسة
 يف فيهـا  القرآن خالف اليت واملواضع غريهم، من فيها لمالتع له ميكن غيبة قومه عن يغب ومل أيضاً، العقلية العلوم عن
 ملخالفـة  فهـذه  وغريهـا  السالم عليه املسيح صلب كقصة الكتاب أهل كتب] يف [املذكورة واحلاالت القصص بيان
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 مـا  على ويدل إهلامية، كوا لعدم وإما املشهورين، واإلجنيل كالتوراة أصلية الكتب هذه بعض كون لعدم إما: قصدية
  .}خيتلفون فيه هم الذي أكثر إسرائيل بين على يقص القرآن هذا إن{: تعاىل قوله كرتذ
  
 والكيـد،  املكر من كثرية أنواع على السر يف يتواطئون كانوا حيث املنافقني أسرار كشف من فيه ما) اخلامس األمر(

 ذلك كل يف جيدون كانوا فما التفصيل، سبيل على عنها وخيربه فحاالً، حاالً األحوال تلك على رسوله يطلع اللّه وكان
  .وضمائرهم اليهود حال كشف من فيه ما وكذا الصدق، إال
  
 علـم  من خاصة وسلم عليه اللّه صلى حممد وال عامة العرب تعهد مل كلية وعلوم جزئية ملعارف مجعه) السادس األمر(

. والـشيم  اآلداب وحماسـن  اآلخرة الدار أخبارو واحلكم، واملواعظ والسري العقلية احلجج طرق على والتنبيه الشرائع
 علم إما فهي مكاناً، وأرفعها شأناً أعظمها األوىل أن شك وال غريها أو دينية إما العلوم أن الباب هذا يف الكالم وحتقيق
 واليـوم  ورسله وكتبه ومالئكته اللّه معرفة عن عبارة فهو واألديان العقائد علم أما. األعمال علم وإما واألديان، العقائد
 ومعرفـة  وأفعالـه  إكرامه صفات ومعرفة جالله صفات ومعرفة ذاته معرفة عن عبارة فهي تعاىل اللّه معرفة أما اآلخر،
 مـن  شيء يساويه ال وجه على وتفاصيلها وتفاريعها املسائل هذه دالئل على مشتمل والقرآن أمسائه، ومعرفة أحكامه
 علـم  وهـو  بالظواهر، املتعلقة التكاليف علم عن عبارة يكون أن إما فهو عمالاأل علم وأما منه، يقرب ال بل الكتب،

 البـاطن  بتصفية املتعلق التصوف علم يكون أن وإما القرآن، من مباحثهم استنبطوا إمنا الفقهاء مجيع أن ومعلوم. الفقه
 بـالعرف  وأمر العفو خذ{: كقوله غريه، يف يوجد ال ما العلم هذا مباحث من القرآن يف حصل وقد القلوب، ورياضة
} والبغي واملنكر الفحشاء عن وينهى القرىب ذي وإيتاء واإلحسان بالعدل يأمر اللّه إن{: وقوله} اجلاهلني عن وأعرض

: فقولـه } محـيم  ويل كأنه عداوة وبينه بينك الذي فإذا أحسن هي باليت ادفع السيئة وال احلسنة تستوي وال{: وقوله
. باحلـسنة  السيئة ومقابلة الصرب وهي أحسن هي اليت باخلصلة وجهالتهم سفاهتهم ارفع يعين} أحسن هي باليت ادفع{

 القبيحـة  أفعـاهلم  تركـوا  احلسنة باألفعال القبيحة وأفعاهلم باإلحسان إساءم قابلت إذا يعين إخل} الذي فإذا {وقوله
 النقليـة  العلوم جلميع جامع أنه فثبت. فيه كثرية قوالاأل هذه وحنو املودة إىل البغضة ومن احملبة، إىل العداوة من وانقلبوا
 بـاهرة  وأدلة قاهرة برباهني الضالل أرباب على والرد العقلية الدالالت أنواع على التنبيه فيه ويوجد وفروعها، أصوهلا
 وكقوله} لهممث خيلق أن على بقادر واألرض السماوات خلق الذي أوليس{: تعاىل كقوله املعاين، خمتصرة املباين سهلة
 العلـم  مجيع: قيل ما ولنعم} لفسدتا اللّه إال آهلة فيهما كان لو{: تعاىل وكقوله} مرة أول أنشأها الذي حييها{: تعاىل

  .الرجال أفهام عنه تقاصرت لكن القرآن، يف
  
 كـان  فلو علوم،ال من كثرية أنواع على مشتمل كبري كتاب أنه مع والتفاوت االختالف عن بريئاً كونه) السابع األمر(

 مل وملـا . ذلك عن ينفك ال الطويل الكبري الكتاب ألن املتناقضة، الكلمات من أنواع فيه لوقعت اللّه غري عند من ذلك
 اللّـه  غري عند من كان ولو القرآن يتدبرون أفال{: تعاىل اللّه قال كما اللّه غري عند من ليس أنه علمنا ذلك فيه يوجد

 يف الـسر  يعلـم  الـذي  أنزلـه {: بقوله تعاىل اللّه أشار املذكورة السبعة األمور هذه وإىل} اًكثري اختالفاً فيه لوجدوا



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

224

 العلـوم  أنـواع  على واالشتمال الغيوب عن واإلخبار العجيب واألسلوب البالغة هذه مثل ألن} واألرض السماوات
 يغيب ال الذي العامل من إال يأيت ال لعلوما أنواع على مشتمالً كبرياً الكتاب كون مع والتفاوت، االختالف من والرباءة

  .واألرض السماوات يف مما ذرة مثقال علمه عن
  
 انقـضت  فإـا  األنبياء معجزات خبالف حبفظه، اللّه تكفل مع مكان كل يف متلوة باقية معجزة كونه) الثامن األمر(

 ومـائتني  ألف مدة مضت وقد هذا، زماننا إىل الرتول وقت من عليه كانت ما على باقية املعجزة وهذه أوقاا، بانقضاء
 وامللحد البالغة، وأئمة اللسان بأهل مملوءة واألمصار القرى كلها األزمان ويف ممتنعة ومعارضته قاهرة، وحجتها ومثانني
 كـان  وملـا . وعافية خري يف وأهلها الدنيا بقيت ما هكذا اللّه شاء إن وتبقى ومهيأ، حاضر العنيد واملخالف كثري فيهم

 ألفـي  من أكثر على مشتمالً القرآن يكون هذا فعلى معجزة، املقدار ذا منه جزء فكل سورة أقصر مبقدار منه املعجز
  .معجزة

  
  :قيل كما حمبته زيادة يوجب تكراره بل ميجه، ال وسامعه يسأمه ال قارئه أن) التاسع األمر(
  

  جتمال فيه يزداد وترداده * حديثه ميل ال جليس وخري
  

 له من إىل بالنسبة األمر هذا ولكن الطبع، يف ويكره السمع يف الترديد مع ميل الغاية يف بليغاً كان ولو الكالم، من ريهوغ
  .سقيم طبع له من إىل ال سليم قلب

  
 معـاً  والتكليف احلجة مواضع يفهم معانيه يدرك ممن كان إذا له فالتايل ومدلوله الدليل بني جامعاً كونه) العاشر األمر(
 ويـه  اللّه أمر على يقف وباملعاين اإلعجاز، على يستدل الكالم ببالغة ألنه ومفهومه، منطوقه باعتبار واحد كالم يف

  .ووعيده ووعده
  
 علـى  ميسر فحفظه} للذكر القرآن يسرنا ولقد{: تعاىل اللّه قال كما بالسهولة، ملتعلميه حفظه) عشر احلادي األمر(

 مـن  أزيـد  األقطار أكثر يف اإلسالم ضعف مع أيضاً الزمان هذا يف األمة هذه يف ويوجد ةمد أقرب يف الصغار األوالد
 الغلط يقع ال حبيث اآلخر، إىل األول من منهم كل حفظ من القرآن يكتب أن ميكن حبيث القرآن حفاظ من ألف مائة
 قرى من قرية يف احلفاظ يساوي يثحب اإلجنيل حفاظ عدد أوربا ديار مجيع يف خيرج وال األلفاظ عن فضالً اإلعراب يف

 صلى حممد ألمة البديهي الفضل هو وهذا سنة، ثلثمائة منذ والصنائع العلوم إىل وتوجههم املسيحيني بال فراغ مع مصر
  .ولكتام وسلم عليه اللّه
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 اخلشية وهذه تاليه، تريتع اليت واهليبة القرآن،  مساع عند وأمساعهم سامعيه قلوب تلحق اليت اخلشية) عشر الثاين األمر(
 من ومنهم كفره، على استمر من ومنهم وهلة ألول هلا أسلم من فمنهم تفسريه، يعلم وال معانيه يفهم ال من تعتري قد

  .ربه إىل بعده رجع مث حينئذ كفر
 وأن الـرب،  كالم أثر من له حصلت اليت اخلشية فقال البكاء سبب عن فسئل يبكي فوقف بقارئ مر نصرانياً أن روي
 مـن  عنه اللّه رضي جعفر فرغ حىت يبكون زالوا ما وأصحابه النجاشي على القرآن قرأ ملا عنه اللّه رضي الطيار جعفر

 سـورة  عليهم فقرأ وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول إىل املسيحية العلماء من عاملاً سبعني أرسل النجاشي وأن القراءة،
 تفـيض  أعينهم ترى الرسول إىل أنزل ما مسعوا وإذا{: تعاىل قوله أحدمها أو نيالفريق حق يف فرتل وآمنوا فبكوا) يس(

 عنـه،  اللّه رضي مطعم بن جبري حال عرفت وقد} الشاهدين مع فاكتبنا آمنا ربنا يقولون احلق من عرفوا مما الدمع من
 من راح ملا القوشجي علي العالمة نإ: تفسريه يف الشوستري اللّه نور وقال .الغزايل حكم بن وحيىي املقنع، وابن وعتبة،
 إىل العالمة أدلة من دليالً سلم وما شهر إىل وناظره اإلسالم لتحقيق اليهود أحبار من حرب إليه جاء الروم إىل النهر وراء
 الغاية، يف الصوت كريه وكان الدار، سطح على القرآن بتالوة مشتغالً العالمة وكان الصبح وقت يوماً فجاء احلني هذا
 فأدخلـه  اإلسالم يف أدخل إين: قال العالمة إىل وصل فلما بليغاً، تأثرياً قلبه يف القرآن أثر القرآن ومسع الباب دخل فلما

 مسعت الباب إىل وصلت فلما مثلك، الصوت كريه عمري مدة مسعت ما: فقال السبب عن سئل مث اإلسالم يف العالمة
 اللّـه،  وكـالم  معجز القرآن أن املذكورة األمور من فثبت  .وحي أنه متفعل يفَّ البليغ تأثريه حصل وقد القرآن منك
 يكـون  وأن مرغوبـاً،  نظمـه  يكون وأن فصيحة ألفاظه تكون أن: أشياء ثالثة ألجل يكون الكالم وحسن ال كيف

  :فوائد ثالث ببيان الفصل هذا وخنتم ريب بال القرآن يف متحققة الثالثة األمور وهذه. حسناً مضمونه
  
 مـا  جنس من زمان كل يف تظهر املعجزات بعض أن أيضاً البالغة جنس من نبينا معجزة كون سبب) األوىللفائدة  ا(

 شاهدوا فإذا إليه، الوصول للبشر ميكن الذي احلد على فيه فيقفون العليا الدرجة فيه يبلغون ألم أيضاً، أهله على يغلب
 على غالباً كان فإنه السالم عليه موسى زمن يف كالسحر وذلك للّه،ا عند من أنه علموا املذكور احلد عن خارج هو ما

 ثعبانـاً  انقلبـت  عصاه رأوا مث حقيقة له ثبوت ال ملا ختييل السحر حد أن الكملة السحرة علم وملا فيه، وكاملني أهله
 عن خارج أنه علموا ،حجمها يزداد أن غري من الباطل املتخيل إىل الثابت احلق من يقلبونه كانوا الذي سحرهم يتلقف
 كـان  وإن أيـضاً،  سحر أنه ظن الصناعة هذه يف قاصراً كان فلما فرعون وأما. به فآمنوا اللّه عند من ومعجزة السحر
 رأوا فلمـا  فيه، كاملني وكانوا السالم، عليه عيسى زمن أهل على غالباً كان ملا الطب وكذا .سحرته سحر من أعظم
 قـد  والبالغة .اللّه عند من هو بل الطبية، الصناعة حد من ليسا أما الكامل بعلمهم مواعل األكمه وإبراء امليت إحياء
 حتـدياً  الكعبة بباب السبع القصائد علقوا حىت فخارهم ا وكان العليا الدرجة إىل السالم عليه الرسول عهد يف بلغت

 ذلـك  أن علم البلغاء مجيع مثله عن عجز مبا لموس عليه اللّه صلى النيب أتى فلما السري، كتب به تشهد كما ملعارضتها
  .قطعاً اللّه عند من
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 مل وسـلم  عليه اللّه صلى النيب أن) أحدها( :بوجوه واحدة دفعة يرتل ومل ومفرقاً منجماً القرآن نزول) الثانية الفائدة(
 عليـه  أنزل لو أنه) وثانياً(  .السهو عليه وجلاز يضبطه، ال كان واحدة مجلة ذلك عليه نزل فلو القراءة، أهل من يكن

  .أمتـه  يف احلفـظ  سنة وبقي حفظه منجماً اللّه أنزل فلما احلفظ، يف وتساهل الكتاب على اعتمد فرمبا دفعة الكتاب
 ذلـك،  عليهم يثقل لكان اخللق على واحدة دفعة األحكام مجيع نزول كان لو دفعة الكتاب نزول صورة يف) وثالثها(

 لقـد : قـال  أنه الصحابة بعض عن روي كما أسهل، حتملها فكان قليالً، قليالً التكاليف نزلت رمج ال مفرقاً نزل وملا
 التكاليف هذه لثقلت دفعة وبالقرآن مجلة الدين ذا اللّه رسول جاءنا فلو مشركني كنا اإلحسان، كل إلينا اللّه أحسن
 بعد كلمة وراءها ما قبلنا اإلميان حالوة وذقنا قبلناها افلم واحدة كلمة إىل دعانا ولكنه اإلسالم يف ندخل كنا فما علينا
 أقوى فكان مبشاهدته قلبه يقوى حال بعد حاالً جربيل شاهد إذا أنه) ورابعها( .الشريعة وكملت الدين مت أن إىل كلمة
 فيه اإلعجاز طشر مت ملا أنه) وخامسها( .القوم أذية احتمال وعلى النبوة، عوارض على الصرب وعلى محل، ما أداء على
 يـرتل  القرآن كان) وسادسها(  .مفرقاً منجماً مبثله يأتوا أن لوجب قدروا لو فإم معجز، كونه ثبت منجماً كونه مع

 إىل ذلـك  بـسبب  ينضم كان العيوب عن اإلخبار ألن بصرية، يزدادون فكانوا هلم، الواقعة والوقائع أسئلتهم حبسب
 حتـداهم  فكأنه األمر أول من وسلم عليه اللّه صلى النيب وحتداهم مفرقاً منجماً زلن ملا القرآن أن) وسابعها( .الفصاحة

 عاجزون القوم أن الطريق ذا فثبت أوىل الكل معارضة عن عجزهم كان عنه عجزوا فلما القرآن، جنوم من واحد بكل
 القـرآن  نزل فلو عظيم، منصب إليهم مهكال وتبليغ أنبيائه وبني اللّه بني السفارة أن) وثامنها(  .حمالة ال املعارضة عن

 العظـيم  املنصب ذلك بقي منجماً مفرقاً نزل فلما. حمتمالً السالم عليه جربيل عن املنصب هذا زوال كان واحدة دفعة
  .عليه

  
 وثنـيني  مشركني كانوا العرب أن مواضع يف األنبياء وقصص القيامة وحال التوحيد بيان تكرار سبب) الثالثة الفائدة(
 وبعـضهم  اإلنكـار،  يف العرب مثل كانوا واوس والصني اهلند أهل مثل بعضهم العرب وغري األشياء، هذه نكروني

  .األشـياء  هـذه  بيان كرر والتأكيد التقرير فألجل األشياء، هذه اعتقاد يف والتفريط اإلفراط يف كانوا التثليث كأهل
 االعتبـار  ذا التحدي وكان أيضاً البالغة باعتبار كان ملا قرآنال إعجاز أن: منها أيضاً، أخر أسباب القصص ولتكرار
 كالم ليس القرآن أن ليعلم مرتبة كل يف للبالغة العليا الدرجة حفظ مع وإطناباً إجيازاً خمتلفة بعبارات القصص فكررت
 الـيت  الفصيحة األلفاظ إن يقولوا أن هلم كان أنه ومنها  .البشرية القدرة عن خارج البلغاء عند األمر هذا ألن البشر،
 خيـالف  بليـغ  كل طريق إن يقولوا وأن هلا، مناسبة األخرى األلفاظ بقيت وما استعملتها القصص هلذه مناسبة كانت
 عـدم  نوع على القدرة عدم من يلزم فال املوجز على يقدر وبعضهم املطنب، الطريق على يقدر فبعضهم اآلخر، طريق
 البخـت  علـى  حممول مرة بياا عنك صدر وما القصص بيان يف ضيقة البالغة دائرة إن يقولوا أن أو  .مطلقاً القدرة

 كان وسلم عليه اللّه صلى أنه ومنها  .الثالثة األعذار هذه من عذر يبق مل وإطناباً إجيازاً القصص كررت فلما واالتفاق
 قـصة  اللّه فيقص} يقولون مبا صدرك يقيض أنك نعلم ولقد{: تعاىل اللّه أخرب كما وشرهم القوم بإيذاء صدره يضيق

 الرسـل  أنباء من عليك نقص وكالً{: تعاىل اللّه أخرب كما قلبه، لتثبيت الوقت ذلك يف حلاله مناسبة األنبياء قصص من
 مـن  اإليذاء هلم حيصل كان املسلمني أن ومنها  .}للمؤمنني وذكرى وموعظة احلق هذه يف وجاءك فؤادك به نثبت ما
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 هـذه  من موضع كل يف يرتل اللّه فكان تنبيههم املقصود كان الكفار أن أو يسلمون، كانوا قوماً أن أو ،الكفار أيدي
 فتذكر كثرية أمور على تشتمل قد الواحدة القصة أن ومنها  .للخلف عربة تكون السلف حال ألن يناسبه، ما القصص

 أي الدولـة  مقومـات  من متلك ال أا واحلق  . رىأخ مرة وتعكس تبعاً وبعضها قصداً، األمور بعض ا وتقصد تارةً
 مـن  العـرب  سيطردها قريب وعن  ..دائم ورعب فزع يف األجنبية الدول بعض إعانات على تعيش زالت فما شيء

 اللّـه  خيلـف  ال اللّـه  وعد {الدبر ويولون اجلمع وسيهزم جيش هلم يتنصر ولن مشل، هلم يلتئم ولن طردة شر أرضهم
 .}وعده

 
  .القرآن على القسيسني شبهات رفع يف: لثاينا الفصل

  
 فهـو  بذلك سلمنا ولو العادة، عن اخلارجة البالغة من القصوى الدرجة يف القرآن عبارة بأن نسلم ال) األوىل الشبهة(

 تبالك مجيع تكون أن ويلزم العرب، بلسان تامة معرفة له كانت ملن إال يظهر ال ألنه اإلعجاز، على ناقصاً دليالً يكون
 أن ميكـن  أنه على اللّه، كالم بالغة من العالية الدرجة يف وغريمها والالطيين اليوناين مثل األخرى األلسن يف توجد اليت

  .القصوى الدرجة يف بليغة وعبارات فصيحة بألفاظ القبيحة واملضامني الباطلة املطالب تؤدي
  
 مـن  والثـاين  األول األمـر  يف عرفت ملا حمضة، مكابرة - العليا الدرجة يف القرآن عبارة كون تسليم عدم) واجلواب(

 هـذه  ألن تـام  غري التقريب لكن العرب، بلسان حقة تامة معرفة له كانت ملن إال يظهر ال ألنه وقوهلم األول، الفصل
 قتهمبـسلي  اللسان أهل وعرفها ا واعترفوا يعارضوا ومل عجزهم ثبت وقد والفصحاء البلغاء لتعجيز كانت ملا املعجزة
 من ألوف ألوف بشهادة الفرق من العوام وعرفها الكالم بأساليب وإحاطتهم البيان فن يف مبهارم العلماء من وغريهم

 الكـثرية  األسباب من سبباً وصارت زعموا، كما ناقص ال كامل ودليل يقيناً، معجزة أا فظهر والعلماء، اللسان أهل
 فقـط  بليغاً كونه يف منحصر اللّه كالم القرآن كون سبب أن اإلسالم أهل يدعي وال اللّه كالم القرآن أن ا يعلم اليت

 سـبب  البالغة هذه إن يدعون بل فقط القرآن بالغة يف منحصرة وسلم عليه اللّه صلى النيب معجزة أن يدعون ال وكذا
 اللّه صلى للنيب الكثرية املعجزات من معجزة أيضاً االعتبار ذا القرآن وأن اللّه، كالم القرآن لكون الكثرية األسباب من

 هـذا  يف ظاهرة املعجزة وهذه .تعاىل اللّه شاء إن السادس الباب يف وستعرف األول، الفصل يف عرفت كما وسلم عليه
 وقـد  احلني هذا إىل ظهورها من ثابت املخالفني وعجز البيان، علم وماهري اللسان أهل من ألوف أللوف أيضاً الزمان
 قال وما مردود النظام قول أن األول الفصل من الثاين األمر يف عرفت وقد اهلجرة، من ومثانني ومائتني ألف مدة مضت

 مـردود  فهو وبالغة ونظماً فصاحة القرآن هذا مثل على قادرون الناس أن من املعتزلة راهب مبزدار امللقب موسى أبو
 فهـذى  الرياضـة  كثرة بسبب اليبوسة دماغه على ستولتا جمنوناً رجالً كان هذا مزدار أن على النظام، كقول أيضاً

 مـن  وإن ظاملاً كاذباً إهلاً لكان فعل ولو ويظلم يكذب أن على قادر اللّه إن مثالً يقول فكان كثرياً اهلذيات هذه بأمثال
 تثبـت  مل الكتب هذه ألن مسلم، غري إخل الكتب مجيع يكون أن يلزم وقوله يورث، وال يرث ال كافر السلطان البس

 ادعـاء  يثبت ومل األول، الفصل من والثاين األول األمر يف ذكرها مر اليت الوجوه باعتبار القصوى الدرجة يف بالغتها
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 الكتب هذه إىل بالنسبة األمور هذه أحد ادعى فإن  .معارضتها عن األلسن هذه فصحاء عجز وال باإلعجاز، مصنفيها
  .الباطل االدعاء هذا مثل عن ميتنع أن بد فال وإال. اإلثبات فعليه

  
 الدرجة يف العريب اللسان يف القرآن مثل األلسن هذه يف بأا املذكورة الكتب حق يف املسيحيني بعض شهادة أن على 

 واملؤنـث،  املذكر بني الغري لسان يف غالباً مييزون فال اللسان أهل من يكونوا مل إذا ألم مقبولة، غري البالغة من العليا
 متيـزهم  وعدم البليغ عن األبلغ مييزوا أن عن فضالً وارور، واملنصوب املرفوع بني وال واجلمع والتثنية املفرد بني وال
 كالمهـم  سذاجة التمييز عدم ومنشأ واحدة، طريقة على والالطيين واليوناين العرباين ويف فيه بل بالعريب، خيتص ال هذا

 بعادة عنهم وميتازون املسيحيني من غريهم السذاجة هذه يف يشاركون مفإ إنكلترة أهل من البعض هذا كان إذا سيما
 مـسائل  تعلمـوا  وإذا املعرفـة،  يف تبحروا أم يظنون الغري لسان من معدودة ألفاظاً عرفوا إذا أم وهي أيضاً، أخرى

 ويشهد .العادة هذه يف معليه طاعنون واليونانيون والفرنساويون العلم، هذا علماء من أنفسهم يعدون علم من معدودة
 القسيـسني  مـن  كـثرياً  الثامن أربانوس البابا بإذن مجع الشام مطران اهلاروين سركيس األب أن األوىل الدعوى على

 باألغالط مملوءة كانت اليت العربية الترمجة ليصلحوا وغريها واليوناين والعريب العرباين اللسان ومعلمي والعلماء والرهبان
 املـيالد  مـن  وعشرين ومخس وستمائة ألف سنة يف تاماً اجتهاداً الباب هذا يف فاجتهدوا الغزيرة اناتوالنقص الكثرية

 يف عنـه  اعتذروا املسيحيني لسجية الزمة هي اليت النقصانات ترامجهم يف التام اإلصالح بعد بقيت ملا لكنه فأصلحوا،
 مث(  :هـذه  وهـي  وألفاظهم بعبارم املذكورة املقدمة نع عذرهم أنقل وإين الترمجة، تلك أول يف كتبوها اليت املقدمة

 املفـرد  والعدد املؤنث، بدل املذكر كاجلنس هلا مضاد بل اللغة قوانني موافق غري الكالم من شيئاً جتد النقل هذا يف إنك
 احلركـات  وضع احلروف وزيادة الفعل يف واجلزم االسم يف والنصب اجلر مكان والرفع املثىن بدل واجلمع اجلمع، بدل
 يف لـيس  ولكـن  خمـصوصاً،  اللغة تلك نوع هلم فصار املسيحيني كالم سذاجة كله هلذا سبباً فكان ذلك، يشابه وما

 مل ألنه الكالم، قياس عن األولون واآلباء والرسل األنبياء تغافلت والعرباين واليوناين الالطيين يف بل فقط، العريب اللسان
 بغـري  الـسماوية  األسرار لنا فقدم الفرائض حددا اليت الضيقة باحلدود اإلهلية الكلمة اتساع نقيد أن القدس روح يرد

  .كالمهم انتهى) وبالغة فصاحة
  

 وهـو ) الطـاليب  املـسري  (بـ مساه الفارسي باللسان كتاباً ألف السياح خان طالب أبا أن الثانية الدعوى على ويشهد
 فكتـب  والـذمائم،  احملاسـن  من فيه رأى ما فيه ساح إقليم كل حاالت من فيه وكتب سياحته، أحوال على مشتمل
) الثامنـة (  :قـال . املقام هذا يف ا احلاجة لتعلق كتابه من الثامنة الذميمة أترجم وإين وذمائمهم، إنكلترة أهل حماسن

 ألفاظاً عرفوا اإذ علم كل أهل ومن لسان كل عاريف  أنفسهم حيسبون ألم الغري، ولسان العلوم حد معرفة يف خطؤهم
 الطبع، بعد املزخرفات هذه وينشرون فيهما الكتب ويؤلفون العلم ذلك من معدودة مسائل أو اللسان ذلك من معدودة
 الـيقني  يل وحصل إنكلترة، أهل يف رائج ألسنتهم حتصيل ألن واليونانيني الفرنساويني بشهادة املعىن هذا على ووقفت
 كـادت  حبيث النوع هذا من الكثرية الكتب لندن يف اجتمع(  :قال مث انتهى،) رسيالفا اللسان يف تصرفام مبشاهدة

- إخل الباطلة املطالب تؤدي أن ميكن أنه على وقوهلم  .كالمه انتهى ،)مميزة غري الزمان من برهة بعد احلقة الكتب تبقى



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

229

 فيـه  طويلـة  آية جتد وال والعشرين، بعةالس األمور هذه بذكر آخره إىل أوله من مملوء ألنه القرآن، حق يف له ورود ال
  :األمور هذه من أمر ذكر من خالية تكون

 وحكيمـاً  ومتكلماً وبصرياً ومسيعاً وعاملاً وقادراً وأبدياً وأزلياً وقدمياً واحداً كونه مثل اإلهلية الكاملة الصفات) األول(
 عن اللّه ترتيه) الثاين( .وغريها ومميتاً وحميياً وقدوساً وعادالً وصبوراً ورمحاناً ورحيماً واألرض السماوات وخالق وخبرياً
 الشرك عن واملنع اخلالص التوحيد إىل الدعوة) الثالث( .وغريها والظلم واجلهل والعجز احلدوث مثل والنقائص املعايب
 .الـسالم  علـيهم  ءاألنبيا ذكر) الرابع(  .الرابع الباب يف علمت كما يقيناً الشرك شعبة هو الذي التثليث وعن مطلقاً

 .منكـريهم  ذم) الـسابع ( .باألنبيـاء  املؤمنني مدح) السادس( .وغريها والكفر األوثان عبادة عن ترتيههم) اخلامس(
 .األمـر  عاقبـة  املنكرين يغلبون املؤمنني بأن الوعد) التاسع( .خصوصاً وباملسيح عموماً باألنبياء اإلميان تأكيد) الثامن(
 عـدم  وبيان الدنيا ذم) عشر الثاين( .والنار اجلنة ذكر) عشر احلادي( .يومها يف األعمال وجزاء القيامة حقيقة) العاشر(

 أحكـام  بيان) عشر اخلامس( .وحرمتها األشياء حل بيان) عشر الرابع( .ثباا وبيان العقىب مدح) عشر الثالث( .ثباا
 الثـامن ( .اللّه وأهل اللّه حمبة على التحريض) عشر السابع( .املدن سياسات أحكام بيان) عشر السادس( .املرتل تدبري
) العـشرون ( .والفساق الفجار مصاحبة عن الزجر) عشر التاسع( .اللّه إىل الوصول ذريعة هي اليت األشياء بيان) عشر
) لعـشرون وا الثاين( .والسمعة الرياء على التهديد) والعشرون احلادي( .واملالية البدنية العبادات يف النية خلوص تأكيد

 الرابع( .باإلمجال الذميمة األخالق على التهديد) والعشرون الثالث( .والتفصيل باإلمجال األخالق ذيب على التأكيد
 ذم) والعـشرون  اخلـامس ( .وغريها والعفة والشجاعة والكرم والتواضع احللم مثل احلسنة، األخالق مدح) والعشرون
 الـسابع ( .التقـوى  وعظ) والعشرون السادس( .وغريها والظلم واجلنب خلوالب والتكرب الغضب مثل القبيحة األخالق

 يف األمـور  هـذه  ذكر وجاء ونقالً، عقالً حممودة األمور هذه أن شك وال وعبادته، اللّه ذكر إىل الترغيب) والعشرون
  .حسناً يكون مضمون فأي قبيحة املضامني هذه كانت ولو والتقرير، للتأكيد، مراراً القرآن

  
 أوعبـد ] 3[- .باحليلـة  وقتله الغري بزوجة زىن أو] 2[- .بابنته زىن الفالين النيب أن] 1[- :القرآن يف يوجد ال نعم

 يف وكـذب  الكـذب،  اللّه على افترى أو] 5[- .هلا املعابد وبىن األصنام وعبد عمره آخر يف ارتد أو] 4[- .العجل
 الـسالم  علـيهم  وعيسى وسليمان داود أن أو] 6[- .الرب غضب يف وألقاه مسكيناً آخر نبياً بكذبه وخدع التبليغ
 األكرب ابنه زىن األنبياء أبا البكر اللّه ابن األعظم الرسول أن أو] 7[- .يهودا بن فارض وهو الزنا ولد أوالد من كلهم
 عليهمـا  أجرى وما نياحملبوب ابنيه عن صدر ما الشأن العظيم النيب هذا ومسع ابنه، بزوجة الثاين وابنه] 8[- .أبيه بزوجة
 لـه  دعا بل أيضاً، الغضب اآلخر حق يف ينقل ومل الشنيعة احلركة هذه ألجل موته وقت األكرب على دعا أنه غري احلد،

 ببنته احلبيب ابنه زىن الغري بزوجة الزاين أيضاً الثاين البكر اآلخر العظيم الرسول أن أو] 9[- .املوت عند التامة بالربكة
 علـى  جيـري  فكيف زعمهم، يف أيضاً بالزنا مبتلى كان ألنه احلد عن امتنع لعله احلد عليهما أجرى وما ومسع، احلبيبة
 .الفريقني عند املسلمة العتيق العهد كتب يف به ومصرح والنصارى اليهود بني مسلم القدر وهذا أوالده على سيما الغري

 كـان  وإن الـسالم  عليـه  عيسى بشهادة اإلسرائيلية اءاألنبي أعظم هو الذي الرسول السالم عليه حيىي أن أو] 10[-
 عيسى هو الذي ومرسله الثاين إهله يعرف مل أيضاً السالم عليه عيسى بشهادة منه أعظم السماوات ملكوت يف األصغر
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 منـه  باغاالصط حيصل مل وما هذا لعبده مريداً اإلله هذا يصر مل ما سنة ثالثني إىل جيدة معرفة اهولة العالقة باعتبار
 الـشكل  يف الثـاين  علـى  الثالث نزول رأى ما وبعد احلمامة، شكل يف الثالث اإلله الثاين اإلله هذا على يرتل مل وما

 الرسول أن أو] 11[- .والسماوات األرض وخالق ومالكه ربه هو الثاين اإلله أن األب األول اإلله أمر تذكر املذكور
 وأحد واملعجزات الكرامات صاحب هو الذي األسخريوطي يهود أعين رقةللس الكيس عنده كان الذي السارق اآلخر

 بـثالثني  بـدنياه  دينه باع زعمهم على اإلسرائيلية األنبياء وسائر عمران بن موسى من مرتلة أعلى هم الذين احلواريني
 عظيمة كانت املنفعة هذه للع وصلبوه إهله أخذوا حىت القليلة املنفعة هذه على اليهود بأيدي إهله بتسليم ورضي درمهاً،
 كانت عنده درمهاً فثالثون زعمهم على أيضاً معجزات صاحب رسوالً كان وإن لصاً، مفلوكاً صياداً كان ألنه عنده،
 اإلجنيلـي  يوحنا بشهادة نبوته ثبتت الذي الكهنة رئيس قيافا أن أو] 12[- .املصلوب اإلله هذا من رتبة وأعظم أحب
 أن التثليـث  عدد أنبياء ثالثة من عجيبة أمور ثالثة املصلوب اإلله هذا حق يف ووقع وأهانه كفرهو وكذبه إهله بقتل أفىت

 يف الثالث اإلله عليه يرتل ومل له مريداً اإلله هذا يصر مل ما سنة ثالثني إىل جيدة معرفة يعرفه مل اإلسرائيلية أنبيائه اعظم
 أفـىت  الثالث رسوله وأن ووعده، ألوهيته مرتلة درمهاً ثالثني نفعةم ورجح بتسليمه رضي الثاين نبيه وأن احلمامة، شكل
 مـا  على يؤاخذين وال  .السالم عليهم األنبياء حق يف السوء االعتقادات هذه أمثال من اللّه أعاذنا وكفره وكذبه بقتله
 وأقول منها، بريئون وهم ذباتالك هذه األنبياء حق يف أعتقد ال باللّه مث واللّه اإللزام سبيل على املزخرفات هذه نقلت
  .اجلديد العهد يف به مصرح قيافا حال إىل السالم عليه حيىي حال من نقلت الذي القدر

  
 القدميـة  الفرقة ويعتقدها العامل عقول بل عقولنا، أكثرها يف عجزت اليت الفخيمة املسائل هذه القرآن يف يوجد ال وكذا

] 1[- .مليـون  مائيت بقدر أيضاً الزمان هذا يف آبائها بعض ادعاء حبسب دهاعد اليت كاثلك فرقة أعين الشأن، العظيمة
  .قريبـة  مـدة  مـن  البابويني على احلقيقة هذه انكشفت كما الزوج قرب بال أمها ا حبلت قد السالم عليها مرمي إن

 متعـددة  غـري  ليوناتم مبقدار كانت وإن اخلبزات من خبز كل أن] 3 [ومثل .حقيقة اللّه والدة مرمي أن] 2 [ومثل
 إذا العـذراء  من تولد الذي وناسوته بالهوته الكامل املسيح إىل خمتلفة أمكنة يف واحد آن يف الرباين العشاء يف يستحيل
 خبـزاً  أن] 4 [ومثـل  .واحد آن يف قدسوا وجنوباً ومشاالً وغرباً شرقاً العامل أطراف يف الكهنة من مليونات أن فرض
 مث احلبوب وجود كان وإن كامالً مسيحاً أيضاً منه كسرة كل يصري كسرة ألف مائة إىل ولو نالكاه كسره إذا واحداً
 األمـور  هـذه  يف عندهم احلبس حكم فتعطل مبشاهدة احلوادث من كلها الكسرة مث اخلبز وجود مث العجن مث الطحن
 بالبابا اإلميان بدون خالص ال أنه ]6 [ومثل .قدامهن ويسجد والتماثيل الصورة يصطنع أن بد ال أنه] 5 [ومثل .كلها
  .األمر نفس يف صاحل غري كان وإن

 أم هي رومية كنيسة] 8 [وأن الغلط، من ومعصوم الكنيسة رأس وهو غريه دون البابا هو رومية أسقف أن] 7 [ومثل
 مينحـوا  أن القديـسني  اسـتحقاقات  من جزيل قدر من خزانة وملتعلقيه للبابا أن] 9 [ومثل .ومعلمتها كلها الكنائس

 احلـرام  حتليـل  منصب له البابا أن] 10 [ومثل .عندهم املروج هو كما ألجلها وافياً مثناً استوفوا إذا سيما الغفرانات
 اإلجنيلـيني  بأجوبـة  املسمى كتابه من 66 الصفحة يف بروتستنت علماء من مشاقة ميخائيل املعلم قال. احلالل وحترمي
 أخته، بابنة واخلال أخيه، بابنة العم يزوجون تراهم واآلن( :هذا بريوت يف 1852 سنة املطبوع التقليديني أباطيل على
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 حـالالً  احملرمات هذه أضحت وقد. املعصومة وامعهم املقدسة الكتب لتعليم خالفاً األوالد ذات أخيه بامرأة والرجل
 مـن  ـا  املأمور الناموسية الزجية رميبتح اإلكلرييكيني على وضعوها التحديدات من وكم عليها، الدراهم أخذهم عند
 أبـاحوا  عـصرنا  ويف حرموه، ما أباحوا مث األطعمة أصناف حرموا وكم: (قال مث  .بلفظه كالمه انتهى) الشريعة رب
 كتـاب  مـن  الثانية الرسالة ويف  .بلفظه كالمه انتهى) فيه بتحريهما شددوا طاملا الذي الكبري صومهم يف اللحوم أكل

  :88 الصفحة يف رسالة عشرة الثالث
 سـبحان  اللّه من أكرب وهو أيضاً، حيل ال ما حىت يريد ما يعمل أن مأذون البابا إن: يقول الكردينال ذابادال فرنسيس(

   .بلفظه كالمه انتهى) يصفون عما اللّه
  

 خيلـصها  أو الغفـران  البابا مينحها حىت نريانه يف وتتقلب املطهر يف العذاب إىل تتوجه الصديقني أنفس أن] 11 [ومثل
 وخلفائـه  البابا نواب من السندات حيصلون هذه وأهل. جهنم غري وهو أمثاا، على استيالئهم بعد بقداسام القسوس
 األرض يف أمره النافذ اللّه خليفة من سندات اشتروا إذا أم العقالء هؤالء من العجب لكن. عذابه من النجاة لتحصيل
 فيوماً يوماً تزيد الباباوات قدرة كانت وملا العذاب، من أعتقهم الذين خبتم ممضية وصوالت همن يطلبون ال فلم والسماء
 املاضـية  خطاياه مبغفرة للمشتري وكيله من أو منه تعطى تذاكر للمغفرة العاشر الون البابا اخترع القدس روح بفيض

 وبعد. املقدسة آالمه باستحقاقات عنك ويعفو كيرمح املسيح يسوع ربنا(  :هكذا فيها مكتوباً وكان أيضاً، واملستقبلة
 االكلريوسـية  عيوبك أوالً لك أغفر أن النواحي هذه يف اجلليل والبابا وبولس بطرس رسله سلطان بقدرة يل وهب فقد

 امتـداد  وبقدر للبابا، حلها احملفوظ اخلطايا أيضاً بل اإلحصاء، تفوت كانت مهما ونقائصك خطاياك مث كانت مهما
 وإىل املقدسة الكنيسة أسرار إىل وأردك املطهر يف تستحقها سوف اليت العذابات كل لك أغفر الرومانية الكنيسة حمفاتي

 العذابات أبواب وجهك يف تغلق مت مىت أنك حىت والطهارة العفة من عمادك عند عليه حاصالً كنت ما وإىل احتادها
 واالبـن  األب باسـم  موتـك  ساعة آخر إىل تامة بفاعلية لك باقية فهي اآلن متت مل وإن الفردوس أبواب لك وتفتح
 قلـب  يف مكعب فراغ جهنم مسافة أن] 12 [ومثل .الثاين الوكيل ترتل يوحنا األخ بيد كتب) آمني القدس والروح
 البابـا  نعلي لعل وجهه على وغريه نعليه على الصليب يرسم البابا أن] 13 [ومثل .ميل مائتا أضالعه من كل األرض

 وجـسده  الكلب كوجه وجهه القديسني بعض أن] 14 [ومثل .اآلخرين األساقفة وجوه ومن الصليب من أدون اليس
 تلـك  على طاعناً املذكور  كتابه من 114 الصفحة يف املذكور املعلم قال. اللّه عند هلم يشفع وهو اإلنسان، كجسد
 إنسان جسم على كلب رأس كتصويرهم مثلها، اللّه خيلق مل صورة على قديسني بعض صوروا ورمبا: (الكتابة أو الفرقة

 ويطلقـون  الشموع له ويشعلون أمامه ويسجدون يلقبونه إذ العبادة أنواع له ويقدمون خريسطفورس القديس يسمونه
 هـي  أي الكالب؟ أدمغة يف والقداسة النطقي العقل بوجود االعتقاد باملسيحيني يليق فهل شفاعته، ويلتمسون البخور

  .بلفظه كالمه انتهى الغلط؟ من كنائسهم عصمة من
 حمبـة  ولعـل  اهلنـد،  مشركي قديسي لبعض مشابه القديس وهذا يقيناً، صادق اخل باملسيحيني يليق هل القول وهذا

   .املكرم القديس هذا صورة على كوا ألجل للكالب أوربا أهل من املسيحيني
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 وأن العبادي احلقيقي بالسجود هلا يسجد القدس والروح بنواال األزيل األب وتصاوير الصليب خشبة أن] 15 [ومثل
 ألن العبـادي،  للـسجود  األولية األشياء استحقاق معىن ما متحري وإين اإلكرامي، بالسجود هلا يسجد القديسني صور

 لألج وإما زعمهم، حبسب عليه ارتفع وهو املسيح، جسد مس قد مثلها يكون أن إما خيلو ال الصليب خلشبة تعظيمهم
 مـن  أعلـى  هلـم  معبوداً احلمري نوع يكون أن يلزم األول كان فإن  .عليه سال دمه أن ألجل وإما فداء، واسطة أا

 ودخوله راحته موضوعي وكانا املسيح ومساجد واجلحش األتان على ركب السالم عليه املسيح ألن عندهم، الصليب
 بـاإلرداة  متحـرك  حساس نام جسم فهو واحليوانية، لقريبا اجلنس يف اإلنسان يشارك واحلمار أورشليم، إىل ممجداً
 ألنـه  بالتعظيم أحق الدافع االسخريوطي فيهودا الثاين كان وإن .واحلركة احلس قدرة له ليست الذي اخلشب خبالف

 لمـسيح ل مساٍو وألنه وصلبه، املسيح مسك لليهود أمكن ملا تسليمه لوال فإنه للفداء، الكربى والذريعة األوىل  الواسطة
 الكرامـات  صـاحب  القـدس  بروح ممتلئاً وكان اللّه، صورة هو الذي اإلنسان صورة وعلى اإلنسانية يف السالم عليه

 الـشوك  فـألن  الثالـث  وأما .معظمة مباركة والصغرى ملعونة عندهم األوىل الواسطة هذه أن فالعجب واملعجزات
 وال يعظم ال باله فما عليه الدم سيالن وهو األعلى، باملنصب ضاًأي فاز قد السالم عليه املسيح رأس على إكليالً املضفور

 العقول إدراك عن خارج واالستحالة التثليث سر مثل سر هذا إن يقولوا أن إال يعبد اخلشب وهذا بالنار، ويشعل يعبد
 اللّه أن الرابع بابال مقدمة من والرابع الثالث األمر يف عرفت قد ألنك األب، أقنوم صورة تعظيم منه وأفحش البشرية
 ومـن  فصوره؟ رآه آبائهم من أب فأي كذلك كان فإذا الدنيا يف أحد يراه أن يقدر وال أحد رآه وما الشبه من بريء
 مـن  كـافر  لصورة أو الشياطني، من شيطان لصورة مطابقة وليست تعاىل لصورته مطابقة الصورة هذه أن علموا أين

 .التـوراة  نـص  حبـسب  اللّه صورة على اإلنسان ألن كافراً أم مسلماً أكان ءسوا إنسان كل تعبدون ال ومل الكفار؟
 اإلنـسان  هي اليت اللّه صورة وحيقر هلا حركة وال حس ال اليت اجلمادية الومهية الصورة هلذه يسجد البابا أن والعجب

 عـوامهم  وجدت اهلند ومشركي الكتاب أهل هؤالء بني فرق يل ظهر وما حذاءه يقبل لكي اإلنسان لذلك رجله وميد
 ومثـل  .االعتـذار  يف علمائهم قول مثل يقولون اهلند مشركي وعلماء العبادة هذه يف كخواصهم وخواصهم كعوامهم

 وإال املتأخرة األجيال يف العقيدة هذه واخترعت الكتب معاين تفسري على احلكم يف األعلى القاضي هو البابا أن] 16[
 الكتـب  مجيـع  يفسروا أن  يستأذنوهم ومل باباوات يكونوا مل الذين القدماء من مهاوغري الذهب وفم اكستاين قدر ملا

 األعلـى  القضاء هذا هلم حصل الباباوات لعل عصرهم كنائس مجيع عند قبلت وتفاسريهم أنفسهم، تلقاء من املقدسة
 ال مـا  يفعلـون  ولذلك ج،الزوا من ممنوعون والشمامسة األساقفة أن] 17 [ومثل .صنفوها ما بعد تفاسريهم مبطالعة
 الـثالث  كتاب عن أقواهلم بعض فأنقل الباباوات اجتهاد معلميهم بعض األحيان من كثري يف وقاوم املتزوجون، يفعله
  :145 و 144 الصفحة يف الثالثة الرسالة يف رسالة عشرة
 بـال  هو الذي واملضجع ماملكر الزواج الكنيسة من نزعوا: اإلنشاد نشيد يف 66 عدد وعظ - يقول برنردوس القديس
 أسـقف  بيالجيوس والفاروس  .اإلدناس أنواع وبكل واألخوات واألمهات الذكور مع املضاجع يف بالزنا فملؤها دنس
 سبانيا أكلريوس سيما وال العفة نذروا يكونوا مل األكلريوسيني إن ليت يا: يقول 1300 سنة البورتكال بالد يف سلفاً
 أنـه  كتب عشر اخلامس اجليل يف سالتزبرج أسقف ويوحنا الكهنوت، أبناء من بيسري عدداً رأكث هناك الرعية أبناء ألن

 املخـصوصة  البيوت مثل متدنسة الراهبات أديرة وأن النساء، مع متكاثرة جناسة على معتادين غري قالئل قسوساً وجد
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 ابـن  روبيل جنا وما اخلمر شاريب ابنيش كانوا إذا حقهم يف العصمة يعتقد وكيف  .ملخصاً بلفظه كالمه انتهى. للزنا
 الـسالم  عليه داود وال ابنه، بزوجة فزىن السالم عليه يعقوب بن يهوذا وال أبيه، سرية ببلهاء فزىن السالم عليه يعقوب
 كان فإذا .وهكذا بابنتيه، اخلمر مخار حالة يف فزىن السالم عليه لوط وال كثرية زوجات ذا كونه مع أوريا بزوجة فزىن
 ويوحنـا  بيالجيـوس  الفـاروس  أن احلق بل العصمة،  منهم يرجى فكيف هكذا عقائدهم على وأبنائهم األنبياء لحا

 البيـوت  مثـل  متدنـسة  الراهبـات  أديرة وأن الكهنوت، أبناء من بيسري عدداً أكثر هناك الرعية أبناء أن يف صادقان
  .للزنا املخصوصة

  
  : فأقول  .التطويل من خوفاً بياا عن الكشح أطوي كثرية املسائل هذه وأمثال 
  
 وجـدوه  ملا لكنهم وقبلوه، اللّه كالم بأنه العترفوا القرآن يف وجدوها لو وأمثاهلا نقلتها اليت العالية املضامني هذه لعل 

 ال وأمثاهلـا،  املـضامني  هـذه  هي عندهم املألوفة احلسنة املضامني ألن ويقبلون يعترفون فكيف أمثاهلا ومن منها خالياً
 أـا  ويزعمون وغريمها والنار اجلنة ذكر يف القرآن يف توجد اليت املضامني بعض وأما. القرآن يف ذكرت اليت املضامني

  .فانتظر بأجوبتها الثالثة الشبهة يف تعاىل اللّه شاء إن فأذكرها قبيحة
 
  .اللّه كالم يكون فال مواضع، يف واجلديد العتيق العهد لكتب خمالف القرآن أن) الثانية الشبهة(
  

 قد إهلامي منها كتاب كل أن يثبت مل وكذا مصنفيها إىل املتصلة أسانيدها تثبت مل ملا الكتب هذه أن - أوالً: واجلواب
 البـاب  يف األمـور  هذه عرفت كما - يقيناً الكثرية باألغالط ومملوءة كثرية مواضع يف معنوياً اختالفاً خمتلفة أا ثبت

 بـل  املذكورة، املواضع يف القرآن خمالفتها تضر فال الثاين الباب يف عرفت كما أيضاً فيها لتحريفا ثبت وقد - األول
 يف عرفتها اليت والتحريفات األغالط كسائر املذكورة الكتب يف حمرفة أو غلطاً املذكورة املواضع كون على دليالً تكون
 أن على التنبيه ألجل قصدية املخالفة هذه أن الباب هذا من لاألو الفصل من الرابع األمر يف عرفت وقد األولني، البابني

 ذم يف العهدين كتب وبني القرآن بني اليت املخالفة أن) الثاين واجلواب(  .سهوية أا ال حمرف أو غلط القرآن خالف ما
 يف ذكرهـا  جـاء  اليت تاحلاال بعض باعتبار) والثاين( .املنسوخة األحكام باعتبار) األول( :أنواع ثالثة على القسيسني

 وال الكتـب،  هذه بيان خيالف القرآن يف احلاالت بعض بيان أن باعتبار) والثالث( .العهدين يف ذكرها يوجد ال القرآن
  .األنواع هذه باعتبار القرآن على يطعنوا أن هلم جمال

  
 الـشرائع  يف وجـد  بل القرآن،ب خيتص ال النسخ أن عليه مزيد ال مبا السادس الباب يف عرفت قد فألنك) األول أما(

 األحكام من أحكام تسعة إال التوراة أحكام مجيع نسخت العيسوية الشريعة وأن فيه، استحالة ال وأنه بالكثرة، السابقة
 هـذه  فـصارت  النـسخ،  أنواع من نوع أيضاً والتكميل زعمهم، على أيضاً التكميل فيها وقع وقد املشهورة، العشرة

  .النوع هذا باعتبار القرآن على يطعن أن العاقل املسيحي شأن من ليس ذلك فبعد الوجه ذا منسوخة أيضاً األحكام
  :شاهداً عشر ثالثة على منها أكتفي كثرية وشواهده أيضاً، كاألول فهو) الثاين وأما(
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 جسد عن حماجاً يسإبل خاصم فلما املالئكة رئيس ميخائيل وأما: (هكذا يهودا رسالة من التاسعة اآلية) األول الشاهد(

 يف تـذكر  مل موسى جسد عن إبليس ميخائيل فمخاصمة) الرب لينتهرك قال بل افتراء، حكم يورد أن جيسر مل موسى
 الـسابع  أخنوخ  أيضاً هؤالء عن وتنبأ: (14 هكذا الرسالة تلك يف مث) الثاين الشاهد ( .العتيق العهد كتب من كتاب

 علـى  فجـارهم  مجيع ويعاقب اجلميع على دينونة ليصنع (15) قديسية ربوات يف الرب جاء قد ذا هو: قائالً آدم من
 اخلـرب  هلذا أثر وال) فجار خطاط عليه ا تكلم اليت الصعبة الكلمات مجيع وعلى ا، فجروا اليت فجورهم أعمال مجيع
 الرسـالة  مـن  عشر الثاين بالبا من والعشرون احلادية اآلية) الثالث الشاهد( .العتيق العهد كتب من كتاب يف أيضاً

 التاسـع  الباب يف مذكور احلال وهذا ،)ومرتعد مرتعب أنا موسى قال حىت خميفاً هكذا املنظر وكان: (هكذا العربانية
 أنـا  موسـى  قـال  حىت: (الفقرة هذه العتيق العهد كتب من كتاب يف وال فيه توجد ال لكن اخلروج، سفر من عشر

 قـاوم  وكما: (هكذا تيموثاوس إىل الثانية الرسالة من الثالث الباب من الثامنة اآلية) عالراب الشاهد(  ).ومرتعد مرتعب
 البـاب  هذا يف االمسني هلذين أثر وال اخلروج سفر من السابع الباب يف مذكور احلال وهذا إخل،) موسى وميربيس ينيس
 عـشر  اخلامس الباب من السادسة اآلية )اخلامس الشاهد ( .العتيق العهد كتب من آخر كتاب يف وال آخر باب يف وال
 إىل بـاق  أكثـرهم  أخ مخسمائة من ألكثر واحدة دفعة ظهر ذلك وبعد: (هكذا قورنيثوس أهل إىل األوىل الرسالة من

 أن مـع  احلواريني أعمال كتاب يف وال األربعة، األناجيل من إجنيل يف أثر هلذا يوجد وال) رقدوا قد بعضهم ولكن اآلن
 من العشرين الباب من والثالثني اخلامسة اآلية يف) السادس الشاهد ( .األحوال هذه أمثال حترير على ناسال أحرص لوقا

 ال القـول  وهـذا  ،)األخذ من أكثر العطاء هو مغبوط قال أنه يسوع الرب كلمات متذكرين: (هكذا األعمال كتاب
  .األربعة األناجيل من إجنيل يف أثر له يوجد

 العهـد  كتـب  من كتاب يف توجد ال زربابل بعد مىت إجنيل من األول الباب يف ذكرت اليت مساءاأل) السابع الشاهد(
 علـى  خطر سنة أربعني مدة له كملت وملا (23: هكذا األعمال كتاب من السابع الباب يف) الثامن الشاهد(  .العتيق

: 25). املصري قتل إذ املغلوب وأنصف هعن حامى مظلوماً واحداً رأى وإذا: (24). إسرائيل بين إخوته يفتقد أن باله
 وهـم  هلـم  ظهر الثاين اليوم ويف: (26). يفهموا فلم هم وأما جناة يعطيهم يده على اللّه أن يفهمون إخوته أن فظن(

 يظلـم  كان فالذي: (27) بعضاً بعضكم تظلمون ملاذا أخوة أنتم الرجال أيها: قائالً السالمة إىل فساقهم يتخاصمون
 مذكور احلال وهذا ،)املصري أمس قتلت كما تقتلين أن أتريد: (28) علينا وقاضياً رئيساً أقامك من: قائالً دفعه قريبه

 اخلـروج،  كتاب يف ذكرها جاء وما األعمال كتاب يف ذكرت األشياء بعض لكن اخلروج، كتاب من الثاين الباب يف
 مصر أهل من رجالً ورأى تعبدهم وأبصر إخوته إىل خرج موسى شب ملا األيام تلك ويف -11  :هكذا اخلروج وعبارة
 وأنه: (13) الرمل يف ودفنه املصري فقتل. أحداً ير فلم اجلانبني إىل فالتفت: (12). العربانيني إخوته من رجالً يضرب
 لـه  فقـال : (14). صاحبك؟ تضرب مل: منهما للظامل فقال خيتصمان عربانيني رجلني إىل ونظر الثاين اليوم من خرج

 اآليـة ) التاسع الشاهد(  ).املصري قتلت باألمس كما قتلي تريد لعلك قاضياً أو علينا سلطاناً جعلك من: الرجل كذل
 اليـوم  دينونـة  إىل حفظهم مسكنهم تركوا بل رياستهم حيفظوا مل الذين واملالئكة: (هكذا يهودا رسالة من السادسة
 مل اللّـه : (لبطرس الثانية الرسالة من الثاين الباب من الرابعة اآلية يف) العاشر الشاهد( ).الظالم حتت أبدية بقيود العظيم
 الـذي  احلال وهذا) للقضاء حمروسني وسلمهم جهنم يف طرحهم الظالم سالسل يف بل أخطئوا، قد مالئكة على يشفق
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 املالئكة ؤالء رادامل ألن كاذب أنه الظاهر بل العتيق، العهد كتب من كتاب يف يوجد ال احلواريان ويهودا بطرس نقله
 الثانية واآلية أيوب كتاب من األول الباب عليه يشهد كما أبدية بقيود مبحبوسني ليسوا والشياطني الشياطني، احملبوسني

  .اآليات من وغريها لبطرس األوىل الرسالة من اخلامس الباب من الثامنة واآلية مرقس، إجنيل من األول الباب من عشرة
 واخلـامس  املائة الزبور ومن العربية، الترمجة وفق على والرابع املائة الزبور من عشرة الثامنة اآلية) عشر احلادي لشاهدا(

 يف مذكور مسجوننا يوسف كون وحال) نفسه عربت وباحلديد رجاله بالقيود وذلت: (هكذا األخر التراجم وفق على
 هذان يلزم وال فيه، مذكورين باحلديد نفسه وعربت يودبالق رجليه ذلت وليس التكوين سفر من والثالثني التاسع الباب

 هوشـع  كتـاب  من عشر الثاين الباب من الرابعة اآلية يف) عشر الثاين الشاهد (  .غالبني كانا وإن للمسجون األمران
 فرس من والثالثني الثاين الباب يف مذكور يعقوب امللك مصارعة وحال إخل) وسأله وبكى وتقوى املالك وغلب: (هكذا

 وجـزاء  والقيامـة  واجلحـيم  اجلنة ذكر اإلجنيل يف يوجد) عشر الثالث الشاهد ( .يعقوب بكاء فيه يوجد وال التكوين
 الدنيويـة  املواعيـد  سـوى  فيها يوجد ال بل ملوسى، اخلمسة الكتب يف هلذا أثر وال باإلمجال، كان وإن فيها األعمال
  .للعاصني الدنيوية والتهديدات للمطيعني

  
 املتقـدم  الكتاب يف ذكره يوجد وال كتاب يف األحوال بعض ذكر إذا أنه ذكرنا مما فظهر. كثرية مواضع توجد وهكذا

 وال التوراة يف تذكر مل اليت احلاالت على الشتماله كاذباً اإلجنيل يكون أن يلزم وإال املتأخر الكتاب تكذيب منه يلزم ال
 ترى أال. كلها احلاالت على مشتمالً يكون أن يلزم ال املتقدم لكتابا أن فاحلق  .العتيق العهد كتب من آخر كتاب يف
 دوايل تفـسري  ويف التـوراة؟  يف مـذكورة  ليـست  أحـواهلم  وكذا وغريهم وأنوس وشيث آدم أوالد مجيع أمساء أن

 هذا ذكر يوجد ال: (هكذا الثاين امللوك سفر من عشر الرابع الباب من والعشرين اخلامسة اآلية شرح ذيل ورجردمييت
 الكتـب  مـن  كتاب يف يوجد وال: (نينوى أهل إىل كان الذي املشهور البالغ ويف  ).اآلية هذه يف إال يونس الرسول
 أن يف منحـصراً  لـيس  وسـببه  السريا سالطني حماربة على السلطان يوربعام ا جرأ اليت اآلتية احلوادث عن إخباراته
) اآلتية احلوادث عن أخبارهم من كثرياً يكتبوا مل األنبياء أن أيضاً هذا سببه بل عندنا، توجد ال لألنبياء الكثرية الكتب
 أخـر  وآيات: (هكذا يوحنا إجنيل من العشرين الباب من الثالثون واآلية قلت، ما على صراحة يدل القول فهذا .انتهى
 مـن  والعشرين احلادي الباب من والعشرون اخلامسة واآلية) الكتاب هذا يف تكتب مل تالميذه قدام يسوع صنع كثرية
 الكتب يسع نفسه العامل أن أظن فلست واحدة واحدة كتبت إن يسوع صنعها كثرية أخر وأشياء: (هكذا يوحنا إجنيل

 مـا  الـسالم  عليه عيسى حاالت مجيع أن يفيد شك ال لكنه الشاعرية، املبالغة من خيل مل وإن الكالم وهذا ).املكتوبة
  .تفاوت بال األول النوع باعتبار الطاعن كحال حاله القرآن على الثاين لنوعا باعتبار فالطاعن كتبت،

  
 مع بعضها األناجيل وبني بعض مع بعضها العتيق العهد كتب بني توجد االختالفات هذه مثل فألن) الثالث النوع وأما(

 للتـوراة،  الثالث النسخ يف وتوجد. األول الباب من الثالث الفصل يف عرفت كما العتيق، والعهد اإلجنيل وبني بعض
 لكـن  الثـاين،  البـاب  يف أيـضاً  االختالفات بعض على االطالع لك حصل وقد والسامرية، واليونانية العربانية أعين

 هـذه  بعـض  أذكـر  أن فاألنسب الشبهة ذه األوقات من كثري يف املسلمني عوام يغلطون أم عادم من القسيسني
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 آدم خلق من الزمان أن) األول االختالف(  .املهمة الفائدة من خيلو ال ألنه اليسري يلالتطو من أخاف وال االختالفات
 واثنتان ومائتان ألفان اليونانية وباعتبار] 1656 [سنة ومخسون وست وستمائة ألف العربانية باعتبار الطوفان زمن إىل

 مـن  الزمان أن) الثاين االختالف( ].1307 [سنني وسبع وثلثمائة ألف السامرية وفق وعلى] 2262 [سنة وستون
 ألـف  اليونانيـة  وباعتبار] 292 [سنة وتسعون واثنتان مائتان العربانية باعتبار السالم عليه إبراهيم والدة إىل الطوفان
 يوجـد ) الثالث االختالف( ].942 [سنة وأربعون واثنتان تسعمائة السامرية وباعتبار] 1072 [سنة وسبعون واثنتان

 من األول السفر يف وال والسامرية العربانية يف يوجد وال قينان، هو واحد، بطن وشاحل أرفخشد بني يونانيةال النسخة يف
 على فيجب املسيح نسب بيان يف قينان فزاد اليونانية على اعتمد اإلجنيلي لوقا لكن يوسيفس، تاريخ ويف األيام، أخبار

  .إجنيلهم كذب يلزم لئال طاًغل غريها وكون اليونانية صحة يعتقدوا أن املسيحيني
 وقد جرزمي، جبل السامرية وباعتبار عيبال، جبل العربانية باعتبار املسجد أعين اهليكل بناء موضع أن) الرابع االختالف(

 خلق من الزمان إن) اخلامس االختالف( .توضيحها يف الكالم أطول فال الثاين الباب يف االختالفات هذه حال عرفت
 الـد  ويف] 4700 [السامرية وباعتبار] 5872 [اليونانية وباعتبار] 4004 [العربانية باعتبار املسيح ميالد إىل آدم

 خلق من حتقيقه وعلى واليونانية يوسيفس أغالط تصحيح بعد التاريخ أخذ اهليز أن (واسكات هنري تفسري من األول
 فيـه  قابل الذي كتابه يف روجر وجارلس  .انتهى] 3155 [امليالد إىل الطوفان ومن] 5411 [املسيح ميالد إىل العامل

 وإىل املـسيح  ميالد إىل العامل خلق من اليت املدة بيان يف املؤرخني أقوال من قوالً وعشرين مخسة نقل اإلجنليزية التراجم
 أنقـل  وأنا ،حمال الغلط عن الصحيح متييز أن أو منها قوالن يطابق ال أنه اعترف مث وأربعني، وسبع ومثامنائة ألف سنة

 الغايـة  نقل إىل حاجة فال للمؤرخني فيها اختالف ال بعدها اليت املدة ألن املسيح ميالد إىل ببياا وأكتفي كالمه ترمجة
  .األخرى

  
 مـيالد  إىل آدم خلق من اليت املدة  املؤرخني أمساء

  املسيح
 4192 سكونوس ماريانوس] 1[
 4141 كودومانوس يوس الرنت ]2[
 4103 يتتوماليد ]3[
 4079 نوس مستلي ميكائيل ]4[
  4062  كيولس رك بابتست جي]5[
 سليانوس جيكب] 6[

  
4053 

 4051 بوندانوس كوس هنري]7[
 4041 لينك وليم ]7[
 4021  هولت ربن ارازمس ]9[
 4005  كيبالوس جيكوبوس ]10[
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 4003 أشر بشب أرج]11[
 4983 بتاويوس سيوس ديوين]12[
 3973 بك بشب ]13[
 3971 زمي كرن ]14[
 3970 نريوس ريوس اس ايلي ]15[
 3968 كالوريوس جوهانيس]16[
ــتيانوس ]17[  كرســ

 لونكرمونتانوس
3966 

 3964 مالختتون فلب]18[
 3963 نوس يل هني جيكب]19[
 3958 مرون سال سوس الفون ]20[
 3949 ليكر إسكي ]21[
 3927 ديوس برول ميتهيوس]22[
ــدرياس ]23[ ــل ان  وي ه

 كيوس
2836 

 3760 لليهود العام الرواج]24[
  4004  للمسيحيني العام الرواج]25[

 
 يف العجيـب  األمـر  هذا أن يفهم األحيان من حني يف األمر هذا يف يتأمل مل ومن األقوال، هذه من قوالن يطابق وال(

 ميكـن  وال بالنظم التاريخ يكتبوا أن حياناأل من حني يف يريدوا مل املقدسني املؤرخني أن الظاهر لكن اإلشكال، غاية
 جـداً،  حمال اآلن الصحيح معرفة أن كالمه من فظهر  .روجر جارلس كالم انتهى) الصحيح العدد يعلم أن ألحد اآلن
 يف العام الرائج خيالف اليهود يف العام الرائج وأن بالغيب، رمجاً كتبوا ما كتبوا أيضاً العتيق العهد أهل من املؤرخني وأن

 عرفت، كما حاهلا اليت املقدسة توارخيهم من لتاريخ ايد القرآن خمالفة فهمت لو إنه اللبيب، أيها فأنصف املسيحيني،
 تواريخ الحظنا إذا سيما كتبوا ما وكتبوا غلطوا مقدسيهم إن نقول بل واللّه ال القرآن، يف املخالفة هذه ألجل تشك ال

 هـذه  علـى  نعتمـد  ال ولذلك والتخمني، الظن رتبة إال له ليس األمور هذه أمثال يف مقدسيهم حترير أن جزمنا العامل
  .الضعيفة األقوال

  
 أمحد بن علي حممد أيب احلافظ الفقيه عن ناقالً تارخيه، من األول الد يف املقريزي علي بن أمحد الدين تقي العالمة قال
  :حزم بن سعيد بن
 أكثر أو سنة آالف سبعة ذلك يف ادعى ومن عندنا معروف عدد علم على قطعن فال - اإلسالم أهل يعين - حنن وأما(
 نقطـع  بل خالفه، السالم عليه عنه تصح لفظة فيه وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول عن قط يأت مل ما قال فقد أقل، أو
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} أنفـسهم  خلق وال واألرض واتالسما خلق أشهدم ما{: تعاىل اللّه قال تعاىل اللّه إال يعلمه ال أمداً للدنيا أن على
 الـشعرة  أو األسـود  الثـور  يف البيضاء كالشعرة إال قبلكم األمم يف أنتم ما: (وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول وقال

 معمـور  مـن  بأيـديهم  ما ونسبة اإلسالم أهل عدد مقدار وعرف تدبرها من نسبة وهذه ،)األبيض الثور يف السوداء
 التـام  والعلم أيضاً الفقري خمتار وهو بلفظه، كالمه انتهى) تعاىل اللّه إال يعلمه ال أمداً للدنيا نأ علم األكثر وأنه األرض

  .أعلم وهو اللّه عند
  
 يف يوجـد  وال الـسامرية  يف يوجد املشهورة العشرة األحكام على الزائد عشر احلادي احلكم أن) السادس االختالف(

 مـا  مجيع فكان: (هكذا العربانية يف اخلروج سفر من عشر الثاين الباب من ربعوناأل اآلية) السابع االختالف( .العربانية
 بنـو  سـكن  مـا  مجيع فكان: (هكذا واليونانية السامرية ويف) سنة وثالثني أربعمائة مصر أرض يف إسرائيل بنو سكن

 العربانيـة  يف وما يهماف ما والصحيح) سنة وثالثني أربعمائة مصر وأرض كنعان أرض يف وأجدادهم وآباؤهم إسرائيل
 هلابيـل  قائني وقال: (هكذا العربانية يف التكوين سفر من الرابع الباب من الثامنة اآلية يف) الثامن االختالف( .يقيناً غلط
 يف صـارا  وملـا  احلقل إىل خنرج تعال أخيه هلابيل قائني وقال: (هكذا واليونانية السامرية ويف) احلقل يف صار وملا أخيه
 التكوين سفر من السابع الباب من عشرة السابعة اآلية يف) التاسع االختالف( .حمققيهم عند فيهما ما والصحيح) احلقل

 وليلـة  يوماً أربعني الطوفان وصار: (هكذا اليونانية ويف). األرض على يوماً أربعني الطوفان وصار: (هكذا العربانية يف
 سـفر  مـن  والعـشرين  التاسع الباب من الثامنة اآلية يف) العاشر فاالختال( .اليونانية يف ما والصحيح) األرض على

 كينـت  هليـويب  العربية والترمجة كات وكين واليونانية السامرية ويف). املاشية جتتمع حىت: (هكذا العربانية يف التكوين
 الثانيـة  اآلية يف) عشر احلادي االختالف( .العربانية يف ما ال الكتب هذه يف ما والصحيح). الرعاة جتتمع حىت: (هكذا

) إسـرائيل  فسمع أبيه سرية بلها وضاجع: (هكذا العربانية يف التكوين سفر من والثالثني اخلامس الباب من والعشرين
  .اليونانية يف ما والصحيح) نظره يف قبيحاً وكان إسرائيل فسمع أبيه سرية بلها وضاجع: (هكذا اليونانية ويف

 هـذه  اليونانيـة  يف توجـد  التكوين سفر من واألربعني الرابع الباب من اخلامسة اآلية أول يف) عشر الثاين االختالف(
 اخلامسة اآلية يف) عشر الثالث االختالف( .اليونانية يف ما والصحيح العربانية يف توجد وال) صواعي سرقتم ملا: (اجلملة

 والـسامرية  اليونانية ويف) ههنا من بعظامي وافاذهب: (هكذا العربانية يف التكوين سفر من اخلمسني الباب من والعشرين
 مـن  الثاين الباب من والعشرين الثانية اآلية آخر يف) عشر الرابع االختالف( ).معكم ههنا من بعظامي فاذهبوا: (هكذا
 أعـانين  أيب إلـه  أن أجل من فقال العازار امسه ودعا ثانياً غالماً أيضاً وولدت: (العبارة هذه اليونانية يف اخلروج سفر

  .تـرامجهم  يف العربيـة  مترمجـو  وأدخلها اليونانية يف ما والصحيح العربانية، يف توجد وال) فرعون سيف من وخلصين
 هارون له فولدت: (هكذا العربانية يف اخلروج سفر من السادس الباب من العشرين اآلية يف) عشر اخلامس االختالف(

 االخـتالف (  .فيهما ما والصحيح) أختهما ومرمي وموسى هارون له دتفول: (هكذا واليونانية السامرية ويف) وموسى
 وإذا: (العبـارة  هـذه  اليونانية الترمجة يف العدد سفر من العاشر الباب من السادسة اآلية آخر يف توجد) عشر السادس
 يف توجـد  وال) لالرحتـال   الـشمالية  اخليام ترفع رابعة مرة نفخوا وإذا لالرحتال، الغربية اخليام ترفع ثالثة مرة نفخوا

 العدد سفر من العاشر الباب يف السامرية النسخة يف توجد) عشر السابع االختالف(  .اليونانية يف ما والصحيح العربانية
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 فـارجعوا  كثرياً اجلبل هذا يف جلستم إنكم: ملوسى خماطباً الرب قال: (العبارة هذه عشرة واحلادية العاشرة اآلية بني ما
 أرض البحـر  شـط  وإىل التـيمن  قبالـة  واألسفل الطور أماكن وإىل العرباء إىل يليه وما األمورانيني جبل إىل وهلموا

 آلبائكم الرب خلف اليت األرض ورثوا فادخلوا األرض أعطيتكم ذا هو الفرات ر األكرب النهر وإىل ولبنان الكنعانيني
 قـال . العربانية يف العبارة هذه توجد وال  .انتهت) دكمبع من وخللفكم إياها سيعطيكم أنه ويعقوب وإسحاق إبراهيم
 العاشـرة  اآليـة  بـني  ما السامرية النسخة يف توجد: (تفسريه من األول الد من 161 الصفحة يف هارسلي املفسر

 األول بالبـا  من والثامنة والسابعة السادسة اآلية يف توجد اليت العبارة العدد سفر من العاشر الباب من عشرة واحلادية
   ).بروكوبيس عهد يف األمر هذا وظهر االستثناء، سفر من
  
 بـين  بـريوت  من إسرائيل بنو ارحتل مث: (6: هكذا العربانية يف االستثناء من العاشر الباب يف) عشر الثامن االختالف(

 مـن  وارحتلـوا  غدغادوا إىل أتوا مث ومن: (7) ابنه العازار بعده حرب مث هناك وقرب هارون هناك ومات موشرا إىل يعقن
 ميثـاق  فيه الذي التابوت ليحمل الوى سبط اعتزل الزمان ذلك يف: (8) والسواقي املياه أرض يطبشا يف وحلوا هناك
  ).اليوم هذا إىل حىت بامسه ويبارك اخلدمة يف قدامه ويقوم الرب
 كتـاب  يف الـسامرية  يف وتوجد. راحلامل تفصيل يف العدد سفر من والثالثني الثالث الباب عبارة ختالف العبارة وهذه

: 31) مشروت وأتوا حشمونا من وارحتلوا: (30: هكذا العدد سفر وعبارة  العدد سفر يف اليت العبارة أيضاً االستثناء
 يف ونزلـوا  مث من وارحتلوا: (33) جاد جد جبل وأتوا عقان بين من وارحتلوا: (32) عقان بين يف نزلوا مشروت ومن(

 وأتـوا  مث من وارحتلوا: (36) عصينجري يف ونزلوا عفرونا من وارحتلوا: (35) عفرونا أتوا يطبث نوم: (34) يطبث
 صـعد  مث: (38) أدوم أرض أقـصى  يف الـذي  الطور هور يف قادس من وارحتلوا: (37) قادس هي فهذه سني، برية

 الـشهر  يف مـصر  مـن  إسرائيل بين خروج من أربعني سنة يف هناك فمات الرب أمر عن اجلبل هور إىل احلرب هارون
 ملـك  الكنعاين ومسع: (40) سنة وعشرون وثالث مائة ابن يومئذ وهارون: (39) الشهر من األول اليوم يف اخلامس

 يف ونزلـوا  الطـور  هـور  من ارحتلوا مث: (41) إسرائيل بنو جاء أن كنعان أرض يف التيمن يسكن كان الذي غارد
 مـن  األول الـد  من 780 و 779 الصفحة يف كالرك آدم ونقل .اخل) فينون وأتوا مث من وارحتلوا: (42) صلمونا
 املـنت  عبـارة  أن: (وخالصـته  اإلطناب غاية يف كات كين تقرير االستثناء كتاب من العاشر الباب شرح يف تفسريه

 ههنا التاسعة إىل دسةالسا اآلية أعين والعاشرة اخلامسة اآلية بني ما آيات وأربع غلط العربي وعبارة صحيحة، السامري
 وكانـت  ههنا الكاتب غلط من كتبت األربع اآليات فهذه حسناً، ارتباطاً العبارة مجيع ارتبط أسقطت لو حمضة أجنبية

 هـذا  إنكـار  يف يعجل ال: (وقال عليه رضاه أظهر التقرير هذا نقل وبعد .انتهى) االستثناء كتاب من الثاين الباب من
   .الثامنة اآلية آخر يف توجد اليت األخرية اجلملة يف األربع اآليات حلاقيةإ على يدل أقول). التقرير

  
 أخرجـوا  هم: (هكذا العربانية يف االستثناء كتاب من والثالثني الثاين الباب من اخلامسة اآلية) عشر التاسع االختالف(

 أخربـوهم : (هكـذا  والسامرية ونانيةالي ويف) املتعسف األعوج اجليل هم أبنائه على  يكون عيباً ليس عيبهم. نفوسهم
 املفـسر  وقـال  .انتـهى ) األصل إىل أقرب العبارة هذه (واسكات هنري تفسري ويف) والعيب الغلط أبناء هم له ليسوا
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 وكين كينت وهينويل واليونانية السامرية وفق على اآلية هذه فلتقرأ: (هكذا األول الد من 215 الصفحة يف هارسلي
 وسـنة  1844 وسـنة  1831 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة يف اآلية وهذه انتهى،) ههنا حمرف يالعرب واملنت كات

  ).املتلوي األعوج اجليل أيها القبائح أبناء من بريء وهو إليه، أخطوا: (هكذا 1848
  
 إـا  امرأته ارةس عن قال: (هكذا العربانية يف التكوين سفر من العشرين الباب من الثانية اآلية) العشرون االختالف(

 سـارة  عـن  وقال: (هكذا اليونانية يف اآلية هذه أن واسكات هنري تفسري ويف ).وأخذها جراراً ملك أيب ووجه أخيت
 سـلطان  ملـك  أيب فوجـه  بسببها يقتلونه البلدة أهل أن ظاناً امرأته إا يقول أن من خائفاً كان ألنه أخيت أا امرأته

 يقتلونـه  البلـدة  أهـل  أن ظاناً امرأته إا يقول أن من خائفاً كان ألنه: (العبارة فهذه .انتهى) وأخذها أناساً فلسطني
   .العربانية يف توجد ال). بسببها

  
 يف العبـارة  هذه والثالثني السادسة اآلية بعد التكوين سفر من الثالثني الباب يف توجد) والعشرون احلادي االختالف(

 الـيت  والفحول التيوس إىل وانظر طرفك ارفع امللك قال. لبيك فقال يعقوب، يا :ليعقوب الرب ملك وقال: (السامرية
 قائمـة  مـسحت  حيث ايل بيت إله أنا البان، بك فعل ما رأيت فقد ومنقطة ومثمرة بلقاء فإم واملعز النعاج تضرب
  .انيةالعرب يف توجد وال) ميالدك أرض إىل األرض هذه من فاخرج قم واآلن نذراً يل ونذرت احلجر

  
 هـذه  اخلـروج  سفر من عشر احلادي الباب من الثالثة اآلية من األوىل اجلملة بعد توجد) والعشرون الثاين االختالف(

 ليعبـدين  ابين أطلق لك فقلت بكري، بل ابين، إسرائيل يقول الرب لفرعون موسى وقال: (السامرية النسخة يف العبارة
  .العربانية يف توجد وال) بكرك كابن سأقتل ذا أنا ها تطلقه، أن أبيت وأنت

  
 املـاء  جيري: (هكذا العربانية يف العدد سفر من والعشرين الرابع الباب من السابعة اآلية) والعشرون الثالث االختالف(

 علـى  حيكـم  وهـو  إنسان منه ويظهر: (اليونانية ويف) مملكته وترفع ملكه أجاج من فيتعاىل كثري مباء وذريته دلوه من
  ).مملكته وترتفع أجاج مملكة من أعظم مملكته وتكون لكثريةا األقوام

  
 هـذه  العربانيـة  يف األحبار سفر من التاسع الباب من والعشرين احلادية اآلية يف توجد) والعشرون الرابع االختالف(

  ).موسى الرب أمر كما: (اجلملة هذه والسامرية اليونانية يف بدهلا وتوجد) موسى أمر كما: (اجلملة
 ففتحت: (هكذا العربانية يف العدد سفر من والعشرين السادس الباب من العاشرة اآلية) والعشرون اخلامس ختالفاال(

 ويف ،)عظيمـة  آيـة  وكانت النار أحرقتهم الذين واخلمسني املائتني مع اجلماعة موت يف قورح وابتلعت فاها األرض
 ويف) عـربة  فـصار  واخلمسني املائتني مع قورح النار حرقتوأ اجلماعة ماتت وملا األرض وابتلعتهم: (هكذا السامرية
  .انتهى) والسادس املائة الزبور من عشرة السابعة واآلية للسياق مناسبة العبارة هذه إن: (واسكات هنري تفسري
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ـ  إىل وقسمها والعربانية السامرية بني اختالفات ليكلرك املشهور حمققهم استخرج) والعشرون السادس االختالف(  تةس
  :أقسام

  .اختالفاً عشر أحد وهي العربانية من أصح السامرية فيها اليت االختالفات) األول القسم(
  .اختالفات سبعة وهي السامرية يف ما صحة فيها والسياق القرينة تقتضي اليت االختالفات) الثاين والقسم(
  .اختالفاً عشر ثةثال وهي السامرية يف زيادة فيها توجد اليت االختالفات) الثالث والقسم(
  .اختالفاً عشر سبعة وهي فطن، حمقق واحملرف السامرية حرفت فيها اليت االختالفات) الرابع والقسم(
  .اختالفات عشرة وهي مضموناً ألطف السامرية فيها اليت االختالفات) اخلامس والقسم(
  :هكذا املذكورة االختالفات وتفصيل. اختالفان ومها ناقصة، السامرية فيها اليت االختالفات) السادس والقسم(
  

  سبعة اختالفات: القسم الثاين  أحد عشر اختالفا: القسم األول 
 درس 9يف سفر التكـوين    

 و  7 باب   3 و   2 باب   4
 بـاب   2 و   19 باب   19
ــاب 16 و 20  و 23 ب
ــاب 14  و 10 و 34 ب
  50 باب 49 باب 11

 2 2يف سفر اخلـروج     
  4 باب 2 و1باب 

 49  6يف سفر التكـوين     
 35 باب   26 و   31باب  

 و 34 و 37 بــاب 17و 
 بـاب   3 و   41 باب   43
47  

 1يف سفر االستثناء    
  32 باب 5

  سبعة عشر اختالفا: القسم الرابع  ثالثة عشر اختالفا: القسم الثالث
 15 3يف سفر التكـوين     

 30 باب   36 و   29باب  
   41 باب 16و
  

 10 2يف سفر األحبـار     
   17 باب 4 و1باب 

 18 7يف سفر اخلـروج     
 و  8 باب   23 و   7باب  

 بـاب   20 و   9 باب   5
 و 22 بــاب 5 و 21
ــاب 10  9 و 32 بـ
   32باب

  
 21 1يف سفر االستثناء    

  5باب 

 2 13يف سفر التكـوين     
 5 و   4 باب   10 و   2باب  
 و  10 باب   19 و   9باب  
 بـاب   3 و   11 باب   21
 و 19 بـــاب 12 و 18
 و 38 و 20 بـــاب 16
 بـاب   7 و   24 باب   55
 50 و   36 باب   6 و   35

  31باب 

 3يف سفر اخلروج     
 بـاب   6 و   5باب  
  15 باب 5 و 13

  
  
  

 1يف سفر العـدد     
  22 باب 32

  اختالفان: القسم السادس  عشرة اختالفات: القسم اخلامس
 باب  8 6يف سفر التكوين    

ــاب 31 و 5  9 و 11 ب
 27 باب   34 و   19باب  

 40 2يف سفر اخلـروج     
 بـاب   17 و   12باب  
40  

  

 2يف سفر التكوين      
 و 20 بــاب 16
  25 باب 13
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 باب  25 و   39 باب   3و  
43  

 باب  14 1يف سفر العدد    
4  

 16 1يف سفر االسـتثناء  
  20باب 

  
  
  

 العربانيـة  قابل ليكلرك املشهور احملقق إن: (1822 سنة املطبوع تفسريه من الثاين الد يف هورن املشهور حمققهم قال
  .انتهى) صحة نوع العربانية إىل بالنسبة للسامرية املواضع هذه ويف املواضع، هذه واستخراج والتدقيق باجلد بالسامرية

  
 الرابـع  االختالف ألن ليكلرك، حقق ما على الستني يف والسامرية العربانية بني املخالفة مواضع احنصار أحد يظن وال

ـ  والعشرين والرابع والعشرين والثاين عشر والثامن عشر والسابع عشر واخلامس والعاشر والثامن  والعـشرين  امسواخل
 يدخل ومل عنده، النسختني بني كثرية خمالفة فيها اليت املواضع ضبط ليكلرك مقصود بل الستني، هذه يف بداخلة ليست

 بعد والعشرين الستة الشواهد يف املذكورة االختالفات مجيع أخذنا فإذا اختالفات، أربعة إال ذكرت مما الستني هذه يف
 أذكـر  وال عليهـا  فـأكتفي  للتوراة، الثالث النسخ بني اليت االختالفات من شاهداً اننيومث اثنني صار املشترك إسقاط

 القـدر  وهـذا  التطويل، من خوفاً العتيق العهد من األخرى الكتب إىل بالنسبة واليونانية العربانية بني اليت االختالفات
  .األولني النوعني باعتبار سقوطه مبثل االعتبار عن ساقط أيضاً الثالث النوع باعتبار الطاعن قول أن وظهر. اللبيب يكفي

 
 واحلـور  األـار  علـى  مشتملة اجلنة وأن تعاىل، اللّه جانب من والضالل اهلداية أن القرآن يف يوجد) الثالثة الشبهة(

 لـشبهة ا وهذه اللّه، كالم ليس القرآن أن على تدل قبيحة املضامني وهذه به مأمور الكفار على اجلهاد وأن والقصور،
 يف وهلـم  الـشبهة،  هذه فيها توجد وال اإلسالم أهل رد يف تكون رسائلهم من رسالة ختلو قلما شبههم أقوى من أيضاً
  .التقريرات هذه مالحظة بعد تعصبام من الناظر يتحري عجيبة تقريرات أذهام اختالف قدر على بياا

  
 يقولوا أن عليهم فيلزم املضمون هذا أمثال املقدسة كتبهم من عمواض يف وقع قد أنه األول األمر عن اجلواب يف) أقول(

 احلاديـة  اآليـة  - للنـاظر  احلال ليظهر عنها اآليات بعض أنقل وأنا يقيناً، اللّه  جانب من ليست املقدسة كتبهم إن
 الـيت  ئـب العجا مجيـع  انظر مصر إىل راجع وهو الرب له وقال: (هكذا اخلروج سفر من الرابع الباب من والعشرون

  ).الشعب يطلق فال قلبه أقسي فأنا فرعون قدام أعملها بيدك وضعتها
 يف وعجـائيب  آيايت وأكثر فرعون قلب أقسي إين: (هكذا اخلروج سفر من السابع الباب من الثالثة اآلية يف اللّه قول مث

 قلبـه  قـسيت  ألين عونفر عند ادخل ملوسى الرب وقال: (1: هكذا اخلروج سفر من العاشر الباب ويف) مصر أرض
 الـرب  فقسى: (27) إسرائيل بين يطلق ومل فرعون قلب الرب وقسى: (20) هذه آيايت به أصنع لكي عبيده وقلوب

 قلب الرب وقسى: (هكذا اخلروج سفر من عشر احلادي الباب من العاشرة اآلية ويف) يرسلهم أن يشأ ومل فرعون قلب
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 لتكـثري  وعبيـده  فرعون قلوب قسى قد كان اللّه أن اآليات هذه من هرفظ) أرضه من إسرائيل بين يرسل فلم فرعون
  .مصر أرض يف السالم عليه موسى معجزات

 تنظـرون  عيوناً وال فهيماً قلباً الرب يعطيكم ومل: (هكذا االستثناء كتاب من والعشرين التاسع الباب من الرابعة واآلية
 الشعب هذا قلب أعم: (هكذا أشعيا كتاب من السادس الباب من لعاشرةا واآلية ).اليوم حىت ا تسمعون آذاناً وال ا

 احلـادي  الباب من الثامنة واآلية ).فأشفيه ويتوب بقلبه ويفهم بأذنه ويسمع بعينه يبصر لئال عيونه وغمض آذانه وثقل
 يـسمعون  ال وآذاناً ا يبصرون ال وعيوناً سبات روح اللّه أعطاهم مكتوب هو كما: (هكذا الرومية الرسالة من عشر

  ).اليوم حىت ا
  

 قلوم وأغلظ عيوم عمى قد أيضاً قال أشعيا ألن يؤمنوا أن يقدروا مل: (هكذا يوحنا إجنيل من عشر الثاين الباب ويف
 عيـون  أعمى اللّه أن واإلجنيل أشعيا وكتاب التوراة من فعلم) فأشفيهم ويرجعوا بقلوم ويشعروا بعيوم يبصروا لئال

 يـسمعونه،  وال فيه يتفكرون وال احلق يبصرون ال فلذلك فيشفيهم يتوبوا لئال آذام وأثقل قلوم وأغلظ إسرائيل ينب
 كتـاب  مـن  والستني الثالث الباب من عشرة السابعة واآلية. هذا على والسمع القلوب على اللّه ختم معىن يزيد وال

 طرقـك  عـن  رب يا أضللتنا ملاذا: (هكذا 1844 وسنة 1831 ةوسن 1671 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف أشعيا
  ).مرياثك سبط عبيدك بسبب فالتفت خنشاك ال أن قلوبنا أقسيت

  
 فأنا بكالم وتكلم ضل إذا والنيب: (هكذا املسطورة التراجم يف حزقيال كتاب من عشر الرابع الباب من التاسعة واآلية
 رب يا أضللتنا: (صراحة أشعيا كالم يف فوقع) إسرائيل شعيب بني من كهوأهل عليه يدي وأمد النيب ذلك أضللت الرب

  ).النيب ذلك أضللت الرب أنا: (حزقيال كالم ويف) قلوبنا وأقسيت
  

 رأيت: الرب قول فامسع هذا أجل من أيضاً ميخا قال مث: (19: هكذا األول امللوك سفر من والعشرين الثاين الباب ويف
 أخـاب  خيـدع  من الرب فقال: (20) مشاله وعن ميينه عن حوله قياماً السماء أجناد مجيعو كرسيه على جالساً الرب
 قدام وقام روح فخرج: (21) أخر قوالً بعضهم وقال قوالً بعضهم وقال جلعاد تراموث ليسقط فيصعد إسرائيل ملك
 لـه  فقـال  أنبيائه، مجيع أفواه يف ضاللة روح فأكون أخرج أنا فقال: (22) مباذا الرب له فقال أخدعه أنا وقال الرب
) أنبيائـك  مجيع أفواه يف ضاللة روح الرب جعل قد واآلن: (23) وكذلك وافعل اخرج ذلك على وتقدر ختدع الرب

 وينعقـد  كرسيه على جيلس تعاىل اللّه أن يف صرحية الرواية وهذه) بالشر عليك قال والرب هؤالء (أربعمائة حنو وكانوا
 أجناد مجيع فيحضر) السلطنة أمور بعض ألجل لندن يف بارملنت حمفل ينعقد كما (واخلدع غواءلال املشاورة حمفل عنده

 اللّـه  كـان  إذا اللبيب أيها فانظر. الناس ويضل األفواه يف الروح هذا فيقع الضاللة روح يرسل املشاورة فبعد السماء،
 وأرسـل  شـاور  اللّه أن وهو آخر عجب هناوه الضعيف، اإلنسان ينجو فكيف اإلنسان إغواء يريدون السماء وأجناد
  .عليه أخاب ونبه الشورى حمفل سر الرسول ميخا أظهر فكيف أخاب ليخدع املشاورة بعد الضاللة روح
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 سريسـل  (احلق حمبة قبوهلم لعدم أي) هذا وألجل: (11: هكذا تسالونيقي أهل إىل الثانية الرسالة من الثاين الباب ويف
 فمقدسـهم ). باإلمث سروا بل احلق يصدقوا مل الذين مجيع يدان لكي: (34) الكذب صدقواي حىت الضالل عمل إليهم
 توبيخ من السالم عليه املسيح فرغ وإذا فيدينهم، الكذب فيصدقون أوالً الضالل عمل اهلالكني إىل يرسل اللّه أن ينادي
 والفهمـاء  احلكمـاء  عـن  هذه أخفيت ألنك واألرض السماء رب األب أيها أمحدك: (فقال أهلها يتب مل اليت املدن

 إجنيـل  من عشر احلادي الباب يف مصرح هو كما) أمامك املسرة صارت هكذا ألن األب أيها نعم لألطفال، وأعلنتها
 وكان ويقول األمر هذا على وحيمد لألطفال فأظهره احلكماء عن احلق أخفى اللّه بأن يصرح السالم عليه فاملسيح مىت،
 1671 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة يف أشعيا كتاب من واألربعني اخلامس الباب من السابعة اآليةو هكذا، اللّه رضا
  ).مجيعها هذه الصانع الرب أنا الشر واخلالق السالم الصانع الظلمة واخلالق النور املصور: (هكذا 1831 وسنة
 شر كننده وظاهر دهنده صلح منم تاريكي ندهين وافر نور سازنده: (هكذا 1838 سنة املطبوعة الفارسية الترمجة ويف

: هكـذا  أرمياء مراثي من الثالث الباب من والثالثني الثامنة اآلية ويف) آرام  مي بوجود أشيار مهه ابن خداوندم منكه
 منـي  خداصادر وشرازدهان آياخري: (1838 سنة املطبوعة الفارسية الترمجة ويف) واخلري الشر خيرج ال الرب فم أمن(

 األول الباب من عشرة الثانية اآلية ويف. تعاىل اللّه عن يصدران كالمها والشر اخلري أن واملراد إنكاري واالستفهام) شود
 الفارسـية  الترمجـة  ويف ).أورشليم باب إىل الرب قبل من نزل الشر فإن: هكذا املذكورة التراجم يف ميخا كتاب من

 كمـا  تعاىل اللّه هو الشر خالق أن فظهر) شد أوندنازل أزخد ورشليمأ وازه بردر هربدي أما(  :1838 سنة املطبوعة
 يكونـوا  أن قصدهم علم بسبق عرفهم الذين ألن: (29: هكذا الرومية الرسالة من الثامن الباب ويف. اخلري خالق هو

 التاسع الباب ويف اخل) أيضاً دعاهم فهؤالء فعينهم سبق والذين: (30) كثريين األخوة بكر هو ليكون ابنه لشبه شركاء
 مـن  لـيس  االختيـار  حسب اللّه قصد يثبت لكي وشراً خرياً فعالً وال بعد يولدا مل ومها: (11 املذكورة الرسالة من

 يعقـوب  أحببـت  مكتـوب  هـو  كما: (13) للصغري يستعبد الكبري إن هلا قيل: (12) يدعو الذي من بل األعمال
 من على وترأف أرحم من ارحم ملوسى يقول ألنه: (15) حاشا ظلماً اللّه عند ألعل نقول فإذا: (14) عيسو وأبغضت
 بعينـه  هلذا إين لفرعون الكتاب يقول ألنه: (17) يرحم الذي اللّه بل يسعى ملن وال يشأ ملن ليس فإذن: (16) أترأف
ـ  من ويقسي يشاء من يرحم هو فإذن: (18) األرض كل يف بامسي ينادي ولكي قويت فيك أظهر لكي أقمتك ) شاءي

 اجلبلـة  ألعل اللّه جتاوب الذي اإلنسان أيها أنت من بل: (20) مشيئته يقاوم من ألن بعد يلوم ملاذا: يل فستقول: (19
 للكرامـة  إناء واحدة كتلة من يصنع أن الطني على سلطان للخزاف ليس أم: (21) هكذا؟ صنعتين ملاذا جلابلها تقول
 أشـعيا  قال ما ولنعم. جانبه من والضالل اهلداية وكون القدر، إلثبات يةكاف مقدسهم من العبارة فهذه) للهوان وآخر
 األرض خزاف من خزف جابلة خيالف ملن الويل: (كتابه من واألربعني اخلامس الباب من التاسعة اآلية يف السالم عليه
 فرقـة  مقتـدى  عـل ل اآليـات  هذه إىل وبالنظر) لك اليدان ليس عملك يقول هل تصنع ماذا جلابله الطني يقول هل

 هرلـد  كاثلك من التاسع الد من 277 الصفحة يف ذكر كالمه ظاهر عليه يدل كما اجلرب إىل طرمال لو بروتستنت
 الـشيطان  ركبه وإن يريد كما ميشي اللّه ركبه إن كالفرس اإلنسان طبع (1: قولني عنها فأنقل املمدوح املقتدى أقوال
 إذا (2) عليـه  ويتسلط حيصله منهم أياً أن الركبان جيتهد بل نفسه من راكباً رخيتا ال وهو الشيطان، ميشي كما ميشي
 تقدر ال ألنك احلسن األمر هذا فعل عدم تأمر الكتب هذه أن فافهموا األمر هذا افعلوا بأن املقدسة الكتب يف أمر وجد
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 كتابـه  من 33 الصفحة يف كاتلك أنكلس طامس القسيس وقال. اجلرب يعتقد أنه كالمه من فالظاهر. انتهى) فعله على
 األقـوال  هذه علموهم القدماء وعاظهم( :هكذا بروتستنت فرقة على طاعناً 1851 سنة املطبوع الصدق مبرآة املسمى

 علـى  العمـل  وأن (3) اإلمث عـن  جيتنب أن على خمتاراً ليس اإلنسان وأن (2) العصيان موجد اللّه أن (1) املكروهة
 وأن (5) اللّـه  نظـر  يف النقص إىل اإلنسان توصل ال عظيمة كانت وإن الكبائر وأن (4) ممكن غري العشرة األحكام
 إصـالح  أب وأن (6) بالطمأنينـة  مملوء وتعليم أنفع التعليم وهذا فقط باإلميان ندان ألننا اإلنسان ينجي فقط اإلميان
 مـشقة  وبـال  التقوى مؤنة وبال الصوم مشقة بال النجاة لكم حيصل أنه يقيناً واعلموا فقط آمنوا قال لوطر يعين الدين

 وآمنـوا  أذنبوا التامة  باجلرأة أذنبوا نفسه للمسيح كما شبهة بال نفيسة جناة ولكم احلسنة األمور مشقة وبال االعتراف
 انتهى،) ينجيكم إميانكم إن أقول أنا فقط آمنوا القتل أو بالزنا مرة ألف واحد يوم يف ابتليتم وإن باإلميان وينجيكم فقط
 ولقـول  املقدسـة،  لكتبـهم  خمالف شبهة بال مردود القرآن حق يف األول األمر يف بروتستنت علماء قال ما أن فظهر

 أن األعـراض  من وغريمها والبياض السواد خلق من يلزم ال كما شريراً اللّه يكون أن الشر خلق من يلزم وال: مقتداهم
 علم مع املفاسد ورأس الشرور أصل هو الذي الشيطان خلق يف هي اكم الشر خلق يف واحلكمة أبيض، أو أسود يكون

 مبا األزيل علمه مع اإلنسان طبع يف واحلرص الشهوة خلق يف هي وكما وكذا، كذا عنه يصدر الشيطان بأن األزيل اللّه
 القـدرة  يعطيه وال لقهخي أو الشيطان خيلق ال أن على قادراً اللّه كان وكما اإلنسان أفراد من فرد كل يف عليهما يترتب
 ولكنـه  الشر خيلق ال أن على قادر فكذلك ما، حلكمة الشر عن مينعه ومل خلق ذلك ومع الشر، عن ومينعه اإلغراء على
  .ما حكمة له خلقه يف
  
 وال العقل، عند النعيم وسائر والقصور احلور على مشتملة اجلنة كون يف قبح ال أنه فهو) الثاين األمر عن اجلواب وأما(

 تغليطـاً  أو غلطاً بروتستنت علماء يقول كما فقط اجلسمانية اللذات على مقصورة اجلنة لذات إن اإلسالم أهل يقول
 وحيصل الثانية من أفضل واألوىل واجلسمانية، الروحانية اللذات على تشتمل اجلنة أن القرآن بنص يعتقدون بل للعوام،

 خالـدين  األار حتتها من جتري جنات واملؤمنات املؤمنني اللّه وعد{: توبةال سورة يف اللّه قال .للمؤمنني النوعني كال
 - اآليـة  - اللّه من ورضوان فقوله} العظيم الفوز هو ذلك أكرب اللّه من ورضوان عدن جنات يف طيبة ومساكن فيها
 على يدل القول وهذا الطيبة واملساكن واألار اجلنات من ذكره سلف ما كل من مرتلة أكرب اللّه من رضواناً أن معناه

 هـو  ذلك قال ولذلك. أيضاً اجلسمانية اللذات يعطي كان وإن الروحانية اللذات هي اجلنة يف اللّه يعطي ما أفضل أن
 سـعادة  حصول إليهما وانضم جسماين، سفلي وكثيف علوي لطيف جوهرين من خملوق  اإلنسان ألن العظيم، الفوز

 بالـسعادات  فـائزاً  الروح كان الروحانية، السعادات حصول إليها وانضم سمانيةاجل اخلريات حصلت فإذا وشقاوة،
 إن بروتـستنت  علماء قال وإن العظيم، الفوز هو ذلك أن شك وال به، الالئقة السعادات إىل واصالً واجلسد به الالئقة

 البـاب  يف عرفت وقد اللّه، شاء إن لكم حيصل ال فإنه تضطربوا ال هلم أقول. عقولنا يف قبيح اجلنة يف أيضاً اجتماعهما
 خيالف ما املسيحية األقوال من قول يف وجد فلو فقط، السالم عليه عيسى على أنزل عما عبارة عندنا اإلجنيل أن األول
 كما القرآن، تضر ال املقدسة كتبهم خمالفة أن وعن اآلحاد، برواية مروي أنه عن النظر قطع فمع القرآن، حكم ظاهره
 ينايف ال زعمهم يف كاملالئكة اجلنة أهل وكون ألبتة، مئوالً يكون القول ذلك إن أقول. الثانية الشبهة ابجو يف عرفت
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 السالم عليه إبراهيم هلم وأحضر إلبراهيم ظهروا الذين الثالثة املالئكة أن يرون أال كتبهم، حكم على والشرب األكل
 اللـذين  امللكني وأن التكوين، سفر من عشر الثامن الباب يف به صرح كما األشياء هذه أكلوا ولبناً ومسناً حنيذاً عجالً
 التكـوين،  سفر من عشر التاسع الباب يف به صرح كما أكال فطرياً وخبزاً وليمة هلما وصنع السالم عليه لوط إىل جاءا

 مطلقـاً  للحـشر  نكرينم كانوا لو نعم اجلسمانية، اللذات يف استبعاد فأي اجلسماين باحلشر اعترفوا ملا أم والعجب
 السـتبعادهم  لكان أرسطو كاتباع الروحاين باحلشر ومعترفني اجلسماين للحشر منكرين كانوا أو العرب، كمشركي

 وملا إنسان، أنه باعتبار اجلسدانية اللوازم وسائر والشرب األكل عنه انفك وما اللّه جتسد وعندهم. الظاهر حبسب وجه
 يطعنـون  املنكرون كان اخلمر وشرب النفسية األطعمة عن االجتناب يف حيىي مثل اًمرتاض السالم عليه عيسى يكن مل

 نقول لكنا مردود الطعن هذا وعندنا. مىت إجنيل من عشر احلادي الباب يف به مصرح هو كما وشريب أكول بأنه عليه
 كانـا  ما اخلمر وشرب النفيسة األطعمة أن فكما فقط، إنساناً كان اجلسمية باعتبار السالم عليه عيسى أن شك ال إنه

 األحكـام  غلبـة  حضرته على كان بل الدنيا الدار هذه يف كونه مع الروحانية اللذات عن السالم عليه حقه يف مانعني
  .األخرى النشأة يف كوم مع اجلنة ألهل الروحانية اللذات عن مانعة تكون ال اجلسمانية اللذات فكذلك الروحانية،

 وسلم عليه اللّه صلى النيب مطاعن يف اجلهاد ألن اللّه شاء إن السادس الباب يف فيجيء) الثالث مراأل عن اجلواب وأما(
  .هناك املطاعن يف فأذكره املطاعن أعظم من عندهم

: أمـران  وميتنـاه  الـروح  يقتضيه ما أن) واجلواب. (ويتمناه الروح يقتضيه ما فيه يوجد ال القرآن أن) الرابعة الشبهة(
 جواب يف عرفت كما وجه أكمل على النوعني كال بيان على مشتمل والقرآن الصاحلة، واألعمال الكاملة تاالعتقادا
 القـرآن  نقـصان  بروتستنت علماء زعم على الروح مقتضيات هي اليت األمور بعض عدم من يلزم وال األوىل، الشبهة

 من اهلند مشركي علماء زعم على الروح مقتضى هو الذي األمر عدم من والقرآن واإلجنيل التوراة نقصان يلزم ال كما
 عند مستحسن وغري الروح مقتضى خالف والتلذذ األكل ألجل احليوان ذبح إن يقولون أم منهم مسعت كما الربامهة،

  .اللّه جانب من يكون ال عليه املشتمل فالكتاب اللّه، جانب من فيه اإلجازة له حيصل أن يتصور وال جداً، العقل
 
: الغاشـية  سـورة  يف وقوله} الدين يف إكراه ال{: قوله مثالً، املعنوية االختالفات القرآن يف يوجد) اخلامسة هةالشب(
 فإمنـا  تولوا فإن الرسول وأطيعوا اللّه أطيعوا قل{: النور سورة يف وقوله} مبسيطر عليهم لست مذكر أنت إمنا فذكر{

 اآليـات  ختالف اآليات وهذه  .}املبني البالغ إال الرسول على وما تدوا تطيعوه وإن حملتم ما وعليكم حمل ما عليه
 جنس من ليس أنه بضدها موضع يف ووقع فقط، ورسول إنسان املسيح أن  اآليات أكثر يف ووقع. اجلهاد أمر فيها اليت

 مرمي إىل ألقاها وكلمته للّها رسول مرمي ابن عيسى املسيح إمنا{: النساء سورة يف قوله األول. منه أعلى مرتلته بل البشر
 وهـذان } روحنـا  من فيه فنفخنا فرجها أحصنت اليت عمران ابنة ومرمي{: التحرمي سورة يف قوله والثاين} منه وروح

 مـن  الثالـث  الفصل يف احلق ميزان صاحب عليهما اكتفى ولذا القسيسني زعم يف االختالفات أعظم من االختالفان
 اجلهـاد  قبل كان احلكم هذا بل باختالف، ليس هذا أن األول االختالف عن اجلواب يف) وأقول(  .منه الثالث الباب
 يف والتـوراة  اإلجنيـل  بني يكون أن يلزم وإال معنوي باختالف ليس والنسخ احلكم، هذا نسخ اجلهاد حكم نزل فلما
 يف عرفـت  كما اإلجنيل مأحكا نفس يف وكذا التوراة أحكام نفس يف وكذا معنوي، اختالف املنسوخة األحكام مجيع
 عـن  اجلـواب  عرفـت  وقـد  مبنسوخ ليس} الدين يف إكراه ال{: تعاىل قوله أن على عليه، مزيد ال مبا الثالث الباب
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 بن عيسى أن على يدالن ال املذكورين القولني أن هناك لك وظهر الكتاب مقدمة من السابع األمر يف الثاين االختالف
 يـرون  ال أـم  العقـالء  هـؤالء  من والعجب فاسد، وظن صرف وهم املعىن ذاه وفهم البشر جنس من ليس مرمي

  األول الباب من الثالث الفصل يف منها بعضاً علمت كما كتبهم يف وقعت اليت واألغالط االختالفات
  .واجلماعة السنة أهل كتب من الصحاح كتب يف النبوية األحاديث صحة إثبات يف: الثالث الفصل 

  :فوائد ثالث على ملمشت الفصل وهذا
 بل كاملكتوب، اللسانية الروايات وخلفاً سلفاً يعتربون كانوا واملسيحيني اليهود من الكتاب أهل مجهور) األوىل الفائدة(

 التـسليم  واجبـا  كليهما أن وتعتقد له مساوية تعتربها كتلك وفرقة املكتوب، من أزيد اعتباراً يعتربوا اليهود مجهور
 املنكرون وهؤالء اليهود، فرقة من الصادوقيون أنكرها كما أنكروها املسيحيني من بروتستنت ومجهور لإلميان وأصالن

 اجلديـدة،  وعقائـدهم  ملتهم أصول بيان هلم أمكن ملا ينكروها مل لو ألم إنكارها، يف مضطرين كانوا بروتستنت من
 هـذه  مجيع لك سيظهر كما املقدسة، كتبهم من اعتبارها سند ويوجد كثرية مواضع يف إليها حيتاجون ذلك مع لكنهم
  .تعاىل اللّه شاء إن األمور

 كـان  اليهـود  قانون: (1751 سنة املطبوع تفسريه من الثاين الد يف عزرا كتاب ديباجة شرح يف كالرك آدم قال
 إلـيهم  وصـلت  الـيت  اللسانية الروايات له ويقولون مكتوب وغري التوراة، له ويقولون مكتوب نوعني، على منقسماً
 الكتابة بواسطة أحدمها إلينا فوصل الطور جبل على النوعني كال موسى أعطى كان اللّه أن ويدعون املشايخ، بوساطة
 اللّـه  جانـب  ومن املرتبة يف مساويان كليهما أن يعتقدون وهلذا جيل، بعد جيالً نقلوها بأن املشايخ بواسطة وثانيهما
 يكون أن ميكن وال املواضع، من كثري يف مغلق ناقص املكتوب القانون إن ويقولون ينالثا يرجحون بل التسليم، وواجبا
 املكتـوب  القانون وتشرح وأكمل، واضحة الرواية وهذه اللسانية، الرواية اعتبار بدون الكامل الوجه على اإلميان أصل

 املـأخوذ  العهد أن بينهم فيما واشتهر نية،اللسا للروايات خمالفة كانت إذا املكتوب القانون معاين يردون وهلذا وتكمله،
 القانون نبذوا احليلة ذه فكأم اللسانية، الروايات هذه ألجل كان بل املكتوب، القانون ألجل كان ما إسرائيل بين من

 الطريقة ههذ اختاروا ملتهم يف الكاتوليكيني الرومانيني أن كما وإميام، دينهم مبىن اللسانية الروايات وجعلوا املكتوب
 يف حالتهم ووصلت كثرية، ملواضع خمالفاً الرواييت املعىن هذا كان وإن الروايات، هذه حسب على اللّه كالم ويفسرون

 جـداً  فيه أفرطوا الرب عهد ومن سنتهم، ألجل اللّه كالم يبطلون بأم األمر هذا يف الرب ألزمهم مرتبة إىل ربنا زمان
 التـوراة  وألفـاظ  التوراة ألفاظ من أحب املشايخ ألفاظ أن كتبهم ويف. املكتوب نم أزيد الروايات هذه عظموا حىت

 بألفاظ ومرادهم. األنبياء ألفاظ من جداً أجود وألفاظهم جيدة، كلها املشايخ وألفاظ جيدة، غري وبعضها جيدة بعضها
 وطاملوت ومسنا كاملاء املكتوب أن مكتبه يف وأيضاً املشايخ بواسطة إليهم وصلت اليت اللسانية الروايات هذه املشايخ
 وطـاملوت  ومسنا كامللح املكتوب القانون أن كتبهم يف وأيضاً األباريز، ذات اخلمر مثل فيهما مضبوطة روايام الذين
 املكتـوب  القـانون  من أزيد اللسانية الروايات يعظمون أم منها يعلم أخر أقوال ومثلها العذبة واألبازير الفلفل مثل

 والروايات امليت اجلسد مبرتلة عندهم املكتوب القانون فكان الروايات هذه من شرحه يفهم ما على اللّه كالم ونويفهم
 فأعطـاه  التـوراة  موسى أعطى ملا اللّه أن أصالً الروايات هذه كون يف ويقولون احلياة، به الذي الروح مبرتلة اللسانية
 جيـل،  بعـد  جيـل  تنقل وهكذا فقط، اللسانية بالرواية ويبلغه الثاين ظوحيف األول يكتب أن وأمر أيضاً التوراة معاين
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 هلـذه  مطابقة تكون اليت والفتاوى اللساين، القانون لفظ الثاين وعلى املكتوب القانون لفظ األول على يطلقون ولذلك
 األربعـني  يف التـوراة  له حصل موسى أن كما ويدعون سيناء جبل على حصلت اليت موسى قوانني يسموا الروايات

 مـا  وجـاء  أيضاً اللسانية الروايات هذه له حصلت فكذلك  سيناء، جبل على اللّه وبني بينه املكاملة كانت اليت يوماً
 املكتـوب  القانون فعلمه اجلبل عن راجع ما بعد اخليمة يف هارون طلب بأن إسرائيل بين إىل وبلغهما اجلبل من موسى

 علـى  وجلس تعلم ما بعد هارون وقام اللّه من وجدمها كما املكتوب القانون معاين هي يتال اللسانية الروايات مث أوالً
 واآلخـر  موسى يسار على أحدمها فجلس وقال أبومها، تعلم كما وتعلما هارون ابنا وأيتامار العازار ودخل موسى ميني
 مـشتاقني  كـانوا  الذين الناس تعلم مث اخليمة، يف وجلسوا القانونني وتعلموا السبعون املشايخ فدخل هارون ميني على

 الناس على تعلموا ما السبعون املشايخ قرأ مث وقام وايتامار العازار قرأ مث وقام، تعلم ما هارون وقرأ موسى قام مث للتعلم،
 بـين  سـائر  خرجـوا  ما بعد هؤالء أخرب مث جيداً حفظاً وحفظوا مرات أربع القانون هذا الناس هؤالء من كل فسمع
 املـنت  يف األحكـام  وكانت الثاين، اجليل إىل بالرواية معانيها وبلغوا الكتابة بواساطة املكتوب القانون فبلغوا ئيلإسرا

 احلادي الشهر أول يف كلهم إسرائيل بين مجع موسى إن ويقولون حبسبها القانون فقسموا عشر وثالثة ستمائة املكتوب
 وصـل  الذي اإلهلي القانون من قوالً نسي إن أحداً بأن وأمر وته،مب وأخربهم مصر خروج من األربعني السنة من عشر

 ذلـك  ألرفـع  إيل جيـيء  القانون أقوال من قول على اعتراض ألحد كان إن وكذلك ويسألين إيل جييء إليه بواسطيت
 عـشر  الثاين رالشه من السادس إىل عشر احلادي الشهر أول من يعين الباقية حياته إىل بالتعليم مشتغالً وكان االعتراض

 بـأن  بيـده  مكتوبة نسخة عشرة ثالث املكتوب القانون من إسرائيل بين وأعطى املكتوب وغري املكتوب القانون وعن
 لتبقى أيضاً أخرى نسخة الوى بين وأعطى جيل، بعد جيالً بينهم فيما حمفوظة لتبقى نسخة نسخة فرقة فرقة كل أعطى

  .يوشع على اللسانية الروايات أعين املكتوب غريال القانون وقرأ اهليكل يف أيضاً حمفوظة
 املشايخ إىل الروايات هذه موسى موت بعد يوشع وفوض هناك ومات الشهر من السابع اليوم يف نبو جبل على وصعد
 إىل وعـذرا  عـذرا  إىل وباروخ باروخ إىل أرمياء أوصل أن إىل آخر نيب إىل يوصلها نيب فكان األنبياء إىل فوضوا وهم
 يوسـي  إىل وهو خيتان بن يوثي إىل وهو كونوس اينييت إىل أوصل وهو آخرهم صادق مشعون كان الذين العلماء جممع

 طليون وأيب مشايا إىل ومها شطاه، بن ومشعون حيىي بن يهودا إىل ومها برخيا بن ويوشع األريلي نتهان إىل وهو يوسري بن
 جـاءت  إذ اليـدين  على املنجي ربنا أخذ الذي مشعون هو هذا نمشعو أن واملظنون مشعون، ابنه إىل وهو هلل إىل ومها
 وهـو  بولس منه تعلم الذي هو هذا وكملئيل ابنه كملئيل إىل أوصل وهو تطهريها أيام متت ما بعد اهليكل إىل به مرمي

 هـذا  هـودا ي ومجع ابنه، دوش حق يهودا رب إىل وهو ابنه مشعون إىل وهو ابنه كملئيل إىل وهو ابنه مشعون إىل أوصل
  .انتهى مسنا مساه كتاب يف الروايات هذه

 على موسى إىل أوحى اللّه جانب من كله هو فيه ما أن ويعتقدون بليغاً تعظيماً الكتاب هذا يعظمون اليهود إن قال مث(
 تامـاً  رواجاً بينهم رائجاً صار الكتاب هذا صنف ومنذ مثله التسليم واجب هو وهلذا املكتوب القانون مثل سيناء جبل

 القـرن  ابتداء يف والثاين أورشليم يف الثالث القرن يف أحدمها شرحني الكبار علماؤهم عليه وكتب والتدريس، بالدرس
 للمنت التام التوضيح حصل وقد الكمال، اللغة يف كمرا معىن كمراالن، الشرحني هذين من كل واسم بابل يف السادس

 وطاملوت أورشليم طاملوت للتمييز ويقال طاملوت اموع هلذا يقال املنتو الشرح مجع وإذا ظنهم يف الشرحني هذين يف
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 طاملوت كان وملا عنهما خارجة األنبياء كتب اللذين الطاملوتني هذين يف مندرجاً كله اآلن الرائج مذهبهم وكان بابل،
 مـن  األوىل احلصة من السابع ابالب يف هورن وقال انتهى) زائد عندهم بابل طاملوت اعتبار اآلن فلذلك مغلقاً أورشليم

 الكتب متون وشروح املختلفة اليهود روايات على مشتمل كتاب مسنا: (1822 سنة املطبوع تفسريه من الثاين الد
 ذلـك  يف أيـضاً  الروايات هذه أعطاه سيناء طور جبل على التورات موسى أعطى ملا اللّه ان حقه يف وظنهم املقدسة،

 املـشايخ  إىل األنبيـاء  هـؤالء  ومن اآلخرين األنبياء إىل ومنهم ويوشع والعازار هارون ىلإ موسى من ووصلت احلني
 املنجـي  ربنـا  أخذ الذي مشعون هو مشعون وهذا مشعون إىل وصلت أن إىل جيل إىل جيل من وصلت وهكذا اآلخرين

 يف مبـشقة  الثـاين  القرن رآخ يف مجعها وهو املقدس أي دوش حق يهودا إىل ومنه كملئيل إىل منه ووصلت يديه على
 هـذا  عـزة  يكـون  ما وكثرياً اليهود يف مستعمل بطن بعد بطناً الوقت هذا من الكتاب وهذا كتاب، يف سنة أربعني

  .انتهى) املكتوب القانون على زائداً الكتاب
 عـض ب رأي علـى  أورشليم يف كتب الذي أورشليم كمر أحدمها كمرا منهما كل يسمى شرحان مسنا على قال مث(

 يف الـسادس  القـرن  يف كتب الذي بابل كمرا والثاين اخلامس القرن يف فادرمون رأي وعلى الثالث القرن يف احملققني
 إليـه  ويرجعون فيهم، رائجان وتدريسه ودرسه عظيم معترب اليهود عند لكنه الواهية باحلكايات مملوء هذا وكمرا بابل،

 وال التـوراة  كمال الشرح هذا أن وظنهم الكمال، كمرا معىن ألن اكمر ويقال هلم، مرشد بأنه مذعنني مشكل كل يف
 طـاملوت  للمجموع يقال أورشليم كمرا باملنت انضم وإذا آخر، شرح إىل حاجة وال منه، أفضل شرح يكون أن ميكن

  :أشياء أربعة املفسرين هذين حترير من فظهر انتهى،) بابل طاملوت للمجموع يقال بابل كمرا به انضم وإذا أورشليم
 الروح مبرتلة أا ويفهمون عليه زائداً تعظيماً يعظموا ما كثرياً بل كالتوراة اللسانية الرواية يعتربون اليهود أن) األول(

  .األخر الكتب حال فكيف هكذا التوراة حال كان وإذا اجلسد مبرتلة والتوراة
 ألـف  إىل اللـساين  بـاحلفظ  حمفوظة وكانت الثاين القرن آخر يف دوش حق يهودا مجعها الروايات هذه أن) والثاين(

 وانيتـوكس  نـصر  خبت حادثة مثل جسيمة ودواهي عظيمة آفات املدة هذه أثناء يف اليهود على ووقع سنة، وسبعمائة
 عندهم ذلك ومع الثاين، الباب يف عرفت كما الكتب وضاعت احلوادث هذه يف التواتر انقطع حبيث وغريها وطيطوس
  .التوراة من أزيد اعتبارها

 الثـاين  مشعـون  والثـاين  األول كلمئيل مثل واحد واحد برواية مروية الطبقات أكثر يف الروايات هذه أن) والثالث(
 ذلـك  ومع للمسيح املنكرين الكفار أشد من املسيحيني عند وكانوا اليهود عند األنبياء من كانوا ما وهؤالء والثالث،

 مـبىن  يكـون  ال اآلحـاد  برواية املروي الصحيح احلديث وعندنا العقائد وأصل اناإلمي مبىن اليهود عند الروايات هذه
  .العقائد

 اللـسانية  بالرواية حمفوظة كانت هورن قول على الواهية فحكاياته السادس القرن يف كتب ملا بابل كمرا أن) والرابع(
 مجهـور  حـال  اآلن فاعلم بروتستنت ةفرق حمققي باعتراف اليهود حال عرفت فإذا ألفني، من أزيد هي مدة إىل فقط

 الثاين الكتاب من التاسع الباب يف وبروتستنت كاتلك علماء عند معترب تارخيه الذي بيس يوسي قال. املسيحية القدماء
 للحفظ قابلة حكاية نقل كليمنس أن (احلواري يعقوب حال بيان يف 87 الصفحة يف 1848 سنة املطبوع تارخيه من
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 وصـلت  اليت اللسانية الروايات عن احلكاية هذه نقل كليمنس أن والظاهر هذا يعقوب، حال بيان يف السابع كتابه يف
  ).واألجداد اآلباء من إليه
 بناهـا  الـيت  أفسس كنيسة: (123 الصفحة يف أرينيوس قول الثالث الكتاب من والعشرين الثالث الباب يف 2 نقل مث

 الصفحة تلك يف 3 نقل مث) احلواريني ألحاديث إميان ذو شاهد ترجان ةسلطن عهد إىل احلواري يوحنا فيها وأقام بولس
 مث) حمفوظة الصدور يف بقيت حمققة صادقة هي بل بكاذبة ليست حكاية احلواري يوحنا حق يف امسعوا: (كلمينس قول
 عـشر  االثـين  احلواريني مثل املسيح تالميذ: (126 الصفحة يف الثالث الكتاب من والعشرين الرابع الباب يف 4 قال

 كتبـها  الـيت  احلـاالت  أي). املذكورة احلاالت على واقفني غري يكونوا مل آخرين أناس من وكثري رسوالً والسبعني
 قال مث ).الضرورة ألجل كان أيضاً حتريرمها أن اللسانية الرواية من وعلم فقط ويوحنا مىت منهم كتبها لكن (اإلجنيليون

 حـري  هو حاالً الثالث كتابه يف أرينيوس كتب: (132 الصفحة يف الثالث الكتاب من والعشرين الثامن الباب يف 5
 يف الرابـع  الكتاب من اخلامس الباب يف 6 قال مث ).اللسانية بالرواية يوليكارب من احلال هذا إليه ووصل يكتب، بأن

 قال مث ).قليلة مدة بقوا أم نيةاللسا بالرواية ثبت لكنه كتاب يف بالترتيب أورشليم أساقفة حال أر مل: (147 الصفحة
 أذهبـوا  ملـا  أـم  اللسانية بالرواية إلينا وصل: (138 الصفحة يف الثالث الكتاب من والثالثني السادس الباب يف 7

 فقـوى  العـسكريني  حفاظـة  يف ومريابشيا مسيحياً كونه ألجل السباع أيدي بني بإلقائه ليقتلوه الروم إىل اكناثيوث
 كانـت  أو األيام تلك يف منتشرة كانت اليت البدعات عن وأخربهم وأقواله بنصائحه الطريق أثناء يف ةاملختلف الكنائس
 الروايات هذه كتب أن احلفظ زيادة ألجل أيضاً واستحسن قوياً لصوقاً اللسانية بالروايات باللصوق ووصاهم حدثت،
 يف بـبس  يب قـال : (142 الصفحة يف الثالث لكتابا من والثالثني التاسع الباب يف 8 قال مث ).عليها شهادته وأثبت
 زيـادة  ليثبـت  التـام  التحقيق بعد وحفظتها إيل املشايخ من وصلت اليت األشياء مجيع النتفاعكم اكتب كتابه ديباجة
 نـصائح  ويعلمـون  كثرياً يلغون الذين من األحاديث بسماع الزمان قدمي من رضيت ما ألين  عليها بشهاديت حتقيقها
 لقيتـه  ومن الصادق، ربنا من مروية هي اليت احلقة النصائح إال يعلمون ال الذين من األحاديث مسعت بل ضاً،أي أخرى

 تالميذ من آخر شخص أو مىت أو يعقوب أو ثوما أو فيلبس أو بطرس أو اندراوس أن هذا عن سألته املشايخ متبعي من
 مـن  حـصلتها  ما األحباء ألسنة من حصلتها اليت الفائدة نأل قال، ماذا ربنا مريد يوحنا القسيس أو أرستيون أو ربنا

 مشهور الكنيسة مؤرخي من بوس هجيسي: (151 الصفحة يف الرابع الكتاب من الثامن الباب يف 9 قال مث). الكتب
 الـيت  احلـواريني  مـسائل  املصنف هذا وكتب اللسانية بالروايات احلواريني عن نقلها كثرية أشياء تأليفاته عن ونقلت
  ).كتب مخس يف سهلة بعبارة اللسانية بالرواية إليه وصلت

 علـم : (158 الـصفحة  يف بوليكارت حال بيان يف أرينيوس قول الرابع الكتاب من عشر الرابع الباب يف 10 نقل مث
ـ  الباب يف 11 نقل مث ).صادقة مسألة وكانت بالرواية الكنيسة وبلغته احلواريني من تعلمه ما دائماً بوليكارت  سادسال

 الثـاين  أسقفها ريوس إىل اآلن: (201 الصفحة يف وقال الروم أساقفة فهرست أرينوس قول عن اخلامس الكتاب من
 احلـادي  الباب يف 12 نقل مث ).احلواريني من اللسانية والروايات الصدق بواسطتها إلينا وصل اليت السلسلة من عشر
 وألن كربسين لظن بل الرفعة لطلب الكتب هذه كتبت ما: (206 الصفحة يف كليمنس قول اخلامس الكتاب من عشر
 تعلمتـها  ما بعد معظماً ا صرت اليت اإلهلامية للمسائل شروح كأا التفسري طريق على مجعتها لنسياين ترياقات تكون
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 أحدمها كان كريشيا ميكنيا يف يقيم كان الذي والثاين يونان يف كان الذي كوس بوين ومنهم املباركني، الصادقني من
 فلسطني أهل من عربانياً منهم وواحد أشورياً منهم  واحد كان املشرق سكان من الباقون وكان مصرياً واآلخر سريانياً
 بعده آخر شيخاً طلبت وما كلهم، املشايخ من أفضل وكان مصر يف خمتفياً كان خدمته إىل آخر وصلت الذي والشيخ

 ويوحنـا  ويعقـوب  بطرس من منقولة هي اليت الصادقة الروايات حفظوا شايخامل وهؤالء منه أفضل كان ما أحداً ألن
  ).جيل بعد جيالً وبولس

 األحاديث هذه اللّه بفضل مسعت: (219 الصفحة يف أرينيوس قول اخلامس الكتاب من العشرين الباب يف 13 نقل مث
 البـاب  يف 14 قـال  مث ).بالديانة أكررها ينأ األيام قدمي من وعاديت القرطاس يف ال صدري يف وكتبتها التام باإلمعان

 بالروايـة  إليـه  وصلت رواية األسقف كراتيس بويل كتب: (222 الصفحة يف اخلامس الكتاب من والعشرين الرابع
 اخلـامس  الكتاب من والعشرين اخلامس الباب يف 15 قال مث ).الروم وكنيسة وكتر إىل أرسله الذي كتابه يف اللسانية

 توملـائي  وأسـقف  اسـور  كنيسة وأسقف فلسطني أساقفة من وكاسيوس ويوفلوس ناركثوس (:226 الصفحة يف
 يف إليهم وصلت اليت الرواية حق يف كثرية أموراً قدموا األساقفة هؤالء مع جاؤوا الذين اآلخرون واألشخاص كالروس

 إىل نقولـه  أرسـلوا  أن الكتاب آخر يف وكتبوا جيل بعد جيالً اللسانية بالرواية منقولة احلواريني من الفصح عيد باب
 مـن  عـشر  الثالث الباب يف 16 قال مث ).الفرار موضع سريعاً املستقيم الصراط عن يضلون للذين يبقى لئال الكنائس
 أنـه : (246 الصفحة يف احلواريني تابعي أتباع من كان الذي اسكندريانوس كليمنس حال بيان يف السادس الكتاب

 مسعتـها  اليت الروايات اآلتية، األجيال لنفع أكتب أن مين طلبوا األحباء أن الفصح عيد بيان يف ألف الذي كتابه يف قال
 رسالته يف ايفريكاتوس: (263 الصفحة يف السادس الكتاب من والثالثني احلادي الباب يف 17 قال مث ).األساقفة من
 باعتبـار  املسيح نسب يف ولوقا مىت بياين بني طبيقالت يبني ارستيديس إىل أرسلها وكان احلني هذا إىل موجودة هي اليت

  .كالمه انتهى) واألجداد اآلباء من إليه وصلت اليت الرواية
 كتابه يف كاتلك ملتر جان وقال عظيماً اعتباراً الرواية يعتربون كانوا املسيحية القدماء أن عشر السبعة أقواله من وعلم
 أن أيـضاً  قبل فيما كتبت إين( :برون جيمس إىل أرسلها اليت العاشرة رسالته يف 1843 سنة دريب بلد يف طبع الذي
 املقدسـة  الكتـب  يعين مكتوب، غري أو كان مكتوباً أعم بل فقط مكتوب هو الذي اللّه كالم ليس كاتلك إميان مبىن

 اخلامس الباب يف قال أرينيوس أن (2 الرسالة تلك يف قال مث ).به كاتلك كنيسة شرحتهما ما على اللسانية والروايات
 اليت اللسانية الروايات عن كنيسة كل يف يتفحصوا أن من سهل أمر احلق لطاليب يوجد ال إنه كتابه من الثالث الد من
 مـن  الثالث الباب يف قال أرينيوس أن: (3 الرسالة تلك يف قال مث ).كله العامل يف وأظهروها احلواريني عن منقولة هي

 كنـائس  متحدة، موضع كل يف اللسانية الرواية حقيقة لكن خمتلفة، كانت وإن األقوام ألسنة أن كتابه من األول الد
: 4 الرسـالة  تلك يف قال مث ).وليبيا ومصر واملشرق وأسبانيا فرانس لكنائس والعقائد التعليم يف خمالفة ليست اجلرمن

 فلـذلك  التطويـل  إىل يفضي كلها الكنائس سالسل حترير كان وملا الثالث الد من الثاين الباب يف قال أرينيوس إن(
 كلـها  والكنـائس  وبولس بطرس وبناها جداً ومشهورة وعظيمة قدمية هي اليت الروم كنيسة وعقيدة رواية إىل نرجع
 :5 الرسـالة  تلك يف قال مث ).فيها حمفوظة كلها جيل بعد جيالً احلواريني عن  املنقولة اللسانية الروايات ألن هلا موافقة

 أما إنه فنقول لنا الكتب يتركوا مل احلواريني أن فرضنا ولو الرابع الكتاب من والستني الرابع الباب يف قال أرينيوس أن(
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 الذين للناس سلموها وكانوا احلواريني عن منقولة هي اليت اللسانية بالرواية ثبتت اليت األحكام نطيع أن علينا الزماً كان
  ).واملداد احلروف استعمال بال باملسيح آمنوا الذين الوحشيون حبسبها يعمل اليت هي اتالرواي وهذه للكنيسة سلموها

 و 36 الصفحة يف رهنان بلد يف وطبع البدعة أهل لرد ألفه الذي كتابه يف قال ترتولني إن: (6 الرسالة تلك يف قال مث
 املكتوبـة  املقدسـة  الكتب غري ليس إنه ويقولون ويستدلون املقدسة بالكتب يتمسكون أم البدعة أهل عادة إن: 37
 ويوقعـون  شبكام، يف الضعفاء ويلقون األقوياء احليلة ذه ويعجزون حبسبه، ويقال اإلميان، مبىن جيعل ألن قابالً شيئاً

 احثـة املب على تترتب ال ألنه املقدسة بالكتب مستدلني يناظروا أن أبداً هؤالء جتيزوا ال نقول ولذا الشك، يف املتوسطني
 املقدسـة  الكتـب  إىل الرجوع طريقة فلذلك خاليني والبطن الدماغ يصري أن غري ما فائدة املقدسة بالكتب تكون اليت

 األمـر  هذا يكن مل ولو الناقص، الوجه على يكون شيء حصل وإن الكتب، هذه من أمر انفصال حيصل ال ألنه غلط،
 أي وبلـغ  النـاس  أي مـن  عالقتها املقدسة الكتب أن أوالً حيقق أن أيضاً الصورة تلك يف املباحثة طريقة كانت أيضاً

 الـدين  أحكـام  فيه يوجد الذي املوضع ألن مسيحيني، بسببها صرنا اليت الرواية وقت أي يف شخص أي إىل شخص
 تلـك  يف قـال  مث .لـسانية  هي اليت املسيحي الدين روايات ومجيع ومعانيه اإلجنيل صدق فيه يوجد وعقائده املسيحي

 يف الكـالم  إن يقولـون  مث املقدسة الكتب عن ينقلون الذين الناس نعترب أن بنا يليق ال إنه قال أرجن إن: (7 لرسالةا
 بروايـة  اللّه كنائس إلينا بلغ ما غري نعتقد أو الكنيسة يف اليت األوىل الرواية نترك أن بنا يليق ال ألنه فيه فانظروا بيتكم

 بعـضها  أخذت ا يوعظ الكنيسة يف حمفوظة الكثرية املسائل أن باسليوس كتب: 8 الرسالة تلك يف قال مث ).مسلسلة
 الـشريعة  علـى  ما وقوف له كان ومن مساوية، الدين يف وقوما اللسانية الروايات من وبعضها املقدسة الكتب من

ـ  الـذي  كتابه يف فانيس أيب قال: الرسالة تلك يف قال مث ).هذا على يعترض ال العيسوية  املبتـدعني  مقابلـة  يف هألف
 كريزاستم إن: (19 الرسالة تلك يف قال مث ).املقدسة الكتب يف توجد ال األشياء مجيع ألن اللسانية الرواية ولنستعمل

 أن صـراحة  هـذا  من ظهر تسالونيقي أهل إىل الثانية الرسالة من الثاين الباب من عشر الرابعة 3 اآلية شرح يف صرح
 يف متساويتان وكلتامها أيضاً التحرير بدون كثرية أشياء بلغوا بل التحرير، بواسطة إلينا كلها ألشياءا يبلغوا مل احلواريني
  ).عليه زائداً نطلب فال اللسانية بالرواية شيء ثبت وإذا اإلميان، منشأ الكنيسة رواية أن فلنالحظ ولذلك االعتبار

 مل وإن أنـه  املبتدعني من االصطباغ له حصل الذي صالشخ حق يف كتب اكستائن إن: (11 الرسالة تلك يف قال مث
 تـسلم  الكثرية األشياء ألن اللسانية الرواية من أخذ الرسم هذا أن فليالحظ لكنه الباب هذا يف التحريري السند يوجد

: لقـا  سنت وان األسقف إن: (12 الرسالة تلك يف قال مث ).مبكتوبة ليست وهي قرروها احلواريني أن العامة الكنيسة
 أن عـشر  االثـين  أقوالـه  من وعلم .كالمه انتهى) العامة الكنيسة رواية وفق على املقدسة الكتب املبتدعون فليفسر

 كاتلـك  من الثالث الد من 64 الصفحة ويف. القدماء عند معتربة وكانت كاتلك فرقة إميان مبىن اللسانية الروايات
 والروايـة  احلـديث  معونـة  بدون يفهم ال املقدس الكالم منت أن على كثرية شواهد قدسي موسى رب أورد: (هرلد

  ).وقت كل يف القاعدة ذه كاتلك مشايخ واقتدى اللسانية،
 وعلموهـا  احلواريـون  بناها اليت الكنائس إىل احلواريني املسيح علم الذي الشيء إلدراك فلريجع ترتولني وقال] (2[

 واألحاديـث  الروايات تعظيم عندهم اليهود أن املذكورة العبارات هذه من فعلم .انتهى اللسانية وروايام بتحريرام
 وبـويل  وبوليكـارب  بـوس  وهجيسي وأرينيوس كليمنس مثل املسيحية القدماء مجهور وأن التوراة، تعظيم من أزيد
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 وأرجـن  وترتـولني  وايفريكـانوس  اسكندريانوس وكليمنس وكالروس وكاسيوس ويوفلوس وتاركثوس كراتيس
 اللـسانية  الروايـات  يعظمـون  كـانوا  وغريهم، األسقف سنت وون واكستاين وكريزاستم فانيس وأيب وسوباسلن

 وصف يف قال وكليمنس قوياً، تشبثاً اللسانية بالروايات التشبث عمره آخر يف وصاياه من كان واكناثيوس ويعتربوا،
 قـال  فـانيس  وأيب جيل، بعد جيالً وبولس ناويوح ويعقوب بطرس عن املروية الصادقة الروايات حفظوا إم مشاخيه
 التام باإلمعان اللّه بفضل األحاديث مسعت قال وأرينوس الكتب، من حصلتها ما األحياء ألسنة من حصلتها اليت الفائدة
 يبلطـال  يوجد ال أنه أيضاً وقال بالديانة، دائماً أكررها أين األيام قدمي من وعاديت القرطاس، يف ال صدري يف وكتبتها

 العامل يف وأظهروها احلواريني عن منقولة هي اليت اللسانية الروايات عن كنيسة كل يف يتفحصوا أن من أسهل أمر احلق
 ثبتت اليت األحكام نطيع أن علينا الزماً كان أما إنه فنقول لنا الكتب يتركوا مل احلواريني أن فرضنا لو أيضاً وقال كله،

 قـال  وباسـليوس  األحاديث، منكري على يلومان وترتولني وارجن احلواريني، عن ولةمنق هي اليت اللسانية بالروايات
 كلتامهـا  قـال  وكريزاستم القوة، يف متساويتان كلتامها األحاديث من واملأخوذة املقدسة الكتب من املأخوذة املسائل

 واكـستائن  عليه، زائداً نطلب فال انيةاللس بالرواية شيء ثبت وإذا اإلميان، منشأ الكنيسة ورواية االعتبار يف متساويتان
 ال اجلميـع  رد أن فاإلنصاف مبكتوبة، ليست وإا قرروها احلواريني أن العامة الكنيسة تسلم الكثرية األشياء أن صرح
  .اآلية يف أيضاً إجنيلهم األمر هذا ويكذب وجهل، تعصب عن خيلو

 فكـان  انفراد، على وإما يكلمهم يكن مل مثل وبدون( :كذاه مرقس إجنيل من الرابع الباب من والثالثني الرابعة] 1[
 إىل حمتاجني احلواريون يكون وأن مروية، بعضها أو كلها التفسريات هذه يكون ال أن ويبعد) شيء كل لتالميذه يفسر

  .كذلك يكونون ال ومعاصرونا التفسري
 يسوع صنعها كثرية أخرى وأشياء( :هكذا نايوح إجنيل من والعشرين احلادي الباب من والعشرون اخلامسة واآلية] 2[

 والغلو املبالغة عن خيل مل وإن اإلجنيل وكالم املكتوبة، الكتب يسع نفسه العامل أن أظن فلست واحدة واحدة كتبت إن
 يكـون  ال أن ويبعـد  غريها، أو كانت معجزات املسيح أفعال مجيع يشمل كثرية أخرى وأشياء قوله أن شك ال لكنه
  ).اللسانية بالرواية روياًم منها شيء

 األخـوة  أيهـا  إذن فـاثبتوا ( :هكذا تسالونيقي أهل إىل الثانية الرسالة من الثاين الباب من عشر اخلامسة واآلية] 3[
 صـراحة  يدل برسالتنا، أم بالكالم كان سواء وقوله). برسالتنا أم بالكالم كان سواء تعلمتموها اليت بالتعاليم ومتسكوا

 عنـد  معتربين كالمها يكون أن بد فال مشافهة، بالكالم وبعضها التحرير بواسطة إليهم وصلت شياءاأل بعض أن على
  .عرفت ما على املوضع هذا شرح يف كريزاستم صرح كما املسيحيني

 طبوعةامل العربية الترمجة يف فورنيثوس أهل إىل األوىل الرسالة من عشر احلادي الباب من والثالثني الرابعة اآلية ويف] 4[
  :هكذا 1844 سنة

 جـاء  عندما شفاهاً ا أوصاهم الباقية األشياء هذه أن البني ومن) إليكم قدمت إذا ا فسأوصيكم األشياء سائر فأما(
  .مروياً منها شيء يكون ال أن ويبعد تكتب مل وهذه إليهم

 الذي الصحيح الكالم بصورة متسك( :اهكذ تيموثاوس إىل الثانية الرسالة من األول الباب من عشر الثالثة واآلية] 5[
  .شفاهاً األشياء بعض مسع أنه على يدل مين مسعته الذي فقوله). يسوع املسيح يف اليت واحملبة اإلميان يف مين مسعته
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 يكونون أمناء أناساً أودعه كثريين بشهود مين مسعته وما :هكذا املذكورة الرسالة من الثاين الباب من الثانية واآلية] 6[
 يعلم وأن منه، مسعها اليت األحاديث األمناء األناس يعلم أن تيموثاوس يأمر مقدسهم فهنا) أيضاً آخرين يعلموا أن كفؤاً
  .مروية الروايات هذه تكون أن بد فال آخرين أناساً األمناء

 أن أرجو ألين وحرب بورق يكون أن أرد مل إليكم ألكتب كثري يل كان إذ( :هكذا ليوحنا الثانية الرسالة آخر ويف) 7(
  ).كامالً فرحنا يكون لكي بالفم وأتكلم إليكم آيت
 أن أرجو ولكنين وقلم حبرب إليك أكتب أن أريد لست لكنين ألكتبه كثري يل وكان( :هكذا الثالثة الرسالة آخر ويف] 8[

 أن ويبعد وعد ما على كثرية ءأشيا املشافهة يف قال يوحنا أن على تدالن اآليتان فهاتان ،)بالفم فنتكلم قريب عن أراك
 األحاديث اعتبار بروتستنت فرقة من أنكر من أن ذكرنا مما فظهر. برواية مروية بعضها أو كلها األشياء هذه تكون ال

 وهو القدماء، من علمائه وجلمهور املقدسة لكتبه خمالف وقوله عنيد، متعسف أو جاهل إما فهو املسيحية امللة يف مطلقاً
 أن مثـل  فرقته هوسات من كثري يف اعتبارها من له بد ال ذلك ومع القدماء، بعض قول على املبتدعني ةزمر يف داخل
 وأنـه  واحد، وأقنوم طبيعتني ذو املسيح وأن واالبن، األب من منشق القدس الروح وأن اجلوهر، يف لألب مساٍو االبن

 يف بعينها توجد ال الكلمات هذه أن مع هوسام، من هاوغري اجلحيم، نزل مات ما بعد وأنه وإنسانية، إهلية إرادتني ذو
 كتبـه  أجزاء من كثري ينكر أن عليه يلزم وأيضاً والتقليدات، األحاديث من إال األمور هذه اعتقدوا وما اجلديد، العهد

 اللـسانية  اتبالرواي كتبت ألا احلواريني، أعمال كتاب من باباً عشر وتسعة ولوقا مرقص إجنيل ينكر أن مثل املقدسة
 التاسـع  إىل والعشرين اخلامس من أبواب مخسة ينكر أن ومثل األول، الباب يف عرفت كما بالوحي وال باملشاهدة ال

 زمـان  بـني  وما بينهم، جارية كانت اليت اللسانية الروايات من حزقيا عهد يف مجعت ألا األمثال سفر من والعشرين
  .سنة وسبعني ئتنيما مدة السالم عليه سليمان وموت اجلمع
 أصـدقاء  اسـتكتبتها  اليت سليمان أمثال أيضاً هذه :هكذا املذكور السفر من والعشرين اخلامس الباب من األوىل اآلية

 هذا آخر يف أن يعلم: (اآلية هذه شرح ذيل 1851 سنة املطبوع تفسريه يف املفسر كالرك آدم قال) يهوذا ملك حزقيا
 األمثال هذه فجمعوا سليمان عهد من جارية كانت اليت اللسانية الروايات من السلطان حزقيا بأمر مجعت أمثاالً السفر
 يف كانوا الذين األنبياء من وغريمها وشنيا أشعيا حزقيا بأحباء املراد يكون أن وميكن السفر، هذا ضميمة وجعلوها منها
 مجعـت  فقوله انتهى،) املقدس بالكتاب ضموها كيف وإال سنداً الباقي السفر مثل الضميمة تلك فتكون. العهد ذلك
 احتمال جمرد ألنه مردود إخل، املراد يكون أن وميكن وقوله قلت، فيما صريح اللسانية الروايات من السلطان حزقيا بأمر
 ضـموها  كيـف  وقولـه  بالغيب، ورمجاً احتماالً يقول بل سند عنده وليس الكامل السند بدون املخالف على يتم ال

 سـنداً  التـوراة  صارت فإذا التوراة، اعتبار من أزيد الروايات اعتبار عندهم كان اليهود ألن مردود، دساملق بالكتاب
 معتربة بابل كمرا قصص صارت وكذا تقريباً، سنة وسبعمائة ألف بعد املشايخ روايات من مجعت أا مع معترباً عندهم

 أنـصف  ولقد سنة، وسبعني مائتني بعد مجعت اليت خلمسةا األبواب اعتبار من مانع فأي سنة، ألفي بعد مجعت أا مع
 الد من 63 الصفحة يف املكتوب مثل معتربة أيضاً اللسانية الروايات أن واعترف بروتستنت علماء من احملققني بعض
 هـذا  إن كتابه من 73 الصفحة يف قال بروتستنت فضالء من هو الذي داكتربريت إن( :هكذا هرلد كاتلك من الثاين
 اللـسانية  بالرواية احلواريني وتابعي األولني األساقفة إىل مفوضاً صار العيسوي الدين أن املقدسة الكتب من ظاهر األمر
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 أو بولس كتاب كان سواء مقدس كتاب من يثبت وال املتأخر، اجليل إىل ويفوضوه عليه، حيافظوا بأن مأمورين وكانوا
 ال أنـه  منه يفهم قانوناً وجعلوا النجاة، يف دخل هلا اليت األشياء مجيع  نفردينم أو متفقني كتبوا أم احلواريني من غريه

 بولس ترى املذكور الكتاب من 33 و 32 الصفحة يف وقال املكتوب، غري النجاة يف دخل له ضروري شيء فيه يوجد
 والويـل  أيضاً اللسانية الرواية بواسطة بلغوا كذلك التحرير بواسطة األحاديث إلينا بلغوا كما أم احلواريني من وغريه
 مـون  أسقف وقال. داكتربريت كالم انتهى كاملكتوب، سند اإلميان أمر يف العيسوية واألحاديث حيفظوما، ال للذين
 مـن  أزيـد  اللـساين  احلواريني تقرير أن بروتستنت من أحد ينكر وال كمكتوبام سند احلواريني أحاديث إن: (نيك

 الـيت  اللسانية بالرواية يزول بقانوين ليس إجنيل وأي قانوين إجنيل أي أن الرتاع هذا إن: (رهو جلنك وقال) حتريرهم
 و 180 الصفحة يف كاتلك أنكلس طامس القسيس وقال. هرلد كاتلك كالم انتهى) نزاع لكل اإلنصاف قاعدة هي

ـ  سيك ماين أسقف يشهد: (1851 سنة املطبوع الصدق مبرآة املسمى كتابه من 181  أن بروتـستنت  علمـاء  نم
) عملـها  ومـا  موضع يف بينها ما املقدس الكتاب أن حقها يف ويقبل ا الكنيسة وتؤمر الدين يف اللّه قررها أمر ستمائة
  .بروتستنت فرقة عند التسليم وواجبه اللسانية بالرواية ثبتت أمر ستمائة الفاضل هذا اعتراف فعلى. انتهى

 النـاس،  ألكثـر  حمفوظاً يكون بشأنه املهتم أو العجيب األمر أن الصحيحة بالتجربة ظاهر األمر هذا): الثانية الفائدة(
 واحد طعام أكل على متعودين يكونون ال الذين الناس سألت إذا ولذلك االهتمام، لعدم غالباً حمفوظاً يبقى ال وخالفه
 األمـر  ـذا  االهتمام لعدم غالباً رهمألكث حمفوظاً يكون ال أمس قبل أو أمس أكلتم ماذا خمصوصة أطعمة أو خمصوص

 الذي الكوكب حال عن سألت وإذا العامة واألقوال العامة، األفعال أكثر يف احلال وهكذا عظيماً أو عجيباً كونه وعدم
 وكـان  املـيالد  من 1843 سنة مارس وشهر اهلجرة من 1259  سنة صفر شهر يف وظهر األذناب ذوات من كان

 وعامـه  ظهـوره،  شهر يكن مل وإن ناظريه من للكثريين حمفوظاً يكون الطول غاية يف وكان رشه إىل اجلو يف ظاهراً
 الـشديدة  واحملاربات العظيمة الزالزل حال وكذلك سنة وعشرين إحدى من أزيد مدة عليه مضت وقد هلم حمفوظني
 أيضاً العصر هذا يف القرآن حفاظ من فيهم يوجد قرن، كل يف القرآن حبفظ املسلمني اهتمام كان وملا النادرة، واألمور

 يف الفتـور  ووقـع  املمالك أقطار أكثر من اإلسالم أهل سلطنة زالت وإن كلها اإلسالمية الديار يف ألف مائة من أزيد
 فقـط  األزهر اجلامع يف وليدخل فليجرب املسيحيني من األمر هذا يف شاكاً كان ومن أقطارهم أكرب يف الدينية األمور
 جيـد  ال مـصر  قرى تتبع ولو التام، بالتجويد حفظوه الذين القرآن حفاظ من حافظ ألف من أكثر قتو كل يف فيجد
 أيـضاً  مـصر  أهل من واحلمارين البغالني من كثرياً ووجد القرآن حفاظ عن خالية تكون اإلسالم أهل قرى من قرية

 واألسـاقفة  البابـا  علـى  الباب هذا يف ونفائق والبغالني احلمارين هؤالء أن البتة اعترف أنصف فإن للقرآن، حافظني
 القـرون  عـن  فضالً املسيحيني، يف العلم شيوع زمان هو الذي الزمان هذا يف وغرباً شرقاً يوجدون الذين والقسوس

 على القرون تلك يف العلماء شعار مبرتلة فيها اجلهل كان اليت عشر اخلامس اجليل إىل السابع اجليل من املسيحية السالفة
 كليهمـا  أو التوراة أو اإلجنيل حفاظ من عشرة كلها أوربا ديار مجيع يف يوجد ال أنه وظين بروتستنت، علماء فاعترا
 قـول  األوىل الفائدة يف عرفت وقد للقرآن، واحلمارين البغالني هؤالء حفظ لكليهما أو ألحدمها حفظهم يساوي حبيث

 قـدمي  من وعاديت قرطاس يف ال صدري يف وكتبتها التام معانباإل األحاديث هذه اللّه بفضل مسعت: (قال أنه أرينيوس
 كـل  يف متحدة اللسانية الرواية حقيقة لكن خمتلفة كانت وإن األقوام ألسنة: (أيضاً وقال ).بالديانة أكررها أين األيام
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 وقـال  ).ليبيـا و ومصر واملشرق وأسبانيا فرانس لكنائس والعقائد التعليم يف خمالفة ليست اجلرمن كنائس فإن موضع،
 مكتوبـة  عقيدة عندهم كان ما املسيحية القدماء: (1848 سنة املطبوع كليسيا تاريخ من الثالث الباب يف ميور وليم
 تعليمـاً  املسيحية امللة يف يدخلون كانوا وللذين لألطفال تعلم وكانت للنجاة ضروري اعتقادها اليت اإلميان عقائد من

 غـري  فيها وجدوا وما مطابقة وجدوها وقابلوها بالكتابة ضبطوها ملا مث وبعداً، قرباً دةمتح كانت العقائد وهذه لسانياً،
 يكـون  بشأنه مهتماً يكون الذي األمر أن فعلم كالمه، انتهى) املطلب أصل يف فرق كان وما اللفظي القليل االختالف

 سـنة  ومثانني ومائتني ألف مدة مضت وقد القرآن يف ظاهر األمر وهذا طويلة، مدة مبرور خلل فيه يتطرق وال حمفوظاً
 الرجـال،  من ألوف صدور بواسطة أيضاً قرن كل يف حمفوظ فكذلك قرن كل يف الكتابة بواسطة حمفوظ أنه كما وهو

 عـوامهم،  عـن  فـضالً  وخواصـهم  علمائهم كبار حال الحظنا لو حبيث أيضاً الزمان هذا يف املسيحيني فرق وأكثر
 كتابـه  خامتـة  يف بروتـستنت  علماء من مشاقة ميخائيل املعلم قال املقدسة، كتبهم تالوة هلم حيصل ال أنه وجدناهم

 كهنـة  مـن ) كاهناً سألت يوم ذات أنين: (316 الصفحة يف 1849 سنة املطبوع اإلجنيل طاعة إىل بالدليل املسمى
 مجلة ورمبا أحياناً يقرأ كان إنه فقال حياته مدة يف قرأه مرة وكم املقدس الكتاب مطالعة عن بالصدق جييبين أن (كاتلك
 أن خيلـو  وال فيـه،  املطالعة فرصة له يبق مل الرعية خدمة يف اماكه ألجل سنة عشرة اثنيت منذ ولكن يقرأها مل أسفار
 الكتـب  مطالعة عن املنع يف إرشادهم إىل ينقادون ذلك مع ولكنهم االكلريس هؤالء جهالة يعرفون الشعب من كثريين
  .بلفظه كالمه انتهى) إليها ترشدهم اليت املفيدة

  
 اللّـه  رسول قول كان وملا سنفصله الذي الوجه  على اإلسالم أهل عند معترب أيضاً الصحيح احلديث) الثالثة الفائدة(

 ناثنا رواه متواتر) النار من مقعده فليتبوأ متعمداً علي كذب فمن علمتم ما إال عين احلديث اتقوا (وسلم عليه اللّه صلى
 اهتمـامهم  وكان األول، القرن من النبوية باألحاديث مهتمني اإلسالم أهل كان. املبشرة العشرة منهم صحابياً وستون

 اهتمـام  مـن  أشـد  قـرن  كل يف القرآن حفظ يف اهتمامهم أن كما املسيحيني اهتمام من أزيد األحاديث حفظ يف
 التام االحتياط منها األعذار لبعض عهدهم يف الكتب يف ايدونوه مل الصحابة لكن املقدسة، كتبهم حفظ يف املسيحيني

 اللّـه  رمحهم وغريهم وسعيد صبيح بن والربيع كالزهري الصحابة وتابعو اللّه، بكالم الرسول كالم خيتلط ال أن ألجل
 على التابعني تبع ضبط حسناً الترتيب هذا كان وملا الفقه، أبواب ترتيب على مرتبة كتبوها ما لكنهم تدوينها يف شرعوا

 حممد أبو وصنف املدينة، يف املوطأ صنف اهلجرة من وتسعني مخس سنة ولد الذي اللّه رمحه مالك فاإلمام الترتيب، هذا
 بن ومحاد الكوفة، يف الثوري وسفيان الشام، يف األوزاعي بن الرمحن وعبد مكة، يف جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد

 من غريها وترك الصحيحة األحاديث ذكر على فيهما واقتصرا صحيحيهما ومسلم اريالبخ صنف مث البصرة، يف سلمة
 به يعلم الرجال أمساء يف الشأن عظيم فن صنف وقد عظيماً اجتهاداً األحاديث أمر يف احملدثون األئمة واجتهد الضعاف،

 األحاديـث  الصحاح صحابأ من كل وروى واحلفظ، الديانة يف حاله كان كيف بأنه احلديث رواة من راو كل حال
 رسول إىل وسائط بثالث تصل ثالثيات البخاري أحاديث وبعض وسلم، عليه اللّه صلى اللّه رسول إىل منهم باإلسناد

] 3 [الواحـد  وخـرب ] 2 [ومشهور] 1 [متواتر أقسام ثالثة إىل الصحيح احلديث وينقسم. وسلم عليه اللّه صلى اللّه
 ومقـادير  الـصالة  ركعات أعداد كنقل مثاله الكذب، على توافقهم العقل جيوز ال عةمجا عن مجاعة نقله ما فاملتواتر
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 التـابعني  تبـع  عصر أو التابعني عصر يف اشتهر مث اآلحاد كأخبار الصحابة عصر يف كان ما واملشهور. وحنومها الزكاة
 عن واحد نقله ما الواحد وخرب. لزناا باب يف كالرجم كاملتواتر، فصار األخريين العصرين أحد يف بالقبول األمة وتلقته
 واملـشهور  كفـراً،  إنكاره ويكون القطعي العلم يوجب منها واملتواتر واحد، عن مجاعة أو مجاعة عن واحد أو واحد

 ال العمل يف ويعترب املذكورين العلمني أحد يوجب ال الواحد وخرب وفسقاً، بدعة إنكاره ويكون الطمأنينة علم يوجب
 وال يتـرك  وإال التأويل، أمكن إن يؤول نقلياً أو كان عقلياً القطعي الدليل خالف وإذا. الدين وأصول ئدالعقا إثبات يف

 نزل كما بالتواتر منقول كله القرآن أن األول: أوجه بثالثة والقرآن الصحيح احلديث بني والفرق. العقلي بالدليل يعمل
 نقلـه  ألن الصحيح احلديث خبالف له، مرادف آخر بلفظ لفظاً ناقلوه بدل وما وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول على
 يلـزم  متـواتراً  كله كان ملا القرآن أن والثاين كالمهم، وأسلوب العرب بلغة املاهر الثقة للناقل جائزاً كان أيضاً باملعىن
 املـشهور  دون املتواتر وهو منه قسم بإنكار إال الكفر يلزم ال فإنه الصحيح احلديث خبالف أيضاً منه مجلة بإنكار الكفر
 خبـالف  معجـزة،  عبارته وكون الصالة كصحة أيضاً ونظمه القرآن بألفاظ تتعلق األحكام أن والثالث الواحد، وخرب

 اعتبارنـا  مـن  يلـزم  ال أنه لك حتقق الثالثة الفوائد يف ذكرت ما عرفت وإذا. بألفاظه األحكام تتعلق ال فإنه احلديث
  واالستبعادات القبائح من شيء ملذكورا بالطريق الصحيح احلديث

 
 

  .األحاديث على الواردة القسيسني شبهات دفع يف: الرابع الفصل
  :شبهات مخس وهي 
  
. حقـه  يف لشهادم اعتبار وال وأصحابه وأقرباؤه وسلم عليه اللّه صلى حممد أزواج احلديث رواة أن) األوىل الشبهة(
 األناجيل هذه يف املندرجة وأقواله املسيحية احلاالت رواة إن يقال بأن تغري دىنبأ عليهم ترد الشبهة هذه أن) واجلواب(
 أن حيتمـل  إنه قالوا وإن حقه، يف لشهادم اعتبار وال وتالميذه النجاري يوسف اجلعلي وأبوه السالم عليهما عيسى أم

 صلى ألنه ساقط االحتمال هذا إن قلت الدنيوية، الرياسة ألجل كان وأصحابه وسلم عليه اللّه صلى حممد أقارب إميان
 مبـتلني  أيضاً كانوا عنهم اللّه رضي وأصحابه الكفار إيذاء من األمل غاية يف كان سنة عشرة ثالث إىل وسلم عليه اللّه

 إىل منـهم  أحد يتخيل أن يتصور وال واملدينة، احلبشة إىل وهاجروا األوطان تركوا حىت املذكورة املدة إىل إيذائهم بغاية
 مـن  مسعوا وكانوا صيادين، مساكني كانوا ألم أيضاً احلواريني يف قائم االحتمال هذا أن على الدنيا، طمع املدة هذه

 بـه  آمنوا املوعود املسيح هو أنه السالم عليهما مرمي بن عيسى ادعى فلما الشأن، عظيم سلطاناً يكون املسيح أن اليهود
: الـسالم  عليه عيسى وعدهم وملا واالصطياد الشبكة مشقة عن وينجون جلليلة،ا املناصب باتباعه هلم حيصل أنه وفهموا

 هـو  كمـا ) عشر االثين إسرائيل أسباط تدينون سريراً عشر اثين على أيضاً أنتم جتلسون السرير على جلست إذا بأين(
 مائـة  جيـد  شـيئاً  لاإلجني وألجل ألجلي ترك من أن: (وعدهم وكذا. مىت إجنيل من عشر التاسع الباب يف به مصرح
 مـرقس،  إجنيل من العاشر الباب يف به مصرح هو كما ،)اآليت الدهر يف األبدية احلياة وجيد الزمان هذا يف اآلن ضعف
 منـهم  فات وإن إسرائيل أسباط من سبط على منهم كل حيكم سالطني يصريون أم فتيقنوا أخر، بأشياء وعد وكذا
 طلـب  حـىت  األمـر  هذا أذهام يف ورسخ الشيء، هذا ضعف مائة بدله دنياال هذه يف هلم حيصل اتباعه ألجل شيء
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 جيلـس  بـأن  العظمـى  الوزارة منصب - اإلجنيلني رواية اختالف على - أمهما طلبت أو زيدي، ابناً ويوحنا يعقوب
ـ  العشرين الباب يف به مصرح هو كما ملكوته يف يساره على واآلخر السالم عليه عيسى ميني على أحدمها  إجنيـل  نم

 بل الدنيا هذه يف ضعف مائة وال اخليالية السلطنة هلم حتصل مل أنه رأوا ملا لكنهم مرقس، إجنيل من العاشر والباب مىت،
 ورأوا موضع، إىل موضع من ويفر اليهود من خياف كان كما مسكني وهو الدنياوية الدولة من شيء أيضاً له حيصل مل
 مـاء،  الظمـآن  حيسبه كسراب املذكورة واملواعيد خطأ كان فهمهم أن تنبهوا هويقتلو يأخذوه أن صدد يف اليهود أن

 شـرط  علـى  اليهود من أخذها درمهاً بثالثني املوهومة األضعاف وهذه اخليالية السلطنة هذه بدل منهم واحد فرضي
 الـذي  وأعظمهم ينياحلوار أرشد ولعنه مرات، ثالث وأنكروه وفروا اليهود أخذه ما حني سائرهم وتركه هلم، تسليمه

 متخيالم من مطلقاً آيسني وصاروا أعرفه، ال أين وحلف بطرس، حضرة أعين وخليفته خرافه وراعي كنيسة مبىن كان
 يف سـالطني  يصريون أم وظنوا أخرى مرة رجاؤهم رجع القيام بعد أخرى مرة رأوه ملا مث زعمهم على صلب ما بعد
 يف بـه  مصرح هو كما (إسرائيل، إىل امللك ترد الوقت هذا يف هل: قائلني دهصعو وقت يف جمتمعني فسألوه املرة هذه

 هلـم  حتصل مل اليت الدنياوية السلطنة من أعظم هو آخر خيال يف وقعوا الصعود وبعد) األعمال كتاب من األول الباب
 الثالث الفصل من مفصالً عرفت كما قريبة القيامة وأن السماء، من عهدهم يف يرتل املسيح أن وهو الصعود، زمان إىل

 بعـد  األسرة على جيلسون وأم سنة، ألف إىل الشيطان وحيبس الدجال يقتل نزوله بعد وأنه األول، الباب من والرابع
 كتـاب  من والعشرين عشر التاسع الباب من يفهم كما الدنيا، هذه يف املذكورة املدة إىل مرضية عيشة ويعيشون نزوله

 يف الـدائمي  الـسرور  هلم حيصل مث قورنيثوس أهل إىل األوىل الرسالة من  السادس الباب من انيةالث واآلية املشاهدات،
 آخـر  يف الرابع اإلجنيلي قال كما حاالته وتقرير مدحه يف بالغوا األمور هذه فألجل الثانية، القيامة عند األبد إىل اجلنة

 شك وال) الكتب يسع نفسه العامل أن أظن فلست حدةوا واحدة كتبت إن يسوع صنعها كثرية أخر أشياء إن (إجنيله،
 غـري  ماتوا حىت شبكام يف السفهاء ليوقعوا األقوال هذه بأمثال يبالغون فكانوا قبيحة شاعرية ومبالغة حمض كذب أنه

ـ  به صرحت كما االعتقاد ال اإللزام سبيل على التقرير وهذا حقه، يف لشهادم اعتبار فال مرادهم، إىل واصلني . راراًم
 حممـد  أصـحاب  حق يف احتماهلم فكذلك ساقط السالم عليهم احلقة وحواريه عيسى حق يف االحتمال هذا أن فكما
 يف عـشرية  االثين اإلمامية الفرقة به يتفوه ما إىل العوام تغليط ألجل القسيسون يشري وقد. ساقط وسلم عليه اللّه صلى
 الـد  يف قال املؤرخ موشيم فألن إلزاماً إما هكذا وحتقيقاً إلزاماً نهع واجلواب أمجعني، عنهم اللّه رضي الصحابة حق

 تولـد  فقط إنسان السالم عليه عيسى أن تعتقد كانت األول القرن يف كانت اليت األبيونية الفرقة إن: (تارخيه من األول
 جتـب  بل فقط، اليهود قح يف منحصرة ليست املوسوية الشريعة وطاعة اآلخرين الناس مثل النجار ويوسف مرمي من

  .للنجاة ضروري أحكامه على والعمل أيضاً غريهم على
 وحيقـرون  شديداً ذماً يذمونه كانوا شديدة خماصمة الباب هذا يف وخياصمهم العمل هذا وجوب ينكر بولس كان وملا

 هـذه  أن أخربونـا  القدماء إن(: تفسريه من الثاين الد من 376 الصفحة يف الردنر وقال. انتهى بليغاً حتقرياً حتريراته
 كتـب  من تسلم كانت الفرقة هذه: (الفرقة هذه بيان يف تارخيه يف بل وقال. انتهى) ورسائله بولس ترد كانت الفرقة
 اجلديد العهد من وكان السالم، عليهم وحزقيال وأرمياء وسليمان داود اسم من تنفر وكانت فقط التوراة العتيق العهد
 يف تارخيه يف وقال انتهى،) منه األولني البابني وأخرجت املواضع من كثري يف حرفته كانت لكنها طفق مىت إجنيل عندها
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 وكانـت  الـشر  خالق وثانيهما اخلري خالق أحدمها إهلان اإلله أن تعتقد كانت الفرقة هذه إن: (املارسيونية الفرقة بيان
 كانـت  الفرقة هذه إن قال مث اجلديد للعهد خمالف وكلها الثاين اإلله جانب من العتيق العهد كتب وسائر التوراة تقول
 اإللـه  أطاعوا وما عنده حضروا ألم عذاا من سدوم وأهل قابيل أرواح وأجنى موته بعد اجلحيم نزل عيسى أن تعتقد
. ألولا الفريـق  خـالفوا  كـانوا  ألم اجلحيم، يف اآلخرين والصاحلني وإبراهيم ونوح هابيل أرواح وأبقى الشر خالق

 العتيق العهد كتب أن تسلم كانت ما ولذلك عيسى، أرسل الذي اإلله يف منحصراً ليس العامل خالق أن تعتقد وكانت
 مـن  تـسلم  وكانـت  منه األولني البابني تسلم كانت ما لكنها فقط لوقا إجنيل اجلديد العهد من تسلم وكانت إهلامية
 تفـسريه  مـن  الثالث الد يف الردنر ونقل. انتهى) خلياهلا خمالفاً كان ما ترد كانت لكنها رسائل عشرة بولس رسائل

 األنبيـاء  وكلـم  التـوراة  موسى أعطى الذي اإلله أن تقول الفرقة هذه( :هكذا كبز ماين فرقة بيان يف اكستائن قول
 مـا  وتأخذ فيها قاإلحلا بوقوع تقر لكنها اجلديد، العهد بكتب وتسلم الشياطني، من شيطان بل بإله ليس اإلسرائيلية

: املـذكور  الد يف الردنر قال مث) البتة صادقة إا وتقول عليها الكاذبة الكتب بعض وترجح الباقي وتترك به رضيت
  ).وقت كل يف العتيق للعهد املقدسة الكتب تسلم كانت ما كلها الفرقة هذه أن املؤرخون اتفق(

 اليهود وأنبياء موسى كلم والشيطان اليهود، أنبياء الشيطان دعخ: (هكذا الفرقة هذه عقيدة اركالس أعمال يف وكتب
 أخرجت  وكانت ولصوص سراق هلم قال املسيح بأن يوحنا إجنيل من العاشر الباب من الثامنة باآلية تتمسك وكانت

 عـدد  علـى  املذكورة الثالثة الفرق مذاهب نقل يف اكتفيت لكين األخرى، الفرق حال وهكذا انتهى،) اجلديد العهد
  :العشرة األمور ذه االعتقاد عليهم فيلزم متت فإن ال أم بروتستنت علماء على الفرق هذه أقوال تتم هل وأقول التثليث

  .النجار يوسف من تولد فقط إنسان السالم عليه عيسى أن] 1[
  .للنجاة ضروري التوراة أحكام على العمل وأن] 2[
  .الرد واجبة ورسائله شرير بولس وأن] 3[
  .الشر وخالق اخلري خالق إهلان اإلله وأن] 4[
 ونـوح  هابيل وأرواح السالم عليه عيسى مبوت جهنم عذاب من النجاة هلا حصل سدوم وأهل قابيل أرواح وأن] 5[

  .أيضاً موته بعد جهنم يف معذبة القدماء والصلحاء وإبراهيم
  .للشيطان مطيعني كانوا هؤالء وأن] 6[
  .الشيطان جانب من العتيق العهد بكت وسائر التوراة وأن] 7[
  .شيطان بل بإله ليس اإلسرائيلية واألنبياء موسى كلم الذي وأن] 8[
  .بالزيادة التحريف فيها وقع اجلديد العهد كتب وأن] 9[
 اإلسـالمية  الفرق بعض قول يتم فال عليهم الفرق هذه أقوال تتم مل وإن البتة صادقة الكاذبة الكتب بعض وأن] 10[

 كمـا  أيضاً عنهم اللّه رضي الطاهرين األئمة وألقوال للقرآن خمالفاً القول هذا كان إذا سيما اإلسالم أهل هورمج على
  .ستعرف

 والتبـديل،  التغري عن حمفوظ عشرية االثين اإلمامية الشيعة علماء مجهور عند ايد القرآن فألن حتقيقاً عنه اجلواب وأما
  .عندهم مقبول غري مردود فقوله فيه النقصان بوقوع منهم قال ومن
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 رسالته يف عشرية االثين اإلمامية علماء أعظم من هو الذي بابويه بن علي بن حممد جعفر أبو الصدوق الشيخ قال] 1[
 ليس الناس أيدي يف ما وهو الدفتني بني ما هو نبيه على تعاىل اللّه أنزل الذي القرآن أن القرآن يف اعتقادنا: (االعتقادية

 وأمل وإليالف واحدة سورة نشرح وأمل الضحى وعندنا سورة عشرة وأربع مائة الناس عند سوره ومبلغ ذلك من بأكثر
  .انتهى) كاذب فهو ذلك من أكثر أنه نقول أنا إلينا نسب ومن واحدة سورة كيف تر
 أبـو  اـد  ذو اهلدى معل املرتضى األجل السيد ذكر: (الشيعة عند معترب تفسري هو الذي البيان جممع تفسري ويف] 2[

 هـو  ما على مؤلفاً جمموعاً وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول عهد على كان القرآن أن املوسوي احلسني بن علي القاسم
 يف الـصحابة  مـن  مجاعة على عني حىت الزمان ذلك يف مجيعه وحيفظ يدرس كان القرآن بأن ذلك على واستدل اآلن

 وأيب مسعود بن اللّه كعبد الصحابة من مجاعة وأن عليه ويتلى وسلم عليه اللّه صلى النيب على يعرض كان وأنه حفظهم
 كان أنه على يدل تأمل بأدىن ذلك وكل ختمات، عدة وسلم عليه اللّه صلى النيب على القرآن ختموا وغريمها كعب بن

 مـضاف  اخلالف فإن خبالفهم يعتد ال واحلشوية اإلمامية من خالف من أن وذكر مبثوث، وال منشور غري مرتباً جمموعاً
  .انتهى) صحته على املقطوع املعلوم عن مبثلها يرجع ال صحتها ظنوا ضعيفة أخباراً نقلوا احلديث أصحاب من قوم إىل
 املـشهورة  العظام والوقائع الكبار واحلوادث  بالبلدان كالعلم القرآن بصحة العلم إن: (أيضاً املرتضى السيد وقال] 3[

 ألن ذكرنـاه  فيمـا  إليه تبلغ مل حداً وبلغت نقله على توفرت والدواعي اشتدت العناية فإن املسطورة، ربالع وأشعار
 حـىت  الغاية وعنايته حفظه يف بلغوا قد املسلمني وعلماء الدينية، واألحكام الشرعية العلوم ومأخذ النبوة معجزة القرآن
 الـصادقة  العنايـة  مـع  منقوصاً أو مغرياً يكون أن جيوز كيفف وآياته وحروفه وقراءته إعرابه من فيه شيء كل عرفوا

  .انتهى) الشديد والضبط
 نـسب  ما: "النواصب مبصائب املسمى كتابه يف املشهورين علمائهم من هو ايل الشوستري اللّه نور القاضي وقال] 4[

 ـم  اعتداد ال منهم قليلة شرذمة به قال اإمن اإلمامية مجهور به قال مما ليس القرآن يف التغري بوقوع اإلمامية الشيعة إليه
  .انتهى" بينهم فيما

  .انتهى) به ويشهر عشر الثاين اإلمام ظهور عند الترتيب ذا القرآن يظهر: (الكليين شرح يف صادق املال وقال] 5[
 بعـض  رد يف بـها كت رسالة يف اإلمامية الفرقة يف احملدثني كبار من هو الذي العاملي احلر احلسن بن حممد وقال] 6[

 تـواتر  درجـة  وأعلى درغايه قرآن ميداندكه يقيين بعلم منوده وآثار تواريخ وتفحص أخبار تتبع هركسيكه: "معاصريه
. انتهى) بود ومؤلف جمموع وسلم عليه اللّه صلى خدا رسول عهد راودر ميكردندآن ونقل حفظ صحابة وآالف بوده
 الـدفتني  بني ما هو نبيه على اللّه أنزله الذي القرآن أن عشرية االثين إلماميةا الفرقة علماء عند احملقق املذهب أن فظهر
 وحفظه وسلم، عليه اللّه صلى اللّه رسول عهد يف مؤلفاً جمموعاً كان وأنه ذلك، من بأكثر ليس الناس أيدي يف ما وهو
 الـنيب  على القرآن ختموا غريمهاو كعب بن وأيب مسعود بن اللّه كعبد الصحابة من ومجاعة الصحابة من ألوف ونقله
 قالت اليت القليلة والشرذمة عنه اللّه رضي عشر الثاين اإلمام ظهور عند الترتيب ذا ويشهر القرآن ويظهر ختمات عدة

 مبثلـها  يرجع ال مذهبهم يف رويت اليت الضعيفة األخبار وبعض بينهم، فيما م اعتداد وال مردود فقوهلم. التغري بوقوع
 عليـه  يـدل  ما القاطعة األدلة يف يوجد ومل علماً اقتضى إذا الواحد خرب ألن حق وهو صحته على املقطوع علومامل عن

: تعـاىل  اللّه قال وقد ،)األصول علم إىل الوصول مببادئ (املسمى كتابه يف احللي املطهر ابن صرح ما على رده، وجب
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 إنـا  أي (الشيعة علماء عند معترب تفسري هو الذي املستقيم راطالص تفسري يف. }حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا{
 الـصحابة  بأن ناطق القرآن إن فأقول هذا عرفت وإذا .انتهى). والنقصان والزيادة والتبديل التحريف من له حلافظون

   .اإلميان عن وخيرجهم الكفر يوجب شيء عنهم يصدر مل عنهم اللّه رضي الكبار
 
 اللّـه  رضي بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون والسابقون{: التوبة سورة يف تعاىل اللّه قال -1

 حـق  يف اللّـه  فقـال } العظيم الفوز ذلك أبداً فيها خالدين األار حتتها من جتري جنات هلم وأعد عنه ورضوا عنهم
 تبشريهم) والثالث (عنه رضوام) والثاين (عنهم رضوانه) األول: (أمور أربعة واألنصار املهاجرين من األولني السابقني

 عنـهم  اللّه رضي النورين ذا وعثمان الفاروق وعمر الصديق بكر أبا أن شك وال فيها، خلودهم وعد) والرابع (باجلنة
 وثبـت  عةاألرب األمور هذه هلم فثبت منهم عنه اللّه رضي علياً املؤمنني أمري أن كما املهاجرين، من األولني السابقني من

 عنـه  اللّـه  رضي الرابع حق يف الطاعن قول أن كما مردود، عنهم اللّه رضي الثالثة يف الطاعن فقول خالفتهم، صحة
   .مردود

  
 أعظـم  وأنفـسهم  بأمواهلم اللّه سبيل يف وجاهدوا  وهاجروا آمنوا الذين{: أيضاً التوبة سورة يف تعاىل اللّه وقال -2

 إن أبـداً  فيها خالدين مقيم نعيم فيها هلم وجنات ورضوان منه برمحة رم يبشرهم ائزونالف هم وأولئك اللّه عند درجة
: أمـور  أربعـة  وأنفـسهم  بأمواهلم اللّه سبيل يف ااهدين املهاجرين املؤمنني حق يف اللّه فقال} عظيم أجر عنده اللّه

 والرضـوان  بالرمحـة  مبشرين كوم) والثالث( مبرادهم فائزين كوم) والثاين (اللّه عند أعظم درجتهم كون) األول(
 وقولـه  مقـيم،  قوله أعين عبارات بثالث التأكيد غاية الرابع األمر وأكد أبداً، اجلنات يف خلودهم) والرابع (واجلنات
 يف نااهـدي  املهاجرين املؤمنني من عنهم اللّه رضي الثالثة اخللفاء أن شك وال ،]عظيم أجر [وقوله أبداً، فيها خالدين

  .األربعة األمور هلم فثبت منهم عنه اللّه رضي علياً أن كما وأنفسهم، بأمواهلم اللّه سبيل
  
 هلـم  وأولئـك  وأنفسهم بأمواهلم جاهدوا معه آمنوا والذين الرسول لكن{: أيضاً التوبة سورة يف تعاىل اللّه وقال -3

 يف اللّه فقال} العظيم الفوز ذلك فيها خالدين األار هاحتت من جتري جنات هلم اللّه أعد املفلحون، هم وأولئك اخلريات
) والرابع (اجلنات وعد) والثالث (مفلحني كوم) والثاين (هلم اخلريات كون) األول: (أمور أربعة ااهدين املؤمنني حق

  .هلم عةاألرب األمور هذه فثبت ااهدين املؤمنني من عنهم اللّه رضي الثالثة أن شك وال. فيها خلودهم
  
 سبيل يف يقاتلون اجلنة هلم بأن وأمواهلم أنفسهم املؤمنني من اشترى اللّه إن{: أيضاً التوبة سورة يف تعاىل اللّه وقال -4

 الـذي  ببـيعكم  فاستبشروا اللّه من بعهده أوىف ومن والقرآن واإلجنيل التوراة يف حقاً عليه وعداً ويقتلون فيقتلون اللّه
 بـاملعروف  اآلمـرون  الـساجدون  الراكعون السائحون احلامدون العابدون التائبون. العظيم الفوز هو وذلك به بايعتم

 تـسعة  وذكر موثقاً وعداً ااهدين للمؤمنني اجلنة اللّه فوعد} املؤمنني وبشر اللّه حلدود واحلافظون املنكر عن والناهون
  .باجلنة ويفوزون كذلك كانوا أم فثبت هلم أوصاف
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 عـن  ووا باملعروف وأمروا الزكاة وآتوا الصالة أقاموا األرض يف مكناهم إن الذين{: احلج سورة يف اللّه لوقا  -5
 ال املهاجرين به املراد فيكون أخرجوا، الذين قوله وهو تقدم ملن صفة مكناهم إن الذين فقوله} األمور عاقبة وللَّه املنكر

 بـاألمور  أتوا السلطنة وأعطاهم األرض يف مكنهم إن بأنه املهاجرين اللّه فوصف ديارهم من أخرجوا ما ألم األنصار
 األربعـة  اخللفاء مكن اللّه أن ثبت قد لكن املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر الزكاة وإيتاء الصالة إقامة وهي األربعة
 قولـه  ويف احلق، على كوم بتث كذلك كانوا وإذا األربعة، باألمور آتني كوم فوجب األرض، يف عنهم اللّه رضي

 تعاىل اللّه إىل ترجع األمور إن مث حمالة، ال كائن األرض يف متكينهم من ذكره تقدم الذي أن على داللة األمور عاقبة للّه
  .ملكه يزول ال الذي هو فإنه بالعاقبة

  
 حـرج  من الدين يف عليكم جعل وما اجتباكم هو جهاده حق اللّه يف وجاهدوا{: احلج سورة يف تعاىل اللّه وقال -6
 النـاس،  علـى  شهداء وتكونوا عليكم شهيداً الرسول ليكون هذا ويف قبل من املسلمني مساكم هو إبراهيم أبيكم ملة

 الـصحابة  اآلية هذه يف اللّه فسمى} النصري ونعم املوىل فنعم موالكم هو باللّه واعتصموا الزكاة وآتوا الصالة فأقيموا
  .باملسلمني

  
 كمـا  األرض يف ليـستخلفنهم  الـصاحلات  وعملوا منكم آمنوا الذين اللّه وعد{: النور سورة يف تعاىل اللّه الوق -7

 يب يشركون ال يعبدونين أمناً خوفهم بعد من وليبدلنهم هلم ارتضى الذي دينهم هلم وليمكنن قبلهم من الذين استخلف
 على فيدالن اخلطاب ضمري وكم للتبعيض منكم قوله يف" من "ولفظ} الفاسقون هم فأولئك ذلك بعد كفر ومن شيئاً
 أن علـى  يدل االستخالف ولفظ الكل، ال السورة هذه نزول زمان يف املوجودين املؤمنني بعض اخلطاب ذا املراد أن

ـ  فـاملراد  األنبياء، خامت ألنه  بعده نيب ال أنه ومعلوم وسلم عليه اللّه صلى الرسول بعد يكون الوعد ذلك حصول ذا 
 صيغة على كلها وقعت يشركون ال قوله إىل ليستخلفنهم قوله يف إليهم الراجعة والضمائر اإلمامة، طريقة االستخالف

 مـن  أقل يكونون ال هلم املوعود األئمة هؤالء أن على فتدل ثالثة، من أقل على حمموالً يكون ال حقيقة واجلمع اجلمع،
 ذوي أقوياء يكونون أم على فيدل العامل يف والنفاذ والشوكة القوة حبصول هلم وعد آخره إىل هلم ليمكنن وقوله ثالثة

 الـدين  هـو  عهـدهم  يف يظهر الذي الدين أن على يدل هلم ارتضى الذي دينهم وقوله العامل، يف أمرهم نافذ شوكة،
 وال خـائفني،  غـري  آمـنني  يكونون خالفتهم عهد يف أم على يدل أمناً خوفهم بعد من ليبدلنهم وقوله للّه املرضي
 مـؤمنني  يكونون أيضاً خالفتهم عهد يف أم على يدل شيئاً يب يشركون ال يعبدونين وقوله والتقية، اخلوف يف يكونون

 الـصديق  بكـر  أبا أعين الثالثة اخللفاء سيما عنهم اللّه رضي األربعة األئمة إمامة صحة على اآلية فدلت. مشركني ال
 الذي واألمن الدين وظهور التام والتمكني العظيمة الفتوحات ألن عنهم، اللّه رضي لنورينا ذا وعثمان الفاروق وعمر
 الـشريف،  عهـده  يف الصالة أهل مبحاربة الشتغاله عنه اللّه رضي علي املؤمنني أمري عهد يف يكن مل عهدهم يف كان
 غـري  قول عنهما اللّه رضي وعلي عثمان حق يف اخلوارج أو عنهم اللّه رضي الثالثة حق يف الشيعة به يتفوه ما أن فثبت
  .لاللتفات قابل
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 يف وسـلم  عليـه  اللّه صلى اللّه رسول مع كانوا الذين واألنصار املهاجرين حق يف الفتح سورة يف تعاىل اللّه وقال -8
 املـؤمنني  وعلـى  رسوله على سكينته اللّه فأنزل اجلاهلية محية احلمية قلوم يف كفروا الذين جعل إذ{: احلديبية صلح

  :أمور أربعة حقهم يف فقال} عليماً شيء بكل اللّه وكان وأهلها ا أحق وكانوا التقوى كلمة وألزمهم
 منفكـة  غري الزمة التقوى كلمة إن) والثالث( .مؤمنون إم) والثاين ( .السكينة نزول يف للرسول شركاء إم) األول(

 هـؤالء  يف عنـهما  اللّـه  رضـي  وعمر بكر أبا أن شك وال وأهلها، قوىالت بكلمة أحق كانوا إم) والرابع( .عنهم
  .للقرآن خمالفة باطلة فعقيدته هذه غري حقهم يف اعتقد ومن األربعة، األمور هذه ولسائرهم هلما فثبت املهاجرين

  
 ركعـاً  تراهم بينهم رمحاء الكفار على أشداء معه والذين اللّه رسول حممد{: الفتح سورة يف أيضاً تعاىل اللّه وقال -9

 علـى  أشـداء  بكوم الصحابة فمدح .}السجود أثر من وجوههم يف سيماهم ورضواناً، اللّه من فضالً يبتغون سجداً
 يف اإلسـالم  مدعي من اعتقد فمن ورضوانه، اللّه فضل ومبتغني وساجدين، راكعني، وكوم بينهم فيما رمحاء الكفار
  .خمطئ فهو هذا غري حقهم

  
 الكفـر  إلـيكم  وكـره  قلوبكم، يف وزينه اإلميان إليكم حبب اللّه ولكن{: احلجرات سورة يف تعاىل اللّه وقال -10

 والعـصيان  والفـسق  الكفر كارهي اإلميان حميب كانوا الصحابة أن فعلم .}الراشدون هم أولئك والعصيان والفسوق
  .خطأ حقهم يف األشياء هذه ضد فاعتقاد راشدين، وكانوا

  
 اللّـه  من فضالً يبتغون وأمواهلم ديارهم من أخرجوا الذين املهاجرين للفقراء{: احلشر سورة يف تعاىل للّها وقال -11

 إلـيهم  هاجر من حيبون قبلهم من واإلميان الدار تبوؤوا والذين الصادقون، هم أولئك ورسوله اللّه وينصرون ورضواناً،
 هـم  فأولئك نفسه شح يوق ومن خصاصة م  كان ولو سهمأنف على ويؤثرون أتوا مما حاجة صدورهم يف جيدون وال

  .}املفلحون
 كانـت  بـل  الدنيا ألجل كانت ما املهاجرين هؤالء هجرة أن) األول( :أوصاف بستة واألنصار املهاجرين اللّه فمدح
 .وفعـالً  قوالً ادقنيص كانوا أم) والثالث( .ورسوله اللّه لدين ناصرين كانوا أم) والثاين( .اللّه مرضات ابتغاء ألجل

 .للمهـاجرين  شـيء  حـصل  إذا يسرون كانوا إم) واخلامس( .إليهم هاجر من حيبون كانوا األنصار أن) والرابع(
 اعتقد ومن اإلميان كمال على تدل الستة األوصاف وهذه احتياجهم، مع أنفسهم على يقدموم كانوا أم) والسادس(
 اللّـه  رسول خليفة يا عنه اللّه رضي بكر أليب يقولون كانوا املهاجرين من فقراءال وهؤالء خمطئ فهو هذا غري حقهم يف

 اجلـزم  وجب كذلك األمر كان ومىت أيضاً القول هذا يف صادقني يكونوا أن فوجب صادقني كوم على يشهد واللّه
   .إمامته بصحة

  
 املنكـر  عـن  وتنـهون  باملعروف أمرونت للناس أخرجت أمة خري كنتم{: عمران آل سورة يف تعاىل اللّه وقال -12

  .}باللّه وتؤمنون
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 .املنكـر  عن وينهون باملعروف يأمرون كانوا أم) والثاين( .أمة خري أم) األول( :أوصاف بثالثة الصحابة اللّه فمدح
 عدد على اُموضع عشر اثين على أكتفي التطويل  خلوف لكين األخر اآليات وهكذا باللّه، مؤمنني كانوا أم) والثالث(

  .أمجعني عنهم اللّه رضي عشر االثين الطاهرين األئمة وعدد السالم عليه لعيسى احلواريني
  .السالم عليهم الطاهرين اخلمسة عدد على السالم عليهم البيت أهل أقوال من أقوال مخسة وأنقل

 قـوم : 1 فلقـد  فالن در للَّه: (اهكذ عنه اللّه رضي علي قول الشيعة عند معترب كتاب هو الذي البالغة ج يف] 1[-
 أصـاب : 7 العيـب،  قليل: 6 الثوب، نقي ذهب: 5 البدعة، وخلف: 4 السنة، وأقام: 3 العمد، وداوي: 2 األود،
 فيـه  يهتـدي  ال متشعبة طرق يف وتركهم رحل حبقه واتقاه: 10 طاعته، اللّه إىل أدى: 9 شرها، وسبق: 8 خريها،
  .انتهى) املهتدي ويستيقن الضال

 الـشارحني  بعض خمتار وعلى عنه اللّه رضي الصديق بكر أبو البحراين، منهم الشارحني أكثر خمتار على بفالن املرادو
 فال عنه اللّه رضي عمر أو بكر أيب أوصاف من أوصاف عشرة عنه اللّه رضي علي فذكر عنه، اللّه رضي الفاروق عمر
  .شك خالفته صحة يف بقي فما عنه اللّه رضي علي بإقرار مماته بعد له األوصاف هذه ثبتت وملا وجودها، من بد
 عند املعتمدين الفضالء من هو الذي عشري االثين األردبيلي عيسى بن علي تصنيف هو الذي الغمة كشف ويف] 2[-

 فقـال  سيفه، الصديق بكر أبو حلى قد نعم: فقال جيوز، هل السيف حلية عن السالم عليه جعفر اإلمام سئل (اإلمامية
 الـصديق  له يقل مل فمن - الصديق نعم الصديق نعم الصديق نعم: فقال مكانه عن اإلمام فوثب هكذا، أتقول: الراوي

 منكره حق، صديق عنه اللّه رضي الصديق بكر أبا أن اهلمام اإلمام بإقرار فثبت ).واآلخرة الدنيا يف قوله اللّه صدق فال
  .واآلخرة الدنيا يف كاذب

 اللّـه  رضي وعمر بكر أيب حق يف البالغة ج شارحو نقل ما على عنه اللّه رضي علي مكاتيب بعض يف ووقع] 3[-
 وجزامهـا  اللّه رمحهما شديد، اإلسالم يف حلرج ما املصاب وإن لعظيم اإلسالم من مكاما إن لعمري: (هكذا عنهما

  ).عمال ما بأحسن اللّه
 اللّـه  رضي الباقر حممد اهلمام اإلمام عن عشرية االثين إلماميةا علماء كبار من هو الذي الفصول صاحب ونقل] 4[-

 ديارهم من أخرجوا الذين املهاجرين من أنتم ختربوين أال وعثمان وعمر بكر أيب يف خاضوا جلماعة قال إنه: (هكذا عنه
 واإلميـان  الدار تبوؤوا الذين من فأنتم: قال - ال: قالوا. ورسوله اللّه وينصرون ورضواناً اللّه من فضالً يبتغون وأمواهلم

 أنكـم  أشهد وأنا الفريقني هذين أحد تكونوا أن برئتم فقد أنتم أما: قال - ال: قالوا. إليهم هاجر من حيبون قبلهم من
 وال باإلميـان  سـبقونا  الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من جاؤوا والذين{: تعاىل اللّه قال الذين من لستم
  .}رحيم رؤوف إنك ربنا آمنوا للذين غالً قلوبنا يف جتعل

 اإلمام بشهادة اللّه مدحهم الذين الثالث الفرق عن خارج عنهم اللّه رضي النورين وذي والفاروق الصديق يف فاخلائض
 اللّه إن: (الكرام آبائه وعن عنه اللّه رضي العسكري احلسن اهلمام اإلمام إىل املنسوب التفسري ويف .عنه اللّه رضي اهلمام
 خلـق  ما عدد كل على قسمت لو ما حممد وأصحاب حممد وآل حممد حميب من واحد كل على ليفيض آدم إىل أوحى

 مـن  وإن. اجلنـة   به يستحقوا حىت باللّه وإميان حممودة عاقبة إىل ألداهم كفاراً وكانوا آخره إىل الدهر طول من اللّه
  ).أمجعني ألهلكهم اللّه خلق مثل على قسم لو عذاباً اللّه هيعذب منهم واحداً أو وأصحابه حممد آل يبغض
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 اآلل مـن  واحد بغض وإن أحدمها إىل بالنسبة ال عنهم اللّه رضي واألصحاب اآلل إىل بالنسبة يكون ما احملبة أن فعلم
 علـى  وأماتنا أمجعني عليهم اللّه رضوان واآلل الصحابة حق يف االعتقاد سوء من اللّه جنانا. للهالك كاف واألصحاب

  .عنهم اللّه رضي الصحابة تعظيم وجوب على احلق أهل اتفق الصحيحة واألحاديث الكثرية اآليات إىل ونظراً حبهم،
 
 حممـد  أقوال مسعوا وما بأعينهم األمحدية واملعجزات احملمدية احلاالت رأوا ما احلديث كتب مؤلفي أن) الثانية الشبهة(

 وسلم عليه اللّه صلى حممد وفاة من سنة مائيت أو سنة مائة بعد بالتواتر مسعوها بل واسطة بال منه وسلم عليه اللّه صلى
   .االعتبار لعدم نصفها مقدار وأسقطوا ومجعوها

 هـذا  مـن  ثابت واعتبارها الكتاب أهل مجهور عند معتربة اللسانية الرواية أن الثالث الفصل يف عرفت قد) واجلواب(
 مبقـدار  األسقف) سيك ماين (إقرار على هي كثرية أمور يف اعتبارها إىل حتتاج بروتستنت رقةف وأن املتداول، اإلجنيل
 سـنة  وسبعني مائتني مدة بعد حزقيا عهد يف اللسانية، الروايات من مجعت األمثال سفر من أبواب مخسة وأن ستمائة،

 وأن اللسانية بالرواية كتبت األعمال تابك من باباً عشر وتسعة ولوقا مرقس إجنيل وأن السالم، عليه سليمان موت من
 يف األحاديـث  تـدوين  يف شرعوا كانوا التابعني وأن مدة، مبرور خلل فيه يتطرق وال حمفوظاً يكون بشأنه املهتم األمر

 وبـاقي  البخاري إن مث ترتيبها، على دونوها التابعني تبع طبقة وأن الفقه، أبواب ترتيب غري على دونوها لكنهم الكتب
 الـصحاح  أصحاب من كل وروى  الضعاف وتركوا الصحيحة األحاديث ذكر على اقتصروا الصحاح الكتب لفيمؤ

 بـه  يعلـم  الشأن عظيم فن الرجال أمساء يف صنف وقد .وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول إىل منهم باإلسناد األحاديث
 علـيهم  يـرد  فـال  الصحيح احلديث عتربوني كيف اإلسالم أهل أن عرفت قد وكذا احلديث، رواة من راٍو كل حال

 مـن  حـديثاً  االعتبار لعدم أسقطوا ما ألم غلط االعتبار لعدم النصف مقدار وأسقطوا بالتواتر مسعوها وقوهلم شيء،
 أسـانيدها  تكن مل اليت الضعاف تركوا نعم االعتبار، واجب عندهم املتواتر احلديث ألن بالتواتر مسعوها اليت األحاديث

  .عرفت قد كما يضر ال وتركها كاملة
 القـرون  أول يف رائجـة  كانت الكاذبة الكثرية األناجيل أن حمقق األمر هذا إن: (كالرك آدم قول من الثاين الباب يف

 من سبعني من أكثر ذكر ويوجد اإلجنيل، حترير على لوقا هيجت الصحيحة الغري الكاذبة األحوال هذه وكثرة املسيحية
 الكاذبـة  األناجيـل  هـذه ) مجع سيوس ثابري (وكان باقية األناجيل هذه من الكثرية واألجزاء بةالكاذ األناجيل هذه

  .انتهى) جملدات ثالث يف وطبعها
 
 يف ملـا  مطابقة صادقة معانيها يكون أن ميكن ال األحاديث أكثر أن علم التعصب ترك إذا عاقل كل إن) الثالثة الشبهة(

  .األمر نفس
 هـي  الـيت  املعجزات بعض وأما العقل، عند ممتنعاً مضمونه يكون شيء الصحيحة األحاديث يف يوجد ال) واجلواب(

 هلـا  اسـتبعادهم  كان فإن الدنيا هذه يف نظائر هلا يوجد ال اليت واملالئكة واجلحيم اجلنة أحوال وبعض العادة، خالف
 هلـا  يوجـد  ال أو العادة خالف أا ألجل كان وإن جوابه، وعلينا الربهان هذا ذكر فعليهم بالربهان ممتنعة أا ألجل
 ثعبانـاً  العـصا  صريورة أليس معجزة، تكون ال العادة جمرى على كانت لو املعجزة ألن يضرنا فال العامل هذا يف نظائر

 الـسالم  عليـه  موسى معجزات مجيع وهكذا حجم، زيادة بال كانت كما صريورا مث السحرة تنانني مجيع وابتالعها
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 امتناع على القطعي الربهان قام لو نعم الفارق، مع قياس العامل هذا على اآلخر العامل وقياس العادة، رىجم خالف على
 إىل يـرون  أال اآلخر، العامل يف إنكاره على يتجاسر ال الربهان، قيام وبدون أيضاً، اآلخر العامل يف بامتناعه يقطع شيء

 األشـياء  بعـض  حال ومسع إقليم من كان فمن بعض، دون بعض يف توجد األشياء بعض فإن األقاليم أحوال اختالف
  .بالتواتر مساعه يكون ال أن بشرط ينكر ما كثرياً بل يستبعد، آخر بإقليم املختصة العجيبة

 تقطع اليت السرعة ذه البحرية املسافة هذه قطع أن كما بعض دون األحيان بعض يف مستبعدة األمور بعض يكون وقد
 الدخانية، املراكب إجياد قبل الناس عند املستبعدات من كان الدخانية بالعربيات تقطع اليت الربية أو ة،الدخاني باملراكب
 مـن  كـان  املعـروف  الـسلك  بواسطة بعيدة مسافة إىل دقيقتني أو دقيقة يف اخلرب وصول وكذا الدخانية والعربيات
  .وامتحاا اءاألشي هذه اختراع بعد مستبعدة بقيت وما إجياده قبل املستبعدات

 أنـه  آرائهـم  يف مستبعداً يرى شيء كل على وحيكمون اإلنصاف عني يغمضون أم املنكرين عادة أن اإلنصاف لكن
 العلمـاء  هؤالء من العجيب لكن املالحدة، يسموم الذين صنفهم أبناء من العادة هذه بروتستنت علماء وتعلم حمال،
 البـاب  مـن  الثالث الفصل يف األمنوذج سبيل على بعضها نقلت كما الصرحية باألغالط مملوءة كتبهم أن يرون ال أم

 أبنـاء  استبعادات كانت وقد صنفهم أبناء عاملتهم مبا املسلمني وعاملوا صنفهم أبناء باستبعادات تنبهوا ما وأم األول
  :مثالً.. ويستبعدوا ا يستهزؤون اليت املواضع من املواضع بعض أنقل وأنا الناقصة، استبعادام من أقوى غالباً صنفهم

  
 فعلت الذي ما: لبلعام وقالت األتانة فم الرب ففتح: (28: هكذا العدد كتاب من والعشرين الثاين الباب يف وقع] 1[

: لبلعام األتانة فقالت: (30) إخل مين ذلك استأهلت ألنك: لألتان بلعام فقال: (29) ضربتين قد مرات ثالث هذه بك
  ).ال: فقال هذا مثل بك فعلت فهل هذا يومك إىل غالماً كنت منذ تركب اليت تانكأ أنا لست
 يـستهزؤون  قليل زمان من الكفار إن: (1822 سنة املطبوع تفسريه من الثاين الد من 636 الصفحة يف هورن قال

  .انتهى) بلعام أتان بتكلم
 مدة إىل الرسول إللياء واخلبز اللحم جتيب كانت 2 بانالغر أن األول امللوك سفر من عشر السابع الباب يف ووقع] 2[

 بوجـوه  ومتـرمجيهم  مفسريهم وسفه رأيهم إىل هورن املشهور حمققهم مال حىت صنفهم أبناء عند ضحكة األمر وهذا
  .األول الباب من الثالث الفصل يف عرفتها كما ثالثة

]: 4: [1844 سـنة  املطبوعـة  العربية الترمجة عن عبارته وأنقل هكذا حزقيال كتاب من الرابع الباب يف ووقع] 3[
 أنـا  أمـا ] 5 [إمثهم وتتخذ عليها ترقد أيام عدد على عليها إسرائيل بيت آثام وجتعل األيسر جانبك على تنام وأنت(

 علـى  تنـام  هـذا  كملت إذا مث: (6) إسرائيل آل إمث وحتمل يوماً وتسعني ثلثمائة أيام عدد على آثامهم سين أعطيتك
 حماصـرة  إىل بوجهك وتقبل: (7) لك جعلته سنة عوض يوماً إن يوماً أربعني يهوذا آل إمث وتتخذ ثانية اليمني كجانب

 حىت اآلخر اجلانب إىل جانبك من تلتفت وال بوثاق شددتك هوذ: (8) عليها وتبين مشدودة تكون وذراعك أورشليم
 لك وختبز واحد إناء يف وجتعلهن وجاروس ودخناً عدساًو وفوالً وشعرياً حنطة لك خذ وأنت: (9) حماصراتك أيام تتم

 بالوزن يكون تأكله الذي وطعامك: (10) تأكله يوماً وتسعني ثلثمائة جانبك على فيها ترقد اليت األيام عدد على خبزاً
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 وقت إىل وقت من القسط من السدس مبقدار ماء وتشرب: (11) تأكله وقت إىل وقت من يوم كل يف مثقاالً عشرين
  ).عيوم يف اإلنسان من خيرج بزبل وتلطخه تأكله شعري من ملة وكخبز: (12) تشربه
  :أحكام بثالثة السالم عليه حزقيال اللّه فأمر

 يومـاً  أربعني األمين جانبه على يرقد مث إسرائيل آل إمث وحيمل يوماً وتسعني ثلثمائة األيسر جانبه على يرقد أن) األول(
  .يهوذا آل إمث وحيمل

 تـتم  حىت آخر جانب إىل جانب من يلتفت وال مشدودة ذراعه ويكون أورشليم حماصرة إىل بوجهه يقبل أن) الثاينو(
  .احملاصرة أيام

 األحكـام  ـذه  يـستهزئون  صـنفهم  وأبناء اإلنسان برباز ملطخاً خبزاً يوماً وتسعني ثلثمائة إىل يأكل أن) والثالث(
 مـدة  إىل املقدس نبيه يأكل أن اللّه يأمر وال العقل عن بعيدة واهية إا لونويقو اللّه، جانب من تكون أن ويستبعدون

 يكون الطاهرين حق يف الرباز إن يقال أن إال هذا، غري اإلدام كان أما اإلنسان، برباز ملطخاً خبزاً يوماً وتسعني ثلثمائة
 علـى  تيطس، إىل رسالته من األول بابال من عشرة اخلامسة اآلية يف بولس مقدسهم كالم ظاهر من يفهم كما طاهراً

 وعـدل  االبن، إمث حيمل ال واألب األب إمث حيمل ال واالبن متوت فهي ختطئ اليت النفس إن (بواسطته أخرب قد اللّه أن
 كتابـه،  مـن  عشر الثامن الباب من العشرين اآلية يف به مصرح هو كما) عليه يكون املنافق ونفاق عليه يكون العادل
  .يوماً وثالثني أربعمائة إىل ويهوذا إسرائيل آثام حيمل أن أمره فكيف

 هـذه  علـى  وميشي سنني ثالث إىل حافياً عرياناً يكون ان أمره اللّه أن أشعيا كتاب من العشرين الباب يف ووقع] 4[
 جمنونـاً  يكون وال لالعق قيد يف يكون الذي نبيه اللّه يأمر استهزاًء، ويقولون احلكم ذا يستهزئون صنفهم وأبناء احلالة

  .سنني ثالث إىل والرجال النساء بني الغليظة العورة مكشوف ميشي أن
 البـاب  يف وقـع  مث الزنا، وأوالد زانية زوجة لنفسه يأخذ أن أمره اللّه أن هوشع كتاب من األول الباب يف ووقع] 5[

 احلـادي  الباب من عشرة الثالثة اآلية يف عوق وقد لزوجها، حمبوبة فاسقة بامرأة يتعشق أن املذكور الكتاب من الثالث
 بالزنـا  منجسة وال مطلقة وال أرملة يتزوج وال عذراء امرأة إال الكاهن يتزوج وال: (هكذا األحبار سفر من والعشرين

  ).قومه من عذراء يتزوج بل البتة هؤالء من يتزوج فال
 مبـا  نبيه اللّه أمر فكيف) قلبه يف ا زىن فقد يشتهيهال امرأة إىل ينظر من كل: (هكذا مىت إجنيل من اخلامس الباب ويف

  .صنفهم أبناء كتب إىل فلريجع شاء فمن أخر استبعادات وهكذا ذكر،
 
 معجزة منه ظهر ما وسلم عليه اللّه صلى حممداً أن القرآن يف وقع ألنه للقرآن خمالفة الكثرية األحاديث) الرابعة الشبهة(

 أكثـر  ويف مذنباً، كان وسلم عليه اللّه صلى حممداً أن القرآن يف وقع وأنه كثرية عجزاتم منه صدر أنه األحاديث ويف
 والـضاللة  اجلهل يف االبتداء يف كان وسلم عليه اللّه صلى حممداً أن القرآن يف وقع وأنه معصوماً، كان أنه األحاديث

 اإلميان وال الكتاب ما تدري كنت ام{: الشورى سورة يف وكقوله} فهدى ضاالً ووجدك{: الضحى سورة يف كقوله
 معجـزات  منـه  ظهـرت  ولذلك اإلميان يف تولد أنه األحاديث ويف} عبادنا من نشاء من به دي نوراً جعلناه ولكن
  .واألحاديث القرآن بني املخالفة إثبات يف جهدهم غاية هذا. كثرية
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 البـاب  يف هلمـا  أتعرض أن أردت وسلم عليه اللّه صلى النيب مطاعن أعظم من كانا ملا األولني األمرين أن) واجلواب(
  .فانتظر هناك عنهما وأجيب املطاعن يف السادس

 بل اعتراضهم فريد الكافر مبعىن ليكون اإلميان عن الضال به املراد ليس األوىل اآلية يف الضال أن) الثالث عن واجلواب(
  :وجوه اآلية هذه تفسري يف
 اجلـوع  وكـاد  ضائع صيب وأنا املطلب عبد جدي عن ضللت قال والسالم الصالة عليه أنه مرفوعاً روي ما) األول(

  .اللّه فهداين يقتلين
 وأخرى اجللي بالوحي تارة إليها فهداك وحي أو بإهلام إال تعرفها ال أي شريعتك عن ضاالً وجدك معناها أن) والثاين(

 فهـدى،  واألحكـام  احلكـم  علم عن ضاالً جدكوو البيضاوي يف. واجلاللني والكشاف البيضاوي خمتار وهو باخلفي
 وأنا إذاً فعلتها{: تعاىل قوله يف أيضاً السالم عليه موسى حق يف املعىن ذا وجاء للنظر والتوفيق واإلهلام بالوحي فعلمك

  .}الضالني من
 حىت تعاىل اللّه فقواك كةمب الكفار بني مغموراً كنت اآلية فمعىن مغموراً، صار إذ اللنب يف املاء ضل يقال أنه) والثالث(

  .}جديد خلق لفي أئنا األرض يف ضللنا أئذا{: تعاىل قوله يف املعىن ذا وجاء. دينه أظهرت
 كـانوا  والنصارى اليهود فإن منها، قلبك يف شيء خطر وال تطمع كنت ما النبوة عن ضاالً كنت معناها أن) والرابع(

  .البتة فيها تطمع كنت ما اليت النبوة ىلإ فهديتك  إسرائيل بين يف النبوة أن يزعمون
  .باإلذن فهداك اإلذن نزول لعدم اهلجرة عن ضاالً وجدك معناها أن) واخلامس(
 شـجرة  فيهـا  ليس كاملفازة البالد تلك كانت يقول تعاىل كأنه ضالة الفالة يف الشجرة تسمي العرب أن) والسادس(

 السالم عليه قوله ونظريه اخللق بك فهديت ضاالً فوجدتك اجلهل فازةم يف فريدة شجرة فأنت أنت إال اإلميان مثر حتمل
  .املؤمن ضالة احلكمة

 لـه  حيصل ذلك أن يعرف كان وما له قبلة الكعبة جتعل أن يتمىن كان فإنه القبلة عن ضاالً وجدك معناها أن) والسابع(
  .بالضالل التحري ذلك مسى فكأنه} ترضاها قبلة فلنولينك{: بقوله اللّه فهدى ال أم
 إىل فهديتك حمب أنك ومعناه حمبتك أي} القدمي ضاللك لفي إنك{: تعاىل قوله يف كما احملبة مبعىن الضالل) والثامن(

  .حمبوبك خدمة إىل تتقرب ا اليت الشرائع
 أن إىل وهداك أمرك فقوى رعية بك يرضون وال يؤذونك كانوا قومك يف ضائعاً أي ضاالً وجدك معناها أن) والتاسع(

  ..عليهم والياً صرت
  .املعراج ليلة إليها بك عرجت إذ فهديتك السماوات طريق على تدي كنت ما معناها أن) والعاشر(
 يقـال  أن جيـب  مـا  نسي املعراج ليلة أنه وذلك ذكرك أي فهدى ناسياً أي ضاالً وجدك معناها أن) عشر واحلادي(

: تعـاىل  قولـه  يف املعىن ذا الضالل وجاء عليك ثناء أحصي ال قال حىت ناءالث كيفية  إىل تعاىل اللّه فهداه اهليبة بسبب
  .}إحدامها تضل أن{
 إليـك  وأنزلنـا {: تعاىل لقوله لبيانه فهداك عليك أنزل ما بيان يف متحرياً وجدك: سره قدس اجلنيد قال) عشر والثاين(

 قرأنـاه  فإذا وقرآنه مجعه علينا إن به لتعجل لسانك هب حترك ال{: تعاىل قوله ويؤيده} إليهم نزل ما للناس لتبني الذكر
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 زدين رب وقـل  وحيـه  إليـك  يقضى أن قبل من بالقرآن تعجل وال{: وجل عز وقوله} بيانه علينا إن مث قرآنه فاتبع
  .}علماً
 لقولـه  فسرونامل ذكرها اليت وبأمثاهلا ذكرا اليت بالوجوه اآلية تفسري وجيب اآلية ذه هلم متسك ال تقدير كل وعلى
 أقل وال كفر ما ومعناه شبهة بال الدين أمور يف والغواية الضاللة نفي به املراد إذ} غوى وما صاحبكم ضل ما{: تعاىل
  .فسق فما ذلك من

 تقرأ أن الوحي قبل تدري كنت ما اآلية ومعىن. اإلسالم شرائع تفاصيل وباإلميان القرآن بالكتاب الثانية اآلية يف واملراد
 إمجـاالً  الرب بتوحيد مؤمناً الوحي قبل كان وسلم عليه اللّه صلى النيب ألن حق وهذا واألحكام، الفرائض وال نالقرآ
 اللّه كان وما{: تعاىل قوله يف كما الصالة باإلميان املراد أو الوحي بعد عارفاً صار بل اإلسالم بتفاصيل عارفاً كان وما

 رسول كان وما الصالة أي اإلميان وال القرآن أي الكتاب ما تدري كنت ام اآلية فمعىن صالتكم أي} إميانكم ليضيع
 حذف على اإلميان أهل باإلميان املراد أو النبوة قبل ملته يف املشروعة الصالة هذه بكيفية عاملاً وسلم عليه اللّه صلى اللّه

  .بك يؤمن الذي من يعين اإلميان أهل ومن الكتاب ما تدري كنت ما أي املضاف
 أجـل  مـن : (هكذا والسبعني الثامن الزبور  من والعشرون الثانية اآلية أيضاً، املقدسة كتبهم يف كثري املضاف ذفوح

  ).إسرائيل على السخط وطلع يعقوب يف النار واشتعلت فغضب الرب مسع ذلك
  ).هجسم مسن ويهزل يعقوب جمد يضعف: (هكذا أشعيا كتاب من عشر السابع الباب من الرابعة اآلية ويف
: 28) إسـرائيل  ألجلـي  تتعـب  ولن يعقوب دعوتين ال: (22: هكذا أشعيا كتاب من واألربعني الثالث الباب ويف

  ).جتديفاً وإسرائيل قتالً يعقوب وجعلت القديسني الرؤساء فنجست(
 إسرائيل صيةمعا فعلته ما رأيت هل امللك يوسيا أيام يف الرب يل وقال: (6: هكذا أرمياء كتاب من الثالث الباب ويف

 ارجعي مجيعها هذه فعلت ما بعد فقلت: (7) هناك وزنت مورقة شجرة كل وحتت رفيع جبل كل إىل لنفسها انطلقت
 كتاب إليه ودفعت طلقتها فأنا املعاصية إسرائيل زنت أن أجل من ألن: (8) الفاجرة يهوذا أختها فرأت ترجع ومل إيل

 إسـرائيل  نفـسها  بررت قد الرب يل وقال: (11) أيضاً هي وزنت بتذه بل الفاجرة أختها يهوذا ختف فلم طالقها
 إن: (15: هكذا هوشع كتاب من الرابع الباب ويف) املعاصية إسرائيل يا ارجعي: (12) الفاجرة يهوذا مبقابلة املعاصية

 إخل) إفرام وثاناأل صاحب: (17 إخل) شاغبة كبقرة إسرائيل ألن: (16 إخل) يهوذا يأمث فال تزين أنت إسرائيل يا كنت
 كإنـاء  األمم يف صار اآلن إسرائيل ابتلع: (8 إخل) اخلري إسرائيل أرذل: (3: هكذا هوشع كتاب من الثامن الباب ويف
  .إخل) خالقه إسرائيل ونسي (إخل،) للخطية مذابح أكثر إفرام جنس
 وضـعيف  عليـه  مغضوباً السالم يهعل يعقوب يكون أن باللّه والعياذ يلزم وإال املضاف حذف جيب العبارات هذه ففي
 اخلـري  ومـرذل  شاغبة وكبقرة اللّه إىل راجع وغري شجرة كل حتت زانية ومعاصية وجتديفاً  وقتالً للّه داع وغري اد

  .خلالقه وناسياً جنس وكإناء
 
  .خمتلفة األحاديث) اخلامسة الشبهة(
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 غـري  كتب يف مروية هي اليت واألحاديث الصحاح كتب يف املروية الصحيحة لألحاديث عندنا االعتبار أن) واجلواب(
 ال األوىل القـرون  يف الـسبعني  على الزائدة الكثرية األناجيل أن كما الصحيحة تعارض وال عندنا هلا اعتبار ال معتربة
  .األربعة األناجيل هذه املسيحيني عند تعارض

 الـذي  االختالف مثل االختالف ذلك وليس تأويل بأدىن غالباً يرتفع الصحيحة األحاديث يف يوجد الذي واالختالف
 كتبـهم  عن نقلنا ولو األول الباب يف منها وعشرين وأربعة مائة عرفت كما اآلن إىل املقدسة كتبهم روايات يف يوجد
 مثل عن خالياً يكون باب خيرج قلما الصحيحة األحاديث بعض يف يثبتونه اختالف مثل تكون اليت االختالفات املقبولة

  .االختالف هذا
 فلريجع شاء فمن ا، واستهزؤوا كتبهم يف االختالفات هذه من كثرياً نقلوا مالحدة بروتستنت علماء تسميهم والذين

   .كتبهم إىل
  
 

  ]العهدين كتب عن وصفاته اللّه ذات يف نقلوها اختالفاً نومخس[
  

 سـنة  املطبوع اكسيهومو وكتاب لندن يف 1839 سنة املطبوع كالرك جان كتاب عن اإلمنوذج بطريق أيضاً وأنقل
 هـذه  نقـل  علـى  وأكتفي العهدين كتب عن وصفاته اللّه ذات يف نقلوها اختالفاً مخسني وغريمها لندن يف 1813

 توجد اليت ااوزة من أقل ااوزة هذه لكن األدب حد فيها جاوزوا وإن تعاىل اللّه هداهم املعترضني ألن. االختالفات
 سـتعرفه  كما السالم عليهما وعيسى مرمي على التشنيع وقت سيما السالم عليهم األنبياء على التشنيع  عند كالمهم يف
 أن للنـاظر  البـصرية  لتحصل االعتراضات هذه نقلت إمنا طردوا، أنقله الذي القول من والعشرين الرابع االختالف يف

 املقدسـة  كتبهم مضامني على صنفهم أبناء اعتراضات من أضعف النبوية األحاديث على بروتستنت علماء اعتراضات
  .بكفر ليس الكفر ونقل الفريقني خرافات أكثر من أتربأ بل عندي مستحسنة أا ألجل نقلتها وما
 
) النعمـة  وعظـيم  الغضب عن بطيء رحوم حنان الرب: (هكذا واألربعني واخلامس املائة الزبور من الثامنة اآلية )1(

 رأوا ألـم  مشس بيت أهل من الرب وضرب: (هكذا األول صموئيل سفر من السادس ابالب من عشر التاسعة واآلية
 ألف مخسني قتل أنه غضبه وبطء رمحته شدة إىل فانظروا) وسبعني رجل ألف مخسني الشعب من وضرب الرب تابوت
   .خفيف خطأ على اخلاص قومه من وسبعني رجل

  
 والربية املخيف املكان يف القفر األرض يف وجده: (هكذا االستثناء سفر نم والثالثني الثاين الباب من العاشرة اآلية) 2(

 ملوسـى  اللّـه  وقال (3 العدد سفر من والعشرين اخلامس الباب ويف) عينه حدقة مثل وحفظه وعلمه به طاف املتسعة
 أربعة مات من نوكا (9) إسرائيل عن غضيب شدة فترتد الشمس تلقاء اللّه قدام وصلبهم كلهم الشعب برؤساء انطلق

 وأهلك كلهم الشعب رؤساء بصلب موسى أمر أنه عينه حدقة مثل الشعب حفظه إىل فانظروا) البشر من ألفاً وعشرون
  .ألفاً وعشرين أربعة منهم
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 كـذلك  ابنه يؤدب الرجل أن كما أنه قلبك يف أحسب: (هكذا االستثناء سفر من الثامن الباب من اخلامسة اآلية )3(

 كـان  احلني هذا إىل واللحم: (هكذا العدد سفر من عشر احلادي الباب من والثالثون الثانية  واآلية) إهلك الرب أدبك
 تأديبـه  إىل فـانظروا ) جداً عظيمة ضربة فضربه الشعب على اشتد الرب غضب فإذا أكله من يفرغوا ومل أسنام بني

   .عظيمة ضربة ضرم األكل يف رعواوش اللحم هلم حصل ملا املفلوكني هؤالء أن ابنه األب كتأديب
  
 من السابع الباب ويف) الرمحة مريد أنه: (هكذا اللّه حق يف ميخا كتاب من السابع الباب من عشر الثامنة اآلية يف )4(

 بقية منهم تبقي ال أنك حىت فاضرم بيدك إهلك الرب يسلمهم (2: هكذا عظيمة شعوب سبعة حق يف االستثناء سفر
. إخل) عيناك عنهم تعف فال إياهم يعطيك إهلك الرب الذين مجيعهم فتبتلعالشعوب (16) ترمحهم وال ميثاقاً تواثقهم فال

  .عنهم العفو وعدم عليهم الرمحة وعدم عظيمة شعوب سبعة بقتل إسرائيل بين أمر أنه الرمحة مريد كونه إىل فانظروا
 
 الرمحـة  كـثري  الرب ألن الرب عاقبة ورأيتم: (هكذا عقوبي رسالة من اخلامس الباب من عشر احلادية اآلية يف )5(

 إهلهـا  على بغت ألا سامرة فلتهلك: (هكذا هوشع كتاب من عشر الثالث الباب من عشر السادسة واآلية). ورؤوف
  .واحلباىل األطفال حق يف رأفته كثرة إىل فانظروا). بطون تشقق وحباهلم ينطرحون وأطفاهلم بالسيف فيبادون

 
 لكن ،)حيزم وال آدم بين يؤذي ال قلبه من أنه: (هكذا أرمياء مراثي من الثالث الباب من والثالثني الثالثة اآلية يف )6(

 سـفر  من اخلامس الباب يف به مصرح هو كما بالبواسري األشدوديني أهلك أنه مبرتبة حتزينهم وعدم آدم بين إيذائه عدم
 مـاتوا  الـذين  كان حىت السماء من الكبرية احلجارة بإمطار اخلمسة امللوك عساكر من ألوفاً وأهلك األول، صموئيل
 وأهلـك  يوشـع،  كتاب من العاشر الباب يف به مصرح هو كما بالسيف إسرائيل بنو قتلهم الذين من أكثر باحلجارة

  .العدد سفر من والعشرين احلادي الباب يف به مصرح هو كما احليات بإرسال إسرائيل بين من كثرياً
 
 التاسـعة  واآلية) أبدي فضله أن: (هكذا األول األيام سفر من عشر السادس الباب من واألربعني احلادية اآلية يف )7(

 رأفتـه  وعموم فضله أبدية لكن) خلقه مجيع على ورأفته للكل صاحل الرب: (هكذا واألربعني واخلامس املائة زبور من
 الطوفـان  بإرسال السالم عليه نوح عهد يف السفينة أهل غري واإلنسان اتاحليوان مجيع أهلك أنه مبرتبة اخللق مجيع على

 والتاسع السابع الباب يف به مصرح هو كما السماء من والنار الكربيت بإمطار ونواحيها وعاموره سادوم أهل وأهلك
   .التكوين سفر من عشر

  
 األبناء وال األبناء عوض اآلباء تقتل ال: (هكذا االستثناء سفر من والعشرين الرابع الباب من عشر السادسة اآلية) 8( 

 الـسالم  عليه داود أن الثاين صموئيل سفر من والعشرين احلادي الباب ويف). بذنبه ميوت واحد كل ولكن اآلباء بدل
 عليه داود كان وقد فصلبوهم شاول خبطأ ليقتلوهم جيعون أهل بأيدي الرب بأمر شاول أوالد من أشخاص سبعة سلم



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

272

 سـفر  مـن  والعـشرين  الرابـع  الباب يف به مصرح هو كما موته بعد ذريته يهلك ال أن وحلف شاول عاهد مالسال
  .اللّه بأمر أيضاً العهد نقض فوجد األول صموئيل

 
 ثالثـة  إىل آبائهم بإمث وأبناؤهم األبناء جيازى: (هكذا اخلروج سفر من والثالثني الرابع الباب من السابعة اآلية يف )9(

 واالبن متوت فهي ختطئ اليت النفس: (هكذا حزقيال كتاب من عشر الثامن الباب من العشرين اآلية ويف) أجيال ةوأربع
 ال األبنـاء  أن منه فيعلم  ).عليه يقع الشرير وشر عليه يكون العادل وعدل االبن إمث حيمل ال واألب األب، إمث حيمل ال

 لكـن  مغتنمـاً  كان فقط أجيال أربعة إىل كان لو احلمل وهذا أجيال ةأربع عن فضالً واحد جيل إىل اآلباء إمث حيملون
  .أيضاً كثرية أجيال بعد األبناء على اآلباء إمث حبمل وأمر أيضاً احلكم هذا نقض األب اإلله
 عماليق صنع ما كل ذكرت إين الصباووت الرب يقول هكذا: (هكذا األول صموئيل سفر من عشر اخلامس الباب يف

 تـرمحهم  وال هلم ما مجيع وأهلك عماليق فاضرب اذهب فاآلن 3 مصر من صعدوا حيث الطريق يف قاومه نهأ بإسرائيل
 إنه فانظروا  ).أيضاً واحلمري والغنم والبقر األطفال حىت والغلمان والنساء الرجال من اقتل بل شيئاً ماهلم من ترغب وال
 رجـاهلم  وقتل أوالدهم من باالنتقام املدة هذه بعد فأمر ائيلبإسر عماليق صنع ما سنة أربعمائة بعد حافظته بقوة ذكر

 علـى  نـدم  الشريف أمره على شاول يعمل مل وملا واحلمري والغنم البقر من ومواشيهم جداً الصغار وأطفاهلم ونسائهم
  .سنة آالف أربعة بعد األبناء على اآلباء إمث حبمل فأمر الثاين اإلله الوحيد ابنه وترقى ملكاً جعله

 سفك زكي دم كل عليكم يأيت: (هكذا اليهود خطاب يف الثاين اإلله هذا قول مىت إجنيل من والعشرين الثالث الباب يف
 كله هذا أن لكم أقول احلق واملذبح اهليكل بني قتلتموه الذي برخيا بن زكريا دم إىل الصديق هابيل دم من األرض على
 من أزيد مضت وقد املدة هذه إىل أوالده على حممول آدم إمث أن وختيل ولاأل اإلله األب ترقى مث) اجليل هذا على يأيت

 من الثالث الباب يف لوقا به صرح ما على جيالً وسبعون مخس يسوع إىل آدم من مضى وقد سنة وثالثني آالف أربعة
 ا حرياً الثاين اإلله بنها غري رأى وما جيدة كاملة الكفارة تكن مل لو  للنار مستحقون كلهم آدم أوالد أن ورأى إجنيله
 يغثه ومل وتركه يصلب أن فأمره هذا غري النجاة طريق له ظهر وما اليهود، وهم الدنيا أقوام أرذل أيدي من يصلب بأن
 ملعوناً صار موته وبعد ومات ثانياً صرخ مث تركتين ملاذا إهلي إهلي األب ونادى العذاب شدة ألجل صرح حىت شدته يف

 اهليكـل  بني قتل برخيا بن زكريا أن العتيق العهد كتب من كتاب من يثبت مل أنه على  ).باللّه لعياذوا (اجلحيم ودخل
 بيـت  صحن يف قتل احلرب داع يهويا بن زكريا أن الثاين األيام سفر من والعشرين الرابع الباب يف صرح نعم. واملذبح
 ذلك ألجل لوقا ولعل بربخيا داع يهويا اإلجنيل فحرف يازكر دم بانتقام قتلوه امللك عبيد مث امللك بواش عهد يف الرب
 يثبت كيف التسعة األمور هذه إىل فانظروا أبيه اسم يذكر ومل زكريا اسم على إجنيله من عشر احلادي الباب يف اكتفى
  .تعاىل اللّه رمحة منها
 
 من والثالثني الثاين الباب من عشر الثالثة اآلية ويف) حلظة غضبه أن: (هكذا الثالثني الزبور من اخلامسة اآلية يف )10(

 وهلك كله اخللف ذلك باد حىت سنة أربعني القفار يف فأتاهم إسرائيل بين على الرب غضب فاشتد: (هكذا العدد سفر
  .إسرائيل بين عامل كيف أنه اللحظي غضبه إىل فانظروا) قدامه أساؤوا الذين أولئك
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 األول الباب من عشر التاسعة اآلية ويف) القادر اللّه أنا: (التكوين سفر من عشر بعالسا الباب من األوىل اآلية يف) 11(
 هلـم  كانـت  ألن الـوادي  أهل يستأصل يستطع ومل اجلبال وورث يهوذا مع الرب وكان: (هكذا القضاة كتاب من

 مـن  كثرية مراكب ويذ لكوم الوادي أهل  استئصال على يقدر مل أنه قدرته إىل فانظروا) حديد من كثرية مراكب
   .حديد

  
 األربـاب  ورب اآلهلة إله هو إهلكم الرب أن: (هكذا االستثناء سفر من العاشر الباب من عشر السابعة اآلية يف) 12(

 ذا أنـا  هـا : (1844 سنة عربية ترمجة هكذا عاموص كتاب من الثاين الباب من عشر الثالثة واآلية). جبار عظيم إله
 شـدم  جـسبيده  مشا درزير من ابنك: (1838 سنة فارسية ترمجة) حشيشاً احململة العجلة تصر كما حتتكم من أصر

 احململـة  العجلة تصر كما إسرائيل بين حتت صر أنه وجباريته عظمته إىل انظروا) شود مي جسبيده برازاقد أرابه جناجنه
  .حشيشاً

 
 ال األرض أطـراف  خلـق  الذي الرب: (هكذا أشعيا كتاب من األربعني الباب من والعشرين الثامنة اآلية يف) 13(

 قـال  روض مـا  أرض العنوا: (هكذا القضاة كتاب من اخلامس الباب من والعشرون الثالثة واآلية) يتعب وال يضعف
 إىل حمتاجاً كان أنه ضعفه عدم إىل فانظروا  ).األقوياء مقابلة يف الرب معونة إىل يأتوا مل ألم سكاا العنوا الرب مالك
: هكذا مالخيا كتاب من الثالث الباب من التاسعة اآلية يف ووقع إلعانته، جييء مل من ويلعن األقوياء مقابلة يف عانةاإل
 وظهـر  فيلعنهم بوه إسرائيل بين أن على يدل أيضاً وهذا). بوين كلهم القوم هذا نعم ألنكم باللعنة ملعونني صرمت(

  .قدرته حال األربعة األمثلة هذه من
  
 الـصاحلني  يترقبـان  مكـان  كـل  يف الرب عينا: (هكذا األمثال سفر من عشر اخلامس الباب من الثالثة اآلية )14(

 ).أنـت  أيـن  له وقال آدم اإلله الرب فدعا: (هكذا التكوين سفر من الثالث الباب من التاسعة اآلية ويف) والطاحلني
   .الفردوس شجرة وسط يف اختفى حني آدم من هاماالستف إىل احتاج أنه مكان كل يف عينه ترقب إىل فانظروا

  
 واآليـة ) األرض بكل حميطتان الرب عينا: (هكذا الثاين األيام سفر من عشر السادس الباب من التاسعة اآلية يف) 15(

  ).آدم بنو يبنيه كان الذي والربج املدينة لينظر الرب فرتل: (هكذا التكوين سفر من عشر احلادي الباب من اخلامسة
  .والربج املدينة حال ليعلم والنظر الرتول إىل احتاج أنه األرض بكل عينيه إحاطة إىل فانظروا

 
 يعلـم ) كلها طرقي على وأطلعت وسكوين سعيي وميزت: (هكذا والثالثني والتاسع املائة الزبور من الثانية اآلية) 16(

 صـراخ  أن الرب فقال (2: هكذا التكوين سفر من عشر الثامن الباب ويف وأفعاهلم كلها العباد طرق عامل اللّه أن منه
 ).ذلـك  ألعلـم  ال أم اآليت الصراخ يشاكل فعلهم أن أنظر أنزل (21) جداً ثقلت وخطيتهم كثر قد وعاموره سادوم
 وعـاموره  سـادوم  أهـل  فعل أن ليعلم والنظر الرتول إىل احتاج أنه كلها وأفعاهلم العباد طرق عامل كونه إىل فانظروا
  .ال أم إليه الواصل الصراخ ليشاك
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 اآليـة  ويف ،)أدركـه  أن مـن  أرفع فهو عندي العلم هذا أعجب فما: (هكذا املذكور الزبور من اخلامسة اآلية) 17(

 ).بكـم  أفعلـه  ما فاعلم زينتكم عنكم فاعزلوا اآلن أما: (هكذا اخلروج سفر من والثالثني الثالث الباب من اخلامسة
 عشر السادس الباب من الرابعة واآلية زينتهم يعزلوا مل ما م يفعل ما يعلم مل أنه اإلدراك عن ارجاخل علمه إىل فانظروا

 بيـوم  يومـاً  ويلقطوا الشعب فليخرج السماء من خبزاً عليكم أمطر إين ملوسى الرب فقال: (هكذا اخلروج سفر من
 الـذي  الطريـق  كـل  واذكر: (هكذا االستثناء فرس من الثاين الباب من الثانية واآلية) أمتحنهم أين أجل من طعامهم
  ).ال أم وصاياه أحتفظ قلبك يف ما كل وبيان ويبتليك ليعذبك القفار يف سنة أربعني إهلك الرب به ساسك
 هـذه  من فعلم القفار يف سنة أربعني وبسياستهم اخلبز بإمطار فامتحنهم قلوم يف ما ليعلم االمتحان إىل حمتاج فالرب
  ).الغيب عامل كونه حال تةالس األمثلة

 
 الثـاين  البـاب  ويف). أتغـري  وال الرب أنا فإين: (هكذا مالخيا كتاب من الثالث الباب من السادسة اآلية يف) 18(

 فانطلق ليدعوك جاؤوا إمنا القوم هؤالء كان إن له وقال الليل يف بلعام اللّه فأتى (20: هكذا العدد سفر من والعشرين
 اللّـه  فغضب 22 مواب عظماء مع وانطلق أتانة وركب غدوة بلعام فقام 21 لك أقوله الذي إال لتفع ال ولكن معهم
 أمر ما بلعام فعل وملا مواب عظماء مع باالنطالق بلعام وأمر الليل يف أتى أنه تغريه عدم إىل فانظروا .اخل) ذهب ملا عليه

   .عليه غضب
  
 أمـر  وقـد ) دوران ظل وال تغري عنده ليس: (هكذا يعقوب رسالة من األول الباب من عشر السابعة اآلية يف) 19(

 الـسبت  بـدلوا  والقسيـسون  أبدي أنه منها كثري يف وصرح العتيق العهد كتب من املواضع أكثر يف السبت مبحافظة
   .متغري بأنه االعتراف عليهم فيلزم باألحد

  
 عشر اخلامسة اآلية ويف حسنة أا واحليوانات والكواكب السماء حق يف وقع التكوين سفر من األول الباب يف) 20(

 اخلـامس  الباب من اخلامسة اآلية ويف) قدامه بظاهرة ليست والسماء: (هكذا أيوب كتاب من عشر اخلامس الباب من
 البهائم من كثري حق يف األحبار سفر من عشر احلادي الباب يف ووقع) يديه بني تزكو ال والكواكب: (هكذا والعشرين

  .حمرمة قبيحة أا األرض وحشرات روالطيو
 
 طريقـي  إسرائيل، بيت يا فامسعوا: (هكذا حزقيال كتاب من عشر الثامن الباب من والعشرين اخلامسة اآلية يف) 21(

 قـال  أجبـتكم  أين (2: هكذا مالخيا كتاب من األول الباب ويف ).خبيثة طرقكم أن باحلري ليس ال أم مبستقيم ليس
 وجعلت عيسو وبغضت (3) يعقوب وأحببت الرب يقول ليعقوب، أخ عيسو إنه أليس أجبتنا شيء أي يف وقلتم الرب
 لتنـانني  ومرياثه قفراً جباله وجعل سبب بال عيسو بغض أنه طريقه استقامة إىل انظروا) الربية لتنانني ومرياثه قفراً جباله
  .الربية
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 طرفـك  شيء كل على القادر اإلله الرب أيها: (هكذا داتاملشاه من عشر اخلامس الباب من الثالثة اآلية يف) 22( 
  ).وحق عادلة
 ال وأحكامـاً  حسنة غري وصايا أنا أعطيتهم إذا: هكذا حزقيال كتاب من العشرين الباب من والعشرون اخلامسة واآلية

  .ا يعيشون
 
 الثالثة واآلية) سننك فعلمين ومصلح صاحل إنك رب: (هكذا عشر والتاسع املائة الزبور من والستون الثامنة اآلية) 23(

 وبـدوا  شخيم وسكان مالك أيب بني ردياً روحاً الرب وسلط: (هكذا القضاة كتاب من التاسع الباب من والعشرون
  .الفتنة هليجان الرديء الروح سلط أنه إصالحه إىل فانظروا) يبغضوه

 
 بزوجـة  زىن نفسه الرب أن يلزم قوهلم يف صادقون القسيسني أن فرض ولو الزنا حرمة الكثرية اآليات يف يوجد) 24(

 ويستهزئون احلد عن يتجاوزون املوضع هذا يف واملالحدة ).باللّه والعياذ (الزنا هذا من فحملت املسكني النجار يوسف
 قال .هاستهزاء وأحذف اكسيهومو صاحب قال ما الناظر لتنبه أنقل وأنا املؤمنني، جلود منه تقشعر حبيث بليغاً استهزاًء

 هـذا  يف ويعد مريي أف ويت يت يت امسه) إجنيل يف ذكر( :1813 سنة املطبوع كتابه من 44 الصفحة يف امللحد هذا
 سـت  بلغت أن إىل هناك وكانت املقدس بيت خلدمة حمررة كانت السالم عليها مرمي أن الكاذبة األناجيل من الزمان
 مـن  كـاهن  من حبلت مرمي أن حيتمل فحينئذ صحته اعتقد ما عدب املذكور هذا زاوير جريوم فادر واختار سنة عشرة
 بليغـاً  استهزاًء لوقا بتحرير امللحد هذا استهزأ مث .انتهى) القدس روح من حبلت أين تقول أن علمها وهو البيت كهنة
 يـسوعيني ال مسيح تولد الشنيعة حركته ومن حيبها كان عسكري ولد أن: (هكذا اليهود عند ثبت احلال هذا إن :فقال

 إىل يـسوع  مـع  مرمي وذهبت بابل إىل وذهب اخلائنة الزوجة هذه وترك األمر هذا ألجل النجار يوسف عليها فسخط
 احلكايـات  اشـتهرت : (قال مث .انتهى) الناس لرييها اليهودية إىل تعلمها بعد وجاء النريجنات هناك يسوع وتعلم مصر

 فخـذ  يف كـس  يب وكان جوبتر دماغ من تولد منرو إهلهم أن يعتقدون مأ مثل الوثنيني بني الكثرية الواهية الكذائية
  .ملخصاً انتهى) الشمس شعاع من حبلت اليت العذراء من فتولد الصني أهل وإله جوبتر،

 هذا قبل اإلهلام كوت سوأت جؤانا ادعت: (1838 سنة املطبوع كتابه يف ملنر جان نقلها حكاية املقام هذا ويناسب
: التكوين سفر من الثالث الباب من عشر اخلامسة اآلية يف حقها يف اللّه قال اليت االمرأة أنا إين: وقالت ليلةق مبدة الزمان

 السماء يف عظيمة آية وظهرت] 1: [هكذا املشاهدات من عشر الثاين الباب يف حقها يف ووقع). رأسك تستحق هي(
 تـصرخ  حبلـى  وهـي ] 2 [كوكبـاً  عشر اثين من يلأكل رأسها وعلى رجليها حتت والقمر بالشمس متسربلة امرأة

 فرح احلمل هذا من هلم وحصل املسيحيني من كثري وتبعها السالم عليه عيسى من حبلت وإين. لتلد ومتوجعة متمخضة
 ويف ال أم مباركـاً  ولـداً  احلمل هذا من ولدت أا مسعنا ما لكنا  .كالمه انتهى) والفضة الذهب أظرف وصنعوا كثري

 معتقديـة  يف بـدل  هل احلصول صورة ويف ال، أم أبيه مثل السعيد الولد هلذا األلوهية رتبة حصلت هل ألوىلا الصورة
  .ال أم باجلد األب اللّه لقب بدل هل وكذا ال، أم بالتربيع التثليث اعتقاد

 



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

276

 ابـن  وال فيكـذب  برجل اللّه ليس: (هكذا العدد سفر من والعشرين الثالث الباب من عشر التاسعة اآلية يف ) 25(
  ).فيندم إلنسان

 وقـال  7 داخـالً  بقلبه فتأسف األرض على اإلنسان عمله على فندم 6: هكذا التكوين سفر من السادس الباب ويف
   .عملتهم أين نادم ألين السماء طري حىت الدبيب من احليوانات حىت البشر من األرض وجه عن خلقته الذي البشر فاحموا

  
 يكذب ال إسرائيل عزيز فإن: (هكذا األول صموئيل سفر من عشر اخلامس الباب من والعشرون التاسعة اآلية) 26( 

 نـدمت  11 قائالً صموئيل على الرب قول وكان: (10: هكذا املذكور الباب ويف .فيندم بإنسان ليس ألنه) يندم وال
   .شاول ملك أنه على أسف الرب ،35 اخل) ملكاً شاول صريت أين على

  
 البـاب  ويف ).للرب نفرة الكاذبة الشفة من: (هكذا األمثال سفر من الثاين الباب من والعشرين الثانية يةاآل يف) 27( 

 واحلبـشيني  الكنعـانيني  أرض إىل مـصر  أهل استعباد من أصعدكم إين وقلت (17: هكذا اخلروج سفر من الثالث
 وتـدخل  صوتك يسمعون وهم (18) وعسالً لبناً جتري اليت األرض إىل واليابوسيني واحلوريني والفرزيني واألموريني

 نـذبح  لكي الربية يف أيام ثالثة مسرية فنمضي دعانا العربانيني إله الرب له وتقول مصر ملك إىل إسرائيل وشيوخ أنت
 إلـه : (لفرعون أي له وهارون موسى أي: فقاال املذكور السفر من اخلامس الباب من الثالثة واآلية ).إهلنا للرب ذبيحة

  ).حرب أو وباء يصيبنا لئال إهلنا للرب ذبائح ونذبح الربية يف أيام ثالثة مسرية لنذهب دعانا لعربانينيا
: هكـذا  الـسالم  عليـه  موسى خطاب يف تعاىل اللّه قول املذكور السفر من عشر احلادي الباب من الثانية اآلية ويف

 اخلامـسة  واآليـة  ).ذهب وأواين فضة أواين تهاصاحب من واملرأة صاحبه الرجل يسأل أن الشعب مسمع يف فتحدث(
 املـصريني  من واستعاروا موسى أمر كما إسرائيل بنو وفعل: (هكذا اخلروج سفر من عشر الثاين الباب من والثالثون

 عنـد  يكـذبا  أن وهـارون  موسى أمر أنه الكذب من نفرته إىل فانظروا ).الكسوة من كثرياً وشيئاً وذهب فضة أواين
 أمر وقد به، وتصرف باخلديعة جاره  مال كل وأخذ باخلداع وأمر امرأة وكل رجل كل كذب وكذلك افكذب فرعون

 .واخليانة الغدر يعلمهم أن باللّه وأيليق خروجهم وقت أمر كما حقه أداء أيكون اجلار، حق بأداء التوراة من مواضع يف
 الذي أيسي إىل أبعثك وتعال دهناً قرنك امأل :لصموئيل الرب قال (األول صموئيل سفر من عشر السادس الباب ويف
 بيدك خذ: الرب فقال. فيقتلين شاول فيسمع أذهب كيف: صموئيل قال) ملكاً بنيه يف يل رأيت قد فإين حلم بيت من

 .ملخصاً انتهى) حلم بيت إىل وأتى الرب أمر كما صموئيل فصنع. للرب ذبيحة ألقرب جئت إين وقل البقر من عجلة
 يف الثالثة الشبهة جواب يف وعرفت للذبح، ال سلطاناً وجعله داود ملسح أرسله كان ألنه يكذب أن صموئيل اللّه فأمر

 فمـن ) فيكذبون ويضلهم (كذبة نيب أربعمائة حنو أفواه يف ليقع الضاللة روح أرسل اللّه أن الباب هذا من الثاين الفصل
   .الكاذبة الشفة من نفرته يظهر األربعة األمثلة هذه

  
 لـئال  بـدرج  مـذحبي  على تصعد ال: (هكذا اخلروج سفر من العشرين الباب من والعشرون السادسة اآلية) 28( 

  ).عورتك عليه تنكشف
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 مـن  الثالـث  الباب من عشر السابعة اآلية ويف  .االمرأة عورة عن فضالً الرجل عورة انكشاف جيب ال أنه منه فعلم
 خـذي  (2: هكـذا  أشعيا كتاب من واألربعني السابع الباب ويف  ).نصهيو بنات عورات يقلع الرب: (أشعيا كتاب
 عـارك  ويظهـر  عيبك ينكشف (3) األار جوزي ساقيك أظهري كتفك اكشفي عارك أعرى دقيقاً واطحين الرحى
 يف من مجيع أعقم الرب ألن: (هكذا التكوين سفر من العشرين الباب من عشر الثامنة واآلية  ).بشر يقاومين وال أنتقم
 رأى فلمـا : (هكذا والعشرين التاسع الباب من والثالثون احلادية واآلية ).إبراهيم امرأة سارة أجل من مالك أيب بيت
 املـذكور  السفر من الثالثني الباب من والعشرون الثانية واآلية ).عاقراً راحيل وكانت رمحها فتح مبغوضة ليا أن الرب
 قلـع  إىل ورغبتـه  الرجال عورة كشف من نفرته إىل فانظروا ).رمحها تحوف هلا واستجاب راحيل الرب فذكر: (هكذا

   .وسدها أرحامهن وفتح وأعرائهن النساء عورات
  
 والعدل والقضاء الرمحة الصانع الرب أنا: (هكذا أرمياء كتاب من التاسع الباب من والعشرين الرابعة اآلية يف ) 29( 
  ).األرض يف

: هكـذا  حزقيال كتاب من والعشرين احلادي الباب يف عدله حال فاعرف والصدق بالرمحة ارتضائه حال عرفت وقد
) واملنافق البار فيك وأقتل غمده من سيفي وأسل إليك ذا أنا ها اإلله الرب يقول: (هكذا إسرائيل ألرض وتقول] (3[
 فلـو  ).الـشمال  إىل منالتي من جسد كل إىل غمده من سيفي خيرج فلهذا ومنافقاً باراً فيك قتلت أين أجل ومن] 4[

 مـن  عشر الثالث الباب ويف .عندهم عدالً البار قتل يكون كيف لكن عدل بروتستنت علماء عند املنافق أقتل أن سلم
 اجلالسني وامللوك األرض هذه سكان مجيع سكراً أملي ذا أنا ها الرب يقول هكذا هلم فنقول (13: هكذا أرمياء كتاب

 واألبنـاء  واآلبـاء  أخيه، عن رجالً وأبددهم 14 أورشليم سكان ومجيع واألنبياء نةوالكه كرسيه على داود ذرية من
 أي قتلـهم  مث سكراً األرض هذه سكان مجيع فأمأل) أهلكهم حىت أحتنن وال أعفي وال أرحم لست الرب يقول. مجيعاً
  .عدل
 أهـل  أبكار كل الرب قتل الليل فانتص وملا: (هكذا اخلروج سفر من عشر الثاين الباب من والعشرون التاسعة واآلية
 أبكـار  مجيع فقتل ).البهائم أبكار وكل السجن يف اليت املسبية بكر إىل حىت كرسيه على اجلالس فرعون بكر من مصر
 أيـضاً  البهائم أبكار وكان معصومني، أطفاالً كانوا مصر أهل أبكار من الوفاء ألن عدل، أي البهائم وأبكار مصر أهل
  .مذنبني غري
 
 يقـول  املنافق موت هو مرضايت العلى: (هكذا حزقيال كتاب من عشر الثامن الباب من والعشرون الثالثة اآلية) 30(

 أنـا  حـىت  هلم فقل: (هكذا والثالثني الثالث الباب من عشر احلادية واآلية ).فيعيش طرقه من يتوب أن إال اإلله الرب
 ال اللّه أن اآليتني هاتني من فعلم .اخل) ويعيش طريقه من املنافق يتوب أن بل املنافق موت أريد لست اإلله الرب يقول
: هكـذا  يوشع كتاب من عشر احلادي الباب من العشرون واآلية .وينجو الشرير يتوب أن حيب بل الشرير موت حيب

  ).وأهلكهم قلوم الرب فقسى(
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 وإىل خيلـصون  الناس مجيع أن يريد الذي: (هكذا ستيموثاو إىل األوىل الرسالة من الثاين الباب من الرابعة اآلية) 31(
  ).يقبلون احلق معرفة
 حـىت  الضالل عمل اللّه إليهم سريسل هذا وألجل 11: هكذا تسالونيقي أهل إىل الثانية الرسالة من الثاين الباب ويف

  .باإلمث سروا بل احلق يصدقوا مل الذين مجيع يدان لكي 12 الكذب يصدقوا
 
 وعـوض  املنافق يسلم الصديق عوض: (هكذا األمثال سفر من والعشرين احلادي الباب من عشر منةالثا اآلية ) 32(

  ).األثيم املستقيمني
 كـل  خلطايا بل فقط خلطايانا ليس خلطايانا كفارة وهو: (هكذا ليوحنا األوىل الرسالة من الثاين الباب من الثانية واآلية
  ).أيضاً العامل
 عنـد  معصوم هو الذي السالم عليه املسيح أن الثانية ومن للصلحاء كفارات يكونون ألشرارا أن األوىل اآلية من ففهم

  .لألشرار كفارة صار املسيحيني
 األمثـال  عبـارة  حكم يف تأملنا لو ألنا غلط، جيدة كفارة هلم ليس املسلمني أن من القسيسني بعض ادعى ما) فائدة(

 من فرد لكل موجودة وسلم عليه اللّه صلى حملمد املنكرين من املتعددة الكفارات أن وجدنا آدم بين طوائف إىل ونظرنا
 كفـارة  يكون ال فكيف يوحنا، اعترف ما على العامل كل خلطايا كفارة كان ملا السالم عليه املسيح أن على املسلمني،
 احليـاة  أهـل  أن عرف أحد أنصف لو بل بريئة صادقة أمه وكون وصدقه ونبوته اللّه بتوحيد يعترفون الذين للمسلمني

   .الرابع الباب يف عرفت كما غريهم ال املسلمون هؤالء األبدية
  
 زكريا كتاب من عشر الرابع الباب من الثانية واآلية .تزن وال تقتل ال اخلروج سفر من العشرين الباب يف وقع) 33( 

 جيمـع  أن الـرب  فوعد). النساء وتفضح البيوت وخترب املدينة وتؤخذ للقتال أورشليم إىل األمم مجيع وأمجع: (هكذا
   .ا ويزنوا نساءهم ويفضحوا اخلاص قومه ليقتلوا األمم

  
 تنظر أن تقدر وال السوء ترى لئال عيناك نقبت: (هكذا حيقوق كتاب من األول الباب من عشر الثالثة اآلية يف) 34( 
  ).اإلمث إىل

 الـصانع  الظلمـة،  واخلالق النور،] 165 ص [املصور: (عياأش كتاب من واألربعني اخلامس الباب من السابعة واآلية
  ).مجيعها الصانع الرب أنا الشر واخلالق السالم،

 
 الـذين  أولئك (17) صراخهم إىل ومسامعه األبرار إىل الرب عيين فإن (15: هكذا والثالثني الرابع الزبور يف ) 35(

 متواضـعي  وخملـص  القلـب  منكسري من قريب ربال فإن (18) إضرارهم مجيع من وجناهم هلم فاستجاب صرخوا
 إهلـي : (2) صراخي وكالم خالصي عن بعيداً تركتين ملاذا إهلي إهلي: (1: هكذا والعشرين الثاين الزبور ويف ).الروح
  ).يل سكوت وال الليل ويف تستجيب ال وأنت أدعو النهار يف إين إهلي
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 بصوت يسوع صرخ التاسعة الساعة وحنو: (هكذا مىت إجنيل من والعشرين السابع الباب من واألربعون السادسة واآلية
 ومنكسري األبرار من السالم عليهما وعيسى داود كان أما) تركتين ملاذا إهلي إهلي أي شبقتين ملا إيلي إيلي قائالً عظيم

  .صراخهما يسمع ولَم تركهما فَِلم الروح ومتواضعي القلوب
 
 بكـل  طلبتمـوين  إذا وجتدونين تطلبونين: (هكذا أرمياء كتاب من والعشرين التاسع الباب من عشر الثالثة اآلية) 36(

  ).قلبكم
 إىل البلـوغ  وأسـتطيع  فأجده أعرف أن يعطيين من: (هكذا أيوب كتاب من والعشرين الثالث الباب من الثالثة واآلية
  ).جملسه
 األول البـاب  يف بـه  مصرح هو كما السوء نم بعيد اللّه، من خائف مستقيم، صاحل أنه أيوب حق يف اللّه شهد وقد

  .وجدانه عن فضالً اللّه وجدان طريق علم له حيصل مل املقدس فهذا. كتابه من والثاين
 
 السماء يف ما كل من متثيل وال صورة لك نتخذ ال: (هكذا اخلروج سفر من العشرين الباب من الرابعة اآلية يف) 37(

 املـذكور  الـسفر  مـن  والعشرين اخلامس الباب من عشر الثامنة واآلية ).األرض حتت من املاء يف وما األرض يف وما
  ).الغشاء جانيب كل على جتعل سبيك ذهب من وبني كار وأصنع: (هكذا

 
 إىل حفظهـم  مـسكنهم  تركوا بل رياستهم حيفظوا مل الذين واملالئكة: (هكذا يهوذا رسالة من السادسة اآلية) 38(

 مـن  ويعلم. القيامة يوم إىل عظيمة بقيود مربوطة الشياطني أن منها فعلم ).الظالم حتت أبدية يودبق العظيم اليوم دينونة
   .اللّه عند وحيضر مطلق هو بل مبقيد ليس الشيطان أن أيوب كتاب من والثاين األول الباب

  
 بل أخطئوا قد مالئكة على يشفق مل اللّه أن: (هكذا لبطرس الثانية الرسالة من الثاين الباب من الرابعة اآلية يف) 39( 
 جـرب  الشيطان أن مىت إجنيل من الرابع الباب ويف ).للقضاء حمروسني وسلمهم جهنم يف طرحهم الظالم سالسل يف

  .السالم عليه عيسى
 
 الثامنـة  واآلية ).الليل من وكهجيع الغابر كاألمس لديك سنة ألف فإن: (هكذا التسعني الزبور يف الرابعة اآلية) 40(

 ومع) واحد كيوم سنة وألف سنة، كألف الرب عند واحداً يوماً أن: (هكذا لبطرس الثانية الرسالة من الثالث الباب من
 وأذكـر  وأراه الغمـام  يف القوس ويكون: (هكذا التكوين سفر من التاسع الباب من عشر السادسة اآلية يف قال ذلك
 عالمة القوس كون أن على). األرض على هو جسد ذي كل من يةح نفس كل وبني اللّه بني قام الذي األبدي امليثاق
 وهـذا  غالبـاً،  الغمام رقة وقت وهو الغمام أوقات من قليل يف بل غمام كل يف يكون ال القوس ألن حيسن، ال العهد
 االستغناء وقت بل إليها احلاجة وقت العالمة حتصل فال الطوفان منها خياف اليت األمطار لكثرة موجباً يكون ال الوقت
  .عنها
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: هكـذا  السالم عليه موسى خطاب يف اللّه قول اخلروج سفر من والثالثني الثالث الباب من العشرين اآلية يف ) 41(
 سـفر  مـن  والثالثني الثاين الباب من الثالثني اآلية ويف ).فيحيا بشر يراين ال ألنه وجهي إىل النظر على تقدر ال إنك(

 اللّـه  الـسالم  عليه يعقوب فرأى ).نفسي وختلصت لوجه وجهاً اللّه رأيت: (هكذا لسالما عليه يعقوب قول التكوين
 اللّـه  بني املصارعة ذكر: األول. تليق ال أيضاً أخرى أشياء القول هذا فيها وقع اليت القصة ويف حياً، وبقي لوجه وجهاً
 أن يقـدر  مل اللّه أن: والرابع. باآلخر أحدمها قوي مل أنه: والثالث. الفجر طلوع إىل ممتدة كوا: والثاين. يعقوب وبني

 امسـه  عن سأله اللّه أن: والسادس. يباركه أن وهو بعوض إال يطلقه مل يعقوب أن: واخلامس. أطلقين فقال بذاته ينطلق
  .امسه يعلم كان ما أنه فعلم
 
 الرابـع  الباب ويف ).قط أحد ينظره مل لّهال: (هكذا ليوحنا األوىل الرسالة من الرابع الباب من عشر الثانية اآلية) 42(

 10 إسـرائيل  شيوخ من رجالً وسبعون وأبيهو أب وناد وهارون موسى وصعد (9: هكذا اخلروج سفر من والعشرين
 على يده يبسط فلم (11) ظاهر ونور السماء لون وكمثل السماجنوين احلجر مثل رجليه وحتت إسرائيل إله إىل ونظروا
 أبصروا قد السالم عليهم السبعون واملشايخ وهارون] 168 ص [فموسى) وشربوا وأكلوا اللّه رواوأبص إسرائيل شيوخ

 املقـصود  لكن وشربوه، اللّه أكلوا أم على تدل الظاهر حبسب األخرية اجلملة أن: أوالً أقول معه وشربوا وأكلوا اللّه
 راجمنـد  مثـل  اهلنـد  مشركي آهلة صورة على كان) باللّه ذوالعيا (إسرائيل بين إله أن: وثانياً .املعترضون فهمه ما لعله

  .السماء لون على كتبهم يف به صرح ما على ألوام ألن روكرشن
 
 الناس من أحد يره مل الذي: (هكذا تيموثاوس إىل األوىل الرسالة من السادس الباب من عشر السادسة اآلية يف) 43(

  ).يراه أن يقدر وال
  .والعقيق اليشب حجر شبه املنظر يف اجلالس وكان العرش على جالساً رآه يوحنا أن ملشاهداتا من الرابع الباب ويف
 
  
 تـسمعوا  مل: (هكذا اليهود خطاب يف يسوع قول يوحنا إجنيل من اخلامس الباب من والثالثون السابعة اآلية ) 44(

 الرابعـة  اآليـة  يف .صـوته  مساع حال بقي. قالساب املثال يف اللّه رؤية حال علمت وقد ).هيئته أبصرمت وال قط صوته
 وسـط  مـن  صـوته  ومسعنا وعظمته جمده إهلنا الرب أرانا قد: (هكذا االستثناء سفر من اخلامس الباب من والعشرين

  ).النهار
 
 مـن  نيوالثالث التاسعة اآلية ويف ).روح اللّه: (هكذا يوحنا إجنيل من الرابع الباب من والعشرين الرابعة اآلية يف) 45(

 لـه  ليس اللّه أن العبارتني هاتني من ويعلم) وعظام حلم له ليس الروح أن: (هكذا لوقا إجنيل من والعشرين الرابع الباب
 يف عرفتـها  وقد األعضاء هذه إلثبات أمثلة ونقلوا الرجل إىل الرأس من عضو كل كتبهم يف له ثبت وقد وعظام، حلم

 أو حـالق  أو جراح أو خياط أو خزاف أو بناء أم بستاين أنه اآلن إىل يعلم مل: "استهزاًء قالوا مث .الرابع الباب مقدمة
  ".مضطربة كتبهم أقوال ألن غريه أو تاجر أو فالح أو جزار أو قابلة
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 أنـه  منه فيعلم) البدي من النعيم فردوس اإلله الرب وغرس: (هكذا التكوين سفر من الثامن الباب من الثامنة اآلية يف
  .بستاين

 البـاب  من والثالثني اخلامسة اآلية ويف أشعيا كتاب من واألربعني احلادي الباب من عشر التاسعة اآلية من يعلم ذاوك
 سـفر  مـن  الـسابع  الباب من 27 و 11 اآلية يف وهكذا) أميناً بيتاً له وبىن: (هكذا األول صموئيل سفر من الثاين

 هـذه  مـن  ويعلم 127 الزبور من 1 واآلية األول امللوك فرس من عشر احلادي الباب من 38 واآلية الثاين صموئيل
 الطـني  وحنن أبونا أنت رب يا واآلن: (هكذا أشعيا كتاب من والستني الرابع الباب من الثامنة واآلية .بناء أنه اآليات
 سـفر  مـن  لثالثا الباب من والعشرون احلادية واآلية .خزاف أنه منها فيعلم) يديك أعمال مجيعنا وحنن جابلنا وأنت

 البـاب  من 17 اآلية ويف .خياط أنه فيعلم) وألبسهما جلود من ثياباً وزوجته آلدم اإلله الرب وصنع: (هكذا التكوين
 أشـعيا  كتاب من السابع الباب من العشرون واآلية .جراح أنه فيعلم) جرحك أشفي: (هكذا أشعيا كتاب من الثالثني
 الرجلني وأوبار الرأس اآلثوريني مبلك النهر عربوا هم الذين أولئك يف تنكراًمس مبوسى الرب حيلق اليوم ذلك يف: (هكذا

 سفر من الثالثني الباب من 22 واآلية والعشرين التاسع الباب من 31 اآلية من ويعلم .حالق أنه فيعلم) كلها واللحية
 الرابـع  البـاب  من السادسة واآلية .والعشرين الثامن االختالف بيان يف قريب عن نقلهما مر وقد. قابلة أنه التكوين
 الكبـاش  دم مـن  والتيـوس  اخلرفان دم من شحم من مسن دماً امتأل الرب سيف: (هكذا أشعيا كتاب من والثالثني
 مثـل  جعلتك ها: (هكذا أشعيا كتاب من واألربعني احلادي الباب من عشر اخلامسة واآلية .جزار أنه فيعلم) املعلوفة

 أنـه  فـيعلم ) التراب مثل وتصنعهم اآلكام وتسحق اجلبال فتدوس تدوس اليت املناشري شبه لةللعج اليت اجلدد البكرات
 أنـه  فيعلم) يهوذا بين أيدي يف وبناتكم بنيكم وأبيع: (هكذا يوئيل كتاب من الثالث الباب من الثامنة اآلية ويف .فالح
 أنه فيعلم) الرب من بنيك مجيع يتعلم: (هكذا ياأشع كتاب من واخلمسني الرابع الباب من عشر الثالثة اآلية ويف .تاجر
  .مصارع أنه التكوين سفر من والثالثني الثاين الباب من ويعلم .معلم

 
 النـار  والتهبت أنفه، من دخان ارتفع: (هكذا الثاين صموئيل سفر من والعشرين الثاين الباب من التاسعة اآلية ) 46(

 الـثلج  يكون: (هكذا أيوب كتاب من والثالثني السابع الباب من العاشرة ةواآلي ).منها اشتعل واجلمر تأكل، فمه من
  ).السائل املاء وجيمد اللّه نفس من
 
 لبيـت  الـدودة  ومثـل  الفرام السوس مثل وأنا: (هكذا هوشع كتاب من اخلامس الباب من عشر الثانية اآلية) 47(

  ).يهوذا
 طريـق  يف منـر،  مثـل  أسـد،  مثل هلم أكون وأنا: (هكذا ذكورامل الكتاب من عشر الثالث الباب من السابعة واآلية

  .والنمر األسد مثل وتارة والدودة السوس مثل فتارة) اآلثوريني
 
 عشر احلادية واآلية ).اخلفية يف أسدا يل صار صدا دبارا: (هكذا أرمياء مراثي من الثالث الباب من العاشرة اآلية) 48(

   .كالراعي وتارة واألسد الدب مثل فتارة اخل) قطيعه يرعى هو الراعي مثل: (هكذا أشعيا كتاب من األربعني الباب من
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 العشرين اآلية ويف ).املقاتل الرجل مثل الرب: (هكذا اخلروج سفر من عشر اخلامس الباب من الثالثة اآلية يف) 49( 
  ).السالم وإله: (هكذا العربانية الرسالة من عشر الثالث الباب من
  
 مـن  والعـشرين  احلادي الباب من اخلامسة واآلية ).حمبة اللّه: (هكذا ليوحنا الرابع الباب من الثامنة اآلية يف ) 50(

 إىل النوبـة  وصلت وملا). شديد وبسخط وبغضب وبزجر قوية وبذراع ممدودة بيد أغليكم وأنا: (هكذا أرمياء كتاب
 كتـب  فليتـصفح  منـه  أزيـد  شاء فمن التطويل من خوفاً القدر هذا على االختالفات هذه نقل يف أكتفي اخلمسني
 االسـتثناء  سفر من والعشرين احلادي الباب من عشر اخلامسة واآلية .أخرى اختالفات فيها جيد املذكورين املعترضني

 التاسـع  الباب من والعشرون السابعة واآلية .اخل) مبغوضة واألخرى حمبوبة الواحدة امرأتان لرجل كانت وإن: (هكذا
 الرب مذبح وخدمة بأسره الشعب خدمة يف يكونوا أن اليوم جبعون أهل أي) عليهم وفرض: (هكذا يوشع تابك من

 يقول: (هكذا أشعيا كتاب من واخلمسني السادس الباب ويف .الرب خيتاره الذي املوضع يف ماء ومستقني حطباً حمطبني
 وامساً موضعاً حيطاين ويف بييت يف أعطيهم بعهدي ونوميسك شئته أنا ما وخيتارون سبويت حيفظون الذين للخصيني الرب
 يف القـوم  واحد زوجتني لتزوج جموز اللّه أن اآليات هذه من يعلم) يبيد ال أبدياً امساً أعطيهم والبنات، البنني من أفضل

 اخلامـسة  واآليـة  عقـالً  أو شـرعاً  اإلنكليز عند مذمومة كلها األشياء) وهذه( .اخلصيني عن وراض والرق العبودية
 اللّه وضعف الناس من أحكم اللّه جهالة ألن: (هكذا قورنثيوس أهل إىل األوىل الرسالة من األول الباب من والعشرون

 فأنـا  بكالم وتكلم ضل إذا والنيب: (هكذا حزقيال كتاب من عشر الرابع الباب من التاسعة واآلية  ).الناس من أقوى
 كـالرك  جان وقال ).باللّه والعياذ (ألنبيائه وإضالله اللّه جهل اآليتني هاتني من ويعلم. اخل) النيب ذلك أضللت الرب
 بل فقط مضالً أمحق كاذباً ظاملاً قاتالً ليس هذا إسرائيل بين إله أن: (قبل فيما املنقولة األقاويل بعض نقل ما بعد امللحد

 آكلة نار إهلنا العربانية الرسالة من عشر الثاين بابال من والعشرين التاسعة اآلية يف بولس قال كما). أيضاً حمرقة نار هو
 العربانيـة  الرسـالة  مـن  العاشر الباب من والثالثني احلادية اآلية يف بولس قال كما. خميف اإلله هذا يدي يف والوقوع

 يـنج  مل إذا هألن أحسن املقدورة بالعجلة اإلله هذا مثل رقية من احلرية فتحصيل). احلي اللّه يدي يف الوقوع هو خميف(
 بـل  عليه، يعتمد أن بقابل ليس إله أنه الكتب هذه حتكم الذي اإلله وهذا واللطف، الرمحة منه يرجو فمن الوحيد ابنه
 وصـلت  أيـن  إىل القسيسني صنف أبناء إىل فانظروا. انتهى) أنبيائه مضل واألوهام لألضداد جامع حمقق غري شيء هو

 بعض يف أو اآلية عدد بيان يف الناظر وجد فإن وغريها اإلنكليزية ترامجهم يف وقع ما على اعتراضام أن وليعلم نوبتهم
  .  التراجم اختالف ألجل فهو العربية، الترمجة خيالف ما املضامني

 
  )فصلني على مشتمل وهو القسيسني مطاعن ودفع وسلم عليه اللّه صلى حممد نبوة إثبات يف: (السادس الباب

  
  ).مسالك ستة وفيه وسلم عليه اللّه صلى حممد نبوة ثباتإ يف: (األول الفصل

  ]وسلم عليه اهللا صلى النيب معجزات[
 القـرآن  من املسلك هذا يف منها نبذاً وأذكر وسلم عليه اللّه صلى يده على كثرية معجزات ظهرت أنه) األول املسلك(

  .نوعني يف وأوردها اإلسناد حبذف الصحيحة واألحاديث
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 اللـسانية  الروايات اعتبار يف ونقالً عقالً شناعة ال أنه تفصيل أمت على اخلامس الباب من الثالث صلالف يف عرفت وقد
  .تعاىل اللّه رمحهم علمائنا عند املعتربة الرواية شروط على املشتملة

 وقصص السالم همعلي األنبياء فكقصص املاضية أما واملستقبلة، املاضية املغيبات عن أخباره بيان ففي) األول النوع أما(
 اخلامس الباب من األول الفصل من الرابع األمر يف عرفت كما كتاب من تلقن وال أحد من مساع غري من البالية األمم
  .}هذا قبل من قومك وال أنت تعلمها كنت ما إليك نوحيها الغيب أنباء من تلك{: تعاىل بقوله إليه أشري وقد

 من الثاين الفصل يف حاهلا عرفت فقد القصص هذه بعض بيان يف الكتاب أهل وكتب القرآن بني وقعت اليت واملخالفة
 فمـا  مقاماً فينا قام: (قال أنه عنه اللّه رضي حذيفة عن. فكثرية املستقبلة وأما الثانية، الشبهة جواب يف اخلامس الباب
 وإنه هؤالء أصحايب علمه قد سيهن من ونسيه حفظه من حفظه حدثه إال الساعة قيام إىل ذلك مقامه يف يكون شيئاً ترك

  .ومسلم البخاري رواه) عرفه رآه إذا مث عنه غاب إذا الرجل وجه الرجل يذكر كما وأذكره فأعرفه الشيء منه ليكون
 القـرآن  يف املندرجـة  األخبار من خرباً وعشرين اثنني اخلامس الباب من األول الفصل من الثالث األمر يف عرفت وقد
 وزلزلـوا   والضراء البأساء مستهم قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم وملا اجلنة تدخلوا أن حسبتم أم {:تعاىل اللّه وقال
  .}قريب اللّه نصر إن أال اللّه نصر مىت معه آمنوا والذين الرسول يقول حىت
: ألصـحابه  وسلم ليهع اللّه صلى النيب وقال. ويستنصروه يستقيؤه حىت يزلزلون بأم القول هذا يف املسلمني اللّه فوعد

 أو تـسعاً  إلـيكم  سائرون األحزاب أن: (أيضاً وقال). عليهم لكم والعاقبة عليكم األحزاب باجتماع األمر سيشتد(
 إىل شـديدة  حماربة وحاربوهم املسلمني وحاصروا آالف عشرة وكانوا ورسوله اللّه وعد كما األحزاب فجاء). عشراً
 كما. والنصر باجلنة وأيقنوا ورسوله اللّه وعدنا ما هذا وقالوا والرعب والشدة قالضي غاية يف املسلمون وكان شهر مدة
 إال زادهم وما ورسوله اللّه وصدق ورسوله اللّه وعدنا ما هذا قالوا األحزاب املؤمنون رأى وملا{: بقوله تعاىل اللّه أخرب
  :عنهم اللّه رضي احلديث أئمة خرج وقد. }وتسليماً إمياناً
 
  .والعراق والشام واليمن املقدس وبيت مكة بفتح الصحابة أخرب وسلم عليه اللّه صلى نيبال أن -1
  .اللّه إال ختاف ال مكة إىل احلرية من املرأة ترحل حىت يظهر األمن وأن -2
  .يومه غد يف عنه اللّه رضي علي يد على تفتح خيرب وأن -3
   .الروم وملك فارس ملك كنوز يقسمون وأم -4
  .أخرب كما عنهم اللّه رضي الصحابة زمن يف وقعت كلها األمور وهذه. ختدمهم فارس بنات وأن  -5
  .فرقة وسبعني ثالث على ستفترق أمته وأن  -6
 أهـل  قرن مكانه خلف قرن هلك كلما قرون ذات والروم أبداً، هذا بعد فارس ال مث نطحتان أو نطحة فارس وأن -7

 مـا  أثـر  الفرس سلطنة من بقي ما أخرب كما وكان والنصارى الفرنج بالروم املرادو  .الدهر آخر هيهات وحبر صخر
 أقـصى  إىل الشام من هرقل وازم عنه اللّه رضي عمر خالفة عهد يف الشام عن زالت وإن سلطنتهم فإن الروم، خبالف
  .آخر قرن خلفه قرن هلك كلما بل بالكلية سلطنتهم تزل مل لكن بالده

 األرض يل اللّه مجع واملعىن). منها يل زوى ما أميت ملك وسيبلغ ومغارا مشارقها فرأيت األرض يل ىزو اللّه وأن -8
 أجزائها، مجيع متتلك حىت فجزءاً جزءاً أميت وستفتحها فيها، ما على اطلعت حىت قريبها إىل بعيدها بتقريب واحدة مرة
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 حبـر  إىل املشرق أقصى هي اليت اهلند أرض بني ما واملغارب قاملشار يف ملته انتشرت ومغارا مبشارقها تقييدها وألجل
 بلفظ إتياما يف ولعل واملغرب، املشرق يف انتشارها مثل والشمال اجلنوب يف تنتشر ومل املغرب، أقصى يف الذي طنجة
 املـشرق  علماء وأن ،غريمها إىل بالنسبة منهما العلماء كثرة ظهور وإىل هنالك ما إىل إمياء املشارق، تقدمي ويف اجلمع،

  .املغرب علماء من وأظهر أكثر
 طائفـة  تزال ال: (أمامة أيب رواية آخر حديث ويف). الساعة تقوم حىت احلق على ظاهرين الغرب أهل يزال ال وأنه -9
ـ ) املقدس ببيت: قال هم وأين اللّه رسول يا: وقيل كذلك وهم اللّه أمر يأتيهم حىت احلق على ظاهرين أميت من  رادوامل
  .بالشام وهم رواية بداللة احلجاز غرب ألنه الشام أهل الغرب بأهل العلماء مجهور عند
   .الفتنة باب سد عنه اللّه رضي عمر وكان أخرب، كما وكان حياً عمر دام ما تظهر ال الفنت وأن -10
  .يظهر عنه اللّه رضي املهدي وأن -11
  .يرتل السالم عليه عيسى وأن -12
  .أعلم واللّه تعاىل اللّه شاء إن ستظهر الثالثة األمور وهذه. خيرج دجالال وأن -13
  .املصحف يف يقرأ وهو يقتل عثمان أن  -14
 عنـهما  اللّـه  رضي ومها يقتله يعين رأسه، دم من علي حلية يعين. هذه من هذه يصبغ من اآلخرين أشقى وأن - 15

  .أخرب كما استشهدا
  .معاوية أصحاب فقتله لباغيةا الفئة تقتله عماراً وأن -16
 مدة مبضي كذلك احلقة اخلالفة فكانت) ذلك بعد عضوضاً ملكاً تصري مث سنة ثالثون أميت يف بعدي اخلالفة وأن -17

 يومـاً،  وعشرين أشهر وثالثة سنتني كانت عنه اللّه رضي بكر أيب خالفة ألن عنهما، اللّه رضي علي بن احلسن خالفة
 سـنة  عـشرة  إحـدى  عنه اللّه رضي عثمان وخالفة أيام، وأربعة أشهر وستة سنني عشر عنه هاللّ رضي عمر وخالفة
 وبتمامهـا  أيـام،  وتسعة أشهر وعشرة سنني أربع عنه اللّه رضي علي وخالفة يوماً، عشر ومثانية شهراً عشر وإحدى
  .عنه اللّه رضي احلسن خالفة
  .مروان وبنو يزيد دواملرا قريش من أغيلمة يدي على أميت هالك وأن -18
 كمـا  ووقـع . مجاعة هلم يبق مل حىت يتفرق أمرهم يزل فلم الطعام، يف كامللح يكونوا حىت يقلون األنصار وأن -19
  .أخرب
  .واحلجاج املختار فرأومها مهلك، أي ومبري كذاب ثقيف يف يكون وأنه -20
 عنـه  اللّه رضي عمر خالفة يف الوباء هذا وكان ،املقدس بيت فتح بعد يكون والطاعون الوباء أي املوتتني وأن -20

  .أيام ثالثة يف ألفاً سبعون به مات اإلسالم يف وقع طاعون أول وهو عسكره، كان وا املقدس، بيت قرى من بعمواس
 على يدخل وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول كان: (الصحيحني ففي األسرة على كامللوك البحر يف يغزون وأم -22

 عليهـا  فدخل الصامت بن عبادة حتت وكانت الرضاع من وسلم عليه اللّه صلى النيب خاالت من ملحان بنت حرام أم
 علـى  عرضـوا  أميت من ناس: قال تضحك؟ مم: فقالت يضحك استيقظ مث فنام، رأسه تفلي جلست مث فأطعمته يوماً
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 جيعلـين  أن اللّه ادع: فقالت. األسرة على كامللوك أو األسرة على ملوكاً 2 البحر هذا ثبج يركبون اللّه سبيل يف غزاة
  ).فهلكت منه خروجها بعد دابتها عن فصرعت معاوية زمن يف البحر فركبت. األولني من أنت: فقال 3 منهم
 الكـويف  حنيفـة  أيب األعظم اإلمام إىل إشارة وفيه فارس أبناء من رجال لناله بالثريا منوطاً كان لو اإلميان وأن -23
  .أيضاً تعاىل اللّه هرمح
  .وسلم عليه اللّه صلى وفاته من أشهر ستة بعد عنها اللّه رضي فماتت به حلوقاً أهله أول فاطمة وأن -24
 كمـا  ووقـع ) عظيمتني فئتني بني به اللّه وسيصلح سيد (عنهما اللّه رضي علي ابن احلسن أي) هذا ابين وأن (-25

  .الشام هلوأ أتباعه بني به اللّه فأصلح أخرب،
  .أخرب كما فكان. وميوت وحيداً، يعيش ذر أبا وأن -26
 لطـول  به حلوقاً أسرعهن عنها اللّه رضي جحش بنت زينب فكانت) يداً أطوهلن به حلوقاً أزواجه أسرع وأن (-27
  .بالصدقة يدها
 علـى  الكوفة بناحية مكان الفاء وتشديد الطاء بفتح وهو) بالطف يقتل عنهما اللّه رضي علي بن احلسني وأن (-28
  .أخرب كما الطف يف عنه اللّه رضي احلسني فاستشهد بكربالء، اشتهر واآلن الفرات، ر شط
 إيـاه  ألبسهما عنه اللّه رضي عمر ما أتى فلما كسرى؟ سواري لبست إذا بك كيف: جعشم بن لسراقة وقال -29
  .سراقة وألبسهما كسرى سلبهما الذي للّه احلمد: وقال
 هريرة أيب حديث ويف .أخرب كما فكان. البقر يصيد جتده إنك: الكيدر وجهه حني عنه اللّه رضي خلالد وقال  -30
 أرض مـن  نـار  ختـرج  حىت الساعة تقوم ال: قال وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول أن: (الشيخني عند عنه اللّه رضي
  ).ببصرى اإلبل أعناق هلا يضيء احلجاز

 أربـع  سـنة  اآلخـرة  مجادى مستهل األحد يوم ابتداؤها وكان املدينة، من مرحلة قرب على مةعظي نار خرجت وقد
 ظهورهـا  ولعدم والعام، اخلاص فيه اشترك ظهوراً ظهرت مث بيومها، الثالثاء ليلة إىل خفيفة وكانت وستمائة، ومخسني
 شديداً، ظهوراً ظهرت األربعاء يوم ويف شهر،ال ثالث كان ابتداؤها وقال البعض عن خفي الثالثاء يوم إىل معتداً ظهوراً

 املدينة أهل أيقن حىت احلركة آثار ودامت خلالقها، األصوات وارتفعت عليها، مبن األرض واضطربت حركتها واشتدت
 شـاع  مث متفاقم أمره متراكم دخان اجلو يف ثار النهار نصف اجلمعة يوم كان فلما شديداً زلزاالً وزلزلوا اهلالك بوقوع

 سـور  عليها العظيم البلد صورة يف ترى احلرة بطرف التنعيم قاع عند بقريظة فسكنت األبصار، غشى حىت وعال لنارا
 وأذابتـه،  دكتـه  إال جبـل  على متر ال يقودوا رجال ويرى ومآذن، وأبراج احلصون كشراريف شراريف عليه حميط
  .يديه بني واجلبال الصخور يأخذ الرعد كدوي دوي له أزرق ور أمحر ر ذلك جمموع من وخيرج
 ليلة رجب شهر من والعشرين السابع يف انطفاؤها وكان. بارد نسيم وسلم عليه اللّه صلى النيب بربكة املدينة يأيت وكان
 بنـار  اإلعجـاز  يف اإلجياز حبمل مساه النار هذه حال بيان يف تأليف القسطالين الدين قطب وللشيخ واملعراج اإلسراء
 مبقدار ظهورها قبل النار هذه خبروج أخرب وسلم عليه اللّه صلى النيب ألن أيضاً العظيمة األخبار من اخلرب ذافه. احلجاز
 غايـة  يف البخاري وصحيح تقريباً، سنة أربعمائة مبقدار ظهورها قبل البخاري يف وكتب تقريباً، سنة ومخسني ستمائة
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 مـدة  يف واسطة بال املرحوم اإلمام من سنده رجل ألف تسعون ذأخ حىت احلني هذا إىل التأليف زمان من القبول درجة
  .الصادق الصريح اخلرب هذا تكذيب يف معاند لعناد جمال فال حياته
 بـن  يـسري  عن قتادة أيب طريق من الدجال أمر يف عنه اللّه رضي مسعود ابن حديث من الفنت كتاب يف مسلم وروى
. الـساعة  جـاءت  مسعود بن اللّه عبد يا أال: فقال هجريي له ليس لرج فجاء بالكوفة محراء ريح هاجت: قال جابر
 وحناهـا  هكذا بيده: قال مث. بغنيمة يفرح وال مرياث يقسم ال حىت تقوم ال الساعة إن: فقال متكئاً، وكان فقعد: قال
  .الشام حنو

 ردة القتـال  ذلـك  عند ويكون. نعم: قال. يعين الروم: قلت. الشام أهل هلم وجيتمع الشام ألهل جيتمعون عدو: فقال
 هـؤالء  فيبقـى  الليل، بينهم حيجز حىت فيقتتلون غالبة إال ترجع ال املوت شرطة املسلمون فيشترط هزمية، أي شديدة
 بينـهم  حيجز حىت فيقتتلون غالبة، إال ترجع ال املوت شرطة املسلمون يشترط مث الشرطة، وتفىن غالب غري كل وهؤالء
 غالبـة،  إال ترجـع  ال املـوت  شرطة املسلمون يشترط مث الشرطة، وتفىن غالب غري كل الءوهؤ هؤالء فيبقى الليل،

 اإلسـالم  بقية إليهم د الرابع اليوم كان فإذا الشرطة، وتفىن غالب غري كل وهؤالء هؤالء فيبقى ميسوا حىت فيقتتلون
 ليمر الطائر أن حىت مثلها ير مل: قال وأما ثلها،م يرى ال: قال أما مقتلة، فيقتتلون) الروم أي (عليهم الدبرة اللّه فيجعل
 غنيمـة  فبـأي  الواحد، الرجل إال منهم بقي جيدون فال مائة كانوا األب، بنو فيتعاد ميتاً خير حىت خيلفهم فما جبنبام
 مخلفه قد الدجال أن الصريخ فجاءهم ذلك من أكثر هم بناس مسعوا إذ كذلك هم فبينما .يقاسم مرياث أي أو يفرح

   .الدجال فتنة من اللّه عصمنا. احلديث ويقبلون أيديهم يف ما فريفضون ذراريهم، يف
  

 يف املندرجـة  املستقبلة اإلخبارات على مموهة باعتراضات العوام يغلطون عادم هو ما على بروتستنت علماء أن واعلم
 لـيعلم  املقدسة كتبهم عن السالم عليهم ائيليةاإلسر األنبياء إىل املنسوبة اإلخبارات بعض ههنا فأنقل واحلديث، القرآن

 بثابتـة  ليست ألا السالم عليهم األنبياء أقوال يف االعتقاد سوء غرضي وليس بشيء، ليست اعتراضام أن املخاطب
 ينـاً يق بقوهلم ليس منها فالغلط اآلحاد، بروايات املروية الضعيفة الروايات حكم حكمها بل قطعياً، ثبوتاً إليهم اإلسناد

  :فأقول حق عليه واالعتراض
  .التكوين سفر من السادس الباب يف املنقول اخلرب: األول
  .أشعيا كتاب من السابع الباب من الثامنة اآلية يف املنقول اخلرب: والثاين
  .أرمياء كتاب من والعشرين التاسع الباب يف املنقول اخلرب: والثالث
  .حزقيال كتاب من والعشرين السادس الباب يف املندرج اخلرب: والرابع

  .دانيال كتاب من الثامن الباب يف املندرج اخلرب: واخلامس
  .املذكور الكتاب من التاسع الباب يف املندرج اخلرب: والسادس
  .املذكور الكتاب من عشر الثاين الباب يف املندرج اخلرب: والسابع
  .ثاينال صموئيل سفر من السابع الباب يف املندرج اخلرب: والثامن
  .مىت إجنيل من عشر الثاين الباب من 40 و 39 اآلية يف املندرج اخلرب: والتاسع
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  .مىت إجنيل من عشر السادس الباب من والعشرين والثامنة والعشرين السابعة اآلية يف املندرج اخلرب: والعاشر
  .مىت إجنيل من والعشرين الرابع الباب يف املندرج اخلرب: عشر واحلادي
  .مىت إجنيل من العاشر الباب يف املندرج اخلرب: شرع والثاين
 اإلخبـارات  مـن  أخبـاره  على يعترض أن منهم أحد أراد فإن األول، الباب يف األمور هذه عرفت كما غلط وكلها

 إليهـا  أشـرت  اليت كتبهم يف املندرجة اإلخبارات هذه صحة أوالً يبني أن فعليه واحلديث القرآن يف املندرجة املستقبلة
  .يعترض مث ناآل

 ذكـر  على وأكتفي ألف على تزيد وهي العادة خالف على السالم عليه منه ظهرت اليت األفعال ففي الثاين النوع وأما
  :أربعني

 
 الذي األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من ليالً بعبده أسرى الذي سبحان{: إسرائيل بين سورة يف تعاىل اللّه قال -1

  .}آياتنا من لنريه حوله باركنا
 الظهـور،  غاية ففي األحاديث داللة أما باجلسد، اليقظة يف كان املعراج أن على تدل الصحيحة واألحاديث اآلية فهذه
 ،)صلى إذا عبداً ينهى الذي أرأيت{: تعاىل اللّه قال. والروح اجلسد جمموع على يطلق العبد لفظ فألن اآلية داللة وأما
  .}لبدا عليه يكونون كادوا يدعوه اللّه عبد قام ملا هوأن{: اجلن سورة يف أيضاً وقال
 هـذا  استبعدوا الكفار وألن. ههنا بالعبد املراد فكذا واجلسد، الروح جمموع العبد من املوضعني يف املراد أن شك وال

 سـبباً  كـان  ملـا  اليقظـة  ويف باجلسد املعراج يكن مل فلو به وافتتنوا املسلمني ضعفاء بسماعه وارتد وأنكروه املعراج
 وال يستبعد وال احملال من يعد ال املنامات يف هذا مثل إذ. وافتتام املسلمني ضعفاء وارتداد وإنكارهم الكفار الستبعاد

 تتبـدل  ومل مكانه عن يتحول مل وهو  الغرب يف ومرة الشرق يف مرة نومه يف سار أنه ادعى لو أحداً أن ترى أال ينكر
  .ونقالً عقالً فيه استحالة وال يستبعد، ومل أحد ينكره مل األوىل، حاله
 حممـد  جسد يف احلد هذا إىل السرعة يف البالغة احلركة وحصول املمكنات، كل على قادر العامل خالق فألن عقالً أما

 تكون كلها واملعجزات العادة خالف أنه الباب يف ما وغاية عليه قادراً تعاىل كونه فوجب ممكن، وسلم عليه اللّه صلى
  .ذلكك

  .الكتاب أهل عند مبمتنع ليس األفالك إىل العنصري اجلسم صعود فألن نقالً وأما
 مـيالد  قبـل  كان الذي الرسول أخنوخ حال بيان يف األولياء بطريق املسمى كتابه يف امست وليم القسيس قال - 1

 هـو  كمـا  املوت يرى لئال السماء إىل حياً نقله اللّه أن: (هكذا سنة ومثانني واثنتني وثلثمائة سنة آالف بثالث املسيح
 ملكـوت  يف جبسده ودخل واملوت واألمل والوجع املرض حيمل أن غري من الدنيا فترك نقله اللّه ألن يوجد مل أنه مرقوم
  .انتهى) السماء
  .التكوين سفر من اخلامس الباب من والعشرين الرابعة اآلية إىل إشارة مرقوم هو كما وقوله
 ايليـا  انطلق السماء إىل بالعجاج ايليا يصعد أن الرب أراد ملا وكان (1: هكذا الثاين امللوك سفر من الثاين الباب ويف

 ايليا وصعد بينهما فيما فاقتربت نار من وخيل نار من بعجلة إذ ويتكلمان يسريان مها وبينما 11 اجللجال من واليسع
  ).السماء إىل بالعجاج
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  .كالمه انتهى) حياً السماء  إىل رفع إيليا أن شك ال: (ملقاما هذا شرح يف املفسر كالرك آدم وقال
 وجلس السماء إىل ارتفع كلمهم ما بعد الرب مث: (هكذا مرقس إجنيل من عشر السادس الباب من عشر التاسعة واآلية

  ).اللّه ميني عن
 يف إنـساناً  أعـرف  (2: هكذا قورنيثوس أهل إىل الثانية رسالته من عشر الثاين الباب يف معراجه حال يف بولس وقال
 الثالثة السماء إىل هذا اختطف يعلم اللّه أعلم لست اجلسد خارج أم أعلم لست اجلسد أيف سنة عشرة أربع قبل املسيح

 ال كلمات ومسع 4 الفردوس إىل اختطف أنه يعلم اللّه أعلم لست اجلسد خارج أم اجلسد أيف اإلنسان هذا وأعرف 3
 ينطـق  ال كلمات وبسماع الفردوس وإىل الثالثة السماء إىل معراجه فادعى) ا يتكلم أن انإلنس يسوغ وال ا ينطق
 مفتـوح  باب وإذا نظرت هذا وبعد (1 املكاشفات من الرابع الباب يف يوحنا وقال  5ا يتكلم أن إلنسان وليس ا،
 وللوقت 2 هذا بعد يصري أن بد ال ما يكفأر ههنا إىل اصعد قائالً يتكلم كبوق مسعته الذي األول والصوت السماء يف

  ).جالس العرش وعلى السماء يف موضوع عرش وإذا الروح يف صرت
 أو عقـالً  وسـلم  عليه اللّه صلى النيب معراج على يعترضوا أن للقسيسني جمال فال املسيحيني عند مسلمة األمور فهذه
 وإيليـا  أخنـوخ  أن عندهم يصدق فكيف اجلديد، يئةاهل علم حكم على للسماوات وجود ال أنه عليهم يرد نعم. نقالً

 وإىل الثالثـة  الـسماء  إىل مقدسـهم  واختطف اللّه ميني على املسيح وجلس السماء إىل رفعوا السالم عليهم واملسيح
 فـردوس  عرفنـا  مـا  لكنا اخلامس الباب من الثاين الفصل يف مر كما وجهنمهم البابويني مطهر عرفنا وقد. الفردوس
  يفهـم  كمـا  جهـنم  عـن  عبارة هو أو فوقها أو عندهم األغوال كأنياب املوهومة الثالثة السماء على أهو املسيحيني
 يف معـي  تكـون  اليوم إنك الصلب وقت معه املصلوب للسارق قال املسيح ألن عقائدهم، وكتاب اإلجنيل مبالحظة
  .الفردوس

  .جهنم عندهم الفردوس أن يعلم األمرين الحظنا فإذا م،جهن إىل نزل أنه عقائدهم من الثالثة العقيدة يف يصرخون وهم
 حـضور  يف سـألين  كيـاروس  القسيس أن كتابه من الثانية املقالة من عشر السادس الربهان يف ساباط بن جواد قال

 أورشـليم  إىل مكـة  من أنه يعتقدون إم: قلت وسلم؟ عليه اللّه صلى حممد معراج يف املسلمون يعتقد ماذا: املترمجني
  .السماء إىل ومنه
 عيـسى  جلـسم  أمكن كما ميكن أنه فأجاب عنه املسلمني بعض سألت: قلت. السماء إىل اجلسم صعود ميكن ال: قال
 أمـا  أجاب لكنه به استدللت: قلت األفالك؟ على وااللتئام اخلرق بامتناع تستدل لَم ِلم: القسيس قال. السالم عليه

  .السالم عليه لعيسى ممكنني كانا كما موسل عليه اللّه صلى حملمد ممكنان
 ألوهيـة  أن قـال  لكنه ذلك قلت قد: قلت خملوقاته؟ يف يشاء ما يتصرف أن له إله عيسى أن تقل لَم ِلم: القسيس قال

  .انتهى. والدفن واملوت واملصلوبية كاملضروبية العجز عالمات اللّه على يطرأ أن يستحيل ألنه باطلة عيسى
 البـدويني  املسلمني جلهال تغليطاً اامع بعض يف يقول كان اهلند بالد من بنارس بلد يف قسيساً أن ءاألحيا بعض ونقل
 العذراء كون من استبعاداً بأشد ليس املعراج أن اهلند جموس من جموسي فأجابه مستبعد أمر وهو املعراج تعتقدون كيف
  .القسيس فبهت تعتقدونه فكيف كاذباً يكون أيضاً هذاف كاذباً املستبعد األمر مطلق كان فلو زوج، غري من حاملة
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 بوقـوع  اللّـه  أخرب} مستمر سحر ويقولوا يعرضوا آية يروا وإن القمر وانشق الساعة اقتربت{: تعاىل اللّه قال -2 
  :أوجه ألربعة بعيد سينشق معىن على ومحله حتققه، فيجب املاضي بلفظ االنشقاق

  .القراءتني توافق واألصل املاضي الزمان يف صرحية وهي القمر انشق وقد حذيفة قراءة أن: األول
  .وقوعها قبل يتصور ال عنها احلقيقي واإلعراض آياته عن بإعراضهم أخرب اللّه أن: والثاين
  .سينشق مبعىن قال من قول وردوا مبعناه، انشق بأن صرحوا املشهورين املفسرين أن: والثالث
 كـثري  مجع رواه قد متواتر وهذا: (املواقف شارح قال ولذلك. قطعاً وقوعه على لتد الصحيحة األحاديث أن: والرابع

  .كالمه انتهى) وغريه مسعود كابن الصحابة من
 ابـن  ملختـصر  شرحه يف السبكي األنصاري متام بن الكايف عبد بن علي اإلمام ابن الوهاب عبد نصر أبو العالمة وقال

 الـصحيحني  يف مـروي  القـرآن  يف عليه منصوص متواتر القمر شقاقان أن عندي والصحيح: (األصول يف احلاجب
  .كالمه انتهى) وغريمها
 أهـل  على خيف مل وقع لو االنشقاق هذا وأن وااللتئام اخلرق فيها يتأتى ال العلوية األجرام أن املنكرين شبهات وأقوى
  .العامل مؤرخو ونقله كلهم األرض

  :أوجه فلسبعة نقالً أما. وعقالً نقالً جداً ضعيفة الشبهة هذه أن) واجلواب(
 والبـهائم  الطيـور  من حياة ذي كل فيه وفىن سنة، إىل ممتدة كانت السالم عليه نوح طوفان حادثة أن: األول الوجه

 الـسابع  الباب يف به مصرح هو ما على أشخاص مثانية غري اإلنسان من جنا وما السفينة، أهل غري واإلنسان واحلشرات
  .التكوين سفر من والثامن

 خلص فيه الذي يبين الفلك كان إذ نوح أيام يف: (هكذا لبطرس األوىل الرسالة من الثالث الباب من العشرين اآلية ويف
  ).باملاء أنفس مثانية أي قليلون
 كـارزا  ثامناً نوحاً حفظ إمنا بل القدمي العامل على يشفق ومل: (هكذا الثانية رسالته من الثاين الباب من اخلامسة واآلية
 إال الكتـاب  أهـل  زعم على اليوم هذا إىل مدة احلادثة هذه على مضت وما). الفجار عامل على طوفاناً جلب إذ للرب

 وهـم . وكتبـهم  اهلنـد  مشركي تواريخ يف احلال هذا يوجد وال مشسية سنة عشرة واثنيت ومائتني آالف أربعة مقدار
 زمان إىل ونظر السالف الزمان عن النظر قطع لو: ويقولون كافة اؤهمعلم به ويستهزئ بليغاً إنكاراً األمر هذا ينكرون
 لصحة جمال ال كتبهم، شهادة على سنة وستني وتسعمائة آالف أربعة مبقدار اليوم هذا قبل كان الذي األوتار، كرشن

 أنـه  تـوارخيهم  ادةبشه وثبت مغمورة احلني هذا إىل العهد ذلك من الكثرية العظيمة األمصار ألن العامة احلادثة هذه
 زمـان  حـال  أن ويدعون األزمنة، من زمان كل يف كثرية مليونات اهلند إقليم يف احلني هذا إىل العهد ذلك من يوجد

  .أمس كحال التواريخ كثرة لوجود كرشن
 كـان  يقولـون  الفرس وبعض الطوفان يعرفون ال واهلند الفرس أن واعلم: (تارخيه من الثاين الد يف خلدون ابن وقال
 يف بـاملقريزي  املعروف حممد بن القادر عبد بن علي بن أمحد الدين تقي العالمة وقال  .بلفظه كالمه انتهى) فقط ببابل
 أهـل  والكلدانيون اوس وسائر الفرس: (واآلثار اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ بكتاب املسمى كتابه من األول الد
 الطوفـان  يكن مل قالوا لكنهم الفرس بعض به وأقر الطوفان، ينكرون املشرقية مماأل وأصناف الصني وأهل واهلند بابل
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) املشرق ممالك إىل بلغ وال حلوان عقبة جياوز ومل الناس بعض إال غرق وال كله العمران يعم ومل واملغرب الشام بسوى
  .بلفظه كالمه انتهى
 الثالثـة  رسـالته  عـن  امللحد كالرك جان كالم قلوأن. به ويستهزئون الطوفان هذا ينكرون القسيسني صنف وأبناء

 شهادة على صحيح غري الطوفان، يعين) هذا: (54 الصفحة يف فقال ليدس يف 1839 سنة املطبوع كتابه يف املندرجة
  .الطوفان؟ هذا ماء يف احليتان أمات! أتعجب وأنا الفلسفة علم
 مثانيـة  اللّه أبقى فلماذا ذميمة اإلنسان قلوب أفكار كوينالت سفر من السادس الباب من اخلامسة اآلية حبكم كان وملا

 باقية الذميمة األفكار بقيت اليت القدمية بضاعته أبقى وملاذا الكل؟ إهالك بعد أخرى مرة اإلنسان خيلق لَم ِلم. أشخاص
 من جيتنبون هل السابع، الباب من عشر السادسة اآلية يف مىت قال كما جيدة مثرة تثمر ال الرديئة الشجرة ألن بسببها؟
 و 21 اآليـة  مـن  يفهم كما). باللّه والعياذ (وظاملاً ويمة اخلمر شارب كان ونوح. تيناً؟ احلسك من أو عنباً الشوك

  .صاحلاً نسله يكون أن منه يرجى فكيف التكوين سفر من التاسع الباب من 25
 من الثالثة واآلية أفسيس أهل إىل بولس رسالة من الثاين بابال من الثانية اآلية من يظهر كما صاحلاً يكن مل أنه وانظروا
 اخلامسة] 190 ص [واآلية لبطرس األوىل الرسالة من الرابع الباب من الثالثة واآلية تيطس إىل رسالته من الثالث الباب

 األدب، إساءة يف احلد جاوز بليغاً استهزاًء 93 الصفحة هذه يف استهزأ مث  .كالمه انتهى) واخلمسني احلادي الزبور من
  .القبيح كالمه بنقل أرضى فال
 حينئـذ  12: هكـذا  1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة وفق على يوشع، كتاب من العاشر الباب يف) الثاين الوجه(

 ال جبعـون  مقابل الشمس أيتها أمامهم وقال إسرائيل، بين يدي يف األموري دفع الذي اليوم يف الرب أمام يسوع تكلم
 يف مكتوبـاً  هذا أليس أعدائهم، من الشعب انتقم حىت والقمر الشمس فوقف (13 ايلون قاع مقابل والقمر تتحركي

  ).تاماً يوماً الغروب إىل تعجل تكن ومل السماء كبد يف الشمس فوقفت األبرار سفر
 أمـا : (هكذا 362 الصفحة يف 1846 سنة املطبوع احلق، الدين حتقيق كتاب من الثالثة احلصة من الرابع الباب ويف

  .كالمه انتهى) ساعة وعشرين أربع إىل يوشع بدعاء الشمس غربت
 لظهـرت  وقعت فلو سنة ومخسني وأربعمائة بألف املسيح ميالد قبل املسيحيني زعم على وكانت عظيمة احلادثة وهذه
 كان األمكنة بعض أن فرضنا لو ناأل اآلفاق يف اختالف وال ظاهر وهو أيضاً، علمه الغليظ السحاب مينع وال الكل على
 احلادثـة  وهـذه  .ساعة وعشرين أربع بقدر ليلهم المتداد تظهر أن بد فال االختالف ألجل الوقت هذا يف الليل فيها

 اهلنـد  مـشركي  علماء من مسعت وأنا .الفرس وال الصني أهل وال اهلند أهل تواريخ كتب يف مكتوبة ليست العظيمة
   :اعتراضات عليها وأوردوا ا ويستهزئون يكذبوا القسيسني صنف وأبناء  يقيناً، غلط ابأ جيزمون وهم تكذيبها،

  
 متحركـة  الشمس أن على يدالن الشمس، فوقفت وقوله تتحركي، ال الشمس أيتها يوشع قول أن :األول االعتراض
 اهليئـة  علم حبكم باطل األمر اوهذ األرض، فوقفت تتحركي ال األرض أيتها يقول أن عليه كان وإال ساكنة، واألرض
 أو احلـال،  هذه يعلم كان ما يوشع لعل القدمي، ببطالن ويعتقدون اآلن كلهم أوروبا حكماء عليه يعتمد الذي اجلديد

  .كاذبة القصة هذه



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

291

 خمـدوش  وهذا النهار نصف كان الوقت هذا أن على يدل السماء كبد يف الشمس فوقفت قوله أن :الثاين واالعتراض
 حجارة عليهم الرب أمطر هربوا وملا وهزموهم ألوفاً املخالفني من قتلوا كانوا إسرائيل بين فألن: أوالً أما: بوجوه أيضاً
 نـصف  قبـل  حصلت األمور وهذه إسرائيل، بنو قتلهم الذين أكثرمن باحلجارة ماتوا الذين وكان السماء، من كباراً
 بـين  مـن  املظفـرين  ألن الوقت هذا يف السالم عليه يوشع ابالضطر وجه فال الباب يف به مصرح هو ما على النهار

 قبـل  فقتلـهم  النـصف،  مقدار النهار من الباقي وكان جداً قليلني املخالفني من والباقون جداً كثريين كانوا إسرائيل
 أن علـى  قتالو هذا يف القمر رأوا فكيف النهار نصف كان ملا الوقت فألن: ثانياً وأما. السهولة غاية يف كان الغروب
 باحملاربـة  مـشتغلني  إسـرائيل  بنو وكان النهار نصف كان ملا الوقت فألن: ثالثاً وأما. الفلسفة قواعد على لغو توقيفه

 فكيـف . الزمـان  ذلك يف عندهم الساعات كانت وما النهار، من الباقي املقدار يف شك هلم كان وما واالضطراب،
  .املغرب جانب إىل املدة هذه إىل مالت وما ساعة عشرة اثنيت مبقدار النهار نصف دائرة على قامت الشمس أن علموا

 صـيف  وحـر،  بـرد  وحصاد، زرع األرض أيام مجيع أن وعد كان اللّه إن: (كالرك جان قال :الثالث واالعتراض
 تغرب مل فإذا التكوين سفر من الثامن الباب من والعشرين الثانية اآلية يف به  مصرح هو كما دأ ال وار، ليل وشتاء،
  ).الوقت ذلك يف الليل هدأ املذكورة املدة إىل الشمس

 فرجعـت : (هكـذا  أشـعيا  مبعجزة الشمس رجوع بيان يف والثالثني الثامن الباب من الثامنة اآلية يف) الثالث الوجه(
  ).احندرت قد كانت اليت املراقي يف درجات عشر الشمس

 بـسبعمائة  املـسيح  مـيالد  قبل وكانت العامل، أهل ألكثر تظهر أن بد فال النهار يف كانت وملا عظيمة، احلادثة وهذه
 حركة منها يفهم وأيضاً. والفرس والصني اهلند أهل تواريخ يف مكتوبة ليست احلادثة وهذه مشسية، سنة عشرة وثالث
  .اجلديد اهليئة علم حكم على باطل أيضاً وهذا األرض، وسكون الشمس

 أو درجـات،  عـشر  مبقدار فقط النهار رجع أن أما احتماالت ثالثة ههنا أن فنقول هذا، عن النظر قطعنا لو أنا على
. املقـدار  ذا املغرب إىل املشرق من األرض حركة رجعت أو الظاهر، هو كما املقدار ذا السماء يف رجعت الشمس

 الباقيـة  واحلوادث والنصارى اليهود عند مسلمة الثالثة احلوادث وهذه. الفلسفة حبكم باطلة الثالثة االحتماالت وهذه
  .بالنصارى ختتص أذكرها اليت

 إىل فـوق  مـن  اثنني إىل انشق قد اهليكل حجاب وإذا (51: مىت إجنيل من والعشرين السابع الباب يف) الرابع الوجه(
 53 الراقـدين  القديـسني  أجـسام  من كثري وقام تفتحت والقبور 52 تشققت والصخور تزلزلت، واألرض أسفل

 يف عرفـت  كمـا  يقينـاً  كاذبة احلادثة وهذه ).لكثريين وظهروا املقدسة املدينة ودخلوا قيامه بعد القبور من خرجواو
 ولوقا  مرقس يذكر ومل واليهود، الرومانيني من القدمية املخالفني تواريخ يف توجد وال األول، الباب من الثالث الفصل
 كـان  ذكرهـا  أن مع املقدسة، املدينة يف ودخوهلم القديسني جسادأ من كثري وخروج القبور، وتفتح الصخور، تشقق
 أثرها يبقى اليت األمور من الصخور وتشقق. ذكره على اتفقا الذي املوت عند السالم عليه عيسى صراخ ذكر من أوىل
 علـى  هورهمظ الالئق وكان ظهروا، الناس ألي انبعاثهم بعد املوتى هؤالء أمر يذكر مل مىت أن والعجب الوقوع، بعد

 قيامـه  بعد هؤالء على يظهر أن السالم عليه عيسى على الالئق كان كما السالم عليه بعيسى ليؤمنوا وبيالطس اليهود
 املـوتى  هؤالء أن يذكر مل وكذا  .جثته وسرقوا ليالً أتوا تالميذه أن لليهود اال يبقى وال االشتباه ليزول األموات من
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. املنـام  يف األمـور  هذه رأى فقط مىت لعل: الظرفاء بعض وقال  .احلياة يف بقوا أو دهمأجسا إىل رجعوا االنبعاث بعد
  .ومرقس ملىت خالفاً السالم عليه عيسى وفاة قبل كان اهليكل حجاب انشقاق أن لوقا عبارة من يفهم أنه على

 الـساعة  مـن  كلـها  ضاألر على كانت الظلمة أن املسيح، صلب بيان يف ولوقا ومرقس مىت كتب) اخلامس الوجه(
 ال أن بد فال ساعات، أربع إىل وممتدة كلها األرض على النهار يف كانت ملا احلادثة وهذه التاسعة، الساعة إىل السادسة

  .والفرس والصني اهلند أهل تواريخ يف ذكرها يوجد وال العامل، أهل أكثر على ختفى
  .واملؤرخني اإلجنيليني من غريه يكتبها ومل طفال،األ قتل قصة الثاين الباب يف كتب مىت أن) السادس الوجه(
 املـاء  من طلع فساعة: (هكذا مرقس إجنيل من األول الباب ويف ولوقا، مىت إجنيل من الثالث الباب يف) السابع الوجه(

 بـه  الـذي  احلبيب ابين أنت (السماوات من صوت وكان عليه، نازالً محامة مثل  والروح انشقت قد السماوات رأى
  .مرقس بعبارة انتهى) رتسر

 ال الصوت ومساع احلمامة رؤية وكذا العامل، أهل أكثر على خيفى ال أن بد فال النهار، يف كان ملا السماوات فانشقاق
  .اإلجنيليني غري األمور هذه أحد يكتب ومل احلاضرين، من واحد دون بواحد خيتص
 أن يـصرح  مل أنـه  وهـو  العظـيم،  االطالع من حمرومني ناأبقا مىت إن: (احلادثة ذه مستهزئاً" كالرك جان "وقال

 اجلانب هذا يف األبواب هذه كانت وهل الصغرية؟ أم املتوسطة؟ أم الكبرية؟ أبواا انفتحت هل انفتحت ملا السماوات
 تعـيني  يف متحريين الرؤوس يضربون قسوسنا مىت عن صدر الذي السهو هذا وألجل اجلانب؟ ذلك يف أو الشمس من
 جانـب  إىل راجعـة  رأوها أم القفص، يف وحبسها أحد أخذها هل احلمامة هذه أن أيضاً أخربنا وما: قال مث انب،اجل

 رأوا أـم  بد فال املدة، هذه إىل مفتوحة السماوات أبواب تبقى أن بد ال الصورة هذه ففي راجعة رأوها ولو. السماء
) جنيـة  كانـت  احلمامة هذه لعل هناك، بطرس وصول قبل يهاعل كان بواباً أن يعلم ال ألنه حسن بوجه السماء باطن
   .كالمه انتهى

  
  .مثانية فلوجوه) عقالً بطالا وأما(
 موسم يف سيما الطرق يف والتردد املشي عن والسكون والنوم الغفلة وقت وهو الليل يف كان القمر انشقاق أن) األول(

 شـيئاً  السماء أمور من يعرف يكاد فال أبواا، مغلقني وزواياها البيوت دواخل يف مسترحيني يكونون الناس فإن الربد،
 خيـربهم  حىت به العلم هلم حيصل ال الناس وأكثر كثرياً، يكون فإنه القمر خسوف إىل ترى أال به، واعتىن انتظره من إال

  .السحر يف به أحد
 وينبهه، عنه بعيد هو الذي الغري إىل يذهب أن للناظر كان فما كثري، زمان إىل ممتدة كانت ما احلادثة هذه أن) والثاين(
  .ويريه النائم يوقظ أو
 والعيـدين  رمـضان  هالل يرون أم كما ويروها وقتها يف لينظروها العلم ألهل احلصول متوقع تكن مل أا) والثالث(

 جـزء  كل يف لسماءا إىل واحد كل نظر يكون وال احلصول، متوقع كوا ألجل غالباً أوقاا يف واخلسوف والكسوف
 هـذا  يف نظـره  وقع من وكذلك املعجزة هلذه طالبني كانوا الذين رأى فلذلك. الليل عن فضالً أيضاً النهار أجزاء من

: جهل أبو فقال كبشة أيب ابن سحركم: قالوا رأوها ملا الكفار أن الصحيحة األحاديث يف جاء كما السماء إىل الوقت
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 ألن وذلـك  منـشقاً،  رأوه أم مكة آفاق أهل فأخرب ال؟ أم ذلك رأوا تنظروا حىت اآلفاق أهل إىل فابعثوا سحر هذا
  .مستمر سحر هذا: فقالوا بالنهار ويقيمون غالباً الليل يف يسافرون العرب

 كانت اليت الديار تلك وايل وأسلم أيضاً، رأوه اهلند إقليم من مليبار أهل أن" فرشته "تاريخ من عشر احلادية املقالة ويف
  .األمر هذا له حتقق ما بعد اهلند جموس من
 ليلة بين: "عليه مكتوباً قدمياً بناًء اهلند بالد يف وجد أنه ذكر املسافرين بعض أن 6 تيمية ابن عن املري احلافظ نقل وقد

  ".القمر انشق
 التفاوت ويوجد بل،ج أو غليظ سحاب والقمر، الرائي بني األوقات بعض ويف األمكنة بعض يف حيول قد أنه) والرابع(

 املطر ونزول غليظ سحاب األمكنة بعض يف يكون بأنه كثرياً، املطر فيها يرتل اليت الديار يف األوقات بعض يف الفاحش
 القمـر  الليـل  يف يـرى  ال وكذا متعددة، ساعات إىل األزرق اللون هذا وال الشمس النهار يف الناظر يرى ال حبيث

  األمكنـة  تلـك  بني املسافة وتكون للمطر وال للسحاب أثر ال أخرى أمكنة بعض يفو. املذكور اللون وال والكواكب
 أيـام،  إىل الـشمس  يرون ال واملطر الثلج نزول موسم يف والفرنج كالروم الشمالية البالد وأهل قليلة، األوىل واألمكنة

  .القمر عن فضالً
 علـى  يطلع أن قبل قوم على يطلع فقد األرض، أهل جلميع واحد حد يف ليس مطالعه الختالف القمر أن) واخلامس(

 الـبالد  بعض يف اخلسوف جند ولذلك بعض، دون البالد بعض أهل على املنازل وبعض اآلفاق بعض يف فيظهر آخرين،
 يعرفهـا  ال بعضها ويف كلها، أطرافه مستوفياً بعضها ويف القمر، أجزاء بعض باعتبار البالد بعض يف وجنده بعض، دون
 ظـاهرة  أنوار من يشاهدوا بعجائب الفلكية باهليئة العلماء من الثقات حيدث ما وكثرياً النجوم، علم يف وناحلادق إال

  .غريهم من ا ألحد علم وال الليل، من الساعات أو األوقات بعض يف تظهر عظام طالعة وجنوم
 بعـض  وأخبـار  اليقني، يفيد حد إىل وعالوق النادرة احلوادث هذه أمثال ناظري عدد يبلغ أن يقع قلما أنه) والسادس(

 بعـد  أثرهـا  يبقـى  اليت احلوادث يف أيضاً أخبارهم يعترب نعم العظيمة، الوقائع يف املؤرخني عند معترباً يكون ال العوام
 يف العوام بعض أخبار يعتربوا مل الديار بعض مؤرخي أن فيجوز. والربد الكثري، الثلج ونزول الشديد، كالريح وقوعها،

  .اخلسوف من حنواً تكون أا وظنوا العوام، املخربين أبصار ختطئة على ومحلوه احلادثة، هذه
 مـؤرخي  سيما قليالً إال السماوية للحوادث يتعرضون وال األرضية احلوادث يكتبون ما كثرياً املؤرخني أن) والسابع(

 والعلوم بالصنائع واشتهارها اجلهل، شيوع سوفران إنكلترة ديار يف وسلم عليه اللّه صلى النيب زمان يف وكان السلف،
  .طويلة مبدة وسلم عليه اللّه صلى زمانه بعد هو إمنا
 يرضـى  وال إلخفائهـا،  تصدى ينكره الذي للشخص كرامة أو معجزة الفالين األمر أن علم إذا املنكر أن) والثامن(

 مـن  واخلامس الرابع والباب يوحنا، إجنيل من عشر احلادي الباب طالع من على خيفى ال كما. غالباً وكتابتها بذكرها
  .القمر شق معجزة على ونقالً عقالً اعتراض ال أن فظهر األعمال، كتاب
 إىل منـسوب  التفسري قاعدة على اآلية معىن: (زابور مر يف 1843 سنة املطبوعة النسخة يف احلق ميزان صاحب وقال
 اللفظ هذا أن كما القيامة، أعين املعلوم والوقت املعلومة الساعة منه قصد بالالم، املعروف الساعة لفظ ألن القيامة، يوم
 البيـضاوي  القاضـي  منهم املفسرين بعض فسر ذلك وألجل السورة، هذه آخر يف هي اليت اآليات يف املعىن ذا جاء
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 القمـر  أن أيـضاً،  مـة العال هذه اآلية هذه حبكم القيامة يوم عالمات من أن: وقالوا القيامة مبعىن الساعة لفظ وغريه
  .كالمه انتهى) سينشق
 منـهم  املفسرين بعض أن: والثاين. سينشق مبعىن انشق يكون أن التفسري قاعدة على الصحيح أن: األول أمرين فادعى
  .هكذا فسروه وغريه البيضاوي القاضي
  .غلطان وكالمها

 احلقيقة، على احلمل يتعذر مل ما ااز إىل ريصا وال جماز سينشق معىن على ومحله ماض، صيغة انشق فألن) األول (أما
  .آنفاً عرفت كما احلقيقي معناه على احلمل جيب بل يتعذر مل وههنا

 علـى  فسر ما بعد لكنه املاضي، مبعناه فسر بل بينشق انشق فسر ما وهو البيضاوي، على صرف تان فألنه) الثاين (أما
  .عنده مردود القول فهذا قوله رد مث التمريض، بصيغة البعض قول نقل خمتاره،

 مغلـط  أو غـالط  إمـا  القسيس أن: (وقال املذكورة العبارة على امليزان مؤلف على االستفسار صاحب اعترض وملا
 أردو ونـسخة  ،1849 سـنة  املطبوعـة  الفارسية اجلديدة النسخة يف العبارة هذه وغري املذكور املؤلف تنبه). للعوام

 يـوم  مبعـىن  القـرآن  من موضع كل يف جاء األفراد حالة يف بالالم املعرف الساعة ظلف: (وقال 1850 سنة املطبوعة
 املاضي، صيغة اجلملتني من كل يف وتوجد الساعة، اقتربت جبملة أحلقت العطف واو بسبب القمر انشق ومجلة القيامة،

 يعـين  سينشق مبعىن أيضاً انشق الثاين الفعل فكذا القيامة، يوم سيجيء يعين املستقبل مبعىن اقتربت األول الفعل أن فكما
 يف اعتقدا وإن والبيضاوي، الزخمشري مثل هكذا فسروا أيضاً املفسرين العلماء وبعض القمر، ينشق القيامة يوم جاء إذا

 ينشق معناه أن الناس بعض وعن. أيضاً هكذا صرحا لكنهما وسلم، عليه اللّه صلى حممد معجزة اآلية هذه أن تفسريمها
 وقال انشق قد القمر أن اقتراا آيات من حصل وقد الساعة، اقتربت أي القمر انشق وقد حذيفة قراءة ويف قيامة،ال يوم

  .كالمه انتهى) القيامة يوم سينشق معناه وقيل: البيضاوي
 غـري  أا زاعماً العبارة بعض أسقط حيث الكشاف عبارة تلخيص يف أعجب لكنه العبارة، وغري امليزان صاحب فتنبه

 املعجـزة  ثبوت يف نص ألنه مقصوده يناسب ال القول وهذا. اخل القمر انشق وقد حذيفة قراءة ويف: قوله ونقل مفيدة
 وعـن : (هكـذا  الكشاف وعبارة العبارة، بعض إلسقاط وجه ال فحينئذ قلت طرداً القول هذا نقل: قيل أن املذكورة
 قـراءة  رداً بـه  وكفى يرده مستمر سحر ويقولوا يعرضوا آية واير وإن: وقوله. القيامة يوم ينشق معناه أن الناس بعض

 وقـد  األمري أقبل تقول كما انشق قد القمر إن اقتراا آيات من حصل وقد الساعة، اقتربت أي القمر انشق قد حذيفة
 عهـد  علـى  انشق قد القمر وأن اقتربت قد الساعة إن أال: قال مث باملدائن خطب أنه حذيفة وعن بقدومه البشري جاء

  .بلفظه كالمه انتهى) نبيكم
 مقصوده، منهما حيصل ال. اخل العطف واو بسبب القمر انشق: مجلة قوله وكذا. اخل بالالم املعروف الساعة لفظ: قوله
 وهذا فيها، واقعاً ا متصالً يكون أن بد فال عالماته، من القمر وانشقاق القيامة مبعىن كان ملا الساعة لفظ أن فهم لعله
. }أشراطها جاء فقد بغتة تأتيهم أن الساعة إال ينظرون فهل{: حممد سورة يف تعاىل اللّه قال. التأمل عدم من نشأ لطغ

 علـى  نـصاً  تكون املاضي على دخلت إذا قد لفظة ألن حتققت، قد أشراطها أن على يدل أشراطها جاء فقد: فقوله
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 ظهرت قد ألنه (البيضاوي يف هكذا القول هذا املفسرون فسر فلذلك احلال، من القريب املاضي الزمان يف الفعل وجود
  ).القمر وانشقاق النيب كمبعث إماراا

 اجلاللـني  ويف السالم، عليه حممد ورسالة القمر انشقاق مثل هي: املفسرون قال العالمات األشراط (الكبري التفسري ويف
  ).والدخان القمر قوانشقا وسلم، عليه اللّه صلى النيب مبعث منها عالماا أي

 وترمجتـه  املاضـي  مبعنـاه  ألنـه  غلط املستقبل مبعىن اقتربت األول الفعل أن فكما: قوله كالبيضاوي احلسيين وعبارة
  .املفسرين عند مردود الناس بعض عن روي وما بصحيحة، ليست) آمد خواهد قيامت رزو (يعين بالفارسية

 اآليـة  هذه يف يصرح مل ألنه أيضاً، وسلم عليه اللّه صلى حممد معجزة يكون ال وقع، القمر شق أن سلمنا ولو: (قال مث
  .انتهى) وسلم عليه اللّه صلى حممد يد على ظهرت املعجزة هذه أن أخرى آية يف وال

 صحة على زائدة العقلية الضابطة حبسب صحتها اليت الصحيحة واألحاديث الثانية اآلية معجزة كوا على يدل: أقول
 يف علمـت  كمـا  املتصلة، أسانيدها املفقود اآلحاد برواية املروية واالختالفات باألغالط، اململوءة احملرفة لاألناجي هذه

  .والثاين األول الباب
 يقولون بل ا، يؤمنون وال القيامة عالمات الزمان آخر يف يرون املنكرين أن األوىل باآلية الثانية اآلية عالقة إن: (قال مث

  .كالمه انتهى) غري ال فاحش سحر أا سلفال كفار عادة على
  :بوجهني غلط أيضاً وهذا
 األمر هذا أن ادعى أحد كان إذا إال السحر إىل للعادة اخلارق األمر ينسب ال والكافر عناداً، ينكر ال املنكر أن: األول
 املنكرون، ينكرها فكيف اءاالدع غري من الزمان آخر يف القيامة عالمات ظهرت وإذا. كرامايت أو معجزايت من اخلارق
  .غري ال فاحش سحر أا: يقولون وكيف
 سـحر  إنـه  الكفـار  يقول ال اليوم هذا ويف خاصة القيامة، يوم يف إال يكون ال املستقبل يف القمر انشقاق أن: والثاين
 يقول فلعله املوجه هذا مثل معانداً عاقالً منهم أحد يكون أن إال. أحد كل على اليوم هذا يف القيامة أمر لظهور مستمر
 عنـاد  لرسوخ أحداثهم من انبعاثهم بعد بروتستنت، علماء من أمثاله أو بنفسه املوجه هذا القول ذا يتفوه أو بزعمه،
  .قلوم يف احملمدي الدين
 يف القمـر  شققت بأين معجزة منه يطلبون كانوا الذين املعاندين ألخرب حممد يد على املعجزة هذه ظهرت لو: (قال مث

  .اللّه شاء إن وجه أمت على الثاين الفصل يف جوابه على وستطلع) تكفروا فال الفالين الوقت
 هـذا  فـسروا  والبيضاوي الزخمشري مثل املفسرين من أشخاص عدة: (املعجزة هلذه منكراً اإلميان وجهة صاحب وقال
 كالمـه  انتـهى ) واحد إقليم يف الشتهاره معىن وال العامل مجيع يف الشتهر وقع ولو القيامة، يوم ينشق القمر بأن املقام

  .ملخصاً
 الـدليل  أورد حيث امليزان، مؤلف فاق القسيس وهذا يقيناً، بصحيحني ليسا األمرين كال أن ذكرنا مما لك ظهر وقد

 أن فظـن  وغريه، كالبيضاوي لفظاً للميزان القدمية النسخة يف رأى لعله أيضاً الكشاف، باسم وصرح والعقلي، النقلي
 الكـشاف  باسـم  فصرح األخر، التفاسري إىل بالنسبة بالكشاف كثرية مناسبة له البيضاوي ألن الكشاف، بالغري املراد

  .امليزان مؤلف على الفضل له ليحصل
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 ومـن  وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول آيات من القمر انشقاق: (السورة هذه تفسري مبدأ يف قال الكشاف وصاحب
  .كالمه انتهى) النرية معجزاته

 مـن  يثبت ال: (املعجزة هذه على معترضاً اهلند على نعمت الفاضل مكتوب جواب يف ألفها اليت الرسالة صاحب وقال
  .انتهى) التفاسري من األمر هذا يثبت وال وسلم، عليه اللّه صلى حممد عن صدرت املعجزة هذه أن اآلية هذه
 القـسيس  أن اعتقد لعله التفاسري من األمر هذا يثبت ال: قال حيث ليهماك فاق األولني من املنبثق باخلري الثالث وهذا
 سائر حال قاس مث والبيضاوي، الزخمشري مثل قوله يف صادق الثاين والقسيس وغريه، كالبيضاوي قوله يف صادق األول

 األولـني،  لقسيـسني ا على الفضل له ليحصل التفاسري، من األمر هذا يثبت وال: فقال التفسريين هذين على التفاسري
 بعجيب ليس وهذا سابقه، على الثالثة هؤالء من الحق كل أن فظهر كلها، التفاسري طالع بأنه قومه عند تبحره ويظهر

 املستحـسنات  مـن  وصار احلواريني، رسائل من يظهر كما األول القرن يف املسيحيني بني شاع قد األمر هذا مثل ألن
 القـرون  مـن  الثـاين  القرن علماء حال بيان يف موشيم املؤرخ قال كما  املسيحية نالقرو من الثاين القرن يف الدينية

 وفيثاغورس أفالطون رأي متبعي بني كان: (1832 سنة املطبوع تارخيه من األول الد من 65 الصفحة يف املسيحية
 وتعلـم  للتحسني، قابالن بل فقط جبائزين ليسا اللّه وعبادة الصدق يزداد أن ألجل واخلداع الكذب أن مشهورة مقولة
 الغلط هذا وباء أثر مث القدمية، الكتب من كثري من جزماً هذا يظهر كما املسيح، قبل املقولة هذه مصر يهود منهم أوالً

  .كالمه انتهى) كذباً الكبار إىل نسبت اليت الكثرية الكتب من األمر هذا يظهر كما املسيحيني يف السوء
  :غالطية أهل إىل بولس رسالة من األول الباب شرح يف تفسريه من السادس دال يف كالرك آدم وقال

 الغـري  الكاذبة األحوال هذه وكثرة املسيحية القرون أول يف رائجة كانت الكاذبة الكثرية األناجيل أن حمقق األمر هذا(
 الكـثرية  واألجزاء لكاذبة،ا األناجيل هذه من سبعني من أكثر ذكر ويوجد اإلجنيل، حترير على لوقا هيجت الصحيحة

  .انتهى) باقية األناجيل هذه من
 هـؤالء  نـسب  لو عجب فأي السالم، عليهم ومرمي واحلواريني املسيح إىل إجنيالً سبعني من أكثر أسالفهم نسب وإذا

  .القرآن تفاسري إىل األمور بعض اإلسالم أهل عوام تغليط ألجل القسوس
 مـن  عدة كتب ملا لكن بالده، يف كثرياً يقسموا القسيسيون وكان اهلند، يف رةمشته كانت األخرية الرسالة أن واعلم
" املـسيحية  التحفة: "األول. عليها الرد كتب من كتب ثالثة وطبع تركوها كتبوا ما واشتهر رداً عليها اإلسالم علماء
" املـسلمني  سيف خالصة: "والثالث. لكنهوا شيعة جمتهد أقارب لبعض" املسلمني تأييد: "والثاين. اهلامشي الدين لسيد

  .القرشي علي حيدر للفاضل
 
 خبيالئهـا  جـاءت  قريش هذه: وسلم عليه اللّه صلى قال العقنقل، من قريش طلعت ملا أنه روى: (البيضاوي يف  -3

 رمهمفا تراب من قبضة خذ: له وقال السالم عليه جربيل فأتاه. وعدتين ما أسألك إين اللّهم رسولك، يكذبون وفخرها
 شـغل  إال مشرك يبق فلم الوجوه شاهت: وقال. وجوههم يف ا فرمى احلصباء من كفاً تناول اجلمعان التقى فلما ا،

) وأسـرت  قتلـت  الرجل فيقول التفاخر على أقبلوا انصرفوا ملا مث ويأسروم، يقتلوم املؤمنون وردفهم فازموا بعينه
  .انتهى
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 تقدر ومل أعينهم إىل توصلها رمياً حممد يا} رميت وما {يعين} رمى اللّه ولكن رميت إذ رميت وما{: تعاىل اللّه وقال
 حـىت  مجيعاً أعينهم إىل فأوصلها الرمي، غاية هو مبا أتى} رمى اللّه ولكن {الرمي بصورة أتيت أي} رميت إذ {عليه

  .دابرهم قطع من ومتكنتم ازموا،
 أجـنيب  كـالم  القصة أثناء يف لدخل وإال بدر، يوم يف نزلت اآلية هذه أن) واألصح: (الرمحة عليه الرازي الفخر وقال
  .كالمه انتهى) السبب خبصوص ال اللفظ بعموم العربة ألن الوقائع سائر حتته يدخل أن يبعد ال بل يليق ال وذلك عنها
  .أعيده فال املعجزة هذه على احلق ميزان صاحب به تفوه ما حال املقدمة يف عرفت وقد

 مـن  املـاء  تفجر من أعظم املعجزة وهذه متعددة، مواطن يف وسلم عليه اللّه صلى النيب أصابع بني من املاء نبع -4 
 صـلى  غريه من يعهد فلم ودم حلم من وأما اجلملة، يف احلجر عادة من ذلك فإن السالم، عليه ملوسى وقع كما احلجر

 صـالة  وحانـت  وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول رأيت: (الق أنه عنه اللّه رضي مالك بن أنس عن. وسلم  عليه اللّه
 اللّـه  صلى اللّه رسول فوضع بوضوء وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول فأتى جيدوه، فلم الوضوء الناس فالتمس العصر،

 وسـلم  عليه هاللّ صلى أصابعه بني من ينبع املاء فرأيت: قال منه يتوضؤوا أن الناس وأمر يده اإلناء ذلك يف وسلم عليه
  .املدينة سوق عند بالزوراء صدرت املعجزة وهذه) آخرهم عن توضؤوا حىت الناس فتوضأ

 منها فتوضأ ركوة يديه بني وسلم عليه اللّه صلى اللّه ورسول احلديبية يوم الناس عطش: (عنه اللّه رضي جابر عن -5
 املـاء  فجعل الركوة يف يده وسلم عليه اللّه صلى النيب فوضع ركوتك يف ما إال ماء عندنا ليس: وقالوا حنوه الناس وأقبل
  .وأربعمائة ألفاً الناس وكان) العيون كأمثال أصابعه بني من يفور

 احلـديث  وذكـر  بالوضوء ناد جابر يا: وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول يل قال: قال (عنه اللّه رضي جابر عن -6 
 هـو  مـا  أدري ال بشيء وتكلم فغمره وسلم عليه اللّه صلى النيب به فأتى بشج عزالء يف قطرة إال جند مل وأنه بطوله
 وفـرق  اجلفنة يف يده بسط وسلم عليه اللّه صلى النيب أن وذكر يديه، بني فوضعتها ا فأتيت الركب جبفنة ناد: وقال

 حـىت  واسـتدارت  جلفنـة ا فارت مث أصابعه بني من يفور املاء فرأيت: قال. اهللا بسم: وقال عليه جابر وصب أصابعه
 عليـه  اللّـه  صلى اللّه رسول فرفع حاجة؟ له أحد بقي هل: فقلت. رووا حىت فاستقوا باالستقاء الناس وأمر. امتألت
  .بواط غزوة يف صدرت املعجزة وهذه) مألى وهي اجلفنة من يده وسلم

 العـني  من فغرفوا الشراك، مثل اءم من بشيء تبض وهي العني وردوا وأم تبوك، غزوة قصة يف جبل بن معاذ عن -7
 مبـاء  فجـرت  فيها، أعاده مث ويديه فيه وجهه وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول غسل مث شيء، يف اجتمع حىت بأيديهم
 معاذ يا يوشك: قال مث الصواعق، كحس حس له ما املاء من فارق: إسحاق ابن حديث يف قال. الناس فاستقى كثري
  ).جناناً مليء قد ههنا ما ترى أن احلياة بك طالت إن
 يف عطـش  وأصـحابه  وسلم عليه اللّه صلى النيب أصاب حني: (قال أنه عنهما اللّه رضي احلصني بن عمران عن -8

 احلـديث  مزادتـان  عليه بعري معها كذا مبكان امرأة جيدان أما وأعلمهما أصحابه من رجلني فوجه أسفارهم، بعض
 مث املزادتني يف املاء أعاد مث اللّه، شاء ما فيه وقال مزاديتها من إناء يف فجعل وسلم عليه اللّه ىصل النيب ا وأتيا فوجداها
 امتالء، إال تزدادا مل أما يل وخييل: عمران قال. ملؤه إال شيئاً يدعوا مل حىت أسقيتهم فملؤوا الناس وأمر عزليها فتحت

  ).سقانا اللّه ولكن شيئاً مائك من نأخذ مل فإنا اذهيب: وقال ثوا ملؤوا حىت األزواد من للمرأة فجمع أمر مث
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 فيعـصر  بعريه ينحر الرجل أن حىت العطش، من أصام ما وذكر العسرة جيش يف عنه اللّه رضي عمر حديث يف -9
ـ  فانسكبت السماء 2 قالت حىت يرجعهما فلم يديه فرفع الدعاء، يف النيب إىل بكر أبو فرغب فيشربه، فرثه  مـا  ؤوافمل

  .العسكر جتاوز ومل آنية من معهم
 فمـا  شـعري،  وسق شطر فاستطعمه يستطعمه، وسلم عليه اللّه صلى النيب أتى رجالً أن عنه اللّه رضي جابر عن -10
 ولقـام  منه ألكلتم تكله مل لو: فقال. فأخربه وسلم عليه اللّه صلى النيب فأتى كاله، حىت وضيفه وامرأته منه يأكل زال
  .بكم
 

 حتت أنس ا جاء شعري، من أقراص من رجالً مثانني أطعم وسلم عليه اللّه صلى النيب أن عنه اللّه رضي أنس عن -11
  .إبطه أي يده
 3 وعنـاق  شعري صاع من رجل ألف اخلندق يوم أطعم وسلم عليه اللّه صلى النيب أن عنه اللّه رضي جابر عن -12 

 وكـان  ليخبز، عجيننا وأن هي كما لتغط برمتنا وأن واحنرفوا تركوه حىت ألكلوا هباللّ فأقسم: عنه اللّه رضي جابر قال
   .وبارك والربمة العجني يف بصق وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول

 
 النيب له فقال يكفيهما ما زهاء بكر وأليب وسلم عليه اللّه صلى اللّه لرسول صنع أنه عنه اللّه رضي أيوب أيب عن -13
 ذلك، مثل فكان ستني ادع: قال مث تركوا، حىت فأكلوا فدعاهم األنصار أشراف من ثالثني ادع: وسلم عليه اللّه صلى
 من فأكل: عنه اللّه رضي أيوب أبو قال. وبايع أسلم حىت أحد منهم خرج وما. تركوه حىت فأكلوا سبعني ادع: قال مث

  .رجالً ومثانون مائة طعامي
 قـوم  يقوم الليل، حىت غدوة من فتعاقبوها حلم فيها بقصعة وسلم عليه اللّه صلى النيب أتى جندب بن مسرة عن -14 

  .آخرون ويقعد
 يف وذكـر . ومائة ثالثني وسلم عليه اللّه صلى النيب عند كنا: قال عنهما اللّه رضي بكر أيب بن الرمحن عبد عن -15

 له حز قد إال ومائة الثالثني من ما اللّه أميو: وقال. بطنها سواد فشوى شاة وصنعت طعام من صاع عجن أنه احلديث
  .البعري على فحملته القصعتني يف وفضل أمجعون فأكلنا قصعتني منها جعل مث حزة،
 رسـول  مع الناس أصابت خممصة فذكروا عنهم اللّه رضي اخلطاب بن وعمر هريرة وأيب األكوع بن سلمة عن -16
 وأعالهـم  ذلك، وفوق الطعام من 4 باحلثية الرجل فجاء األزواد، ببقية دعاف مغازيه بعض يف وسلم عليه اللّه صلى اللّه

 يف بقـي  فما بأوعيتهم الناس دعا مث العرت، كربضة فحززته: سلمة وقال نطع على فجمع التمر من بالصاع يأيت  الذي
  .منه وبقي ملؤه إال وعاء اجليش
 البيت امتأل حىت مساهم قوماً له يدعو أن أمره بزينب، بتىنا حني وسلم عليه اللّه صلى النيب أن مالك بن أنس عن -17

 وخيرجـون،  يتغدون القوم وجعل أصابعه، ثالث وغمس فوضعه حيساً، جعل متر من قدر فيه توراً هلم فقدم واحلجرة،
  .كان مما حنواً التور وبقي
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 عليـه  اللّه صلى النيب إىل علياً تووجه لغدائهما، قدراً طبخت فاطمة أن عنه اللّه رضي طالب أيب بن علي عن -18 
 القـدر  رفعت مث هلا، مث لعلي، مث السالم، عليه له مث صحفة، صحفة نسائه جلميع فغرفت فأمرها معهما، ليتغذى وسلم
  .اللّه شاء ما منها فأكلنا: قالت. لتفيض وأا
 يف يكـن  ومل يقبلـوه،  فلم ماله أصل أبيه لغرماء بذل كان وقد موته، بعد أبيه دين يف عنه اللّه رضي جابر عن  -19
. ودعـا  فيها فمشى أصوهلا، يف بيادر وجعلها جبذها أمره أن بعد وسلم عليه اللّه صلى النيب فجاءه دينهم، كفاف مثرها
  .سنة كل جيدون كانوا ما مثل وفضل غرماءه جابر منه فأوىف
 شـيء؟  من هل: وسلم عليه اللّه صلى اللّه ولرس يل فقال خممصة الناس أصاب: عنه اللّه رضي هريرة أبو قال -20

 ادع: قـال  مث. بالربكـة  ودعا فبسطها قبضة فأخرج يده فأدخل. به فآتى: قال. املزود يف التمر من شيء نعم: فقلت
 يـدك  وأدخـل  بـه  جئت ما خذ: وقال. وشبعوا كلهم اجليش أطعم حىت كذلك عشرة مث شبعوا، حىت فأكلوا عشرة
 وأيب وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول حياة وأطعمت منه فأكلت به جئت ما أكثر على فقبضت تكبه، وال منه واقبض

  .فذهب مين فانتهب عثمان قتل أن إىل وعمر بكر
 يعـد  ال مـن  مث التابعني، من أضعافهم عنهم ورواه صحابياً، عشر بضعة عن مروية دعائه بربكة الطعام تكثري ومعجزة
 مـن  حذراً الصدق وفق على إال عنها التحدث ميكن وال مشهورة، وجمامع مشهورة قصص يف وردت وأكثرها بعدهم،

 من األمر بدء من خيترع ومل كثره، مث القليل الطعام أو القليل املاء أوالً وسلم عليه اللّه صلى النيب حصل وإمنا التكذيب،
 حـصلت  وإمنا. اللّه هو املوجد أن ليعلم ظاهرال حبسب لألدب مراعاة الكثري، الطعام أو الكثري، املاء الوجود إىل العدم
 فعلـه  وهكـذا . كاإلجيـاد  اللّه جانب من احلقيقة يف أيضاً التكثري كان وإن. وسلم عليه اللّه صلى النيب بسبب الربكة
 بابال يف به صرح ما على أرملة امرأة بيت يف والزيت الدقيق تكثري يف السالم عليه ايلياء معجزة من يظهر كما األنبياء
 يف مفـروك  وسنبل شعري من خبزاً عشرين تكثري يف السالم عليه اليسع معجزة ومن األول، امللوك سفر من عشر السابع
 عليـه  عيسى معجزة ومن الثاين، امللوك سفر من الرابع الباب يف به مصرح هو كما وفضل، رجل مائة أكل حىت منديل
  .مىت إجنيل من عشر الرابع الباب يف به صرح ما على ومسكتني أرغفة مخسة تكثري يف السالم

  
 يـا : فقال أعرايب، منه فدنا سفر يف وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول مع كنا: قال عنهما اللّه رضي عمر ابن عن -21
 له شريك ال وحده اللّه إال إله ال أن تشهد أن: قال هو؟ وما: قال خري؟ إىل لك هل: قال أهلي،: قال تريد؟ أين أعرايب

 فأقبلت الوادي، بشاطئ وهي السمرة، الشجرة هذه: قال تقول، ما على لك يشهد من: قال ورسوله، عبده حممداً وأن
  .مكاا إىل رجعت مث قال كما أنه فشهدت. ثالثاً فاستشهدها يديه بني قامت حىت األرض ختد
 فـإذا  بـه،  يـستتر  شيئاً ير فلم جتهحا يقضي وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول ذهب عنه اللّه رضي جابر عن -22

 انقادي: فقال أغصاا من بغصن فأخذ إحدامها، إىل وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول فانطلق الوادي، بشاطئ بشجرتني
 كان إذا حىت كذلك باألخرى فعل أنه جابر وذكر. قائده يصانع الذي املخشوش كالبعري معه فانقادت اللّه، بإذن علي

 فالتفـت  نفسي أحدث وجلست. أخضر فخرجت خلفهما فجلس فالتأمتا، اللّه بإذن علي التئما: قال مابينه باملنصف
  .ساق على منهما واحدة كل فقامت افترقتا قد والشجرتان مقبالً وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول فإذا
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 رسـول  أين أتشهد النخلة ذهه من العذق هذا دعوت إن أرأيت: ألعرايب قال عنهما اللّه رضي عباس ابن عن  -23
  .مكانه إىل فعاد. ارجع: فقال أتاه حىت ينقد فجعل فدعاه. نعم: قال اللّه؟

 خطـب  إذا وسلم عليه اللّه صلى النيب وكان خنل، جذوع على مسقوفاً املسجد كان عنه اللّه رضي جابر عن -24 
 املسجد ارتج حىت: أنس رواية ويف العشار، كصوت صوتاً اجلذع لذلك مسعنا املنرب، له صنع فلما منها، جذع إىل يقوم

 اللّه صلى النيب جاء حىت وانشق تصدع حىت: املطلب رواية ويف به، رأوا ملا الناس بكاء وكثر: سهل رواية ويف خلواره،
 وباعتبـار  واخللف، السلف عند مشهور مبناه باعتبار وحنينه اجلذع بأنني واخلرب. فسكت عليه يده فوضع وسلم عليه
 بـن  اللّـه  وعبد مالك، بن وأنس كعب، بن أُبي منهم عشر بضعة الصحابة من رواه. القطعي العلم يفيد متواتر معناه
 وداعة، أيب بن واملطلب سلمة، وأم وبريدة، اخلدري، سعيد وأبو الساعدي، سعد بن وسهل عباس، بن اللّه وعبد عمر،
 حـصول  يف شك فال التحديث، باب يف خمتلفة ألفاظهم كانت إنو احلديث هذا مبعىن حيدثون كلهم عنهم اللّه رضي
  .املعنوي التواتر
 يف بالرصـاص  األرجـل  مثبتـة  صـنم   وثلثمائة ستون البيت حول كان: قال عنهما اللّه رضي عباس ابن عن -25

 ميـسها  وال ليهـا إ يده يف بقضيب يشري جعل الفتح، عام املسجد وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول دخل فلما احلجارة،
 لوجهه وقع إال لقفاه وال لقفاه وقع إال صنم وجه إىل أشار فما زهوقاً، كان الباطل إن الباطل وزهق احلق جاء: ويقول

  .صنم منها بقي ما حىت
 عليـه  اللّه صلى فقال. ابنيت يل حتيي حىت بك أؤمن ال: فقال اإلسالم، إىل رجالً وسلم عليه اللّه صلى النيب دعا  -26

 عليـه  اللّه صلى النيب فقال. وسعديك لبيك: قالت. فالنة يا: وسلم عليه اللّه صلى فقال إياه، فأراه قربها أرين: وسلم
 اآلخرة ووجدت أبوي، من يل خرياً اللّه وجدت إين اللّه رسول يا واللّه ال: فقالت الدنيا؟ إىل ترجعي أن أحتبني: وسلم
  .الدنيا من خرياً
 القـوم،  فأكل وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول ا وأتى. جفنة يف وثرد وطبخها شاة عنه اللّه رضي جابر ذبح -27

 يـده  ووضـع  العظام مجع وسلم عليه اللّه صلى إنه مث. عظماً تكسروا وال كلوا: هلم يقول والسالم الصالة عليه وكان
  .ذنبها تنفض قامت الشاة فإذا بكالم تكلم مث عليها

: فيقـول  به ألتصل السهم ليناولين وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول أن: قال عنه اللّه رضي وقاص بن سعد عن -28 
 ابـن  يعـين  قتادة عني يومئذ وأصيبت اندقت حىت قوسه، عن يومئذ وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول رمى وقد به، ارم

  .عينيه أحسن فكانت لموس عليه اللّه صلى اللّه رسول فردها وجنتيه، على وقعت حىت النعمان
 صِل مث فتوضأ فانطلق: قال. بصري عن يل يكشف أن اللّه ادع: اهللا لرسول قال أعمى أن حنيف بن عثمان عن -29

 يل يكشف أن ربك إىل بك أتوجه إين حممد يا الرمحة، نيب حممد بنبيك إليك وأتوجه أسألك إين اللّهم: قل مث ركعتني،
  .بصره عن اللّه كشف وقد فرجع: لقا. يف شفعه اللّهم بصري، عن

 فتفـل  األرض مـن  حثوة بيده فأخذ وسلم، عليه اللّه صلى النيب إىل فبعث استسقاء، أصابه األسنة مالعب ابن -30
  .تعاىل اللّه فشفاه فشرا شفاء على وهو ا فأتاه به هزئ قد أن يرى متعجباً فأخذها رسوله، فأعطاها عليها
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 يف وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول فنفث شيئاً ما يبصر ال فكان عيناه ابيضت أباه أن ،فديك بن حبيب عن -31 
  .مثانني ابن وهو اإلبرة يدخل فرأيته فأبصر، عينيه
  .بارئاً فأصبح رمداً وكان خيرب يوم عنه اللّه رضي علي عيين يف تفل -31
  .فربأت خيرب يوم األكوع بن سلمة بساق ضربة على نفث  -33
 وأمرهـا  إيـاه،  أعطاها مث يديه وغسل فاه فمضمض مباء فأتى يتكلم ال بالء به صيب معها خثعم من امرأة أتته -34

  .الناس عقول يفضل عقالً وعقل الغالم فربأ به، ومسه بسقيه
 ثـل م جوفه من فخرج ثعة، فثع صدره، فمسح جنون، به هلا بابن امرأة جاءت: عنهما اللّه رضي عباس ابن عن -25
  .فشفي األسود اجلرو
  .حلينه فربأ فيه، وتفل له ودعا عليه، فمسح طفل، وهو حاطب بن حممد ذراع على القدر انكفأت -36
 عليـه  اللّـه  صلى للنيب فشكاها الدابة، وعنان السيف على القبض متنعه سلعة اجلعفي شرحبيل كف يف كانت -37

  .رأث هلا يبق ومل رفعها حىت يطحنها زال فما وسلم،
 أكثـر  اللهم: فقال. له اللّه ادع أنس خادمك اللّه رسول يا: أمي قالت: قال عنه اللّه رضي مالك بن أنس عن -38
  .املائة حنو على اليوم ليعادون ولدي وولد ولدي وإن لكثري مايل إن فواللّه: أنس قال. آتيته فيما له وبارك وولده ماله

 أقطـار  سائر يف رياسة لفارس بقيت وال باقية له تبق فلم ملكه، اللّه زقمي أن كتابه مزق حني كسرى على دعا -39 
  .الدنيا
 كان وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول إن: وقالت طيانسة جبة أخرجت عنهما اللّه رضي بكر أيب بنت أمساء عن -40

 بينـها  املـشترك  فالقدر منها، واحد كل يتواتر مل وإن املعجزات، وهذه .ا يستشفى للمرضى تغسلها فنحن يلبسها،
 ليس آحاد كلها ولوقا مرقس نقلها اليت واحلاالت يكفي، القدر وهذا حامت، وسخاوة علي، كشجاعة شبهة، بال متواتر

 نقلـها  علـى  اتفق اليت احلاالت بل املتصلة، أسانيدها الثابتة اآلحاد بروايات املروية الصحيحة األحاديث مثل اعتبارها
  .األول الباب يف عرفت كما اآلحاد رواية على عندنا اعتبارها يزيد ال آحاد بعةاألر اإلجنيليون

 
  ]وسلم عليه اهللا صلى النيب أخالق[
  
 النفس إىل الراجعة واحملاسن والعملية، العلمية والكماالت اجلزيلة، واألوصاف العظيمة، األخالق من فيه اجتمع قد أنه

 الـنيب  غـري  يف يوجد كان وإن منها واحد كل فإن نيب، غري يف جيتمع ال بأنه العقل جيزم ما والوطن، والنسب والبدن
 أقـر  وقـد  النبـوة  دالئـل  من وسلم عليه اللّه صلى ذاته يف فاجتماعها لألنبياء، إال حيصل ال مما جمموعها لكن أيضاً،

 أشد هم الذين من" املسيحي مهيس اسبان "مثالً وسلم، عليه اللّه صلى ذاته يف احملاسن هذه أكثر بوجود أيضاً املخالفون
 صـلى  ذاته يف املذكورة األمور أكثر بوجود اإلقرار يف اضطر لكنه حقه، يف والطاعنني وسلم عليه اللّه صلى النيب أعداء
 1850 سـنة  املطبوعـة  النسخة من السادسة الصفحة يف القرآن ترمجة مقدمة يف قوله سيل نقل كما. وسلم عليه اللّه

 الكل يعامل وكان شيمته، املساكني إىل اإلحسان وكان مرضية، طريقته كانت و وزكيا الوجه حسن نكا أنه: (هكذا
 والـذين  املفترين، على يشدد وكان عظيماً، تعظيماً اللّه اسم يعظم وكان األعداء، على شجاعاً وكان احلسن، باخللق
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 يف وعظـه  كثـرة  وكانت بليغاً، تشديداً الزور، هودوش والطامعني، الفضول، وأهل والقاتلني، والزانني، الربآء، يرمون
) الغايـة  يف مرتاضـاً  عابداً وكان وتكرميهم، وتوقريهم والكبار األبوين وتعظيم واإلحسان والرب والرحم واجلود الصرب
  .كالمه انتهى

 والـسياسات  واملعامالت والعبادات باالعتقادات يتعلق مما عليه الغراء شريعته اشتملت ما إىل نظر من) الثالث املسلك(
 وقـد . نبياً إال ليس ا املبعوث وأن السماوي، والوحي اإلهلي، الوضع من إال ليست أا قطعاً علم واحلكم، واآلداب
  .واالعتساف الصرف العناد منشؤها جداً، ضعيفة عليها القسيسني اعتراضات أن اخلامس، الباب يف عرفت

 املـنري  بالكتـاب  اللّه عند من بعثت أين: فيهم حكمة وال هلم كتاب ال قوم بني عىاد السالم عليه أنه) الرابع املسلك(
 أهل جلميع خمالفاً وأنصاره، أعوانه وقلة وفقره ضعفه مع وانتصب. الصاحل والعمل باإلميان العامل ألنور الباهرة واحلكمة
 وظهـر  دوهلم، وهدم مللهم وأبطل أحالمهم وسفه آراءهم فضلل وجبابرم، وسالطينهم وأوساطهم آحادهم األرض

 عـددهم  كثـرة  مـع  األعداء يقدر ومل واألزمان، األعصار مر على وزاد وغرباً، شرقاً قليلة مدة يف األديان على دينه
 آثـار  وطمـس  دينه نور إطفاء يف جهدهم غاية وبذل ومحيتهم تعصبهم وفرط وشكيمتهم، شوكتهم وشدة وعددهم

 يـا : (احلواريني حق يف هلم اليهود معلم غماالئيل قال ما ولنعم مساوي، وتأييد إهلي بعون إال ذلك يكون فهل. مذهبه
 هـذه  قبل ألنه (36). تفعلوا أن مزمعون أنتم فيما الناس هؤالء جهة من ألنفسكم احترزوا اإلسرائيليون الرجال أيها

 الـذين  ومجيـع  قتـل  الذي أربعمائة، حنو الرجال من عدد به التصق الذي شيء أنه: نفسه عن قائالً ثوداس قام األيام
 غفـرياً،  شـعباً  وراءه وأزاغ االكتتاب، أيام يف اجلليلي يهودا قام هذا بعد (37). شيء ال وصاروا تبددوا إليه انقادوا
 إن ألنـه  واتركوهم الناس هؤالء عن تنحوا لكم أقول واآلن (38). تشتتوا إليه انقادوا الذين ومجيع هلك أيضاً فذاك
 توجـدوا  لئال تنتقضوه أن تقدرون فال اللّه من كان وإن (39) ينتقض فسوف الناس من العمل وهذا الرأي هذا كان

: هكـذا  األول الزبـور  من السابعة واآلية األعمال، كتاب من اخلامس الباب يف به مصرح هو كما) أيضاً للّه حماربني
 الذين كل ولك: (هكذا اخلامس الزبور من السادسة واآلية) لك املنافقني وطريق الصديقني طريق يعرف الرب ألن(

 والـثالثني  الرابـع  الزبـور  من عشرة السادسة واآلية). الرب يرذله والغاش الدماء السافك الرجل بالكذب، يتكلمون
: 17 هكـذا  والـثالثني  السابع الزبور ويف) ذكرهم األرض من ليبيد املساوئ يعملون الذين على الرب وجه: (هكذا

 ويرتفعون، ميجدون إذ مجيعاً الرب وأعداء فيهلكون، اخلطاة (20) الصديقني يعضد والرب تنكر، اخلطاة واعدس ألن(
 وأبـاد  ورذلـه  طريقه الرب ألهلك الصديقني من وسلم عليه اللّه صلى حممد يكن مل فلو). يفنون وكالدخان يبيدون،

 مـن  وسـلم  عليه اللّه صلى حممد فكان منها، شيئاً يفعل مل لكنه. كالدخان وأفناه سواعده وكسر األرض، من ذكره
 يعلمـون  فـسوف  قريب الوقت لكن اللّه حماربون احملمدي الدين تكذيب يف بروتستنت علماء أن ولعمري الصديقني،

 أي} اللّه نور ليطفئوا يريدون {اللّه وعد كما البتة نقضه على يقدرون وال} ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم{
 اليهـود  أي} الكـافرون  كره ولو {غايته مبلغه أي} نوره متم واللّه {الباطلة بأقواهلم أي} بأفواههم {اإلسالم دين

  :قيل ما ولنعم واملشركون، والنصارى
  األدب أسأت من على أتدري * حاسداً يل ظل ملن قل أال

  وهب ما يل ترض مل ألنك * فعله يف اللّه على أسأت
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 القومي الدين إىل ويدعوهم املستقيم، الطريق إىل يهديهم من إىل حمتاجني الناس كان وقت يف ظهر أنه) اخلامس املسلك(
 علـى  والترك. والبنات األمهات ووطء اإلهلني اعتقاد على والفرس. البنات ووأد األوثان، عبادة على كانوا العرب ألن

 التـشبيه،  ودين اجلحود على واليهود. واحلجر رللشج والسجود البقر، عبادة على واهلند. العباد وتعذيب البالد ختريب
 وهكـذا . والقديسات القديسني وصور الصليب وعبادة بالتثليث، القول على والنصارى. املفتريات األكاذيب وترويج

 يف يرسـل  ال أن املبني امللك اللّه حبكمة يليق وال باحملال، واالشتغال احلق عن واالحنراف الضالل أودية يف الفرق سائر
 بن حممد غري القومي البنيان هذا ويؤسس العظيم الشأن هلذا يصلح أحد ظهر وما للعاملني، رمحة يكون أحداً الوقت هذا
 وزالت الترتيه، وأقمار التوحيد مشوس وأشرقت الفاسدة، واملقاالت الزائغة الرسوم فأزال. وسلم عليه اللّه صلى اللّه عبد

: بقولـه  تعاىل اللّه أشار وإليه أكملها، التحيات ومن أفضلها الصالة من عليه يه،والتشب والتثليث والوثنية الشرك ظلمة
 جـاءكم  فقد نذير وال بشري من جاءنا ما تقولوا أن الرسل من فترة على لكم يبني رسولنا جاءكم قد الكتاب أهل يا{

 صلى حممد بعثة يف الفائدة: (يةاآل هذه تفسري يف سره قدس الرازي الفخر قال .}قدير شيء كل على واللّه ونذير بشري
 زماا، وطول عهدها لتقادم املتقدمة الشرائع إىل تطرق قد والتحريف التغري أن هي الرسل من فترة عند وسلم عليه اللّه

 هلـم  ألن العبادات، عن اخللق إعراض يف ظاهراً عذراً ذلك وصار بالكذب والصدق بالباطل احلق اختلط ذلك وبسبب
 اللّه صلى حممداً الوقت هذا يف تعاىل اللّه فبعث نعبد، كيف عرفنا ما ولكنا عبادتك من بد ال أنه عرفنا إهلنا يا يقولوا أن

  .بلفظه كالمه انتهى) العذر هلذا إزالة وسلم عليه
ـ  يف العـوام  يغلطون القسيسون كان وملا السالم، عليه نبوته عن عليه، املتقدمني األنبياء أخبار) السادس املسلك(  ذاه

  :بصرية للناظر تفيد مثانية أموراً األخبار تلك نقل على أقدم أن استحسنت عظيماً تغليطاً الباب
 احلـوادث  عن أخربوا السالم، عليهم وعيسى وحزقيال ودانيال وأرميا أشعيا مثل اإلسرائيلية األنبياء أن) األول األمر (

 ال أن البعـد  كل ويبعد وبابل، ونينوى ومصر أدوم أرض وحوادث وخلفائه واسكندر وقورش خبتنصر كحادثة اآلتية
 عظيمـة  شجرة صار مث البقول، كأصغر ظهوره وقت كان الذي وسلم عليه اللّه صلى حممد خروج عن منهم أحد خيرب

 وامتـد  األديان وغلب وغرباً شرقاً دينه وبلغ شرقاً دينه وبلغ واألكاسرة اجلبابرة فكسر أغصاا، يف السماء طيور تأوي
 يف وظهـر  الدنيا، بقاء آخر إىل اللّه شاء إن وميتد احلني هذا إىل ومثانني ومائتني ألف مدة ظهوره على مضى حبيث هراًد

 وهذه العظام، والسالطني وااهدات الكرامات ذوي واألولياء املتقنني واحلكماء الربانيني العلماء من ألوف ألوف أمته
 أـم  السليم العقل جيوز فكيف وغريمها ونينوى أدوم أرض حادثة من أقل كانت وما احلوادث، أعظم كانت احلادثة
  .العظيمة احلادثة عن اإلخبار وتركوا الضعيفة احلوادث عن أخربوا

 القبيلة من خيرج بأنه التام بالتفصيل خيرب أن إخباره يف يشترط ال املتأخر، النيب عن أخرب إذا املتقدم النيب أن) الثاين األمر(
 جممالً األوقات غالب يف اإلخبار هذا يكون بل وكيت، كيت صفته وتكون الفالين، البلد يف الفالنية السنة يف ةالفالني

 بعـد  إال مصداقه يعرفون ال أيضاً عليهم خفياً يبقى وقد القرائن، بواسطة جلياً يصري فقد اخلواص عند وأما العوام، عند
 وظهـور  االدعاء وبعد النبوة، وعالمات باملعجزات ادعائه صدق وظهور عين أخرب املتقدم النيب أن الالحق النيب ادعاء
 أيهـا  لكم ويل: (بقوله اليهود علماء السالم عليه املسيح عاتب كما يعاتبون ولذلك ريب بال عندهم جلياً يصري صدقه

 عشر احلادي الباب يف به مصرح هو كما) منعتموهم والداخلون أنتم دخلتم ما املعرفة مفتاح أخذمت ألنكم الناموسيون



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

304

 املخـرب  النيب على خفياً يبقى قد بل العلماء عن فضالً األنبياء على خفياً يبقى قد املسيحيني مذاق وعلى لوقا، إجنيل من
 أورشليم من اليهود أرسل حني يوحنا شهادة هي وهذه (19: هكذا يوحنا إجنيل من األول الباب يف زعمهم على عنه

 إيليـاء؟  أنت، إذاً ماذا فسألوه (21) املسيح أنا لست قرأين ينكروا ومل فاعترف (20) أنت نم ليسألوه والويني كهنة
 عـن  تقول ماذا أرسلونا للذين جواباً لنعطي أنت من له فقالوا (22) ال فأجاب النيب أنت فسألوه إيلياء أنا لست فقال

 مـن  املرسـلون  وكـان  (24) النيب شعياأ قال كما الرب طريق قوموا الربية يف صارخ صوت أنا قال (23) نفسك
 لفـظ  يف والالم واأللف). النيب وال إيليا وال املسيح لست كنت إن تعمد بالك فما له وقالوا فسألوه (25) الفريسيني

 من عشر الثامن الباب يف السالم عليه موسى عنه أخرب الذي املعهود النيب واملراد للعهد، 25 و 21 اآلية يف الواقع النيب
 كتبـهم  علـى  وواقفـني  اليهود علماء من كانوا والالويون فالكهنة املسيحية، العلماء به صرح ما على االستثناء سفر

 املعهـود  الـنيب  أو السالم عليه إيلياء أو السالم عليه املسيح أنه يف شكوا لكنهم نيب، السالم عليه حيىي أن أيضاً وعرفوا
 ال حبيـث  كتبـهم  يف مصرحة تكن مل الثالثة األنبياء هؤالء عالمات أن منه فظهر السالم، عليه موسى عنه أخرب الذي
 مسيحاً كونه عن السالم عليه حيىي أنكر ما فبعد املسيح أنت أوالً سألوا فلذلك العوام عن فضالً للخواص االشتباه يبقى

  .املعهود النيب أنت سألوه أيضاً إيلياء كونه عن أنكر ما فبعد إيلياء أنت سألوه
 أنكر، حىت إيلياء أنه نفسه يعرف مل السالم عليه حيىي أن منه ظهر بل حمل للشك كان ملا مصرحة العالمات نتكا ولو

 حيـىي  حق يف السالم عليه عيسى قول. مىت إجنيل من عشر احلادي الباب يف إيلياء أنه عيسى شهد وقد أنا لست فقال
: هكـذا  مىت إجنيل من عشر السابع الباب ويف) يأيت أن املزمع إيلياء هو فهذا تقبلوا أن أردمت وإن: (هكذا السالم عليه
 إيليـاء   أن هلم وقال يسوع فأجاب (11) أوالً يأيت أن ينبغي إيلياء أن الكتبة يقول فلماذا قائلني تالميذه وسأله (10
 ابـن  كذلك أرادوا، ما كل به عملوا بل يعرفوه ومل جاء قد إيلياء أن لكم أقول ولكين (12) شيء كل ويرد أوالً يأيت

 األخـرية  العبارة من وظهر). املعمدان يوحنا عن هلم قال أنه التالميذ فهم حينئذ (13) منهم يتأمل سوف أيضاً اإلنسان
 يف أنبياء كانوا أم مع إيلياء بأنه يعرفوه مل أيضاً احلواريني وأن فعلوا ما به وفعلوا إيلياء بأنه يعرفوه مل اليهود علماء أن

 قبـل  ضـرورياً  جميئه وكان مراراً، ورأوه حيىي من اعتمدوا وكانوا السالم عليه موسى من رتبة وأعظم سيحينيامل زعم
  .ومسيحهم إهلهم
 باملـاء  ألعمـد  أرسلين الذي لكن أعرفه أكن مل وأنا: (هكذا حيىي قول يوحنا إجنيل من األول الباب من 33 اآلية ويف
 أكـن  مل وأنـا : (قولـه  ومعىن) القدس بالروح يعمد الذي هو فهذا عليه قراًومست نازالً الروح ترى الذي يل قال ذاك

 يعرف كان ما السالم عليه حيىي أن فعلم املوعود، املسيح بأنه جيدة معرفة أعرفه أكن مل أنا القسيسني زعم على) أعرفه
 املسيح والدة كون لعل القدس، الروح يرتل مل ما سنة ثالثني إىل به املوعود املسيح بأنه يقينية معرفة السالم عليه عيسى

 حيـىي  أن وأقول هذا عن النظر أقطع لكين هذا، يصح فكيف وإال باملسيح، املختصة العالمات من يكن مل العذراء من
 وأن مـىت  إجنيـل  من عشر احلادي الباب يف به مصرح هو كما السالم عليه عيسى بشهادة اإلسرائيلية األنبياء أشرف
 مل فـإذا  يقينياً، إيلياء كونه وكان املسيح، قبل ضرورياً جميئه وكان املسيحيني، زعم على وربه إهله السالم عليه عيسى
 الذين احلواريون يعرف مل وكذا املذكورة، املدة إىل وربه إهله يعرف ومل العمر، آخر إىل نفسه األشرف النيب هذا يعرف

 معرفـة  يف عنـدهم  والعوام العلماء رتبة فماذا إيلياء، أنه حيىي حياة مدة اإلسرائيلية األنبياء وسائر موسى من أفضل هم
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 بـه  مصرح  هو كما يوحنا، شهادة على نبياً كان الكهنة رئيس وقيافا فيه، وترددهم عنه املتقدم النيب خبرب الالحق النيب
 هو كما وأهانه، وكفره السالم عليه عيسى بقتل أفىت وهو إجنيله من عشر احلادي الباب من واخلمسني احلادية اآلية يف

 يبقـى  ال حبيـث  مصرحة كتبهم يف املسيح عالمات كانت ولو مىت، إجنيل من والعشرين السابع الباب يف به مصرح
 الثالـث،  الباب يف ولوقا مىت ونقل. وكفره بقتله يفيت أن وبكفره إهله بقتل املفيت النيب هلذا كان ما أحد، على االشتباه
 هـذا  بأن السالم عليه حيىي وأقر السالم، عليهما حيىي حق يف أشعيا خرب أناجيلهم من ألولا الباب يف ويوحنا ومرقس
 صـوت : (هكذا أشعيا كتاب من األربعني الباب من الثالثة اآلية يف اخلرب وهذا. يوحنا به صرح ما على حقه يف اخلرب

 بيحىي املختصة احلاالت من شيء فيه يذكر ومل )إلهلنا سبيالً البوادي يف أصلحوا الرب، طريق سهلوا الربية، يف املنادي
 حيـىي  ادعاء يكن مل ولو االشتباه، يبقى ال حبيث خروجه، مكان وال خروجه، زمان من وال صفاته من ال السالم عليه
 فـضالً  وخواصهم املسيحية للعلماء هذا ظهر ملا اجلديد، العهد مؤلفي ادعاء وكذا حقه، يف اخلرب هذا بأن السالم عليه

 يصدق بل السالم، عليه أشعيا بعد من جاؤوا الذين اإلسرائيلية األنبياء أكثر يعم الربية يف النداء وصف ألن العوام، نع
  .السماء ملكوت اقترب قد ألنه توبوا: السالم عليه حيىي نداء مثل ينادي كان ألنه. أيضاً السالم عليه عيسى على

 املتقـدمني  األنبياء عن السالم عليه عيسى حق يف اإلجنيليون نقلها ليتا اإلخبارات حال السادس األمر يف لك وسيظهر
 مفـصالً  بصفته منهم كل إخبار كان وسلم عليه اللّه صلى حممد عن أخربوا الذين األنبياء أن ندعي وال السالم، عليهم
  .للمعاند التأويل جمال فيه يكون ال حبيث
 أن واعلـم } تعلمون وأنتم احلق وتكتموا بالباطل احلق تلبسوا وال{: اىلتع قوله تفسري ذيل يف الرازي الفخر اإلمام قال

 احلـق  تلبـسوا  ال واملعىن. بالقلم كتبت قولك يف كاليت االستعانة] 220 ص [باء أا بالباطل قوله يف الباء يف األظهر
 السالم عليه حممد أمر يف يلواإلجن التوراة يف الواردة النصوص ألن وذلك السامعني، على توردوا اليت الشبهات بسبب

 فيهـا  املتأملني على الداللة وجه ويشوشون فيها جيادلون كانوا إم مث االستدالل، إىل معرفتها يف حتتاج خفية نصوصاً
  .بلفظه كالمه انتهى). الشبهات إلقاء بسبب

 يتـصور  أن جيب وهو شرح يدمز إىل حيتاج فصل هذا: (البيضاوي على حاشيته يف السيالكويت احلكيم عبد احملقق قال
 ما: العلماء قال وقد إهلية، حلكمة وذلك العلم يف الراسخون إال يعرفها ال مدرجة وإشارة معرضة بلفظة أتى نيب كل أن

 ملـا  للعوام منجلياً كان ولو بإشارات، لكن وسلم، عليه اللّه صلى النيب ذكر تضمن من السماء من مرتل كتاب انفك
 إىل السرياين ومن السرياين إىل العرباين من لسان إىل لسان من بنقله غموضاً ذلك ازداد مث انه،كتم يف علماؤهم عوتب
 هو بتعريض السالم عليه نبوته صحة على دالة وجدا اعتربا إذا واإلجنيل التوراة من ألفاظ حمصلة ذكرت وقد العريب،

  .بلفظه كالمه انتهى). خفي العامة وعند جلي العلم يف الراسخني عند
 كـانوا  بل له أصل ال باطل ادعاء وإيلياء، املسيح غري آخر نبياً ينتظرون كانوا ما الكتاب أهل أن ادعاء) الثالث األمر(

 السالم عليه حيىي سألوا السالم عليه لعيسى املعاصرين اليهود علماء أن الثاين األمر يف علمت ملا أيضاً، لغريمها منتظرين
 موسـى،  به أخرب الذي املعهود النيب أي النيب؟ أنت: سألوه أنكر وملا إيلياء؟ أنت: سألوه أنكر اومل املسيح؟ أنت: أوالً
 إليـه  اإلشارة بل االسم ذكر إىل حمتاجاً كان ما حبيث مشهوراً وكان وإيلياء املسيح مثل منتظراً كان النيب هذا أن فعلم

  .كافية كانت
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 هـذا  مسعـوا  ملا اجلمع من فكثريون: (40: هكذا السالم عليه عيسى لقو نقل بعد يوحنا إجنيل من السابع الباب ويف
 املعهـود  النيب أن أيضاً الكالم هذا من وظهر) املسيح هو هذا قالوا وآخرون: (41) النيب هو باحلقيقة هذا قالوا الكالم
  .باملسيح قابلوا ولذلك املسيح غري كان عندهم

 للـنيب  منتظـرين  كانوا أم الثالث األمر يف عرفت ملا باطل، بعده نيب وال نيالنبي خامت املسيح أن ادعاء) الرابع األمر(
 وألـم  بعـده  فهو املسيح قبل جميئه بالربهان يثبت مل وملا السالم، عليهم وإيلياء املسيح غري يكون الذي اآلخر املعهود
  .أيضاً غريهم بنبوة بل وبولس احلواريني بنبوة يعترفون

 28) أنطاكيـة  إىل أورشليم من األنبياء احندر األيام تلك يف (27: هكذا األعمال كتاب من عشر احلادي الباب ويف
 يف صـار  الذي املسكونة مجيع على يصري أن عتيداً كان عظيماً جوعاً أن بالروح وأشار أغابوس امسه معهم واحد وقام(

 وقـوع  عـن  أغابوس امسه منهم واحد ربوأخ إجنيلهم تصريح على أنبياء كانوا كلهم فهؤالء) قيصر) (كلوديوس أيام
  .العظيم اجلدب

 نـيب  اليهودية من احندر كثرية أياماً مقيمون حنن وبينما (10: هكذا املذكور الكتاب من والعشرين احلادي الباب ويف
 الذي الرجل القدس، الروح بقوله هذا وقال ورجليه نفسه يد وربط بولس منطقة وأخذ إلينا فجاء (11) أغابوس امسه
  ).األمم أيدي إىل ويسلمونه أورشليم يف اليهود سريبطه هكذا املنطقة، هذه له

 اآليـة  يف املنقـول  املسيح بقول االدعاء هذا إلثبات يتمسكون وقد نبياً، أغابوس بكون تصريح أيضاً العبارة هذه ويف
 ولكنهم احلمالن بثبات يأتوكم لذينا الكذبة األنبياء من احترزوا: (هكذا مىت إجنيل من السابع الباب من عشر اخلامسة

 األنبيـاء  ال الكذبـة  األنبياء من باالحتراز أمر السالم عليه املسيح ألن عجيب به والتمسك) خاطفة ذئاب داخل من
  للتمـسك  وجـه  الظاهر حبسب لكان بعدي جييء نيب كل من احترزوا قال لو نعم بالكذبة، قيد ولذلك أيضاً الصدقة

 األوىل الطبقة يف الكثريون الكذبة األنبياء ظهر وقد املذكورين، األشخاص نبوة لثبوت عندهم، لالتأوي واجب كان وإن
 أهـل  إىل الثانيـة  الرسـالة  من عشر احلادي الباب يف اجلديد العهد يف املوجودة الرسائل من يظهر كما صعوده بعد

) به يفتخرون فيما أيضاً حنن كما يوجدوا كي فرصة يريدون الذين فرصة ألقطع أفعله ما ولكن (12: هكذا قورنثيوس
 أن نداء بأعلى ينادي فمقدسهم) املسيح رسل شبه إىل شكلهم مغريون ماكرون فعله كذبة رسل هؤالء مثل ألن (13

  .املسيح برسل تشبهوا وقد عهده يف ظهروا الغدارين الكذبة الرسل
 رسل كانوا وما املسيح، رسل أم كذباً يدعون نواكا األشخاص هؤالء: (املقام هذا شرح يف املفسر كالرك آدم وقال
  ).املنفعة جلب إال كان ما مقصودهم لكن وجيتهدون، يعظون وكانوا األمر نفس يف املسيح

 من هي هل األرواح امتحنوا بل روح، كل تصدقوا ال األحياء أيها: (هكذا ليوحنا األوىل الرسالة من الرابع الباب ويف
 عهـد  يف ظهـروا  قـد  الكذبة األنبياء أن العبارتني من فظهر). العامل إىل خرجوا قد كثريون لكذبةا األنبياء ألن اللّه،

  .احلواريني
 ويـدهش  الـسحر،  يستعمل سيمون امسه رجل املدينة يف قبالً وكان (9: هكذا األعمال كتاب من الثامن الباب ويف

  ).العظيمة اللّه قوة هو هذا قائلني الكبري إىل الصغري نم يتبعونه اجلميع وكان (10) عظيم شيء أنه قائالً السامرة شعب
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 يهودياً كذاباً نبياً ساحراً رجالً وجدا باقوس إىل اجلزيرة اجتازا وملا: (هكذا املذكور الكتاب من عشر الثالث الباب ويف
 ال: (وقـال  لسالما عليه عيسى أخرب كما املسيح أنه منهم كل يدعي الكذابون الدجالون سيظهر وكذا) باريشوع امسه

 يف بـه  مـصرح  هو كما) كثريين ويضلون املسيح] 223 ص [هو أنا قائلني بامسي سيأتون كثريين فإن أحد يضلكم
 ال الكذبة واملسحاء الكذبة األنبياء هؤالء من التحذير السالم عليه املسيح فمقصود مىت إجنيل من والعشرين الرابع الباب

 مـن  جيتنـون  هل تعرفوم، مثارهم من (السابع الباب يف املذكور القول بعد قال لكولذ أيضاً، الصادقني األنبياء من
  ).تيناً احلسك من أو عنباً الشوك
 اعتبـار  وال املتقدمة، املسالك يف عرفت ما على مثاره عليه يدل كما الصادقني، األنبياء من وسلم عليه اللّه صلى وحممد
 عليهمـا  مـرمي  بـن  عيسى ينكرون اليهود أن يعلم شخص كل وألن اين،الث الفصل يف ستعرف كما املنكرين ملطاعن
 والعلمـاء  احلكماء من ألوف وكذا خروجه، زمان إىل العامل ابتداء من منه، أشر رجل عندهم وليس ويكذبونه السالم
 ويستهزؤون ينكرونه إياها، الستقباحهم امللة هذه عن خرجوا مث مسيحيني وكانوا القسيسني صنف أبناء من هم الذين

 ديار يف يوم كل متبعوهم ويزيد العامل، أكناف يف الرسائل هذه واشتهرت آرائهم إلثبات كثرية رسائل وألفوا ومبلته به
 أهـل  إنكار فكذا عندنا، مقبول غري السالم عليه عيسى حق يف والعلماء احلكماء وهؤالء اليهود إنكار أن فكما أوربا،
  .عندنا مقبول غري وسلم ليهع اللّه صلى حممد حق يف التثليث

 اليهـود  تفاسـري  علـى  عليه، تصدق ال السالم عليه عيسى حق يف املسيحيون نقلها اليت اإلخبارات) اخلامس األمر(
 وتـأويالم  تفاسـريهم  إىل الباب هذا يف يلتفتون ال املسيحية والعلماء اإلنكار، أشد ينكرونه هم ولذلك وتأويالم،
 مـن  الثالث الفصل يف احلق ميزان صاحب قال. السالم عليه عيسى على زعمهم يف تصدق يثحب ويؤولوا ويفسروا

 ادعـوا  املـسيحية  امللة من القدماء املعلمون: (1849 سنة املطبوعة الفارسية النسخة من 46 الصفحة يف األول الباب
 وغري صحيحة غري بتأويالت املسيح يسوع إىل إشارة كانت اليت اآليات أولوا اليهود أن فقط الصحيحة  الدعوى هذه
  .انتهى) الواقع خالف وبينوها الئقة
 اليهـود  أن ادعـوا  الدعوى هذه ادعوا كما القدماء املعلمني ألن يقيناً غلط فقط الصحيحة الدعوى هذه ادعوا وقوله
 يف اليهـود  تأويالت أن كما وأقول هذا عن النظر أقطع لكين الثاين، الباب يف عرفت كما لفظياً حتريفاً الكتب حرفوا
 يف هي اليت اإلخبارات يف املسيحيني تأويالت كذلك املسيحيني، عند الئقة وغري صحيحة غري مردودة املذكورة اآليات

 اللّـه  صـلى  حممد حق يف ننقلها اليت اإلخبارات أن وسترى عندنا، مقبولة غري مردودة وسلم عليه اللّه صلى حممد حق
 إىل نلتفت مل إن علينا بأس فال السالم، عليه عيسى حق يف اإلجنيليون نقلها اليت اإلخبارات من صدقاً أظهر وسلم عليه

 زعـم  علـى  الـسالم  عليه عيسى حق يف هي اليت اإلخبارات بعض حق يف ادعوا اليهود أن وكما الفاسدة، تأويالم
 عيـسى  حق يف أا يدعون املسيحيونو أحد، حق يف ليست أو غريه حق يف أو املنتظر مسيحهم حق يف أا املسيحيني

 حممد حق يف هي اليت اإلخبارات بعض حق يف املسيحيني مبخالفة نبايل ال حنن فكذا مبخالفتهم، يبالون وال السالم عليه
 عليـه  اللّـه  صلى حممد حق يف صدقها أن أيضاً وسترى السالم، عليه عيسى حق يف أا قالوا لو وسلم عليه اللّه صلى
  .ادعائهم من أحق فادعاؤنا السالم، عليه عيسى حق يف صدقها من أليق وسلم
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 الـسالم  عليـه  عيسى حق يف اإلخبارات نقلوا وقد إهلام ذوو املسيحيني باعتقاد اجلديد العهد مؤلفوا) السادس األمر(
 خبـارات اإل هـذه  حـال  املخاطـب  ليقيس األمنوذج بطريق منها نبذاً فأذكر باإلهلام، زعمهم على النقل هذا فيكون

 مـسلك  القسيـسني  مـن  أحد سلك وإن وسلم، عليه اللّه صلى حممد حق يف املسلك هذا يف أنقلها اليت باإلخبارات
 مؤلفوا نقلها اليت اإلخبارات أوالً يوجه أن عليه جيب املسلك هذا يف أنقلها اليت اإلخبارات لتأويل وتصدى االعتساف

 باعتبار ويقابلهما اجلانبان، نقلها اليت اإلخبارات حال اللبيب للمنصف رليظه السالم، عليه عيسى حق يف اجلديد العهد
  .املذكورون املؤلفون نقلها اليت العيسوية اإلخبارات توجيه عن النظر غمض وإن والضعف القوة
 الثاين األمر يف علمت قد ألنك وتعصبه، عجزه على حمموالً يكون املسلك هذا يف أنقلها اليت احملمدية اإلخبارات وأول

 اجلديد، العهد مؤلفو نقله مما نبذ على اكتفيت وإمنا اإلخبارات، هذه أمثال يف للتأويل واسع جمال له املعاند أن واخلامس
 إال الـسالم  عليـه  عيسى على يصدق ال منها والبعض حمرف، منها والبعض يقيناً، غلط منها البعض أن ظهر إذا ألنه

 إهلـام  ذوي ليـسوا  الـذين  املسيحيون نقلها اليت األخر اإلخبارات حال أن رظه الصرف، والتحكم البحت باالدعاء
  .نقلها إىل حاجة فال أسوأ، يكون روحي،

 مـن  الثالث الفصل يف اخلمسني الغلط بيان يف عرفت وقد مىت، إجنيل من األول الباب يف املنقول هو ما) األول اخلرب(
 حجـة،  عليهم يتم وال واملنكرين، اليهود عند مسلم غري احلبل قتو عذراء مرمي كون أن على غلط، أنه األول الباب
 عليه لعيسى املعاصرون واليهود اإلجنيل تصريح على النجار يوسف نكاح يف كانت السالم، عليه عيسى والدة قبل ألا

 مـن  45 يةواآل مىت إجنيل من 13 الباب من 55 اآلية يف به مصرح هو كما النجار يوسف ولد أنه ويقولون السالم،
 األخـرى  والعالمـة  منـه،  أشنع بل هكذا يقولون اآلن وإىل يوحنا، إجنيل من السادس الباب من 42 واآلية 1 الباب

  .اخلرب هذا يف مذكورة غري السالم عليه بعيسى املختصة
 البـاب  مـن  الثانية يةاآل إىل إشارة وهو مىت، إجنيل من الثاين الباب من السادسة اآلية يف املنقول هو ما) الثاين واخلرب(

 والعـشرين  الثالث الشاهد يف عرفت وقد حمرفة، وأحدمها ميخا، عبارة مىت عبارة تطابق وال  ميخا، كتاب من اخلامس
 اإلجنيـل  حمافظة ألجل هذا ادعاؤهم لكن ميخا، عبارة حتريف اختاروا حمققيهم أن الثاين، الباب من األول املقصد من

  .باطل املخالف وعند فقط،
  .مىت إجنيل من املذكور الباب من عشر، اخلامسة اآلية يف املنقول هو ما) الثالث اخلربو(
  .املذكور الباب من 18 و 17 اآلية يف منقول هو ما) الرابع واخلرب(
 يف عرفـت  كما غلط الثالثة األخبار وهذه. املذكور الباب من والعشرين الثالثة اآلية يف املنقول هو ما) اخلامس واخلرب(
  .األول الباب من الثالث لفصلا
 مـن  والعشرين التاسع الشاهد يف عرفت وقد مىت، إجنيل من والعشرين السابع الباب من التاسعة اآلية) السادس واخلرب(

 مناسـبة  وال زكريا، كتاب من عشر احلادي الباب يف يوجد احلال هذا أن على غلط، أنه الثاين الباب من الثاين املقصد
 سـنة  عربية ترمجة هكذا يقول قطيع ورعى عصوين امسي ذكر ما بعد السالم عليه زكريا ألن مىت، نقلها اليت بالقصة له

 يل وقال (13) الفضة من ثالثني أجري فوزنوا فكفوا وإال أجري فهاتوا أعينكم يف حسن إن هلم وقلت (12: 1844
 صـناع  إىل الـرب  بيـت  يف وألقيتـها  الفضة من نيالثالث فأخذت به أمثوين كرمياً مثناً التماثيل صناع إىل ألقها الرب
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 مثـل  الصاحلني من الدراهم آخذ يكون وأن اآلتية، احلادثة عن إخبار ال حال، بيان أنه زكريا كالم فظاهر). التماثيل
  .يهودا مثل الكافرين من ال السالم عليه زكريا

 يف حالـه  عرفـت  وقد العربانية، الرسالة من ألولا الباب من السادسة اآلية يف بولس مقدسهم نقله ما) السابع واخلرب(
  .السالم عليه عيسى على يصدق ال غلط أنه الثالث الفصل

 القائـل  بـالنيب  قيل ما يتم لكي: (هكذا مىت إجنيل من عشر الثالث الباب من والثالثون اخلامسة اآلية) الثامن واخلرب (
 لكنـه  والسبعني، الثامن الزبور من الثانية اآلية إىل إشارة هوو) العامل تأسيس منذ مبكتوبات وأنطق فمي بأمثال سأفتح
 مـا  كـل  (3) قدمياً كان بالذي وأنطق فمي باألمثال أفتح (2: هكذا الزبور هذا عبارة ألن حبت، وحتكم حمض ادعاء
 وعجائبـه  وقواته الرب بتسابيح خيربون إذ اآلخر اجليل إىل أوالدهم عن خيفوه ومل (4) أخربونا وآباؤنا وعرفناه مسعناه
 6) أبنـاءهم  به ليعرفوا آباؤنا أوصى الذي كل إسرائيل يف الناموس ووضع يعقوب، يف الشهادة أقام إذ (5) صنع اليت

 وال اللّـه  على اتكاهلم جيعلوا لكي (8) أبناؤهم به وخيربون أيضاً فيقومون (7) املولدين بينهم اآلخر اجليل يعلم لكيما(
 آمنـت  وال قلبـه  يستقم مل الذي املتمرد األعرج اجليل آبائهم مثل يكونوا لئال (9) وصايا سواويلتم اللّه أعمال ينسوا
 ويـروي  املـتكلم،  بصيغة نفسه عن عرب ولذا نفسه، يريد السالم عليه داود أن يف صرحية اآليات وهذه ).روحه باللّه

 إىل العاشـرة  اآلية من وبني حمفوظة، الرواية تبقىل اللّه عهد حسب على األبناء إىل ليبلغ اآلباء من مسعها اليت احلاالت
 65: قـال  مث. بـسببها  حلقهـم  وما إسرائيل بين وشرارة املوسوية، واملعجزات اللّه إنعامات حال والستني، اخلامسة

 67) الـدهر  إىل عـاراً  وجعلهم الوراء يف أعداءه فضرب (66) اخلمر من املفيق اجلبار مثل كالنائم الرب واستيقظ(
 وحيـد  مثل وبىن (69) أحب الذي صهيون جليل يهوذا سبط اختار بل (68) إفرام سبط خيتر ومل يوسف حمله بعدوأ(

 خلـف  ومـن  (71) الغـنم  مراعـي  من وأخذه عبده داود واختار (70) األبد إىل األرض يف وأسسه قدسه القرن
 اآليـات  وهـذه ). أهداهم يديه وبفهم هقلب بدعة فرعاهم (72) مرياثه وإسرائيل عبده يعقوب لريعى أخذه املرضعات،

  .السالم عليه بعيسى هلذا  عالقة فال السالم عليه داود حق يف الزبور هذا أن يف صراحة دالة أيضاً األخرية
 زبولـون  أرض (15) القائـل  النيب بأشعيا قيل ما يتم لكي (14: هكذا مىت إجنيل من الرابع الباب يف) التاسع واخلرب(

 يف واجلالـسون  عظيماً نوراً أبصر ظلمة، يف اجلالس الشعب (16) األمم جليل األردن عرب البحر قطري نفتاليم وأرض
 وعبارته أشعيا كتاب من التاسع الباب من والثانية األوىل اآلية إىل إشارة وهو) نور عليهم أشرق وظالله، املوت كورة
 2) األمـم  جليـل  األردن عرب البحر طريق لتتثق اآلخر ويف نفتايل وأرض زبلون أرض استخفت الزمان يف: (هكذا

 بـني  مـا  وفـرق ). نور عليهم أشرق املوت ظالل بالد يف الساكنون عظيماً، نوراً رأى الظلمة يف السالك الشعب(
 عليـه  أشعيا أن الظاهر بل شخص، ظهور على أشعيا لكالم داللة ال هذا، عن النظر قطع ومع حمرفة فإحدامها العبارتني
 صـيغ  عليـه  تـدل  كما حسناً صار مث الزمان سالف يف سقيماً كان ونفتايل زبلون أرض سكان حال أن خيرب السالم

 رؤيـة  أن وقلنـا  املستقبل مبعىن ااز على ومحلنا الظاهر عن عدلنا وإن وأشرق ورأى وتثقلت استخفت أعين املاضي،
 حتكـم  فقط السالم عليه عيسى اخلرب هذا قمصدا أن فادعاء بأرضهم، الصلحاء مرور عن عبارة عليهم، وإشراقه النور

 أيضاً أمته وأولياء وسلم عليه اللّه صلى حممد أصحاب سيما األرض، بتلك مر والصلحاء األولياء من كثرياً ألن صرف،
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 وأكتفـي . ينبغـي  كما املسيح وتصديق التوحيد نور وظهر بسببهم، الديار هذه من والتثليث الكفر ظلمة زالت الذين
  .ضعفها وجوه وبينت مؤلفايت من وغريه األوهام إزالة يف أيضاً األخر األخبار ونقلت القدر هذا على التطويل من خوفاً

 بـدهلا  ويـوردون  تـرامجهم  يف األمساء غالباً يترمجون بأم جارية عادم وخلفاً سلفاً الكتاب أهل أن) السابع األمر(
 يف اللّـه  كـالم  هـو  الذي الكالم يف التفسري بطريق شيئاً تارة نيزيدو وأم للفساد ومنشأ عظيم خبط وهذا معانيها،
 بألـسنة  املتداولة ترامجهم يف تأمل ومن عندهم، العادية األمور مبرتلة األمران وهذان. االمتياز إىل يشريون وال  زعمهم،

  .منها بعضاً األمنوذج بطريق أيضاً أورد وأنا كثرية األمور تلك شواهد وجد خمتلفة
 وسـنة  1625 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة يف التكوين سفر من عشر السادس الباب من عشر الرابعة اآلية يف -1

 العرباين يف كان الذي البئر اسم فترمجوا الناظر، احلي بري البريين تلك اسم دعت لذلك: (هكذا 1844 وسنة 1831
  .بالعريب

: هكذا 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف التكوين سفر من نوالعشري الثاين الباب من عشر الرابعة اآلية ويف -2
 الـرب  ذلـك  اسم دعا: (1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف) زائره اللّه يرحم مكان املوضع اسم إبراهيم مسى(

  .يرى بالرب الثاين واملترجم زائره اللّه يرحم مبكان العرباين االسم األول املترجم فترجم) يرى
 وسـنة  1625 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة يف التكوين سفر من والثالثني احلادي الباب من العشرين اآلية ويف -3

 فوضـع  محيـه  موضع البان لفظ 1825 سنة املطبوعة أردو ترمجة ويف) محيه عن أمره يعقوب فكتم: (هكذا 1844
  .االسم موضع احلمى لفظ العربية مترمجو

 وسـنة  1625 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة يف التكوين سفر من واألربعني التاسع الباب من العاشرة اآلية ويف -4
 له الذي (فقوله). األمم تنتظر وإياه الكل له الذي جييء حىت فخذه من واملدير يهودا من القضيب يزول فال: (1844

 يـزول  فال: (1811 سنة املطبوعة العربية ترمجةال ويف. اليونانية الترمجة موافقة الترمجة وهذه شيلوه لفظ ترمجة) الكل
 لفـظ  تـرجم  املترجم وهذا). الشعوب جيتمع وإليه له هو الذي جييء أن إىل أمره حتت من والرسم يهودا من القضيب

 ويف بعاقبتـه،  ليكلرك املشهور  حمققهم اللفظ هذا وترجم السريانية للترمجة موافقة الترمجة وهذه) له هو بالذي (شيلوه
 ترمجـوا  فـاملترمجون ). سريسل الذي (ولتكيت الالتينية الترمجة ويف شيال، لفظ وقع 1825 سنة املطبوعة أردو مجةتر

  .به املبشر للشخص االسم مبرتلة كان اللفظ وهذا عندهم وترجح ظهر مبا شيلوه لفظ
 1844 وسـنة  1625 سنة بوعةاملط العربية الترمجة يف اخلروج سفر من الثالث الباب من عشر الرابعة اآلية ويف -5

 أهيـه  فلفظ). يزال ال الذي األزيل له قال: (1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف) أشراهيه أهيه (ملوسى اللّه فقال
  .يزال ال الذي باألزيل الثاين املترجم فترمجه الذات اسم مبرتلة كان أشراهيه

 1844 وسـنة  1625 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف اخلروج سفر من الثامن الباب من عشر احلادية اآلية ويف -6
  ).فقط النيل يف تبقى: (هكذا 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). فقط النهر يف تبقى: (هكذا

 1844 وسنة 1625 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف اخلروج سفر من السابع الباب من عشر اخلامسة اآلية ويف -7
 اللّه ومساه مذحباً وبىن: (1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). عظميت الرب امسه ودعا مذحباً موسى فابتىن(: هكذا
  .العرباين االسم ترمجوا املترمجني أن االختالف عن النظر قطع مع فأقول األخرية، هلذه موافقة أردو وترمجة). علمي
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). فائقـة  ميعة من: (هكذا املذكورتني الترمجتني يف اخلروج سفر من ثالثنيال الباب من والعشرين الثالثة اآلية ويف -8
 مبا العرباين االسم ففسروا ما، فرق واملسك امليعة وبني اخلالص، املسك من: (1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف

  ).عندهم ترجح
 موسى هناك فمات: (هكذا املذكورتني الترمجتني يف االستثناء سفر من والثالثني الرابع الباب من اخلامسة اآلية ويف -9

 لـو  املترمجون فهؤالء ).اللّه رسول موسى هناك فمات: (هكذا 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). الرب عبد
  .منهم استبعاد فال آخر بلفظ اللّه رسول لفظ احملمدية، البشارات يف بدلوا
 هـذا  أليس: (هكذا 1844 سنة املطبوعة الترمجة يف يوشع، كتاب من العاشر الباب من عشر الثالثة اآلية ويف -10

 الترمجـة  ويف). املستقيم سفر يف مكتوباً هو أليس: (1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). األبرار سفر يف مكتوباً
 1845 سـنة  املطبوعة الفارسية الترمجة ويف  .املستقيم أو األبرار موضع) صار يا (لفظ 1838 سنة املطبوعة الفارسية

 مـصنف  اسـم ) شـا  يا أو شر يا (أو) صار يا لعل شا يا (لفظ 1835 سنة املطبوعة أردو ترمجة ويف). ياشر (لفظ
  .املستقيم أو باألبرار آرائهم على االسم هذا العربية، مترمجو فترجم الكتاب،

 افرمودكه وندمر وخدا (1: هكذا 1839 سنة طبوعةامل الفارسية الترمجة يف أشعيا، كتاب من الثامن الباب ويف -11
 أردو وترمجة). ينه نام جشنر شاالل أورامهر (3) بنويس جاشنر شاالل مهر باب كاردر كند قلم بكريواز بزرك لوحي

 مـدرجاً  لـك  خذ الرب يل وقال (1: هكذا 1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف. توافقها 1825 سنة املطبوعة
 ويف  ).عـاجالً  واـب  بـسرعة  أغنم امسه ادع (3) سريعاً أسلب مستعجالً انتهب إنسان بكتابة فيه اكتبو عظيماً
 واكتـب  كبرية، جديدة صحيفة صحيحاً مدرجاً لك خذ: الرب يل وقال: (هكذا 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة

 مهـر  االبن اسم فكان). جنده وابوا بسرعة نمأغ امسه ادع (3) حضر ألنه الغنائم ب ليضع حاد إنسان بكتابة فيها
 زاد املخالفـة،  عن النظر قطع ومع. بينهم فيما وخالفوا آرائهم، على االسم هذا العربية مترمجو فترجم جاشنر، شاالل
 مسـاء أ من أمساء احملمدية البشارات يف بدلوا لو هؤالء فأمثال نفسه، قبل من ألفاظاً 1811 سنة املطبوعة العربية مترجم
  .عادم حبسب عنهم يصدر األمر هذا ألن منهم، استبعاد فال شيئاً، زادوا أو وسلم عليه اللّه صلى النيب
 وسـنة  1811 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة يف مىت، إجنيل من عشر احلادي الباب من عشر الرابعة اآلية ويف -12

 أردمت فـإن : (1816 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف ،)يأيت نأ املزمع إيلياء فهو تقبلوه أن أردمت فإن: (هكذا 1844
 صلى أمساءالنيب من امساً بدلوا لو هؤالء فأمثال ذا، إيلياء لفظ بدل األخري فاملترجم). باإلتيان املزمع هو فهذا تقبلوه أن
  .عجب فال البشارة، يف وسلم عليه اللّه

 وسنة ،1831 وسنة ،1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف يوحنا إجنيل من الرابع الباب من األوىل اآلية ويف -13
 فبـدل ). الـرب  علم ملا: (1860 وسنة ،1816 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). يسوع علم ملا: (هكذا 1844
 بـدلوا  فلو ة،التعظيمي األلفاظ من هو الذي بالرب السالم عليه عيسى علم كان الذي يسوع، لفظ األخريان املترمجان

 تـدل  الشواهد وهذه  .عجب فال وعنادهم، عادم ألجل التحقريية باأللفاظ وسلم عليه اللّه صلى النيب أمساء من امساً
  .بدهلا آخر لفظ وإيراد األمساء، ترمجة على
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 إيلـي : قـائالً  عظيم بصوت يسوع صرخ التاسعة الساعة وحنو: (هكذا مىت إجنيل من والعشرين السابع الباب يف] 1[
 التاسـعة  الـساعة  ويف: (هكذا مرقس إجنيل من عشر اخلامس الباب ويف). تركتين ملاذا إهلي إهلي أي شبقتين، ملا إيلي،
 ملاذا إهلي إهلي أي فلفظ). تركتين ملاذا إهلي إهلي تفسريه الذي شبقتين، ملا الوى الوى: قائالً عظيم بصوت يسوع صرخ
 املصلوب الشخص كالم من ليسا مرقس، إجنيل يف تركتين ملاذا إهلي إهلي تفسريه ذيال لفظ وكذا مىت، إجنيل يف تركتين
  .بكالمه أحلقا بل يقيناً،

 أي فلفـظ ). الرعد ابين أي رجس ببوان  لقبهما: (هكذا مرقس إجنيل من الثالث الباب من عشر السابعة اآلية يف] 2[
  .إحلاقي هو بل السالم عليه عيسى كالم من ليس الرعد ابين

 صـبية  يا تفسريه الذي قومي طليثا هلا وقال: (هكذا مرقس إجنيل من اخلامس الباب من واألربعني احلادية اآلية يف] 3[
  .السالم عليه عيسى كالم من ليس إحلاقي التفسري فهذا). قومي أقول لك

 الـسماء  إىل ونظر: (1816 سنة املطبوعة الترمجة يف مرقس إجنيل من السابع الباب من والثالثني الرابعة اآلية يف] 4[
 هـو  الذي افاثا وقال وتنهد السماء إىل ونظر: (1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف ،)انفتح يعين افثا وقال وتأوه
  ).انفتح هو الذي انفتح له وقال وتنهد السماء إىل ونظر: (هكذا 1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). انفتح
 هـذه  ومـن ). انفـتح  أي افثا له وقال وأنّ السماء حنو نظره ورفع: (هكذا 1860 سنة املطبوعة عربيةال الترمجة ويف

 ألفاظ صحة عدم اختالفها منشأ اليت التراجم اختالف ألجل افاثا، أو افثا أهو العرباين اللفظ صحة يعلم مل وإن العبارة،
 األقوال وهذه. السالم عليه عيسى كالم من ليس إحلاقي تح،انف هو الذي أو انفتح أي لفظ أن يقيناً يعلم لكنه أصوهلا،
 العـرباين  باللسان يتكلم كان السالم عليه املسيح أن على تدل ههنا، إىل األول الشاهد من نقلتها اليت األربعة املسيحية

 قومـه  يف نشأ ربانية،ع ابن عربانياً كان ألنه أيضاً، القياس قريب وهو باليوناين يتكلم كان وما قومه، لسان كان الذي
 بروايـة  مرويـة  أقوالـه  كون على زائد آخر أمر وهذا باملعىن، نقل اليوناين يف األناجيل هذه يف أقواله فنقل. العربانيني

  .اآلحاد
 فقولـه ). معلـم  يا تفسريه الذي ريب له فقاال: (هكذا يوحنا إجنيل من األول، الباب من والثالثني الثامنة اآلية يف] 5[

  .كالمهما من ليس إحلاقي، معلم يا سريهتف الذي
 وجـدنا  قد: (1844 وسنة 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف املذكور الباب من واألربعني احلادية اآلية يف] 6[

 شديا ميبا كرسطوس آن ترمجة راكه مسيح ما: (1816 سنة املطبوعة الفارسية الترمجة ويف). املسيح تأويله الذي مسيا
 أنـدراوس  قاله الذي اللفظ أن العربيتني الترمجتني من فيعلم الفارسية، توافق 1814 سنة املطبوعة أردو وترمجة). فتيم
 مـن  ويعلم ترمجته، وكرسطوس املسيح هو األصل اللفظ أن وأردو الفارسية الترمجة ومن ترمجته، املسيح وأن مسيا هو

 األصـل  اللفظ أن كالمهم من يعلم فال ترمجته، املسيح وأن خرسته األصل اللفظ أن 1839 سنة املطبوعة أردو ترمجة
 أنـدراوس  قاله الذي أن شك ال لكن واحداً معناها كان وإن األلفاظ وهذه خرسته، أو املسيح أو أمسيا كان لفظ أي
 لكـين . ريهتفس ذكر من مث أوالً األصل اللفظ ذكر من بد فال والتفسري اللفظ ذكر وإذا يقيناً، الثالثة هذه من واحد هو

  .أندراوس كالم من ليس إحلاقياً كان ما أياً املشكوك التفسري أن وأقول هذا عن النظر أقطع
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 يف احلـواري  بطـرس  حق يف السالم عليه عيسى قول يوحنا، إجنيل من األول الباب من واألربعني الثانية اآلية يف] 7[
 سـنة  املطبوعـة  العربيـة  الترمجة ويف). الصخرة لهتأوي الذي ببطرس تدعى أنت: (هكذا 1811 سنة العربية الترمجة

 آن ترمجة كه ترابكيفاس: (1816 سنة املطبوعة الفارسية الترمجة ويف). ببطرس املفسر بالصفا أنت ستسمى: (1816
 املفـسر،  عن املفسر كالمهم من يتميز ال وتصحيحهم حتقيقهم على حجارة اللّه أمطر) كرد خواهند ندا است سنك
 تـرامجهم  حال كان وإذا إحلاقي، هو بل السالم عليه املسيح كالم من ليس التفسري أن وأقول هذا عن النظر أقطع لكين

 من لقب أو أمحد أو حممد لفظ بقاء صحة منهم نرجو فكيف علمت كما  خليفته ولقب إهلهم لقب يف حتقيقهم وحال
  .وسلم عليه اللّه صلى ألقابه

 تسمى: (1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف الربكة حق يف يوحنا إجنيل من امساخل الباب من الثانية اآلية يف] 8[
 العربيـة  الترمجة ويف). حسدا بيت بالعربانية هلا يقال: (1860 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). صيدا بيت بالعربانية
 وإن وحـصدا  وحـسدا  صيدا بني الففاالخت). الرمحة بيت أي حصدا بيت بالعربانية تسمى: (1811 سنة املطبوعة

 جانـب  من التفسري زاد األخري املترجم وأقول عنه النظر أقطع لكين السماوية، الكتب تصحيحهم مثرات من مثرة كان
 احملمديـة  البشارات يف أنفسهم جانب من التفسري بطريق شيئاً زادوا فلو زعمه، يف اللّه كالم هو الذي الكالم يف نفسه
  .منهم بعد فال
 الـذي  طابيثا امسها تلميذة يافا يف وكان: (هكذا األعمال كتاب من التاسع الباب من والثالثني السادسة اآلية يف] 9[

  ).غزالة ترمجته
 فناصـبهما : (1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف األعمال، كتاب من عشر الثالث الباب من الثامنة اآلية يف] 10[

 هكذا ألن الساحر عليم فقاومهما: (1860 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). امسه ميترج هكذا ألن الساحر اليماس
 عليم أو اليماس امسه أن يف االختالف عن النظر قطع فمع املاء، بعضها ويف املاس، لفظ أردو تراجم بعض ويف). يترجم

  .إحلاقية امسه ترمجة أن أقول املاء، أو املاس أو
 حيـب  ال ومـن  أال: (1816 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف قورنثيوس، أهل إىل األوىل بولس رسالة آخر يف] 11[

 املـسيح  يـسوع  ربنا حيب ال ومن: (هكذا 1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). أتى مارن ملعوناً فليكن املسيح
 فليكن املسيح يسوع الرب حيب ال أحد كان إن: (1860 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). أتى ماران حمروماً فليكن

 مـارن  مفروزاً فليكن املسيح يسوع الرب حيب ال من: (1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف ).أثا ماران ثيما أنا
 نفـسه  جانـب  من زاد قد األخري املترجم أن أقول األصل، اللفظ صحة عن النظر قطع فمع). جاء قد الرب أي أتى

 وكـذا  أخر، بألفاظ تبديلها أو األمساء ترمجة أن ذكرنا مما فثبت التفسري شواهد وهذه. جاء قد الرب أي وقال التفسري
 صـلى  النيب أمساء من امساً ترمجوا أن يف بعد فال وخلفاً، سلفاً اجلبلية عادام من أنفسهم، جانب من التفسريات إحلاق

 الظاهر، حبسب االستدالل خيل حبيث شيئاً التفسري غري أو فسريالت بطريق زادوا أو آخر، بلفظ بدلوه أو وسلم عليه اللّه
 التحريـف  يف قصروا وما فرقهم، مقابلة يف هلم كان الذي االهتمام على زائداً كان األمر هذا يف اهتمامهم أن شك وال
 القـصدية  فـات التحري بعض أن حمقق أيضاً األمر هذا أن: (هورن قول من الثاين الباب يف عرفت ما على مقابلتهم يف

 أو مقبولـة  مـسألة  ا لتؤيد بعدهم ترجح التحريفات هذه وكانت والدين، الديانة أهل من كانوا الذين عن صدرت
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 بعـض  ألن لوقا إجنيل من والعشرين الثاين الباب من واألربعني الثالثة اآلية قصداً ترك مثالً الوارد، االعتراض ا يدفع
 قبل األلفاظ هذه مىت، إجنيل من األول الباب يف قصداً وتركت أللوهيته، مناف للرب امللك تقوية أن ظنوا الديانة أهل
 الدائمة البكارة يف الشك يقع لئال والعشرين، اخلامسة اآلية يف البكر ابنها األلفاظ وهذه عشر، الثامنة اآلية يف جيتمعا أن
 إىل األوىل الرسـالة  من عشر اخلامس الباب من امسةاخل اآلية يف عشر بأحد عشرة اثنيت لفظ وبدل السالم، عليها ملرمي
 يف األلفـاظ  بعض وترك قبل مات قد كان األسخريوطي يهوذا ألن بولس، على الكذب إلزام يقع لئال قورنيثوس، أهل
 ـا أ ختيلوا ألم أيضاً املرشدين بعض األلفاظ هذه ورد مرقس، إجنيل من عشر الثالث الباب من والثالثني الثانية اآلية

 الـسريانية  الترمجة يف لوقا إجنيل من األول الباب من والثالثني اخلامسة اآلية يف األلفاظ بعض وزيد أيرين لفرقة مؤيدة
 كانـت  ألا كينس يؤتى فرقة مقابلة يف املرشدين نقول من كثري ويف التراجم، من وغريها وايوبك والعربية والفارسية

  .المهك انتهى) صفتان فيه عيسى أن تنكر
 بالتبـديل  القصدي التحريف أن احلق بل الديانة أهل بغري ظنك فما عرفت، ما والديانة الدين أهل خصلة كانت فإذا

 مثـل  اإلسـالم  أهل من األسالف العلماء نقلها اليت اإلخبارات فبعض أمجعني، كلهم خصاهلم من والنقصان والزيادة
 هـؤالء  ألن الـتغري،  هذا غالباً فسببه اآلن، املشهورة للتراجم األلفاظ بعض يف موافقة جتدها وال وغريه، القرطيب اإلمام
 تلـك  يف اإلصـالح  وقع زمام وبعد عهدهم، يف رائجة كانت اليت العربية الترمجة عن نقلوا اإلسالم أهل من العلماء

 إىل جاريـة  العادة هذه أن نرى ألنا املعتمد هو األول لكن التراجم، اختالف السبب، ذاك يكون أن وحيتمل الترمجة،
 صـاحب  عليهـا  ورد القدميـة  النـسخة  األوىل ثالث، نسخه أن احلق ميزان إىل ترى أال ورسائلهم ترامجهم يف اآلن

 يف وبـدل  الـبعض  يف ونقـص  املواضع بعض يف فزاد القدمية، النسخة أصلح مصنفها وتنبه عليها رد وملا االستفسار،
 النسخة تلك على الرد كتبت مث اإلشكال، حبل ومساه االستفسار جواب تبوك املصلحة النسخة هذه طبع مث البعض،
 اعوجـاج  مبعـدل  ومسيته القدمية، للنسخة اجلديدة النسخة هذه فيه خالفت موضع كل يف ونبهت احلق، مليزان الثانية
 جواب يف شكالاإل حل على الرد أحبايب بعض وكتب احلوادث، بعض ألجل اهلند يف يطبع مل هذا كتايب لكن. امليزان

 اهلنـد،  يف امليزان مؤلف كان واشتهاره طبعه زمان ويف اهلند يف واشتهر الرد هذا وطبع باالستبشار، ومساه االستفسار
 يف أصـلح  أنـه  الثقات بعض من ومسعت شيئاً، جوابه يف املذكور املؤلف كتب وما طبعه على سنني مدةعشر ومضت

 من الثاين الفصل ابتداء يف التغري مثل واجباً، التغري فيها رأى اليت املواضع يف وغري كيبالتر طبعه الذي امليزان الثالثة املرة
 أو الثانيـة  النـسخة  إليه وصلت بل  , للميزان القدمية النسخة إليه تصل ومل االستفسار رأى ومن وغريه، األول الباب
 بعـض  يف هلما مطابق غري وجده النسختني، نيات امليزان مؤلف كالم االستفسار صاحب نقل يصحح أن وأراد الثالثة،

 الثالثـة  النسخة إليه وصلت بل الثانية وال األوىل النسخة إليه تصل ومل امليزان، اعوجاج معدل رأى من وكذا املواضع،
 ريالـتغ  هذا على واقفاً يكن مل فإن هلا، مطابق النقل املواضع بعض يف وجد التركية، ذه النقل تصحيح وأراد التركية،

 وحتريفـه  عليـه  املردود تغري من األمر هذا حصل بل كذلك وليس النقل، يف أخطأ والناقل الراد أن يظن واإلصالح،
 هذا إىل ورسائلهم وترامجهم كتبهم يف جارية والتحريفات اإلصالح هذا أمثال أن فاحلاصل مصيب، الناقل] و [والراد
  .احلني
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 املـؤمنني  مـن  نعده وال عندنا مقبول غري لكنه احلواريني، رتبة يف التثليث أهل عند كان وإن بولس أن) الثامن األمر(
 كمـا  املـسيح،  عروج بعد بالكثرة ظهروا الذين اخلداعني، والرسل الزور ومعلمي الكذابني املنافقني من بل الصادقني،

 األوىل للطبقة مؤذياً األمر اءابتد يف وكان ملعتقديه، حمرم كل وأباح املسيحي، الدين خرق وهو الرابع، األمر يف عرفت
 امللـة  هذه يف النفاق سبيل على دخل به، معتداً نفعاً ينفع ال اجلهري اإليذاء هذا أن رأى ملا لكنه جهراً، املسيحيني، من

 الظاهري، زهده ألجل التثليث أهل وقبله فعل، ما احلجاب هذا يف ففعل. الظاهري الزهد وأظهر املسيح، رسالة وادعى
 كان الذي منتش الثاين القرن يف املسيحيني من كثريون أناس قبل كما. الشرعية التكاليف مجيع عن ذمتهم راغف وألجل
 الثامنـة  البشارة يف ذكره سيجيء كما ورياضته زهده ألجل فقبلوه به، املوعود الفارقليط هو أنه وادعى مرتاضاً زاهداً
  .وخلفاً سلفاً اإلسالم علماء من احملققون ورده عشر،

 قلنـا : (هكـذا  الصوم مسألة حبث يف القسيسني لبعض جميباً هذا، بولس حق يف كتابه يف اللّه رمحه القرطيب اإلمام قال
 املـسيح  ديـن  غـري  الذي هو ذلك وأذهانكم، بصائركم وأعمى أديانكم عليكم  أفسد الذي هو (بولس أي) ذلك

 يف كـان  حمرم كل لكم وحلل القبلة عن صرفكم الذي هو أثر، على منه وقفتم وال خبرب له تسمعوا مل الذي الصحيح،
 اإلجنيل حرف من ختجيل صاحب وقال  .بلفظه كالمه انتهى) بينكم وتداولتموها عندكم أحكامه كثرت ولذلك امللة،

 الـدين  مـن  هـذا  بولس سلبهم وقد: (هكذا هذا بولس حق يف النصارى فضائح بيان يف كتابه، من التاسع الباب يف
. بلفظـه  كالمـه  انتهى) التوراة رسوم اخلبيث هذا طمس وقد إليها يلقى ما لكل قابلة عقوهلم رأى إذ عهخدا بلطيف
 قولـه  نشتري وال الرد واجبة كلها العتيق بالعهد املتضمنة ورسائله مردود عندنا فكالمه اآلخرين علمائنا أقوال وهكذا

 أن أقول الثمانية األمور هذه عرفت وإذ علينا، حجة قوله كوني وال شيئاً املسلك هذا يف أقواله عن أنقل فال خردل حببة
 الكتب، هذه يف التحريفات وقوع مع أيضاً اآلن إىل كثرية توجد وسلم عليه اللّه صلى حممد حق يف الواقعة اإلخبارات

 إىل اإلنصاف بنظر ثانياً نظر مث الثاين، األمر يف عرفت ما على املتأخر النيب عن املتقدم النيب أخبار طريق أوالً عرف ومن
 األمـر  يف منها نبذاً عرفت وقد السالم، عليه عيسى حق يف اإلجنيليون نقلها اليت باإلخبارات وقابلها اإلخبارات، هذه

 بروتـستنت  علماء عند املعتربة الكتب عن املسلك هذا يف وأنقل. القوة غاية يف احملمدية اإلخبارات بأن جزم السادس،
  .بشارة عشرة مثاين

 وسوف (18) قالوا ما مجيع نعم يل الرب فقال (17: هكذا االستثناء سفر من عشر الثامن الباب يف) األوىل البشارة(
 الذي كالمه يطع مل ومن (19) به آمره شيء بكل ويكلمهم فمه يف كالمي وأجعل إخوم بني من مثلك نبياً هلم أقيم

 يقوله بأنه آمره مل ما امسي يف ويتكلم بالكربياء جيترئ الذي النيب فأما (20) ذلك من املنتقم أكون فأنا بامسي به يتكلم
) الـرب  به يتكلم مل الذي الكالم أميز أن أستطيع كيف قلبك يف وقلت أحببت فإن (21) فليقتل غريي إهله باسم أم

 صـورة  النيب ذلك بل به، تكلم يكن مل فالرب حيدث ومل الرب اسم يف النيب ذلك قاله ما أن آية لك تكون فهذه (22
  ).ختشاه ال ولذلك نفسه تعظيم يف

 زعـم  كما السالم عليه عيسى بشارة وال اليهود، أحبار اآلن يزعم كما السالم عليه يوشع بشارة ليست البشارة وهذه
  :أوجه لعشرة وسلم عليه اللّه صلى حممد بشارة هي بل بروتستنت، علماء
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 يف به مبشراً آخر نبياً ينتظرون كانوا السالم عليه لعيسى املعاصرين اليهود أن الثالث األمر يف عرفت قد) األول الوجه(
  .السالم عليهما عيسى وال يوشع، به املبشر هذا يكون فال املسيح، غري عندهم به املبشر هذا وكان الباب، هذا

 عليـه  موسى مثل يكونا أن يصح ال السالم عليهما وعيسى ويوشع مثلك لفظ البشارة هذه يف وقع أنه) الثاين والوجه(
 اآليـة  عليـه  تدل كما موسى مثل إسرائيل بين من أحد يقوم أن جيوز وال إسرائيل، بين من فألما: أوالً أما السالم،
 موسـى  مثـل  إسرائيل بين من ذلك بعد يقم ومل (5: هكذا وهي االستثناء سفر من والثالثني الرابع الباب من العاشرة

 ال فألنـه : ثانياً وأما. القول هذا تكذيب يلزم إسرائيل، بين من بعده موسى مثل أحد قام فإن )لوجه وجهاً الرب يوفه
 أوامر على مشتملة جديدة وشريعة كتاب صاحب السالم عليه موسى ألن السالم عليهما موسى وبني يوشع بني مماثلة

 الـسالم،  عليهما وعيسى موسى بني تامةال املماثلة توجد ال وكذا لشريعته، متبع هو بل كذلك، ليس ويوشع ونواهي،
 الـسالم  عليه عيسى وأن له، عبداً كان السالم عليه وموسى النصارى زعم على ورباً إهلاً كان السالم عليه عيسى ألن
 وموسـى  غالطيـة،  أهل إىل رسالته من الثالث الباب يف بولس به صرح كما اخللق لشفاعة ملعوناً صار زعمهم، على
 عقائـد  يف به مصرح هو كما  موته بعد اجلحيم دخل السالم عليه عيسى وأن لشفاعتهم، ملعوناً صار ما السالم عليه
 كفـارة  ليكون النصارى زعم على صلب السالم عليه عيسى وأن اجلحيم، دخل ما السالم عليه وموسى التثليث، أهل

 وأحكام والتعزيزات احلدود على تملةمش موسى شريعة وأن بالصلب، ألمته كفارة صار ما السالم عليه وموسى ألمته،
 مـا  على عنها فارغة فإا السالم، عليه عيسى شريعة خبالف واملشروبات، املأكوالت من واحملرمات والطهارات الغسل
 وعيسى ونواهيه، ألوامره نفاذاً قومه يف مطاعاً رئيساً كان السالم عليه موسى وأن بينهم، املتداول اإلجنيل هذا به يشهد
  .كذلك يكن مل السالم عليه

 ذاك يف موجودين كانوا عشر االثين األسباط أن شك وال إخوم، بني من لفظ البشارة هذه يف وقع أنه) الثالث الوجه(
 بـني  مـن  ال منـهم  قال منهم، به املبشر النيب كون املقصود كان فلو عنده، حاضرين السالم عليه موسى مع الوقت
 لفظ جاء كما إسرائيل ببين والبطنية الصلبية عالقة له به املبشر يكون ال أن اللفظ هلذا ياحلقيق االستعمال ألن. إخوم
 الـسادس  الباب من عشر الثانية اآلية يف السالم عليه إمساعيل حق يف هاجر اللّه وعد يف احلقيقي االستعمال ذا األخوة
) املضارب ينصب إخوته مجيع وقبالة: (هكذا 1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف وعبارا التكوين، سفر من عشر
 اآليـة  يف أيـضاً،  االستعمال ذا وجاء). يسكن أخوته مجيع حبضرة: (هكذا 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف

 1844 سـنة  املطبوعـة  العربية الترمجة يف إمساعيل حق يف التكوين سفر من والعشرين اخلامس الباب من عشر الثامنة
). أخوتـه  مجيـع  حبضرة أقام: (هكذا 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). سكن مجيعهم إخوته منتهى: (اهكذ

 من العشرين الباب من الرابعة اآلية ويف. السالم عليه إبراهيم أبناء من وغريهم وإسحاق عيسو بنو ههنا باألخوة واملراد
 علمت قد أنك إسرائيل أخوك يقول: (هكذا قائالً الروم ملك إىل قادس من رسالً موسى أرسل مث: (هكذا العدد سفر
 أنكـم  الـشعب  أوص مث  4 الـرب  يل وقال (2: هكذا االستثناء سفر من الثاين الباب ويف) أصابنا الذي البالء كل

 يـسكنون  الذين عيسو بين أخوتنا جزنا فلما 8 وسيخشونكم ساعري يف الذين عيسو بين أخوتكم ختوم يف ستجوزون
 جاء كما منهم بعض يف إسرائيل بين أخوة لفظ استعمال أن شك وال عيسو، بنو إسرائيل بين بأخوة واملراد). اخل عريسا
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 املعـىن  علـى  احلمل عن مينع مل ما ااز إىل يصار وال احلقيقة تترك وال جمازي استعمال التوراة، من املواضع بعض يف
  .عليهما البشارة هذه تصدق فال إسرائيل، بين من كانا مالسال عليهما وعيسى ويوشع قوي، مانع احلقيقي

 الـسالم،  عليـه  موسى عند حاضراً كان السالم عليه ويوشع أقيم، سوف لفظ البشارة هذه يف وقع أنه) الرابع الوجه(
  .اللفظ هذا عليه يصدق فكيف الوقت، هذا يف نبياً إسرائيل، بين يف داخالً

 الكتـاب،  عليه يرتل النيب ذلك أن إىل إشارة وهو فمه، يف كالمي أجعل لفظ بشارةال هذه يف وقع أنه) اخلامس الوجه(
  .فيه األمرين كال النتفاء السالم عليه يوشع على يصدق ال وهذا للكالم، حافظاً أمياً يكون أنه وإىل

 األمـر  فهذا. ذلك من املنتقم أكون فأنا به، يتكلم الذي كالمه يطع مل ومن البشارة، هذه يف وقع أنه) السادس الوجه(
 يـراد  أن جيـوز  فـال  األنبياء، من غريه عن األمر ذا به املبشر ذلك ميتاز أن بد فال به املبشر النيب هذا لتعظيم ذكر ملا

 ألن الغيب، من املنكرين تلحق اليت الدنيوية والعقوبات احملن أو جهنم، يف الكائن األخروي، العذاب املنكر من باالنتقام
 هـذا  أن منه فظهر التشريعي، االنتقام باالنتقام، يراد فحينئذ اجلميع يعم بل نيب، دون نيب بإنكار خيتص ال قاماالنت هذا
 عـن  خاليـة  شـريعته  ألن السالم عليه عيسى على يصدق فال. منكره من باالنتقام اللّه جانب من مأموراً يكون النيب

  .واجلهاد والتعزيز، والقصاص، احلدود، أحكام
 وارجعـوا  فتوبوا: (هكذا 1844 سنة املطبوعة  العربية الترمجة يف األعمال كتاب من الثالث الباب يف) السابع الوجه(

 املـسيح  يسوع وهو لكم به املنادي ويرسل الرب، وجه قدام من الراحة أزمنة تأيت إذا حىت 20 خطاياكم متحى كي
 منذ القديسني أنبيائه أفواه على اللّه به تكلم شيء كل فيه يسترد الذي الزمان إىل تقبله أن للسماء ينبغي إياه الذي 21

 23 بـه  يكلمكـم  ما كل يف تسمعون له مثلي أخوتكم من نبياً لكم يقيم إهلكم الرب إن قال موسى أن 22 الدهر
 ،1828 وسنة ،1816 سنة املطبوعة الفارسية الترمجة ويف). الشعب من لك النيب ذلك تسمع ال نفس كل ويكون
 تـازه  زمـان  كه شودتا مشاحمو كناهان تاكه كند كشت يدوباز منا تونيه (19: هكذا ،1842 وسنة ،1841 وسنة
 آمسـان  كـه  بايد زيراكه (21) فرستد شودباز بشمامي ندا راكه مسيح ويسوع (20) بيابيد خداوند حضور كرياز

 بيدران موسى كه (22). است فرموده قدمي خودازايام مقدس بيغمربان خداوندبزبان اجنه ثبوت تاوقت هدارد أورنكا
 أوبشما وهرجه مثود خواهد مبعوث مشا برادران ازميان مشا ازبراى من رامثل بيغمربي مشاخداوند خداى كه كفت ما

 بريـده  رانشنودازقوم بيغمرب آن سخن كه هركس بودكه خواهد واينجنني (23) مناييد أطاعت كه است مشار كويد
 وأن الـسالم،  عليه املسيح غري النيب هذا أن على صراحة تدل الفارسية التراجم حبسب يماس العبارة فهذه). خواهدشد

  .النيب هذا ظهور زمان إىل السماء تقبله أن بد ال املسيح
 ادعـاء  إلبطـال  يكفي بطرس من القول هذا له ظهر بطرس عبارة يف وتأمل املسيحيني، من الباطل التعصب ترك ومن
 حممـد  حق يف تصدق ذكرا اليت السبعة الوجوه وهذه السالم، عليه عيسى حق يف البشارة هذه أن بروتستنت علماء
  :كثرية أمور يف السالم عليه موسى ومياثل السالم عليه املسيح غري ألنه صدق أكمل على وسلم عليه اللّه صلى

 شـريعته  كـون ] 4. [والدوأ نكاح ذا] 244 ص [كونه] 3. [الوالدين ذا كونه] 2. [ورسوله اللّه، عبد كونه] 1[
 وجوب] 7. [شريعته يف العبادة وقت الطهارة اشتراط] 6. [باجلهاد مأموراً كونه] 5. [املدنية السياسات على مشتملة
 املـذبوح،  غري حرمة] 9. [والرباز البول، من الثوب طهارة اشتراط] 8. [شريعته يف والنفساء واحلائض للجنب الغسل
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. الزنـا  حبـد  أمره] 11. [اجلسمانية والرياضات البدنية، العبادات على مشتملة شريعته كون] 10. [األوثان وقرابني
 بإنكار أمره] 15. [الربا حترمي] 14. [إجرائها على قادراً كونه] 13. [والقصاص والتعزيرات، احلدود، تعيني] 12[

 أو اللّـه  ابن ال ورسوله، اللّه عبد له لوايقو بأن األمة أمره] 17. [اخلاص بالتوحيد أمره] 16. [اللّه غري إىل يدعو من
 وهكذا. أمته ألجل ملعوناً كونه عدم] 20. [كموسى مدفوناً كونه] 19. [الفراش على موته] 18. [باللّه والعياذ اللّه

 عليكم شاهداً رسوالً إليكم أرسلنا إنا{: ايد كالمه يف تعاىل اللّه قال ولذلك شريعتهما، يف تؤمل إذا تظهر أخر أمور
 أميـاً  وكـان  الكتاب عليه وأنزل إمساعيل، بين من ألنه إسرائيل بين أخوة من وكان. }رسوالً فرعون إىل أرسلنا كما
 وكان} يوحى وحي إال هو إن اهلوى عن ينطق وما{: تعاىل اللّه قال كما بالوحي ينطق وكان فمه، يف اللّه كالم جعل

 مـن  املـسيح  نزول قبل وظهر وغريهم، والقياصرة واألكاسرة قريش صناديد نم ألجله اللّه انتقم وقد باجلهاد، مأموراً
 وعبادة والتثليث الشرك وميحق أصله، إىل شيء كل لريد ظهوره إىل السالم عليه املسيح تقبل أن للسماء وكان السماء
 أمت علـى  أخربنـا  قد وقاملصد الصادق هذا ألن األخري، الزمان هذا يف التثليث أهل كثرة من أحد يرتاب وال األوثان
 إن قريـب  الوقت وهذا عنه، اللّه رضي املهدي ظهور قرب وقت بكثرم ما ريب يبقى ال حبيث وجه، وأكمل تفصيل
  .آمني وخدامه أنصاره من اللّه جعلنا للّه، كله الدين ويكون قريب، عن احلق ويظهر اإلمام وسيظهر اللّه، شاء

 اللّـه  صلى حممد يكن مل فلو يقتل، يأمره مل ما اللّه إىل ينسب الذي النيب بأن ارةالبش هذه يف صرح أنه) الثامن الوجه(
 باليمني منه ألخذنا األقاويل بعض علينا تقول ولو{: أيضاً ايد القرآن يف اللّه قال وقد يقتل، لكان حقاً نبياً وسلم عليه
 أحـد  قتله على يقدر ومل وعده وأوىف} الناس من عصمكي واللّه{: حقه يف اللّه قال بل قتل وما} الوتني منه لقطعنا مث

 هذه كانت فلو. الكتاب أهل زعم على وصلب قتل السالم عليه وعيسى وسلم، عليه اللّه صلى األعلى الرفيق لقي حىت
  .باللّه والعياذ اليهود يزعمه كما كاذباً نبياً يكون أن لزم حقه يف البشارة

 عليـه  اللّه صلى وحممد صادقاً خيرج ال املستقبل الغيب عن إخباره أن الكاذب النيب ةعالم بني اللّه أن) التاسع الوجه(
  .كاذباً ال صادقاً نبياً فيكون فيها صدقه وظهر األول، املسلك يف علمت كما املستقبلة الكثرية األمور عن أخرب وسلم

 أن كمـا  الكفر، يف بقي وبعضهم أسلم عضهمب لكن التوراة يف به مبشراً كونه سلموا اليهود علماء أن) العاشر الوجه(
 وقتله، بكفره أفىت بل يؤمن ومل به، املوعود املسيح هو عيسى أن عرف يوحنا زعم على ونبياً الكهنة رئيس وكان قيافا
 مـن  املال كثري عاملاً حرباً وكان خمرييق حديث من إجنيله من عشر والثامن عشر احلادي الباب يف يوحنا به صرح كما
 يـوم  كان حىت ذلك على يزل فلم دينه ألفة عليه وغلبت بصفته، وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول يعرف وكان ل،النخ
 يـوم  اليـوم  فإن: قالوا حلق، عليكم حممد نصر أن لتعلمون إنكم واللّه اليهود معشر يا: فقال السبت، يوم وكان أحد

 إىل وعهد السبت يوم وكان بأحد وسلم عليه اللّه صلى يبالن إىل أتى حىت وخرج سالحه أخذ مث سبت ال: قال السبت
 صـلى  اللّه رسول فكان قتل حىت فقاتل تعاىل، اللّه أراه ما فيه يصنع حملمد فمايل اليوم هذا قتلت إن قومه من وراءه من
 اللّـه  رسول اتصدق فعامة أمواله، وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول وقبض يهودي، خري خمرييق: يقول وسلم عليه اللّه

  بيـت  وسـلم  عليـه  اللّه صلى اللّه رسول أتى: قال عنه اللّه رضي هريرة أيب وعن. منها باملدينة وسلم عليه اللّه صلى
 بدينه فناشده وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول به فخال صوريا، بن اللّه عبد: فقال أعلمكم، إيل أخرجوا: فقال املدراس

 القـوم  وأن نعم، اللّهم: قال اللّه رسول أين أتعلم الغمام، من وظللهم والسلوى املن من أطعمهمو عليهم اللّه أنعم ومبا
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 قـومي  خالف أكره: قال أنت، مينعك فما: قال حسدوك ولكن التوراة يف ملبني ونعتك صفتك وأن أعرف ما يعرفون
  .فأسلم ويسلموا يتبعوك أن عسى
 بن حيي أيب عليه غدا قباء، ونزل املدينة وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول قدم ملا عنها، اللّه رضي حيي بنت صفية وعن

 سـاقطني،  كسالنني، كالني، فأتيا، الشمس غروب كان حىت يرجعا فلم مفلسني أخطب بن ياسر أبو وعمي أخطب
 هـو  أهو: أليب ليقو ياسر أبا عمى فسمعت اهلم من ما ما مع منهما أحد إىل فالتفت إليهما فهششت اهلوينا، ميشيان

 مـا  واللّه عداوته: قال منه نفسك يف فما: قال نعم،: قال وتعرفه أتثبته: قال واللّه، نعم: قال) التوراة يف به املبشر أي(
 قطـورا  أبناء وبين عيسو بين ألن إمساعيل بين يف تنحصر ال إسرائيل بين أخوة أن قيل فإن كاملة عشرة فتلك أبداً بقيت
 منهم أحد يظهر مل لكنهم إسرائيل بين أخوة من أيضاً هؤالء نعم: قلت أيضاً، أخوم من السالم ماعليه إبراهيم زوجة
 حقهـم  يف اللّه وعد كان فإم إمساعيل بين خبالف أيضاً حقهم يف اللّه وعد يكن ومل املذكورة، باألمور موصوفاً يكون

 دعـاء  مقتـضى  هـو  ما على عيسو بين اخلرب هذا داقمص يكون أن يصلح ال أنه مع السالم، عليهما وهلاجر إلبراهيم
  .التكوين سفر من والعشرين السابع الباب يف به املصرح السالم عليه إسحاق
  .االستفسار جواب يف اإلشكال حبل املسمى كتابه يف امليزان صاحب نقلهما اعتراضان، بروتستنت ولعلماء
 بينك من يقيم إهلك الرب فإن: (هكذا االستثناء سفر من عشر منالثا الباب من عشر اخلامسة اآلية يف وقع أنه: األول

  .إمساعيل بين من ال إسرائيل بين من يكون النيب هذا أن على ظاهرة داللة يدل بينك من  فلفظ. اخل) أخوتك بني من
 مـن  اخلـامس  بالبا من واألربعني السادسة اآلية يف فقال نفسه إىل البشارة هذه نسب السالم عليه عيسى أن: والثاين
 الـرب  فإن: (هكذا أردو وتراجم الفارسية التراجم وفق على االستثناء آية أقول حقي يف كتب موسى أن يوحنا إجنيل
 ال املـذكور  اللفظ أن) واجلواب (هكذا نقلها أيضاً والقسيس) منه فامسع مثلي نبياً أخوتك بني من بينك من يقيم إهلك
 كخيـرب  اليهود بالد املدينة حول كان وقد أمره، تكامل وا املدينة إىل هاجر ملا المالس عليه حممداً ألن مقصودنا ينايف
 بـني  مـن  قولـه  وألن بينهم، من قام فقد أخوم من كان إذا وألنه بينهم من قام فقد وغريهم، والنضري قينقاع وبين

 الكليـة  غري املالبسة عالقة بكفاية القائلني ومتبعيه احلاجب ابن رأي على اشتمال بدل بينك، من قوله من بدل أخوتك
 كال وعلى مالك، ابن رأي على إضراب وبدل غالمه، زيد وجاءين أخوه زيد جاءين حنو البدل، هذا حتقيق يف واجلزئية

 اللّه كالم من الوعد هذا أعاد ملا السالم عليه موسى أن مقصود، غري كونه على ويدل مقصود غري منه املبدل التقديرين
 كمـا  اللفظ هذا فيه يوجد وال القول هذا أيضاً احلواري بطرس ونقل بينك، من لفظ فيه يوجد ال عشر الثامنة اآلية يف

 الـسابع  الباب يف به صرح كما اللفظ هذا أيضاً نقله يف يوجد وال أيضاً استفانوس نقله وكذا السابع، الوجه يف علمت
 مـن  إهلكـم  الـرب  لكم سيقيم مثلي نبياً إسرائيل لبين لقا الذي موسى هو هذا: (هكذا وعبارته األعمال كتاب من

 صـاحب  وقال .جداً قوي البدل فاحتمال مقصود غري كونه على دليل املواضع هذه يف فسقوطه) تسمعون له أخوتكم
  :أمور ثالثة عليه ويدل حتريفاً زيد إحلاقي بينك من لفظ إن: (االستفسار

 فصار القوم مجيع إىل خطاب بينك من فقوله البعض، ال كلهم إسرائيل بين اكانو املوضع هذا يف املخاطبني أن) األول (
 بينـك  من ولفظ صحيحاً، فيكون اآلخر املوضع يف جاء أخوتك من لفظ لكن له، معىن ال حمضاً لغواً أخوتك من لفظ

  .حتريفاً زيد إحلاقياً
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 قـال  مـا  يكون أن جيوز وال اللفظ هذا فيه يوجد ال قوله، إلثبات اللّه كالم نقل ملا السالم عليه موسى أن) والثاين(
  .اللّه قاله ملا خمالفاً موسى

 لَـم  فَِلـم  حرف إذا احملرف إن: قلتم وإن بينك، من لفظ فيه يوجد ال الكالم هذا نقلوا كلما احلواريني أن) والثالث(
 من فيها احملرفة األلفاظ حتريف يثبت ةاحملرف القباجلات أن دائماً العدالة حمكمات يف نرى حنن: قلت كله، الكالم حيرف
 ال بأنـه  جاريـة  اللّه عادة أن على الوجيه فالوجه بيانام، ببعض يؤخذون الزور شهود وأن غالباً، منها أخرى مواضع
 به تظهر ما شيء اخلائن عن يصدر العادة هذه فبمقتضى مرمحته، مبقتضى الدين خائن خيانة ويظهر اخلائنني كيد يهدي

 مـن  ما حلاظ هلم كان العهدين كتب حرفوا الذين فاخلائنون خائنني، كلهم أهلها يكون ملة توجد ال أنه على خيانته،
  .انتهى الكل، بدلوا ما فلذلك املتدينني بعض جانب
 االعتراض عن) اجلواب (يف وأقول السابع األمر يف عرفت كما النسيب الكتاب أهل عادة إىل بالنسبة اجلواب هذا أقول
 تـصريح  فيها وليس) عين كتب هو ألنه تصدقونين لكنتم موسى تصدقون كنتم لو ألنكم: (هكذا اإلجنيل آية أن الثاين
 إذا يـصدق  وهـذا  حقه، يف كتب موسى أن منه املفهوم بل الفالين، املواضع يف حقه يف كتب السالم عليه موسى بأن

 لكنـا  الثالثـة،  البشارة بيان ذيل يف ستعرف كما مراأل هذا نسلم وحنن إليه، إشارة التوراة مواضع من موضع يف وجد
 البـاب  من الثالث الفصل يف املعترض هذا ادعى وقد عرفتها اليت  للوجوه البشارة هذه إىل إشارة قوله يكون أن ننكر
 القـدر  فهـذا  إليه، إشارة التكوين سفر من الثالث الباب من عشر اخلامسة اآلية أن امليزان من الثاين الباب من الثالث
 أسـفاره  يف أشـار  ما السالم عليه موسى أن السالم عليه عيسى قال لو نعم السالم، عليه عيسى قول لتصحيح يكفي

  .الوقت ذلك يف جمال التوهم هلذا لكان إيلّ إال األنبياء من نيب إىل اخلمسة
 إلـه  بغـري  أغـاروين  هم: (هكذا ستثناءاال سفر من والثالثني الثاين الباب من والعشرون احلادية اآلية) الثانية البشارة(

 ألـم  العرب جاهل بشعب واملراد) أغضبهم جاهل وبشعب شعب بغري أغريهم أيضاً وأنا الباطلة مبعبودام وأغضبوين
 يعرفـون  كانوا وما العقلية، العلوم من وال الشرعية العلوم من ال علم عندهم كان وما والضالل، اجلهل غاية يف كانوا
 بـين  أن اآليـة  فمقـصود . اجلارية هاجر أوالد من لكوم اليهود عند حمقرين وكانوا واألصنام، األوثان عبادة سوى

 فبعـث  وعد مبا فأوىف وجاهلون، حمقرون عندهم هم الذين باصطفاء فأغريهم الباطلة املعبودات بعبادة أغاروين إسرائيل
 الـذي  هـو {: اجلمعة سورة يف تعاىل اللّه قال كما ستقيمامل الصراط إىل فهداهم وسلم عليه اللّه صلى النيب العرب من
 ضـالل  لفـي  قبـل  من كانوا وإن واحلكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو منهم رسوالً األميني يف بعث
 الرسـالة  من العاشر الباب يف بولس مقدسهم كالم ظاهر من يفهم كما اليونانيني اجلاهل بالشعب املرد وليس. }مبني

 العلوم يف كلهم العامل أهل على فائقني كانوا سنة ثلثمائة من بأزيد السالم عليه عيسى ظهور قبل اليونانيني ألن الرومية،
 وأرمشيـدس  وأرسـطاطاليس  وأفالطـون  وفيساغورس وبقراط سقراط مثل املشهورين احلكماء مجيع وكان والفنون،
 عليـه  عيـسى  قبل وفروعها والطبيعيات والرياضيات اإلهليات أئمة كانوا الذين وغريهم وجالينوس وأقليدس وبليناس
 وقصـصها  التـوراة  أحكام على واقفني وكانوا فنوم، يف الكمال درجة غاية على عهده يف اليونانيني وكان السالم،
 وسـت  نيمائت مبقدار املسيح قبل اليوناين باللسان ظهرت اليت سبتوجنت ترمجة بواسطة أيضاً العتيق العهد كتب وسائر
 مقدسهم قال كما اجلديدة احلكمية األشياء عن متفحصني وكانوا املوسوية للملة معتقدين كانوا ما لكنهم سنة، ومثانني
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) حكمـة  يطلبون واليونانيني آية يسألون اليهود ألن: (هكذا قورنيثوس أهل إىل األوىل الرسالة من األول الباب يف هذا
 اجلاهـل  بالـشعب  املـراد  يكون أن جيوز فال) جهالة ولليونانيني عثرة لليهود اًمصلوب باملسيح نكرز حنن ولكننا (23

 عـن  سـاقط  قولـه  أن الثامن األمر يف عرفت وقد مردود أو مؤول إما الرومية الرسالة يف مقدسهم فكالم اليونانيني،
  .عندنا االعتبار

 جاء وقال: (هكذا 1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف االستثناء سفر من والثالثني الثالث الباب يف) الثالثة البشارة(
  ).نار من سنة ميينه يف األطهار ألوف ومعه فاران جبل من ستعلن ساعريا من لنا وأشرق سينا من الرب

 الـسالم،  عليـه  لعيـسى  اإلجنيل وإعطاؤه ساعري من وإشراقه السالم عليه ملوسى التوراة وإعطاؤه سيناء من فمجيئه
 يف التكوين سفر من والعشرين احلادي الباب يف مكة جبال من جبل فاران ألن القرآن إنزاله فاران جبل من واستعالنه

 برية وسكن 21 بالسهام يرمي شاباً وصار الربية يف وسكن ومنا معه اللّه وكان (20: هكذا السالم عليه إمساعيل حال
 يراد أن يصح وال مبكة، سكونته كانت السالم عليه إمساعيل أن شك وال). مصر أرض من امرأة أمه له وأخذت فاران

 نـاراً  خلق لو اللّه ألن املواضع، هذه يف فانتشرت أيضاً فاران ومن ساعري من ظهرت سينا طور من ظهرت ملا النار أن
 أشـبه  ما أو عقوبة أو املوضع ذلك يف نزل وحي الواقعة تلك أتبع إذا إال املوضع ذلك من اللّه جاء يقال ال موضع، يف

  .وفاران ساعري يف يكون أن بد ال فكذا سيناء طور يف تلك اتبع الوحي أن اعترفوا وقد ذلك،
 الـسالم  عليـه  إمساعيل حق يف اللّه وعد التكوين، سفر من عشر السابع الباب من العشرين اآلية يف) الرابعة البشارة(

 أباركـه  ذا هـو  لـك  أستجيب إمساعيل وعلى: (ذاهك 1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف السالم عليه إلبراهيم
 اللّـه  صلى حممد إىل يشري كبري لشعب أجعله وقوله). كبري لشعب وأجعله رئيساً عشر اثين فسيلد جداً وأكثره وأكربه

 يف وإمساعيـل  إبراهيم دعاء ناقالً تعاىل اللّه قال وقد غريه كبري لشعب كان من إمساعيل ولد يف يكن مل ألنه وسلم عليه
 واحلكمة الكتاب ويعلمهم آياتك عليهم يتلو منهم رسوالً فيهم وابعث ربنا{: أيضاً ايد كالمه يف السالم عليهم حقه

  .}احلكيم العزيز أنت إنك ويزكيهم
 وقرأ اليهود لسان على نشأ ممن النبهاء بعض تفطن وقد كتابه من الثاين القسم من األول الفصل يف القرطيب اإلمام وقال
 يستعمله ما على بالعدد وسلم عليه اللّه صلى حممد اسم موضعني يف التوراة عبارة من ذكر مما خيرج فقال كتبهم، بعض
 واملـيم  اثنـان  الباء ألن وتسعون اثنان احلروف هذه وعدد مبادماد اللغة بتلك جداً جداً قوله: األول بينهم فيما اليهود
 أربعـون  حممد من امليم وكذلك أربعة، والدال واحد واأللف أربعون ثانيةال وامليم أربعة والدال واحد واأللف أربعون
 ثالثـون  عنـدهم  فالالم غدول، لغوي اللغة بتلك كبري لشعب قوله: والثاين. أربعة والدال أربعون وامليم مثانية واحلاء
 ثالثـة  أيـضاً  والغـني  عشرة ءواليا ستة والواو صاد وال جيم لغتهم يف ليس إذ اجليم مقام يف عندهم ألنه ثالثة والغني
  .كالمه انتهى وتسعون اثنان أيضاً هذه فمجموع ثالثون، والالم ستة والواو أربعة والدال

 
 صـغرية  رسالة وصنف خان، بايزيد املرحوم السلطان عهد يف أسلم مث اليهود أحبار من كان السالم وعبد ما بتلخيص

 اليهـود  أحبار فإن أجبد، حرف وهو الكبري اجلمل حبرف اليهود أحبار لةأد أكثر أن: (فيها فقال اهلادية بالرسالة مساها
 لـه  يعـرض  مث سنني وعشرة أربعمائة البناء هذا يبقى وقالوا اجتمعوا املقدس، بيت السالم عليه النيب سليمان بىن حني

 مـن  ليـست  مبادماد يف الباء بأن الدليل هذا على] 252 ص [واعترضوا: (قال مث) بزات لفظة حسبوا ألم اخلراب،
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 من قلنا ببمادماد، ويقال ثانية باء إىل الحتاج حممد اسم منه أخرج فلو للصلة به جيء وحرف أداة هي بل الكلمة نفس
 الكلمـة،  نفس من هي اليت وتبقى األداة حتذف الكلمة نفس من واآلخر أداة أحدمها الباآن اجتمع إذا عندهم املشهور

 بـأن  العلمـاء  صـرح  قد أقول. بلفظه كالمه انتهى) إيرادها إىل حاجة فال معدودة غري مواضع يف عندهم شائع وهذا
  .عياض القاضي شفاء يف كما مادماد وسلم عليه اللّه صلى أمسائه

 وسـنة  1722 سنة عربية ترمجة هكذا التكوين سفر من واألربعني التاسع الباب من العاشرة اآلية) اخلامسة البشارة(
 عربية ترمجة ويف) األمم تنتظر وإياه الكل له الذي جييء حىت فخذه من واملدبر يهوذا من ضيبالق يزول فال: (1831

). الـشعوب  جتتمـع  وإليه له هو الذي جييء أن إىل أمره حتت من والرسم يهوذا من القضيب يزول فال (1811 سنة
 يف عرفـت  وقد بينهم فيما كثري تالفاخ اللفظ هذا ترمجة ويف شيلوه، لفظ ترمجة له، هو الذي أو الكل له الذي ولفظ
 رجليـه  بـني  من راسم وال يهوذا من احلاكم يزول ال: (هكذا اهلادية الرسالة يف السالم عبد وقال أيضاً، السابع األمر
  ).الشعوب جتتمع وإليه له الذي جييء حىت
 مـن  املـراد  ألن وعيسى، موسى حكم متام بعد وسلم عليه اللّه صلى) حممد (سيدنا جييء أن على داللة اآلية هذه ويف

 عيسى، هو الراسم من واملراد موسى، إال موسى زمان إىل شريعة صاحب جاء ما يعقوب بعد ألنه موسى، هو احلاكم
 أن فعلـم  حممد، إال شريعة صاحب جاء ما وبعدمها عيسى إال شريعة صاحب جاء ما عيسى زمان إىل موسى بعد ألنه
 ما والراسم احلاكم حكم مضي بعد الزمان آخر يف ألنه السالم، عليه حممد نبينا هو ياماأل آخر يف يعقوب قول من املراد
 وأما وسياقها، اآلية مساق بداللة احلكم أي له الذي جييء حىت قوله أيضاً عليه ويدل السالم، عليه حممد سيدنا إال جاء
 إال الشعوب اجتمع ما ألنه سيدنا، هو منها اداملر أن على واضحة وداللة صرحية عالمة فهي الشعوب جتتمع وإليه: قوله
) األحكـام  صـاحب  هو يعقوب خرب من واملراد ملوسى تابع النيب وداود فيه، أحكام ال ألنه الزبور يذكر مل وإمنا إليه

  .بلفظه كالمه انتهى
 شريعته ألن السالم، يهعل عيسى الراسم ومن انتقامية، جربية شريعته ألن السالم، عليه موسى احلاكم من أراد إمنا أقول

 رسـائل  من يفهم كما الدنيوي، احلاكم املدبر ومن الدنيوية السلطنة القضيب من أريد وأن انتقامية، وال جبربية ليست
 وال مزعـومهم،  هـو  كما اليهود مسيح بشيلوه يراد أن يصح فال ترامجهم، بعض ومن بروتستنت فرقة من القسيسني

  .النصارى مزعوم هو كما السالم عليه عيسى
 عهـد  من سنة ألفي من أزيد هي مدة من يهوذا آل من زاال الدنيوي واحلاكم الدنيوية السلطنة ألن فظاهر: األول أما

  .اليهود مسيح حسيس اآلن إىل يسمع ومل خبتنصر
 وهـو  تنـصر خب عهد من سنة ستمائة مبقدار السالم عليه عيسى ظهور قبل أيضاً يهوذا آل من زالتا فألما: الثاين وأما

 للعـوام  تغليطاً بروتستنت علماء بعض يقول كما سبعني ال سنة وستني ثالثاً اجلالء يف وكانوا بابل إىل يهوذا بين أجلى
 وبـاع  اليهـود  حرب أونياس عزل فإنه وقع ما أنتيوكس عليهم وقع مث األول، الباب من الثالث الفصل يف عرفت وقد

 مينـاالوس  ألخيـه  ذلـك  وباع عزله مث سنة، كل خراجاً له يقدمها ذهب ةوزن وستني بثلثمائة ياسون ألخيه منصبه
 اجلنـود  من بألوف أورشليم ودخل الكهنوت لنفسه يسترد أن ياسون فطلب موته خرب شاع مث وزنة، وستني بستمائة

 قبل 170 سنة يف ثانية وامتلكها أورشليم على أنتيوكس فهجم كاذباً كان اخلرب وهذا له عدواً يظنه كان من كل فقتل
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 يف الطالبني مرشد من الثاين اجلزء من العشرين الفصل ويف عبيداً، ذلك مثل وباع ألفاً أربعني أهلها وقتلمن املسيح ميالد
 مثـانني  وقتـل  أورشليم ب أنه (امليالد من 1852 سنة املطبوعة النسخة من 481 الصفحة يف التارخيي اجلدول بيان
 وقـوداً  خرتيرة وقرب ذهب وزنة مثامنائة قيمتها كانت اليت النفيسة األمتعة من اهليكل يف كان ما وسلب. انتهى) ألفاً
 مـصر  إىل الرابعة رحلته ويف اليهودية، على حاكماً األراذل أحد فيلبس وأقام إنطاكية إىل رجع مث لإلهانة، املذبح على

 النـساء  ويـسبو  الرجال من ا من كل قتلواوي أورشليم خيربوا أن وأمرهم جنوده من ألفاً بعشرين أبولوينوس أرسل
 فقتلـوا  غفلة على عليهم هجموا السبت يوم للصالة جمتمعني املدينة يف الناس كان وبينما. هناك إىل فانطلقوا والصبيان

 مث منازهلـا  وأخربـوا  أسوارها وهدموا وأحرقوها املدينة أموال وبوا املغاير، يف واختفى اجلبال إىل أفلت من إال الكل،
 اهليكـل  نواحي مجيع على منها تشرف العساكر وكانت اكرا، جبل على حصينة قلعة اهلدم ذلك بسائط من هلم ابتنوا
 ميتثـل  ال مـن  كل ويقتل اليونانية األصنام عبادة طقوس اليهود ليعلم أثانيوس انتيوكس أرسل مث يقتلونه، منه دنا ومن
 كـل  ونسخ اليومية الذبيحة وأبطل الكافرين، اليهود بعض ذلك على وساعده أورشليم إىل أثانيوس فجاء األمر، ذلك
 وكـرس  التـام،  بالفحص العتيق العهد كتب نسخ من وجده ما كل وأحرق وخصوصاً، عموماً اليهودي للدين طاعة

 متاثيـاس  وجنـا  انتيوكس، أمر خمالف وجده من كل وأهلك اليهود مذبح على ذلك صورة ونصب للمشتري اهليكل
 قدروا ما انتقاماً الكفار هؤالء من فانتقم دان سبط يف مودين وطنهم إىل وفروا الداهية هذه يف اخلمسة أبنائه عم الكاهن

 املراد أن قالوا وإن السالم عليه عيسى على اخلرب هذا يصدق فكيف التواريخ، يف به مصرح هو كما استطاعته على عليه
 عليـه  اللّه صلى حممد ظهور إىل باقياً كان األمر هذا قلنا اآلن، بعضهم يقول كما القوم امتياز واحلكومة السلطنة ببقاء

 بـه  يـشهد  كمـا  وغريهـم  خيرب يهود مثل ألحد مطيعني غري وأمالك حصون ذوي العرب أقطار يف وكانوا وسلم،
 للغـري،  مطـيعني  إقليم كل يف وصاروا واملسكنة الذلة عليهم ضربت وسلم عليه اللّه صلى حممد ظهور وبعد التواريخ،

  .السالم عليه عيسى وال اليهود مسيح ال وسلم عليه اللّه صلى النيب بشيلوه املراد يكون أن فاألليق
 قلـم  لساين (1) للملك أعمايل أقول أنا صاحلة كلمة قليب فاض: (هكذا واألربعون اخلامس الزبور) السادسة البشارة(

 إىل اللّـه  باركك لذلك شفتيك على النعمة انسكبت (3) بشرال بين من أفضل احلسن يف ي (2) الكتابة سريع كاتب
 والدعـة  احلـق  أجـل  من وأملك وأجنح أستله (5) ومجالك حبسنك القوي أيها فخذك على سيفك تقلد (4) الدهر

 7) يـسقطون  حتتـك  الشعوب امللك أعداء قلب يف القوي أيها مسنونة نبلك (6) ميينك بالعجب وديك والصدق
 اللّـه  مـسحك  لذلك اإلمث وأبغضت الرب أحببت (8) ملكك عصا االستقامة عصا الداهرين دهر إىل هاللّ يا كرسيك(

) أجتـك  اليت العاج الشريفة منازلك من ثيابك من والسليخة وامليعة املر (9) أصحابك من أفضل الفرح بدهن إهلك
 وانظـري  بنت يا امسعي (11) موشى مذهب بثوب مشتملة ميينك عن من امللكة قامت كرامتك يف امللوك بنات (10

 بنات (13) تسجدين وله إهلك الرب هو ألنه حسنك امللك فيشتهي (12) أبيك وبنت شعبك وانسي بأذنيك وأنصيت
 الـذهب  بلبـاس  مشتملة داخل من امللك ابنة جمد كل (14) الشعب أغنياء كل يصلي لوجهك باهلدايا يأتينك صور

 هيكـل  إىل يـدخلن  وابتهاج بفرح يبلغن (16) يقدمن إليك قريباا أثرها يف ىعذار امللك إىل يبلغن (15) املوشى
 وجيل جيل كل يف امسك سأذكر (18) األرض سائر على رؤساء وتقيمهم آبائك من عوضاً بنوك ويكون (17) امللك

  ).الداهرين دهر واىل الدهر إىل الشعوب لك تعترف ذلك أجل من
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 يظهـر  ومل زمانه، بعد ظهوره يكون بنيب الزبور هذا يف يبشر السالم عليه داود نأ الكتاب أهل عند مسلم األمر وهذا
 الـنيب  هذا أن بروتستنت علماء ويدعى الزبور، هذا يف املذكورة بالصفات موصوفاً يكون نيب اليهود عند احلني هذا إىل

 هـذا  يف ذكر أنه فأقول. وسلم عليه هاللّ صلى حممد النيب هذا أن وخلفاً سلفاً اإلسالم أهل ويدعي السالم، عليه عيسى
  :الصفات هذه به املبشر النيب صفات من الزبور

 إىل مباركاً كونه] 4. [شفتيه على منسكبة النعمة كون] 3. [البشر أفضل كونه] 2. [حسناً كونه] 1] [256 ص[
. بالعجب ميينه هداية ونهك] 8. [وصدق ودعة حق ذا كونه] 7. [قوياً كونه] 6. [بالسيف متقلداً كونه] 5. [الدهر

 امللـوك  بنات خدمة] 12. [لإلمث ومبغضاً للرب حمباً كونه] 11. [حتته الشعب سقوط] 10. [مسنونة نبله كون] 9[
] 16. [آبائهم بدل األرض رؤساء أبنائه كون] 15. [له الشعب أغنياء كل انقياد] 14. [إليه اهلدايا إتيان] 13. [إياه

  .الداهرين دهر إىل إياه الشعوب مدح] 17. [جيل بعد جيالً مذكوراً امسه كون
  .وجه أكمل على وسلم عليه اللّه صلى حممد يف توجد كلها األوصاف وهذه

 كـأن  وسـلم،  عليـه  اللّه صلى اللّه رسول من أحسن شيئاً رأيت ما: (قال عنه اللّه رضي هريرة أبا فألن: األول أما
: بـه  وصـفته  ما بعض يف قالت عنها اللّه رضي معبد أم وعن). جلدارا يف يتألأل ضحك وإذا وجهه يف جتري الشمس

  ).قريب من وأحسنهم وأحالهم بعيد من الناس أمجل(
 أراد التفسري أهل وقال. اآلية) بعض على بعضهم فضلنا الرسل تلك{: احملكم كالمه يف قال تعاىل اللّه فألن: الثاين وأما
 أشـبع  وقد متعددة، وجوه من األنبياء سائر على رفعه أي وسلم عليه لّهال صلى حممداً} درجات بعضهم ورفع {بقوله

 آدم ولد سيد أنا: (وسلم عليه اللّه صلى وقال. الكبري تفسريه يف الرازي الفخر اهلمام اإلمام اآلية هذه تفسري يف الكالم
  .ريب بنعمة حتدثاً بل لنفسي فخراً ذلك أقول ال أي) فخر وال القيامة يوم
 أصـدق  كان إنه: كالمه وصف يف الرواة وقال واملخالف، املوافق بفصاحته أقر حىت البيان إىل حمتاج فغري: الثالث وأما
  .األكمل واملوضع األفضل باحملل الفصاحة من فكان هلجة الناس
 يف يـه عل يـصلون  النـاس  من ألوف وألوف} النيب على يصلون ومالئكته اللّه إن{: قال تعاىل اللّه فألن: الرابع وأما

  .اخلمس الصلوات
  .بالسيف اللّه رسول أنا بنفسه هو قال وقد فظاهر: اخلامس وأما
 بعض يف وسلم عليه اللّه صلى اللّه برسول خال ركانة أن ثبت كما الكمال، على اجلسمانية قوته فكانت: السادس وأما

 حقـاً  تقـول  مـا  واللّه أعلم لو: فقال. إليه أدعوك ما وتقبل اللّه تتقي أال ركانة يا: فقال يسلم أن قبل مكة شعاب
 أضجعه وسلم عليه تعاىل اللّه صلى به بطش فلما نعم،: قال حق أقول ما أن أتعلم صرعتك إن أرأيت: فقال. التبعتك

: وسـلم  عليـه  اللّه صلى فقال. لعجب ذا إن حممد يا: فقال أيضاً فصرعه عد حممد يا: قال مث شيئاً، أمره من ميلك ال
 فـدعاها  الشجرة هذه لك أدعو: قال هو ما: قال. أمري وتبعت اللّه اتقيت إن أريكه أن شئت إن لكذ من وأعجب
 بين يا: فقال قومه إىل ركانة فرجع. مكانك ارجعي: هلا فقال. وسلم عليه تعاىل اللّه صلى يديه بني وقفت حىت فأقبلت

 شجاعته وأما. املشهورين واملصارعني األقوياء من كان هذا وركانة. رأى مبا أخربهم مث منه أسحر رأيت ما مناف عبد
 وقـال ) وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول من أجود وال أجند وال أشجع رأيت ما: (عنهما اللّه رضي عمر ابن قال فقد
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 أحـد  يكون فما وسلم عليه اللّه صلى اللّه برسول اتقينا احلدق وامحرت البأس محى إذا كنا وإنا: (وجهه اللّه كرم علي
 مـن  وكان العدو إىل أقربنا وهو وسلم عليه اللّه صلى اللّه برسول نلوذ وحنن بدر يوم رأيتين ولقد منه، العدو إىل أقرب
  ).بأساً يومئذ الناس أشد
: لقـريش  احلارث بن النضر قال كما وسلم، عليه اللّه صلى له اجلليلة الصفات من والصدق األمانة فألن: السابع وأما

 الشيب صدغيه يف رأيتم إذا حىت. أمانة وأعظمكم حديثاً، وأصدقكم فيكم، أرضاكم حدثاً غالماً فيكم دحمم كان قد(
 أبـا  وسـلم  عليه اللّه صلى النيب حال عن هرقل وسأل). بساحر هو ما واللّه ال ساحر، إنه قلتم جاءكم مبا وجاءكم

  .ال: قال. قال ما يقول أن قبل بالكذب تتهمونه كنتم هل: فقال سفيان
 فـازموا  بعينـه  شغل إال مشرك يبق فلم تراب بقبضة الكفار وجوه حنني يوم وكذا بدر يوم رمى فألنه: الثامن وأما

  .ميينه هداية عجيب من هذه فأمثال وأسراً قتالً منهم املسلمون ومتكن
 له مرغوباً األمر هذا وكان نالبيا إىل حمتاج غري الزمان، سالف يف النبل أصحاب إمساعيل أوالد كون فألن: التاسع وأما

 فإن إمساعيل بين ارموا: (ويقول). بأسهمه يلهو أن أحدكم يعجز فال اللّه ويكفيكم الروم عليكم ستفتح: (يقول وكان
  ).منا فليس تركه مث الرمي تعلم من: (السالم عليه ويقول). رامياً كان أباكم
  .حياته مدة يف اللّه دين يف أفواجاً دخلوا الناس فألن: العاشر وأما
  .الثاين املسلك يف عرفت كما أيضاً، املعاندون به يعترف فمشهور: عشر احلادي وأما
 يزدجـرد،  بنت شهربانو ومنها األوىل، الطبقة يف للمسلمني خادمة واألمراء، امللوك بنات صارت فقد: عشر الثاين وأما

  .عنه اللّه رضي احلسني اهلمام اإلمام حتت كانت فارس، كسرى
 انقـادوا  عمـان  وملـك  البحرين ملك ساوى بن ومنذر احلبشة ملك النجاشي فألن: عشر والرابع عشر الثالث أماو

 وبغلـة  أسـود  وغالمـاً  جوار، ثالث إليه أرسل القبط ملك واملقوقس دية، إليه أرسل الروم قيصر وهرقل وأسلموا،
  .وغريها وثياباً وفرساً أشهب، ومحار شهباء،

 احلجـاز  مـن  خمتلفة أقاليم يف وألوف اخلالفة، إىل عنه اللّه رضي احلسن اإلمام أبناء من وصل فقد :عشر اخلامس وأما
 احلجاز ديار  يف أيضاً اآلن وإىل العلية، واإلمارة بالسلطنة وفازوا. وغريها واهلند وفارس والشام واملغرب ومصر واليمن
 عنـه  اللّه رضي املهدي اللّه شاء إن وسيظهر وسلم، عليه اللّه صلى نسله من واحلكام األمراء توجد غريمها ويف واليمن،

  .الشريف عهده يف للّه كله الدين ويكون األرض، يف اللّه خليفة ويكون نسله، من
 أقاليم يف رفيع بصوت اخلمسة، األوقات يف جيل بعد جيالً ألوف ألوف ينادي فألنه: عشر والسابع عشر السادس وأما

 مـن  احملصورين الغري املذكورة األوقات يف عليه ويصلي). اللّه رسول حممداً أن وأشهد اللّه إال إله ال أن أشهد: (خمتلفة
 والـسالطني  والعلمـاء  وعظه، يبلغون والوعاظ فرقانه، معاين يفسرون واملفسرين منشوره، حيفظون والقراء املصلني،
  .شفاعته ويرجون روضته بتراب وجوههم وميسحون الباب، وراء من عليه ويسلمون خدمته، إىل يصلون

 اخلـرب  أن يـدعون  ألم باطالً، ادعاء بروتستنت علماء يدعيه كما. السالم عليه عيسى حق يف اخلرب هذا يصدق وال
: هكـذا  حقه يف اخلرب هذا يف ووقع السالم، عليه عيسى حق يف أشعيا، كتاب من واخلمسني الثالث الباب يف املندرج،
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 وكـان  باألمراض، خمترباً األوجاع رجل الرجال وآخر مهاناً، واشتهيناه منظر له يكن ومل يناهورأ ومجال منظر له ليس(
  ).يستحقه أن شاء والرب وخمضوعاً، اللّه من ومضروباً كأبرص حسبناه وحنن حنسبه، ومل ومزدوالً وجهه مكتوماً
 يـصدق  ال وكذا. قوياً كونه وال ناً،حس كونه عليه يصدق فال املذكور، الزبور يف اليت األوصاف ضد األوصاف وهذه
 زعـم  علـى  هـو  بل اهلدايا، إليه إرساهلم وال األغنياء، انقياد وال مسنونة، نبله كون وال بالسيف، متقلداً كونه عليه

 دخـول  يصدق فال ابن، وال زوجة له كان وما. صلبوه مث بالسياط، وضربوه به، واستهزؤوا وأهانوه أخذوه النصارى،
  .األرض رؤساء آبائه بدل أبنائه كون وال ته،بي يف البنات

 لنقل وموافقة للزبور، أردو ولتراجم عندي، كانت للزبور الفارسية للترمجة مطابقة نقلتها اليت الثامنة اآلية ترمجة) فائدة(
 ةوسـن  ،1821 سـنة  عربيـة  ترمجة هكذا. العربانية رسالته من األول الباب يف اآلية هذه نقل ألنه بولس، مقدسهم
). أصـحابك  مـن  أفضل الفرح بدهن إهلك اللّه مسحك لذلك اإلمث، وأبغضت الرب أحببت: (1844 وسنة ،1831
 وسـنة  ،1839 سنة املطبوعة أردو وتراجم. 1841 وسنة ،1828 وسنة ،1816 سنة املطبوعة الفارسية والتراجم
 ويكفـي . صـحيحة  غري تكون نقلت ملا خمالفة تكون اليت فالترمجة. العربية للتراجم مطابقة. 1841 وسنة ،1840

 العـوام  على جاء وأمثاهلما، والرب اإلله لفظ إطالق أن الرابع الباب مقدمة يف عرفت وقد. مقدسهم كالم إلزاماً لردها
 ما يرد فال). كلكم العلى وبنو آهلة إنكم قلت أنا: (هكذا والثمانني الثاين الزبور من السادسة واآلية. اخلواص عن فضالً
 مـسح  اللّه يا ذلك أجل من الشر، وأبغضت الرب أحببت: (هكذا املذكورة اآلية يف وقع أنه األسرار مفتاح صاحب قال

 صحة: أوالً نسلم ال ألنا اخل،) إهلك مسح اللّه يا املسيح غري لشخص يقال وال رفقائك، من أفضل البهجة بدهن إهلك
 لفـظ  ألن. البطالن صريح ادعاؤه أقول صحتها، عدم عن النظر عناقط لو: وثانياً. مقدسهم لكالم خمالفة لكوا ترمجته

 يـصدق  اازي باملعىن كان فإذا. له إله ال احلقيقي اإلله ألن إهلك، قوله عليه ويدل احلقيقي ال اازي باملعىن ههنا اللّه
  .السالم عليه عيسى حق يف يصدق كما وسلم عليه اللّه صلى حممد حق يف
) األبرار جممع يف سبحوه جديداً، تسبيحاً الرب سبحوا (1: هكذا واألربعني والتاسع املائة الزبور يف) السابعة البشارة(
 4) لـه  يرتلوا واملزمار بالطبل باملصاف امسه فليسبحوا (3) مبلكهم يبتهجون صهيون وبنو خبالقه، إسرائيل فليفرح (2
 ترفيـع  (6) مضاجعهم على ويبتهجون باد، األبرار رتفتخ (5) باخلالص املتواضعني ويشرف بشعبه يسر الرب ألن(

 ملـوكهم  ليقيـدوا  (8) الشعوب يف وتوبيخات األمم يف انتقاماً (7) أياديهم يف فمني ذات وسيوف حلوقهم يف اللّه
  ).األبرار جتميع يكون اد هذا (9) مكتوماً حكماً م ليضعوا حديد من بأغالل وأشرافهم بالقيود
 يف اللّـه  وترفيـع  باـد  افتخارهم أوصافهم من وذكر باألبرار، مطيعه وعن بامللك به املبشر عن عرب رالزبو هذا ففي

 واألشـراف  امللوك وأسرهم للشعوب، وتوبيخام األمم من وانتقامهم أياديهم، يف فمني ذات سيوف وكون حلوقهم،
 مجيـع  ويـصدق  عنـهم  اللّه رضي وأصحابه وسلم عليه اللّه صلى حممد به املبشر فأقول. حديد من واألغالل بالقيود

 علـى  مملكته وسع ما ألنه السالم عليه سليمان به املبشر وليس أصحابه، وعلى عليه الزبور هذا يف املذكورة األوصاف
 مـرمي  ابـن  عيسى وال زعمهم، على عمره آخر يف األصنام عابداً مرتداً صار وألنه الكتاب، أهل زعم على أبيه مملكة

 بـالقيود  حواريه أكثر أسر وكذا زعمهم، على قتل مث أسر ألنه فيه املذكورة األوصاف عن مبراحل ألنه السالم عليهما
  .الكفار واألشراف امللوك بأيدي قتلوا مث واألغالل،
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 أيـضاً  خمـرب  وأنا أتت قد أوالها كانت قد اليت (9: هكذا أشعيا كتاب من واألربعني الثاين الباب يف) الثامنة البشارة(
 البحـر  يف راكبني األرض أقاصي من محده جديدة تسبيحة للرب سبحوا (10) إياها وأمسعكم حتدث أن قبل بأحداث

 اجلبـال  رؤوس مـن  الكهف سكان يا سبحوا قيدار حنل البيوت يف ومدا الربية يرتفع (11) وسكان اجلزائر وملؤه
 يهـوش  مقاتل رجل مثل خيرج كجبار، الرب (13) ئراجلزا يف به خيربون ومحده كرامة للرب جيعلون (12) يصيحون

 وابتلـع  بدد ما الطائفة مثل فأتكلم صرباً صربت صمت دائماً سكت (14) يتقوى أعدائه على ويصيح، يصوت الغري
 يف العمى وأقيد (16) أجففهن والبحريات جزائر األار واجعل أجفف نبان وكل واآلكام اجلبال أخرب (15) معاً

 وال هلـم  صنعته الكالم هذا سهالً والعقب نوراً الظلمة أمامهم أصري فيها أسريهم يعلموا مل والسبل رفوهايع مل طريف
 واآليـة ). خزيـاً  ليخـزون  آهلتنا أنكم للمسبوكة القائلون املنحوتة على واملتكلمون ورائهم إىل اندبروا (17) أخذهلم
 خواهنـد  متـام  وبـشيماين  هزميت دارند توكل تراشيده لبرشك كسانيكة: (هكذا الفارسية الترمجة يف عشر السابعة
  ).يافت
 يف اآلتيـة  اجلديـدة  األخبـار  عن خيرب مث األشياء، بعض عن أوالً أخرب السالم عليه أشعيا أن التاسعة اآلية من وظهر

 الثالثة اآلية يف قال ولذلك قبلها، عنه أخرب الذي احلال غري الباب آخر إىل اآلية هذه من عنه خيرب الذي فاحلال املستقبل،
 النـهج  على العبادة عن عبارة اجلديدة والتسبيحة). اآلية ويسمع يصغي هذا يسمع أن بينكم هو من: (هكذا والعشرين

 إشـارة  والرباري، املدن وأهل اجلزائر وأهل األرض أقاصي سكان على وتعميمها احملمدية، الشريعة يف هي اليت اجلديد
 بـن  قيدار أوالد يف وسلم عليه اللّه صلى حممداً ألن إليه إشارة أقوى قيدار ولفظ وسلم، عليه اللّه صلى نبوته عموم إىل

 ألـوف  ألوف يصيح احلج، أيام يف تؤدى اليت املخصوصة العبادة إىل إشارة يصيحون اجلبال رؤوس من وقوله إمساعيل،
 يف العـامل  أقطار يف ألوف ألوف به خيرب اآلذان إىل إشارة اجلزائر يف به خيربون محده وقوله لبيك، اللهم بلبيك الناس من

 إشـارة  اجلهـاد  مـضمون  إىل يشري الغرية يهوش مقاتل رجل مثل خيرج كجبار الرب وقوله باجلهر، اخلمسة األوقات
 هذا خروج عن اللّه عرب ولذلك النفسانية، اهلوى حظوظ عن خالياً وبأمره، للّه يكون تابعيه وجهاد جهاده بأن حسنة،

 حـال  إىل عشر السادسة اآلية يف وأشار اجلهاد مشروعية سبب عشر الرابعة اآلية يف وبني خبروجه، تابعيه وخروج نيبال
 اجلاهليـة،  القبيحة الرسوم بأنواع مبتلني وكانوا األصنام يعبدون وكانوا اللّه أحكام على واقفني غري كانوا ألم العرب

 مرحومـة  أمته كون إىل إشارة أخذهلم ال وقوله} مبني ضالل لفي قبل من اكانو وإن{: حقهم يف تعاىل اللّه قال كما
  آهلتنا أنكم للمسبوكة القائلون املنحوتة على واملتوكلون وقوله شريعته، تأييد وإىل} الضالني وال عليهم املغضوب غري{

 هلـم  حيـصل  لقديسنيا وصور الصليب وعابدي العرب كمشركي واألوثان األصنام عابدي بأن وعد خزياً، ليخزون
 النور إطفاء يف قصروا ما فارس وكسرى الروم عظيم وهرقل العرب مشركي فإن. وعد مبا ووىف التامة، واهلزمية اخلزي

 كـسرى  دولة وزالت العرب، إقليم يف الشرك أثر يبق مل األمر، وعاقبة التام اخلزي سوى هلم حصل ما لكنهم األمحدي
 كبخـارى  مطلقاً أثره امنحى بعضها فمن األخر، األقاليم يف وأما. مطلقاً الشام من الصليب أهل حكومة وزالت مطلقاً
  .وغرباً شرقاً التوحيد وانتشر وغريمها والسند كاهلند قل بعضها ومن وغريمها، وكابل

 نـشدي ا تلدين لست اليت العاقر أيتها سبحي ( 1: هكذا أشعيا كتاب من واخلمسني الرابع الباب يف) التاسعة البشارة(
 أوسـعي  (2) الرب يقول رجل ذات بين من أفضل الوحشة بين من الكثريين أن أجل من تلدي مل اليت وهللي باحلمد
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 وزرعـك  ويسرة مينة تنفذين ألنك (3) أوتادك ثبيت حبالك طول تشفقي ال ابسطي مضاربك وسرادق خيمتك موضع
 صبائك خزي أنك أجل من تستحيني ال فإنك ختجلني الو ختزين ال ألنك ختايف ال (4) اخلربة املدن ويعمر األمم يرث

 إلـه  إسرائيل قدوس وفاديك امسه اجلنود رب صنعك الذي عليك يتوىل فإنه (5) أيضاً تذكرين ال ترملك وعار تنسني
 7) إهلـك  قـال  مرذولة الصبا منذ وزوجة الروح واحلزينة املطلقة االمرأة مثل دعاك الرب إمنا (6) يدعى األرض مجيع

 األبديـة  وبالرمحة عنك وجهي قليالً أخفيت الغضب ساعة يف (8) أمجعك عظيمة وبرمحات تركتك قليل يف لساعةا(
 هكـذا  األرض، علـى  نوح مياه أصب ال أن له حلفت الذي هذا يل نوح أيام يف مثلما (9) الرب فاديك قال رمحتك
 وعهـد  عنـك،  تزول ال ورمحيت تتزلزل لوالتال ترجتف اجلبال فإن (10) أوخبك ال وأن عليك أغضب ال أن حلفت
 حجارتـك  بالرتبـة  أبلـط  ذا أنا ها تعزية بال بعاصف  مستأصلة فقرية (11) الرب رحيمك قال يتحرك ال سالمي

 مجيع (13) مشتهية األحجار حدودك ومجيع منقوشة حجارة وأبوابك حماضك يسبا وأجعل (12) بالسفري وأوئسسك
 ألا اهليبة ومن ختافني ال ألنك الظلم من فابتعدي تؤسسني وبالرب (14) لبنيك سالمال وكثرة الرب من متعلمني بنيك

 صائغاً خلقت ذا أنا ها (16) إليك يقترب قريباً كان قد والذي معي يكن مل الذي اجلار يأيت ها (15) منك تقرب ال
 لسان وكل ينجح ال ضدك جمبول إناء كل (17) لإلهالك قتوالً خلقت وأنا لعمله إناء وخيرج مجراً النار يف ينفخ الذي

  ).الرب يقول عندي وعدهلم الرب عبيد مرياث هو هذا عليه حتكمني القضاء يف خيالفك
 وحي، فيها يرتل ومل السالم عليه إمساعيل بعد نيب منها يظهر مل ألا املعظمة، مكة األوىل اآلية يف بالعاقر املراد: فأقول
 ألـا  هاجر أوالد عن عبارة الوحشة وبين. الوحي نزول فيها وكثر الكثريون، األنبياء فيها ظهر ألنه أورشليم خبالف
 سـيكون  هذا (هاجر اللّه وعد يف إمساعيل حق يف وقع ولذلك الرب، يف ساكنة البيت عن املخرجة املطلقة مبرتلة كانت
. سـارة  أوالد عن عبارة رجل ذات وبنو. التكوين سفر من عشر السادس الباب يف به مصرح هو كما) وحشياً إنساناً

 أوالد مـن  أفضل صاروا هاجر أوالد من كثريين أن ألجل الشكر، وإنشاد والتهليل بالتسبيح هلا آمراً مكة اللّه فخاطب
 رسـوالً  وسلم عليه اللّه صلى حممداً بعث بأن مباوعد ووىف ألهلها، الفضيلة حصول بسبب هلا الفضيلة فحصلت سارة،
 خلق الذي القتول وهو مجراً، النار يف ينفخ الذي بالصائغ املراد وهو هاجر، أوالد يف أهلها من النبيني خامت البشر أفضل
 مثـل  معبـد  يوجد ال إذ الدنيا يف املعابد من لغريها حصل وما النيب هذا بواسطة السعة هلا وحصل املشركني، إلهالك
 مدة من سنة كل يف القرابني من هلا  حيصل الذي والتعظيم احلني، هذا إىل وسلم عليه اللّه صلى حممد ظهور من الكعبة
 يف ومـرة  بنائـه،  من فرغ ملا السالم عليه سليمان عهد يف مرة مرتني، إال املقدس لبيت حيصل مل ومثانني، ومائتني ألف
 ختايف ال: (بقوله لّهال وعد كما اللّه شاء إن الدهر آخر إىل ملكة التعظيم هذا ويبقى يوشيا، سلطنة من عشر الثامنة السنة
: وبقولـه ) رمحتـك  األبدية وبالرمحة أمجعك عظيمة برمحات: (وبقوله) تستحني ال ألنك ختجلني وال ختزين ال ألنك

 زرعهـا  وملك ،)يتحرك ال سالمي وعهد عنك تزول ال رمحيت: (وبقوله ،)أوخبك ال وأن عليك أغضب ال أن حلفت(
 مثل يف الغلبة هذه ومثل اهلجرة، من سنة وعشرين اثنني تتجاوز ال قليلة مدة يف ناملد وعمروا األمم وورثوا وغرباً شرقاً
. اجلديـد  الـدين  يدعي ملن وسلم عليه اللّه صلى حممد زمان إىل السالم عليه آدم عهد من يسمع مل القليلة، املدة هذه
 يف تامـاً  اجتهاداً اجتهدوا وخلفاً فاًسل اإلسالم سالطني اخلربة املدن ويعمر األمم، يرث وزرعك اهللا، قول مفاد وهذا
 اخلدمـة  هـذه  املمتدة املدة ومن ونواحيها، مكة يف والعيون والربك اآلبار وحفر وتزيينهما، احلرام واملسجد الكعبة بناء
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 يف مملكتـهم  ووسـع  أخالفهم إقبال اللّه وزاد عنهم اللّه ورضي ألسالفهم اللّه غفر عثمان، آل بسالطني متعلقة اجلليلة
 هـذا  إىل املـدة  هذه من شرفهما اللّه أدام املعظمني احلرمني وخيدمون خدموا فهم واحلسنات، للعدل ووفقهم اجلهات،

 مـن  جماورا حيبون والغرباء وأعزها، األلقاب أشرف عندهم الشريفني احلرمني خادم لقب صار حىت هي، كما احلني
 وديـار  خمتلفة أقاليم من سنة كل يف إليها يصلون الناس من وألوف الزمان، هذا يف سيما احلني، هذا إىل اإلسالم ظهور
 وقع كما اللّه أذله بضدها قام املخالف من شخص كل ألن ينجح، ال بضدك جمبول إناء كل بقوله وعد مبا ووىف بعيدة،

 ومساها صنعاءب كنيسة بىن النجاشي، أصحمة قبل من اليمن ملك ملا األشرم الصباح بن أبرهة أن روي الفيل، بأصحاب
 قويـاً  وكـان  حممود امسه له فيل  ومعه باحلبشة فخرج الكعبة، يهدم أن وحلف احلاج إليها يصرف أن وأراد القليس
 الفيـل  وقـدم  جيشه، وعبأ فأىب، لريجع امة أموال ثلث عليه وعرض املطلب عبد إليه فخرج أخرى، وأفيال عظيماً
 مع طرياً اللّه فأرسل هرول، اجلهات من غريه إىل أو اليمن إىل وجهوه وإذا يربح ومل برك احلرم إىل وجهوه كلما فكانوا

 الرجل رأس على يقع احلجر فكان احلمصة، من وأصغر العدسة من أكرب رجليه يف وحجران منقاره يف حجر طائر كل
 فتـساقطت  أبرهـة  وذوى ومنهل، طريق كل يف وهلكوا ففروا عليه، يقع من اسم حجر كل وعلى دبره، من فيخرج
 النجاشـي،  بلغ حىت فوقه حيلق وطائر يكسوم، أبو وزيره وانفلت قلبه، عن صدره انصدع حىت مات وما وآرابه أنامله
 وحبسب الفيل سورة يف هؤالء حال عن اللّه أخرب وقد يديه، بني ميتاً فخر احلجر عليه وقع أمتها فلما القصة، عليه فقص
  .الصحيحة األحاديث يف جاء كما خائباً ويرجع مكة الدجال األعور يدخل ال املذكور الوعد

 مل الذين ووجدين قبل يسألوين مل الذين طلبين (1: هكذا أشعيا كتاب من والستني اخلامس الباب يف) العاشرة البشارة(
 لكيس الذي مؤمن غري شعب إىل النهار طول يدي بسطت (2) بامسي يدعوا مل الذين األمة إىل ذا أنا ها قلت يطلبوين
 علـى  ويذحبون البساتني يف يذحبون الذين دائماً وجهي أمام يغضبين الذي الشعب (3) أفكارهم وراء صاحل غري بطريق
 5) آنيتهم يف املنجس واملرق اخلرتير حلم يأكلون الذين يرقدون األوثان مساجد يف القبور يف يسكنون الذين (4) اللنب

 هـا  (6) النـهار  طول متقدة ناراً رجزي يف دخاناً يكونون هؤالء جنس ألنك مين تقرب ال عين أبعد يقولون الذين(
 ألم العرب، يطلبوين مل والذين يسألوين مل بالذين فاملراد ).حضنهم يف جزاء كايف أردوا بل أسكت ال قدامي مكتوب

 سـورة  يف تعاىل اللّه قال اكم له وطالبني اللّه عن سائلني كانوا فما وشرائعه، وصفاته اللّه ذات على  واقفني غري كانوا
 الكتـاب  ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو أنفسهم من رسوالً فيهم بعث إذ املؤمنني على اللّه من لقد{ :عمران آل

 والوصف الثانية، البشارة يف عرفت كما اليونانيني م يراد أن جيوز وال .}مبني ضالل لفي قبل من كانوا وإن واحلكمة
 ألصق الرابعة اآلية يف املذكورة واألوصاف والنصارى، اليهود من واحد كل على يصدق والثالثة الثانية يةاآل يف املذكور

  .احملمدية األمة واختار الباري فردهم اليهود حبال ألصق اخلامسة يف املذكور الوصف أن كما النصارى، حبال
 بـني  مث ونـسي،  بابل ملك خبتنصر رآها اليت الرؤيا حال يف دانيال كتاب من الثاين الباب يف) عشر احلادية البشارة(

 وكـان  جسيم واحد متثال وإذ ترى امللك أنت فكنت: (31. وتفسريها الرؤيا تلك الوحي حبسب السالم عليه دانيال
 والذراعان والصدر إبريز ذهب من هو التمثال هذا رأس: (32) خموفاً ومنظره قبالك واقفاً القامة ورفيع عظيماً التمثال

 مـن  منـهما  وقسم حديد من منهما قسم والقدمان حديد من والساقان: (33) حناس من والفخذان والبطن فضة من
 خـزف  ومن حديد من قدميه يف التمثال وضرب بيدين ال جبل من حجر انقطع حىت هكذا ترى فكنت: (34) خزف
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 الـصيف  يف البيـدر  كغبار ارتوص والذهب والفضة والنحاس واخلزف احلديد مع حينئذ فانسحق: (35) فسحقهما
 هـو  فهـذا : (36) بأسرها األرض ومأل جبالً صار التمثال ضرب قد الذي واحلجر مكان هلا يوجد ومل الريح فذرا
 والسلطان والقوة امللك أعطاك السماء وإله امللوك ملك هو أنت: (37) بتفسريه امللك أيها يا قدامك أيضاً وتنبئ احللم
 حتت األشياء مجيع وجعل أيضاً السماء طري بيدك وأعطى احلقل ووحوش الناس بنو فيه يسكن ما ومجيع: (38 ).واد

 مـن  أخرى ثالثة ومملكة فضة من منك أصغر أخرى مملكة تقوم وبعدك: (39) الذهب من الرأس هو فأنت سلطانك
 اجلميـع  ويغلـب  يسحق يداحلد أن كما احلديد مثل تكون الرابعة واململكة: (40) األرض مجيع على وتتسلط حناس
 من وقسماً الفاخوري اخلزف من وأصابعهما القدمني قسم رأيت فيما أما: (41) هذه مجيع وتكسر تسحق هي هكذا
: 42) طـني  مـن  باخلزف خمتلطاً احلديد رأيت حسبما احلديد نصبة من خيرج كان وإن مفترقة اململكة تكون حديد

 رأيـت  فيمـا : (43) مسحوقة وبقسم صلبة بقسم اململكة فتكون خزف من وقسم حديد من قسم القدمني وأصابع(
 احلديـد  ميتـزج  أن مبمكـن  ليس ما مثل يتالصقون ال بل بشري بزرع خيتلطون أم طني من باخلزف خمتلطاً احلديد
 آخـر  لشعب يعطى ال ملكها قط، تنقضي لن وهي مملكة السماء إله يبعث املمالك تلك أيام يف فأما: (44) باخلزف

 ال حجـر  انقطـع  جبل من أن رأيت وكما: (45) األبد إىل تثبت وهي أمجعني املمالك هذه مجيع وتفىن تسحق يوه
 هـو  واحللـم  بعد من سيأيت ما للملك أظهر العظيم فاإلله والذهب، والفضة والنحاس واحلديد اخلزف وسحق بيدين
 قتل بعد تسلطوا الذين املادئني سلطنة الثانية ململكةوبا خبتنصر، سلطنة األوىل باململكة فاملراد ).صحيح وتفسريه حقيقي
 إىل بالنـسبة  ضـعيفة  كانت وسلطنتهم املذكور، الكتاب من اخلامس الباب يف به مصرح هو كما خبتنصر بن بلشاصر
 كيخـسر  القسيـسني  بزعم هو الذي إيران ملك قورش ألن الكيانيني سلطنة الثالثة باململكة واملراد الكلدانيني، سلطنة
 فكـأم  القـاهرة  السلطنة على الكيانيون كان وملا سنة، وثالثني وست خبمسمائة املسيح ميالد قبل بابل على وتسلط
 ديـار  علـى  تسلط الذي الرومي فيلفوس بن اسكندر سلطنة الرابعة باململكة واملراد األرض مجيع على متسلطني كانوا
 سـلطنة  السلطان هذا جعل مث احلديد مبرتلة القوة يف كان السلطان فهذا سنة، وثالثني بثلثمائة املسيح ميالد قبل فارس
 ظهـورهم  بعـد  قوية صارت مث الساسانيني ظهور إىل ضعيفة السلطنة هذه فبقيت امللوك طوائف على منقسمة فارس

 السلطنة لّهال وأعطاه وسلم عليه اللّه صلى) اللّه عبد بن حممد (نوشريوان عهد يف وتولد تارة وقوية تارة ضعيفة فكانت
 وتفـسريها  الرؤيا هذه كانت اليت فارس ديار مجيع وعلى وغرباً شرقاً قليلة مدة يف متبعوه تسلط وقد والباطنية الظاهرية
 زمان يف قريب عن كماهلا وسيظهر آخر لشعب يعطى ال وملكها تنقضي ال اليت األبدية السلطنة هي فهذه ا، متعلقني
 يـزول  مث اآلن عالماته بعض يشاهد كما قليلة مبدة ظهوره قبل يقع والضعف الوهن لكن عنه اللّه رضي املهدي اإلمام

 والفـضة  والنحاس واحلديد اخلزف وسحق جبل من بيدين ال انقطع الذي احلجر فهذا للّه، كله الدين ويكون بظهوره
  .وسلم عليه اللّه صلى حممد هو بأسرها األرض ومأل عظيماً جبالً وصار والذهب

 عليه آدم من سابعاً كان الذي الرسول أخنوخ به تكلم الذي اخلرب رسالته يف احلواري يهوذا نقل) عشر الثانية رةالبشا(
 مـن  عبارتـه  أنقل وأنا. مؤرخيهم زعم على سنة عشرة وسبع آالف ثالثة مدة املسيح ميالد إىل عروجه ومن السالم
 كـل  على املنافقني مجيع ويبكت اجلميع ليدائن املقدسة بواتهر يف جاء قد الرب: (1844 سنة املطبوعة العربية الترمجة
 مقدمة يف عرفت وقد) املنافقون اخلطاة اللّه ضد به تكلم الذي الصعب الكالم كل وعلى فيها نافقوا اليت نفاقهم أعمال
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 القـديس  أو املقـدس  لفظ وأما اإلعادة، إىل حاجة فال شائع واملعلم املخدوم مبعىن الرب لفظ استعمال أن الرابع الباب
  .شائعاً إطالقاً األرض يف املوجود املؤمن على العهدين يف فيطلق

 القديـسني  مـن  أحد وإىل جميب لك كان أن اآلن فادع: (هكذا أيوب سفر من اخلامس الباب من األوىل اآلية] 1[
 علمـاء  عنـد  ما فظاهروا نتبروتست علماء عند أما األرض، على املوجودون املؤمنون ههنا بالقديسني فاملراد) التفت
 املـسيح  بعـد  وجد البابا، مبغفرة النجاة هلا حيصل أن إىل الصاحلني أرواح آالم موضع هو الذي مطهرهم فألن كاتلك

  .أيوب زمن يف يكن ومل السالم عليه
 املقدسـني  بقورنثية اليت اللّه مجاعة إىل: (هكذا قورنيثوس أهل إىل األوىل الرسالة من األول الباب من الثانية واآلية] 2[

  .قورنثية يف املوجودون باملسيح املؤمنون والقديسني باملقدسني فاملراد. اخل) قديسني املدعوين املسيح بيسوع
  .اخل) القديسني حلاجة مشاركني: (هكذا الرومية الرسالة من عشر الثاين الباب من عشر الثالثة واآلية] 3[
 أهـل  ألن (26) القديـسني  ألخدم أورشليم إىل ذاهب أنا اآلن ولكن: (اهكذ منها عشر اخلامس الباب يف] 5 ، 4[

 املوضـعني  يف بالقديـسني  فـاملراد  أورشليم يف الذين القديسني لفقراء توزيعاً يصنعوا أن استحسنوا واحائية مكدونية
  .أورشليم يف املوجودون املؤمنون

 املسيح يسوع عبدي وطيماثاوس بولس من: (هكذا سيوسفيلب أهل إىل الرسالة من األول الباب من األوىل واآلية] 6[
  ).بفيلبسيوس املوجودون املؤمنون ههنا بالقديسني فاملراد. اخل) بفيلبسيوس املسيح بيسوع القديسني مجيع إىل
 غـسلت : (هكذا الشماسات حال يف طيماثاوس إىل األوىل الرسالة من اخلامس الباب من العاشرة اآلية يف ووقع] 7[

 يف املوجودون القديسني أن: األول: بوجهني األرض على املوجودون املؤمنون ههنا بالقديسني فاملراد) قديسنيال أرجل
 الـرب  لفظ استعمال عرفت وإذا السماء إىل العروج ميكنهن ال الشماسات أن: والثاين أرجل هلم ليس أرواح السماء
 جميئـه  عن والتعبري الصحابة املقدسة وبالربوات وسلم عليه اللّه صلى حممد بالرب املراد إن فأقول القديس أو واملقدس

 واخلطـاة  املنـافقني  وبكت الكفار، فدان املقدسة ربواته يف وسلم عليه اللّه صلى حممد فجاء يقينياً أمراً لكونه جاء بقد
 مطلقـاً  رسله ورسالة هاللّ توحيد تسليم لعدم املشركني فبكت ورسله، اللّه يف القبيحة أقواهلم وعلى النفاق أعمال على

 الواهيـة،  عقائدهم وبعض السالم عليهما ومرمي عيسى حق يف تفريطهم على اليهود وبكت واألوثان، األصنام وعبادم
 علـى  أكثـرهم  وبكت السالم، عليه عيسى حق يف وإفراطهم اللّه توحيد يف تفريطهم على مطلقاً التثليث أهل وبكت
  .الواهية ئدهمعقا وبعض والتماثيل الصليب عبادة

 بريـة  يف يكـرز  املعمـدان  يوحنا جاء األيام تلك ويف: (هكذا مىت إجنيل من الثالث الباب يف) عشر الثالثة البشارة (
 مسـع  وملـا  (12: هكذا مىت إجنيل من الرابع الباب ويف). السماوات ملكوت اقترب قد ألنه توبوا قائالً (2) اليهودية
 اقتـرب  قـد  ألنـه  توبوا ويقول يكرز يسوع ابتدأ الزمان ذلك من (17) جلليلا إىل انصرف أسلم يوحنا أن يسوع

 الباب ويف). اخل امللكوت ببشارة ويكرز جمامعهم يف ويعلم اجلليل كل يطوف يسوع وكان (23) السماوات ملكوت
 أرسـل  وملـا  )ملكوتـك  ليأت: (هكذا تالميذه السالم عليه عيسى علمها اليت الصالة بيان يف مىت إجنيل من السادس

 اكـرزوا  ذاهبـون  أنتم وفيما: (أيضاً الوصية هذه منها بوصايا وصاهم والوعظ، للدعوة اإلسرائيلية البالد إىل احلواريني
 مـن  التاسع الباب يف ووقع مىت إجنيل من العاشر الباب يف به مصرح هو كما) السماوات ملكوت اقترب قد أنه قائلني
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 2) أمـراض  وشـفاء  الـشياطني  مجيـع  على وسلطاناً قوة وأعطاهم عشر االثين هتالميذ ودعا (1: هكذا لوقا إجنيل
 سبعني الرب عني ذلك وبعد: (هكذا لوقا إجنيل من العاشر الباب ويف). املرضى يشفوا اللّه مبلكوت ليكرزوا وأرسلهم(

 املرضـى  واشفوا (9) لكم قدمي مما فكلوا وقبلوكم دخلتموها مدينة وأية (8 اخل) هلم فقال (اخل) وأرسلهم أيضاً آخرين
 شـوارعها  إىل فاخرجوا يقبلوكم ومل دخلتموها مدينة وأية (10) اللّه ملكوت  منكم اقترب قد هلم وقولوا فيها الذين
). اللّه ملكوت منكم اقترب قد أنه هذا اعلموا ولكن لكم ننفضه مدينتكم من بنا لصق الذي الغبار حىت (11) وقولوا
 الـسالم  عليـه  عيـسى  وبشر السماوات، مبلكوت بشر السبعني والتالميذ واحلواريني وعيسى حيىي من كالً أن فظهر

 يظهر مل فكذلك السالم عليه حيىي عهد يف يظهر مل كما امللكوت هذا أن فعلم السالم، عليه حيىي ا بشر اليت باأللفاظ
 فـال  يئه، ومترج فضله عن وخمرب به بشرم منهم كل بل والسبعني احلواريني عهد يف وال السالم عليه عيسى عهد يف

 الـسالم  عليه عيسى قاله ملا وإال السالم، عليه عيسى بشريعة ظهرت اليت النجاة طريقة السماوات مبلكوت املراد يكون
 ألن ملكوتـك  وليأت الصالة يف يقولوا أن التالميذ علم وملا اقترب، قد السماوات ملكوت أن والسبعون واحلواريون

 بـشريعة  ظهرت اليت النجاة طريقة عن عبارة فهو بشريعته، النبوة السالم عليه عيسى ادعاء بعد ظهرت قد يقةطر هذه
 يـدل  الظاهر حبسب السماوات ملكوت ولفظ اجلليلة، الطريقة ذه يبشرون كانوا فهؤالء وسلم، عليه اللّه صلى حممد
 يكونـان  املخـالفني  مع فيه واجلدال احملاربة وأن سكنة،امل صورة يف ال السلطنة صورة يف يكون امللكوت هذا أن على

 قـال  ومـا  احملمدية، الشريعة على يصدق األمور هذه من وكل مساوياً، كتاباً يكون أن بد ال قوانينه مبىن وأن ألجله،
 عليه عيسى نزول بعد الدنيا كل وإحاطتها العامل مجيع يف املسيحية امللة شيوع امللكوت، ذا املراد أن املسيحية العلماء
 إجنيل من عشر الثالث الباب يف السالم عليه عيسى عن املنقولة التمثيالت ويرده الظاهر، خالف ضعيف فتأويل السالم،

 حبـة  السماوات ملكوت يشبه: (قال مث ،)حقله يف جيداً زرعاً زرع إنساناً السماوات ملكوت يشبه: (قال مثالً مىت،
 أكيـال  ثالثة يف وخبأا امرأة أخذا مخرية السماوات ملكوت يشبه: (قال مث ،)لهحق يف وزرعها إنسان أخذها خردل
 خردل حببة شبه وكذلك وحصادها، الزراعة بنمو ال زارع بإنسان السماوات ملكوت فشبه). اجلميع اختمر حىت دقيق

 بعد السالم عليه عيسى قول يلالتأو هذا يرد وكذا. الدقيق مجيع باختمار ال خبمرية وشبه عظيمة، شجرة بصريورا ال
 ويعطـى  منكم يرتع اللّه ملكوت أن أقول لذلك: (هكذا مىت إجنيل من والعشرين احلادي الباب يف املنقول التمثيل بيان
 العامل مجيع يف شيوعها ال نفسها النجاة طريقة السماوات مبلكوت املراد أن على يدل القول هذا فإن) أمثاره تعمل ألمة

 ـذا  املـراد  أن فـاحلق  آخرين، لقوم وإعطائهما قوم من واإلحاطة الشيوع لرتع معىن ال وإال العامل، كل وإحاطتها
 وتلـك  امللكـوت،  هـذا  فمصداق كتابه، من الثاين الباب يف السالم عليه دانيال عنها أخرب اليت اململكة هي امللكوت
  .أمت وعلمه أعلم واللّه وسلم عليه اللّه صلى حممد نبوة اململكة

 ملكـوت  يـشبه  قـائالً  آخر مثالً هلم قدم (31: هكذا مىت إجنيل من عشر الثالث الباب يف) عشر الرابعة البشارة (
 البقول أكرب فهي منت مىت ولكن البذور مجيع أصغر وهي (32) حقله يف وزرعها إنسان أخذها خردل حبة السماوات

 حممد بشريعة ظهرت اليت النجاة طريقة السماء فملكوت ،)أغصاا يف وتأوي تأيت السماء طيور أن حىت شجرة وتصري
 العلـوم  علـى  واقفني وغري غالباً، البوادي أهل لكوم العامل عند حقراء كانوا قوم يف نشأ ألنه وسلم، عليه اللّه صلى

 اللّـه  فبعث هاجر، أوالد من لكوم اليهود عند سيما الدنيوية والتكلفات اجلسمانية اللذات عن حمرومني والصناعات،
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 لكنها الظاهر، حبسب الشرائع أصغر خردل حبة مبرتلة األمر ابتداء يف شريعته فكانت وسلم عليه اللّه صلى حممداً منهم
 الشرائع من لشريعة مطيعني يكونوا مل الذين أن حىت وغرباً، شرقاً وأحاطت أكربها وصارت قليلة مدة يف منت لعمومها
  .شريعته بذيل تشبثوا

 بيـت  رب رجـالً  يشبه السماوات ملكوت فإن (1: هكذا مىت إجنيل من العشرين الباب يف) عشر اخلامسة البشارة(
 حنـو  خرج مث (3) كرمه إىل وأرسلهم اليوم يف دينار على العملة مع فاتفق (2) لكرمه فعلة ليستأجر الصبح مع خرج

 لكـم  حيق ما فأعطيكم الكرم إىل أيضاً أنتم اذهبوا هلم فقال (4) بطالني السوق يف قياماً آخرين ورأى الثالثة، الساعة
 ووجـد  خرج عشرة احلادية الساعة حنو مث (6) كذلك وفعل والتاسعة السادسة الساعة حنو أيضاً وخرج (5) فمضوا
 أنتم ااذهبو هلم قال أحد يستأجرنا مل ألنه له قالوا (7) بطالني النهار كل ههنا وقفتم ملاذا هلم فقال بطالني قياماً آخرين
 مبتدئاً األجر وأعطهم الفعلة ادع لوكيله الكرم صاحب قال املساء كان فلما (8) لكم حيق ما فتأخذوا الكرم إىل أيضاً
 ظنـوا  األولون جاء فلما (10) ديناراً ديناراً وأخذوا عشرة احلادية الساعة أصحاب فجاء (9) األولني إىل اآلخرين من
 هـؤالء  قـائلني  (12) البيت رب على تذمروا يأخذون هم وفيما (11) ديناراً اًدينار هم فأخذوا أكثر يأخذون أم

 يا منهم لواحد وقال فأجاب (13) واحلر النهار ثقل احتملنا الذين حنن بنا ساويتهم وقد واحدة ساعة عملوا اآلخرون
) مثلـك  األخري ذاه أعطي أن أريد فإين واذهب لك الذي فخذ (14) دينار على معي اتفقت أما ظلمتك ما صاحب

 واألولـون  أولني اآلخرون يكون هكذا (16) صاحل أنا ألين شريرة عينك أم يل مبا أريد ما أفعل أن يل حيل ما أو (15
  ).ينتخبون وقليلني يدعون كثريين ألن آخرين

 عليـه  اللّه صلى النيب قال كما األولون اآلخرون وهم األجر، يف يقدمون فهم وسلم عليه اللّه صلى حممد أمة فاآلخرون
 حـىت  األمم على وحرمت أدخلها، حىت كلهم األنبياء على حرمت اجلنة إن: (وقال) السابقون اآلخرون حنن: (وسلم

  ).أميت تدخلها
 بيت رب إنسان كان آخر مثالً امسعوا (33: هكذا مىت إجنيل من والعشرين احلادي الباب يف) عشر السادسة البشارة(

 أرسل اإلمثار وقت قرب وملا (34) وسافر كرامني إىل وسلمه برجاً وبىن معصرة فيه وحفر بسياج وأحاطه كرماً غرس
 36) بعـضاً  ورمجوا بعضاً وقتلوا بعضاً وجلدوا عبيده  الكرامون فأخذ (35) أمثاره ليأخذ وسافر الكرامني إىل عبيده

 38) ابين يهابون قائالً ابنه إليهم أرسل افأخرب (37) كذلك م ففعلوا األولني من أكثر آخرين عبيداً أيضاً أرسل مث(
 وأخرجـوه  فأخـذوه  (39) مرياثه ونأخذ نقتله هلموا الوارث هو هذا بينهم فيما قالوا االبن رأوا فلما الكرامون وأما(

 يهلكهم األردياء أولئك له قالوا (41) الكرامني بأولئك يفعل ماذا الكرم صاحب جاء فمىت (40) وقتلوه الكرم خارج
 الكتـب،  يف قط قرأمت أما يسوع هلم قال (42) أوقاا يف األمثار يعطونه آخرين كرامني إىل الكرم ويسلم ردياً كاًهال

 أقول لذلك (43) أعيننا يف عجيب وهو هذا كان الرب قبل من الزاوية رأس صار قد هو البناءون، رفضه الذي احلجر
 هـو  سقط ومن يترضض، احلجر هذا على سقط ومن (44) ارهأمث تعمل ألمة ويعطى منكم يرتع اللّه ملكوت إن لكم
  ).عليهم تكلم أنه عرفوا أمثاله، والفريسيون الكهنة، رؤساء مسع وملا (45) يسحقه عليه
 كنايات الربج، وبناء فيه املعصرة وحفر بسياج وإحاطته الشريعة، عن كناية والكرم اللّه، عن كناية بيت رب إن: أقول
 الكهنـة،  رؤسـاء  فهم كما اليهود، عن كناية الطاغني الكرامني وأن والنواهي، واألوامر واملباحات احملرمات بيان عن
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 الـسالم،  عليه عيسى عن كناية واالبن السالم، عليهم األنبياء عن كناية املرسلني والعبيد عليهم، تكلم أنه والفريسيون،
 رفـضه  الذي واحلجر. زعمهم يف أيضاً اليهود قتله وقد ه،علي اللفظ هذا بإطالق بأس ال أنه الرابع الباب يف عرفت وقد

 هـو  وهذا وسلم، عليه اللّه صلى أمته عن كناية أمثاره تعمل اليت واألمة وسلم، عليه اللّه صلى حممد عن كناية البناءون
 هذا أن بزعمهم، املسيحية العلماء ادعى وما سحقه، عليه هو سقط من وكل ترضض، عليه سقط من كل الذي احلجر
  :لوجوه صحيح فغري السالم، عليه عيسى عن عبارة احلجر

 رأساً صار هو البناءون رذله الذي احلجر (22: هكذا عشر والثامن املائة الزبور يف قال السالم، عليه داود أن) األول (
 الـسالم  ليـه ع عيسى عن عبارة احلجر هذا كان فلو). أعيننا يف عجيبة وهي هذه، كانت الرب قبل من (23) للزاوية

 الـسالم  عليه عيسى لكون عموماً اليهود أعني يف عجب فأي السالم، عليه داود آل من يهوذا آل من اليهود من وهو
 عليـه  عيـسى  يعظم السالم عليه داود أن املسيحيني، مزعوم ألن خصوصاً السالم عليه داود عني يف سيما الزاوية رأس

 إمساعيـل  أوالد حيقرون كانوا اليهود ألن إمساعيل، آل خبالف حقه يف األلوهية دويعتق بليغاً، تعظيماً مزامريه يف السالم
  .أعينهم يف عجيباً للزاوية رأساً منهم أحد كون وكان التحقري، غاية

 وال سـحقه،  عليـه  هو سقط من وكل ترضض، احلجر هذا على سقط من كل احلجر هذا وسط يف وقع أنه) والثاين(
 آت مل ألين أدينـه  ال فأنـا  يؤمن، ومل كالمي، أحد مسع وإن: (قال ألنه السالم عليه عيسى على الوصف هذا يصدق
 عليـه  اللّـه  صلى حممد على وصدقه يوحنا، إجنيل من عشر الثاين الباب يف هو كما). العامل ألخلص بل العامل، ألدين
 علـيهم  هو سقط وإن ترضضوا، عليه واسقط فإن األشرار، الفجار بتنبيه مأموراً كان ألنه البيان، إىل حمتاج غري وسلم

  .سحقهم
 فطاف لبنة، موضع منه وترك بنيانه، أحسن قصر كمثل األنبياء، ومثل مثلي: (وسلم عليه اللّه صلى النيب قال) الثالث(
 لـة باألد نبوته ثبتت وملا). الرسل يب وختم البنيان، يب ختم اللبنة، تلك موضع إال بنيانه، حسن من يتعجبون النظار، به

  .أيضاً بقوله البشارة هذه يف استدل بأن بأس فال السابقة، املسالك يف منها نبذاً ذكرت كما األخرى
  .االبن غري احلجر هذا أن املسيح كالم من املتبادر أن) والرابع(
 أعطيهفـس  النهاية، إىل أعمايل وحيفظ يغلب، ومن (26: هكذا املشاهدات من الثاين الباب يف) عشر السابعة البشارة(

 28) أيب عند من أيضاً أخذت كما خزف، من آنية تكسر كما حديد، من بقضيب فريعاهم (27) األمم على سلطاناً
 علـى  سلطاناً أعطى الذي الغالب فهذا). بالكنائس الروح يقول ما فليسمع أذن له من (29) الصبح كوكب وأعطيه(

 نـصراً  اللّـه  وينصرك{: حقه يف اللّه قال كما. وسلم يهعل اللّه صلى حممد هو حديد، من بالقضيب ويرعاهم األمم،
 أنـو  كـسرى  إيوان انشق وسلم عليه اللّه صلى والدته ليلة أن روى اهلراوة، صاحب الكاهن سطيح مساه وقد} عزيزاً

 سـاوة  حبرية وغارت عام، بألف ذلك قبل ختمد ومل فارس، نار ومخدت شرافة، عشرة أربع ذلك من وسقط شروان،
 فخاف بالدها، يف وانتشرت دجلة فقطعت عراباً خيالً تقود صعاباً إبالً أن نومه يف املوبذان ورأى يابسة، رتصا حبيث

 املـسيح  عبـد  وصل وملا الشام، يف كان الذي الكاهن سطيح إىل املسيح عبد وأرسل األمور هذه حدوث من كسرى
 اهلـراوة،  صاحب وظهر التالوة، كثرت إذا (:سطيح فأجاب عنده، األمور هذه فذكر املوت سكرات يف وجده إليه،

 ملـوك  منـهم  ميلـك  مناماً، لسطيح الشام وال مقاماً، للفرس بابل فليست فارس، نار ومخدت ساوة، حبرية وغاضت
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 شروان أنو فأخرب املسيح، عبد ورجع ساعته، من سطيح مات مث). آت آت هو ما وكل الشرافات، عدد على وملكات
 سـنني،  أربـع  يف عشرة منهم فملك وأمور، أمور كانت ملكاً، عشر أربعة ميلك أن إىل ىكسر قال سطيح، قال مبا

 الضخمة، العصا اهلاء بكسر واهلراوة. خالفته يف يزدجر آخرهم فهلك عنه، اللّه رضي عثمان خالفة إىل الباقون وملك
: التغـابن  سـورة  ويف ،}مبيناً نوراً كمإلي وأنزلنا{: النساء سورة يف تعاىل اللّه قال القرآن، عن عبارة الصبح وكوكب

 ويـت،  للقسيسني قلت البشارة، هذه نقل بعد الضيغم صولة صاحب قال. }أنزلنا الذي والنور ورسوله باللّه فآمنوا{
 األمـر،  هـذا  بسماع فاضطربا وسلم، عليه اللّه صلى حممد حديد من  القضيب هذا صاحب إن: املناظرة عند ووليم
 صلى وحممد هناك، الشخص هذا مثل ظهور يكون أن بد فال ثياثرياً، الكنيسة ذا حكم السالم، هعلي عيسى إن: وقاال
 أرض يف كانـت : وقاال اللغة، كتب إىل فرجعا. كانت ناحية أية يف الكنيسة هذه: قلت هناك، راح ما وسلم عليه اللّه

 اللّه رضي عمر األعظم، الفاروق خالفة يف موسل عليه اللّه صلى حممد أصحاب راح: قلت. استانبول من قريبة الروم،
 أكثـر  يف عليهـا  متـسلطني  أيـضاً  املسلمون كان عنهم، اللّه رضي الصحابة، وبعد وفتحوها، البالد، هذه إىل عنه،

 اخلـرب  فهذا احلني، هذا إىل متسلطون وهم املديدة، املدة من سلطنتهم اللّه أدام عثمان، آل سالطني تسلط مث األوقات،
  .كالمه انتهى وسلم، عليه اللّه صلى حممد، حق يف صريح
 علـى  الـضيغم  صولة ومساه التثليث، أهل رد يف كبرياً كتاباً، أوالً صنف اهلندي، اجلامجوي علي عباس الفاضل: قلت
 اختـصر  مث وألزمهمـا،  اهلنـد  بالد من كانفور البلد يف القسيسني ووليم ويت، اللّه رمحه هو ناظر مث مرمي، ابن أعداء
 مبقـدار  آبـاد  أكرب يف احلق ميزان صاحب ناظر أن قبل كانت ومناظرته الضيغم، صولة خالصة املختصر ومسى كتابه،
  .سنة وعشرين اثنتني

 سـنة  املطبوعـة  العربية التراجم عن أنقل وأنا يوحنا، إجنيل أبواب آخر يف واقعة البشارة وهذه) عشر الثامنة البشارة(
 إن (15: هكـذا  يوحنـا  إجنيل من عشر الرابع الباب يف: فأقول لندن، بلدة يف 1844 وسنة 1831 وسنة 1821

 روح (17) األبد إىل معكم ليثبت آخر فارقليط فيعطيكم األب من أطلب وأنا (16) وصاياي فاحفظوا حتبونين كنتم
 26) فـيكم  ثابـت  وهو معندك مقيم ألنه تعرفونه وأنتم يعرفه وال يراه ليس ألنه يقبله أن العامل يطيق لن الذي احلق

 واآلن (30) لكم قلته ما كل يذكركم  وهو شيء كل يعلمكم هو بامسي األب يرسله الذي القدس روح والفارقليط(
 جـاء  إذا فأمـا : (هكذا يوحنا إجنيل من عشر اخلامس الباب ويف). تؤمنون كان إذا حىت يكون أن قبل لكم قلت قد

 تـشهدون  وأنـتم  (27) ألجلي يشهد هو ينبثق األب من الذي احلق روح باأل من إليكم أنا أرسله الذي الفارقليط
 أن لكـم  خري أنه احلق لكم أقول لكين (7: هكذا يوحنا إجنيل من عشر السادس الباب ويف). االبتداء من معي ألنكم
 علـى  العـامل  يوبخ فهو ذاك جاء فإذا (8) إليكم أرسلته انطلقت إن فأما الفارقليط يأتكم مل أنطلق مل إن ألين انطلق
 األب إىل منطلـق  فـألين  الـرب  على وأما (10) يب يؤمنوا مل فألم اخلطية على أما (9) حكم وعلى بر وعلى خطية
 ولكنكم لكم أقوله كثرياً كالماً يل وأن (12) دين قد العامل هذا أركون فإن احلكم على وأما (11) بعد ترونين ولستم
 يـتكلم  بـل  عنده من ينطق ليس ألنه احلق مجيع يعلمكم فهو ذاك احلق روح جاء وإذا (13) اآلن محله تطيقون لستم
 يل فهـو  األب هـو  ما مجيع (15) وخيربكم يل هو مما يأخذ ألنه ميجدين وهو (14) سيأيت مبا وخيربكم يسمع ما بكل
  :أمرين عباراتال ذه االستدالل وجه بيان قبل أقدم وأنا). وخيربكم يأخذ يل هو مما أن قلت هذا أجل فمن
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 عيسى وأن األمساء، غالباً يترمجوا أن عادم وخلفاً سلفاً الكتاب أهل أن السابع، األمر يف عرفت قد أنك: األول األمر
 بـه  املبـشر  اسـم  ترجم الرابع اإلجنيلي أن يف شك يبقى ال فإذاً باليوناين، ال العرباين باللسان يتكلم كان السالم عليه

 أردو لسان يف صغرية رسالة إىل وصلت وقد بفارقليط، اليوناين اللفظ عربوا العربية مترمجو مث م،عاد حبسب باليوناين
 يف وكانـت  كلكته يف طبعت الرسالة هذه وكانت اهلجرة، من وستني ومثان ومائتني ألف سنة يف القسيسني رسائل من

 فـارقليط،  لفـظ  من الغلط يف وقوعهم  ببس على املسلمني ينبه أن مقصوده أن مؤلفها وادعى فارقليط، لفظ حتقيق
 طـوس  باراكلي األصل اليوناين اللفظ هذا أن قلنا فإن اليوناين اللفظ من معرب اللفظ هذا أن: (كالمه ملخص وكان
 فمـن  وأمحد، حممد معىن من قريباً يكون طوس بريكلو األصل اللفظ أن قلنا وإن والوكيل، واملعني املعزي مبعىن فيكون
 فادعى وأمحد، حممد معىن من قريب ومعناه طوس بريكلو األصل اللفظ أن فهم البشارة ذه اإلسالم لماءع من استدل

  .كالمه من ملخصاً انتهى) طوس باراكلي أنه الصحيح لكن أمحد أو مبحمد أخرب السالم عليه عيسى أن
 يف طوس بياراكلي طوس بريكلو فتبدل ،متشاة كانت اليونانية احلروف وأن جداً يسري اللفظني بني التفاوت أن فأقول
 يف تأمـل  ومن األخر، النسخ على النسخة هذه املنكرين التثليث أهل رجح مث القياس، قريب الكاتب من النسخ بعض
 من األمر هذا مثل بأن يقيناً اعتقد اإلنصاف، بنظر السادس املسلك هذا من السابع واألمر الكتاب هذا من الثاين الباب
  .املستحسنات من يكون أن يبعد ال بل ببعيد، ليس التثليث أهل من ةالديان أهل

 املسيحي منتنس مثالً فارقليط لفظ، مصاديق أم وسلم، عليه اللّه صلى حممد ظهور قبل ادعوا البعض أن: الثاين واألمر
 آسيا يف امليالد من 177 سنة قرب يف ادعى عهده، وأتقى شديداً مرتاضاً وكان امليالد، من الثاين القرن يف كان الذي
 ذلـك  يف كـثريون  أناس وتبعه السالم عليه عيسى مبجيئه وعد الذي به املوعود الفارقليط هو إين وقال الرسالة الصغري

  .التواريخ بعض يف مذكور هو كما
 مـن  1848 سنة املطبوع أردو بلسان تارخيه من الثالث الباب من الثاين القسم يف متبعيه وحال حاله ميور وليم وذكر
 وألجـل  شديداً ومرتاضاً أتقى كان وهو القدس روح املعزي يعين فارقليط أين ادعى أنه قالوا البعض أن: (هكذا امليالد
 كـان  ولذلك أيضاً املسيحية األوىل القرون يف كان فارقليط انتظار أن فعلم .كالمه انتهى) زائداً قبوالً الناس قبله ذلك
 مـن  واملـسيحيني  اليهود أن: (التواريخ لب صاحب وقال .دعاويهم يقبلون سيحيونامل وكان مصاديقه يدعون الناس

 ذاك هـو  أين ادعى ألنه عظيم نفع األمر هذا من حملمد فحصل لنيب منتظرين كانوا وسلم عليه اللّه صلى حممد معاصري
 صـلى  النيب زمان يف نيب روجخل منتظرين كانوا الكتاب أهل أن أيضاً كالمه من فيعلم  .كالمه ملخص انتهى) املنتظر

 باللّه أشهد فقال (وسلم عليه اللّه صلى حممد كتاب إليه وصل ملا احلبشة ملك النجاشي ألن احلق وهو وسلم، عليه اللّه
 وقـد  ومصدقاً، صادقاً اللّه رسول أنك أشهد (اجلواب يف وكتب اجلواب وكتب) الكتاب أهل ينتظره الذي للنيب أنه

 اإلسـالم  قبل النجاشي وهذا) العاملني رب للّه يديه على وأسلمت طالب، أيب بن جعفر أي عمك ابن وبايعت بايعتك
 مـن  اللّه عبد بن حملمد: (هكذا وسلم عليه اللّه صلى النيب كتاب جواب يف القبط ملك املقوقس وكتب نصرانياً، كان

 نبياً أن علمت وقد إليه، تدعوا وما يهف ذكرت ما وفهمت كتابك قرأت فقد بعد أما عليك سالم القبط عظيم املقوقس
 قـد  أين كتابه يف أقر لكنه يسلم مل وإن هذا واملقوقس) رسولك أكرمت وقد بالشام خيرج أنه أظن كنت وقد بقي قد

 وسـلم  عليـه  اللّه صلى حممد من الوقت ذلك يف خيافان كانا ما امللكان فهذان نصرانياً، وكان بقي قد نبياً أن علمت
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 جئـت  لقـد  واللّه: فقال وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول إىل قومه يف العالء بن اجلارود وجاء الدنيوية، شوكته ألجل
 التحيـة  فطول، البتول ابن بك وبشر اإلجنيل يف وصفك وجدت لقد نبياً باحلق بعثك والذي بالصدق، ونطقت باحلق
 رسـول  حممد وأنك اللّه إال إله ال أن أشهد فأنا يدك مد يقني، بعد شك وال عني بعد أثر ال أكرمك، ملن والشكر لك
 السالم، عليه عيسى أي البتول ابن بك بشر قد بأنه أقر وقد النصارى علماء من كان اجلارود وهذا قومه آمن مث ،)اللّه

 اللفـظ  أن فـأقول  ذلك علمت فإذا السالم، عليه عيسى به بشر نيب خلروج منتظرين كانوا أيضاً املسيحيني أن فظهر
 وأتكلـم  األصل، عن البحث أترك لكين ترمجة، املوجود اليوناين واللفظ مفقود، السالم عليه عيسى قاله الذي العرباين

 وسـلم  عليه اللّه صلى حممد حق يف املسيح بشارة وتكون ظاهر، فاألمر طوس بريكلو األصل اليوناين اللفظ هذا على
 يـتم  ال ألنه االحتمال، هذا أترك لكين عادام بلحاظ القياس بقري كان وإن وهذا وأمحد، حممد، من قريب هو بلفظ
 معناه ألن أيضاً، االستدالل ينايف ال فهذا يدعون كما طوس كلي بارا األصل اليوناين اللفظ كان إن وأقول إلزاماً عليهم

 سـنة  املطبوعـة  ربيـة الع الترمجـة  يف يوجد كما الشافع، أو الرسالة، صاحب بني ما على والوكيل، واملعني، املعزي،
 املبـشر  النيب بفارقليط املراد أن أوالً اآلن أبني وأنا. وسلم عليه اللّه صلى حممد على تصدق كلها املعاين وهذه ،1816

 يف ذكـره  جـاء  الذي الدار، يوم السالم عليه عيسى تالميذ على النازل الروح ال وسلم عليه اللّه صلى حممداً أعين به
  :فأقول عنها وأجيب املسيحية العلماء شبهات ثانياً وأذكر. األعمال بكتا من الثاين الباب

  :أمور عليه فيدل: األول أما
 عليـه  فمقـصوده  فـارقليط  عن أخرب مث) وصاياي فاحفظوا حتبونين كنتم إن أوالً،: (قال السالم عليه عيسى أن] 1[

 النازل الروح عن عبارة فارقليط كان فلو اية،الرع واجب ضروري يعد عليهم يلقى ما بأن السامعون يعتقد أن السالم،
 أخـرى،  مرة عليهم الروح نزول احلواريون يستبعد أن مظنوناً كان ما ألنه الفقرة، هذه إىل احلاجة كانت ملا الدار يوم

 ال ثرهأ يظهر فيه وحل أحد قلب على نزل إذا ألنه أيضاً لالستبعاد جمال ال بل أيضاً، قبل من به مستفيضني كانوا ألم
 فهـو  االسـتبعاد،  يكون مظنة فيه يكون صورة يف عندهم ظهوره وليس منه املتأثر إنكار يتصور فال بيناً، ظهوراً حمالة
 أمتـه  مـن  الكـثريين  أن النبوة وبنور بالتجربة علم ملا السالم عليه املسيح أن األمر فحقيقة به، املبشر  النيب عن عبارة

  .جميئه عن أخرب مث الفقرة ذه أوالً فأكد هوره،ظ عند به املبشر النيب ينكرون
) آخـر  فـارقليط  (حقه يف يصدق فال حقيقياً احتاداً الهوته إىل نظراً وباالبن، مطلقاً باألب متحد الروح هذا أن] 2[

  .تكلف بال حقه يف القول هذا يصدق فإنه به املبشر النيب خبالف
 ويـصدقان  الروح على يصدقان فال باللّه، املتحد الروح هذا خواص من ال النبوة خواص من والشفاعة الوكالة أن] 3[

  .تكلف بال به املبشر النيب على
 أن اجلديـد،  العهد رسائل من رسالة من يثبت ومل). لكم قلته ما كل يذكركم هو: (قال السالم عليه عيسى أن] 4[

  .إياه ذكرهم الدار يوم نازلال الروح وهذا السالم، عليه عيسى قاله ما نسوا قد كانوا احلواريني
 به املراد أن على يدل وهذا). تؤمنون كان إذا حىت يكون أن قبل لكم قلت قد واآلن: (قال السالم عليه عيسى أن] 5[

 لالسـتبعاد  جمـال  ال بل نزوله، وقت منهم مظنوناً اإلميان عدم كان ما أنه األول األمر يف عرفت قد ألنك الروح ليس
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 العظـيم  الـنيب  شأن عن فضالً فضول بكالم يتكلم أن العاقل احلكيم شأن من وليس القول، هذا ىلإ حاجة فال أيضاً،
  .ثانية مرة التأكيد ألجل االستحسان غاية ويف حمله، يف الكالم هذا يكون به املبشر النيب به أردنا فلو الشأن،

 الـذين  تالميذه ألن أحد، يدي بني جلهأل شهد ما الروح وهذا). ألجلي يشهد هو: (قال السالم عليه عيسى أن] 6[
 للـشهادة  فائدة فال أيضاً، نزوله قبل املعرفة حق املسيح يعرفون كانوا ألم الشهادة، إىل حمتاجني كانوا ما عليهم نزل
 عليـه  اللّـه  صلى حممد خبالف أيديهم بني شهد ما الروح فهذا للشهادة حمتاجني كانوا الذين واملنكرون أيديهم، بني

 الكفـر  أنواع أشد هو الذي األلوهية، ادعاء عن وبرأه وصدقه السالم] 284 ص [عليه املسيح ألجل شهد فإنه وسلم
 غـري  مواضـع  يف األحاديث ويف متعددة، مواضع يف القرآن يف براءما ذكر وجاء الزنا، مة عن أمه وبرأ والضالل،
  .حمصورة

 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة يف اآلية وهذه االبتداء، من معي مألنك تشهدون وأنتم: (قال السالم عليه عيسى أن] 7[
: هكذا 1860 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف). االبتداء من معي كنتم ألنكم أيضاً أنتم وتشهدون: (هكذا 1816

ـ  وكذا أيضاً، لفظ الثالث التراجم هذه يف فيوجد) االبتداء من معي ألنكم أيضاً أنتم وتشهدون(  التـراجم  يف ديوج
 أيـضاً،  لفظ ترمجة 1814 سنة املطبوعة أردو ترمجة ويف 1841 وسنة 1828 وسنة 1816 سنة املطبوعة الفارسية
 شهادة أن على ظاهرة داللة يدل القول فهذا قصداً، أو سهواً يوحنا عبارة عنها نقلت اليت التراجم من سقط أيضاً فلفظ

 الـروح  ألن الـشهادتني،  مغـايرة  توجد فال الدار يوم النازل الروح به املراد كان فلو فارقليط، شهادة غري احلواريني
 مـع  الـروح  هذا ألن بعينها، شهادته هي احلواريني شهادة بل احلواريني، شهادة غري مستقلة شهادة يشهد مل املذكور

 اجلـسم  عـوارض  مـن  هـي  الـيت  والشكل واالستقرار واحللول الرتول من برياً حقيقياً احتاداً باللّه متحداً إهلاً كونه
 منـهم  واحد كل على واستقرت نار، من كأا منقسمة ألسنة أشكال يف وظهر عاصفة ريح مثل نزل واجلسمانيات،

 شـهادة  كانت فكذلك احلالة تلك يف قوله يكون اجلن قول أن فكما اجلن، أثر عليه من كحال حاهلم فكان الدار، يوم
 شـهادة  غري شهادته فإن به، املبشر النيب به املراد كان إذا ما خبالف القول هذا حيص فال احلواريني، شهادة هي الروح

  .احلواريني
 بذهابـه  جميئه فعلق). إليكم أرسلته انطلقت إن فأما الفارقليط يأتكم مل أنطلق مل إن: (قال السالم عليه عيسى أن] 8[

 فـال  بذهابه، مبشروط ليس فرتوله اإلسرائيلية، البالد إىل أرسلهم ملا حضوره يف احلواريني على نزل عندهم الروح وهذا
 موقوفـاً  جميئـه  وكان صعوده، زمان قبل احلواريني من أحد منه يستفض مل شخص به املراد بل بفارقليط، مراداً يكون
 الـسالم،  عليه عيسى ذهاب بعد جاء ألنه كذلك، كان وسلم عليه اللّه صلى وحممد السالم، عليه عيسى ذهاب على
 غـري  واحـد  زمان يف مستقلتني شريعتني ذوي رسولني وجود ألن السالم، عليه عيسى ذهاب على موقوفاً جميئه نوكا

 هـذه  يف جيوز ألنه واحدة، لشريعة متبعاً الرسل من كل يكون أو األول لشريعة متبعاً اآلخر كان إذا ما خبالف جائز،
 الـسالم  عليـه  موسـى  زمان بني ما وجودهم ثبت ماك واحد، ومكان واحد زمان يف أكثر أو اثنني وجود الصورة
  .السالم عليه وعيسى

 وبـخ  ألنه وسلم، عليه اللّه صلى حملمد اجللي النص مبرتلة القول فهذا). العامل يوبخ: (قال السالم عليه عيسى أن] 9[
 حممد الرشيد ابنه وسيكون ،حبت معاند إال فيه يشك ال توبيخاً السالم عليه بعيسى إميام عدم على اليهود سيما العامل
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 ال توبيخه فإن الدار، يوم النازل الروح خبالف ومتابعيه، األعور الدجال قتل زمان يف السالم عليه لعيسى رفيقاً املهدي
 بالترغيـب  امللـة  إىل يدعون كانوا ألم أيضاً، نزوله بعد احلواريني منصب التوبيخ كان وما أحد، أصول على يصح

 إن: (الضيغم صولة خالصة على رده يف أردو بلسان هو الذي البهتان بدافع املسمى كتابه يف رانكني قال وما والوعظ،
 حممـد  علـى  ليصدق اللفظ هذا أورد املستدل وهذا اإلجنيل، تراجم من ترمجة يف وال اإلجنيل يف يوجد ال التوبيخ لفظ

 املـؤمنني  شـأن  مـن  ليس التغليط هذا مثل أن إال ،كثرياً وهدد وبخ وسلم عليه اللّه صلى حممد أن ألجل بيناً صدقاً
 اللّـه،  من خوف وال إميان له ليس مغلط أو غالط جاهل إما القسيس وهذا. فمردوده كالمه انتهى) اللّه من واخلائفني

 لروميةا يف 1671 املطبوعة الترمجة ويف يوحنا، عبارة عنها نقلت اليت املذكورة العربية التراجم يف يوجد اللفظ هذا ألن
). اخل خطية على العامل يبكت ذاك جاء ومىت: (هكذا 1860 سنة بريوت يف املطبوعة العربية الترمجة وعبارة العظمى،

 1828 وسـنة  1816 سنة املطبوعة الفارسية التراجم ويف ،1825 وسنة 1816 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف
 هـذا  مثل ألن منه، شكاية ال لكن التوبيخ من قريبان أيضاً زامواإلل التبكيت ولفظ اإللزام، لفظ يوجد 1841 وسنة
 املـسلمني  عند لشهرته فارقليط لفظ تركوا وأردو الفارسية مترمجي أن ترى ولذلك بروتستنت علماء عادات من األمر

 أرجـع  حيث أيضاً، أسالفه هؤالء فإن 1839 سنة املطبوعة أردو ترمجة ومترجم وسلم، عليه اللّه صلى حممد حق يف
  .مبذكر وليس مؤنث اللفظ هذا مصداق أن للعوام االشتباه ليحصل املؤنث ضمائر الروح إىل
 علـى  ظـاهراً  يكون فارقليط أن على يدل وهذا) يب يؤمنوا مل فألم اخلطية على أما: (السالم عليه عيسى قال] 10[

 موخبـاً  النـاس  على ظاهراً كان ما الدار يوم زلالنا والروح به، اإلميان عدم على هلم موخباً السالم عليه عيسى منكري
  .هلم
 إرادة ينـايف  وهذا). اآلن محله تطيقون لستم ولكنكم لكم، أقوله كثرياً كالماً يل إن: (السالم عليه عيسى قال] 11[

ـ  كـان  التثليـث  أهل زعم على ألنه السالم، عليه عيسى أحكام على حكماً زاد ما ألنه الدار يوم النازل الروح  رأم
 نعم. صعوده زمان إىل هلم قال اليت أقواله من أزيد هلم حصل أمر فأي كله، العامل أهل وبدعوة التثليث بعقيدة احلواريني

 العـشرين  الباب يف املذكورة العشرة األحكام بعض عدا ما هي اليت التوراة أحكام مجيع أسقطوا الروح، هذا نزول بعد
 ألـم  محلـه،  يستطيعون كانوا ما أم يقال أن حقه يف جيوز ال األمر وهذا احملرمات مجيع وحللوا اخلروج، سفر من

  عيـسى  كـون  ينكرون اليهود كان الذي التوراة، أحكام أعظم هو الذي السبت تعظيم حكم سقوط محل استطاعوا
 نعـم  ندهم،ع أهون كان األحكام مجيع سقوط فقبول احلكم، هذا مراعاته عدم ألجل به موعوداً مسيحاً السالم عليه
 كـان  بروتـستنت،  علماء به يعترف كما صعوده زمان إىل القوة وضعف اإلميان، ضعف ألجل األحكام زيادة قبول

 محلـها  ويثقل العيسوية الشريعة إىل بالنسبة أحكام شريعته يف تزاد نيب بفارقليط املراد أن فظهر. استطاعتهم عن خارجاً
  .وسلم عليه اللّه صلى حممد وهو الضعفاء املكلفني على

  ).يسمع ما بكل يتكلم بل عنده من ينطق ليس: (قال السالم عليه عيسى أن] 12[
 هذا فقال صدقه حال يقرر أن السالم عليه عيسى فاحتاج إسرائيل، بنو يكذبه حبيث يكون فارقليط أن على يدل وهذا

 بل لقوله معىن فال اللّه عني عندهم الروح هذا أن على الدار، يوم النازل الروح حق يف التكذيب ملظنة جمال وال القول،
 وكـان  اللّـه  عني هو وليس التكذيب مظنة حقه يف كان فإنه وسلم، عليه اللّه صلى حممد فمصداقه. يسمع مبا يتكلم
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 يوحى ما إال اتبع إن{: وقال} يوحى وحي إال هو إن اهلوى عن ينطق وما{: تعاىل اللّه قال كما إليه يوحى مبا يتكلم
  .}إيلَّ
 وغري قدمي التثليث أهل عند ألنه الروح، على يصدق ال وهذا). يل هو مما يأخذ أنه: (قال السالم عليه عيسى أن] 13[

 من به املوعود يكون أن بد فال بالفعل، له حاصل كماالته من كمال كل بل منتظر كمال له ليس مطلق وقادر خملوق
: بعد فيما بقوله دفعه لشريعته، متبعاً النيب هذا يكون أن مومهاً لكالما هذا كان وملا منتظر، كمال له يكون الذي اجلنس

 مين، حيصل فكأنه اللّه من لفارقليط حيصل شيء كل أن يعين). يأخذ يل هو مما قلت هذا فألجل يل فهو لألب ما مجيع(
  .يأخذ يل هو مما أن قلت هذا فألجل له، اللّه كان للّه كان من اشتهر كما
  :فخمسة بروتستنت علماء توردها اليت الشبهات عينأ الثاين وأما

 فكيـف  الثالث، األفنوم عن عبارتان ومها احلق وروح القدس بروح فارقليط تفسري العبارة هذه يف جاء) األوىل الشبهة(
 كـون  تأليفاته يف يدعي احلق ميزان صاحب أن: اجلواب يف أقول  وسلم عليه اللّه صلى حممد بفارقليط يراد أن يصح
 البـاب  من األول الفصل يف وقال واحد، مبعىن اللّه فم وروح الصدق وروح احلق وروح القدس وروح اللّه روح ألفاظ
 روح ولفـظ  اللّه روح لفظ أن: (1850 سنة املطبوعة الفارسية النسخة من 53 الصفحة يف األسرار مفتاح من الثاين
 حل يف وقال العهدين يف واحد مبعىن يستعمالن اللفظني هذين أن فادعى. انتهى) واحد مبعىن واإلجنيل التوراة يف القدس

 احلـق  وروح القدس روح ألفاظ أن يعرف فهو واإلجنيل بالتوراة ما شعور له من: (األستار كشف جواب يف اإلشكال
 عن النظر نقطع حنن القول هذا عرفت فإذا. انتهى) ضرورياً إثباته رأيت ما فلذلك اللّه روح مبعىن وغريها اللّه فم وروح
 مـن  موضـع  كـل  يف استعماهلا أن ننكر لكنا زعمه على األلفاظ هذه ترادف ونسلم ههنا صحته وعدم ادعائه صحة

 األلفـاظ  هذه أن يعرف العهدين، بكتب ما شعور له من لقوله مطابقاً قوالً ونقول الثالث األقنوم مبعىن العهدين مواضع
 يف تعـاىل  اللّـه  قول حزقيال كتاب من والثالثني السابع الباب من عشر الرابعة يةاآل يف كثرياً، األقنوم غري يف تستعمل
 القـول  هـذا  ففي). روحي فيكم فأعطى: (هكذا السالم عليه حزقيال مبعجزة أحياهم الذين الناس من ألوف خطاب
 مـن  الرابـع  الباب ويف زعمهم، ىعل اللّه عني هو الذي الثالث األقنوم مبعىن ال اإلنسانية الناطقة النفس مبعىن اللّه روح

 هل األرواح امتحنوا بل روح، كل تصدقوا ال األحباء أيها (1: 1760 سنة عربية ترمجة هكذا ليوحنا األوىل الرسالة
 بيـسوع  يعتـرف  روح كل اللّه، روح تعرفون ذا (2) العامل إىل خرجوا قد كثريون الكذبة األنبياء ألن اللّه، من هي

 لنـا،  يسمع ال اللّه من ليس ومن لنا، يسمع اللّه يعرف فمن اللّه من حنن (6) اللّه من فهو اجلسد يف ءجا قد أنه املسيح
  ).اللّه روح تعرفون ذا: (الثانية اآلية يف الواقعة اجلملة وهذه). الضالل وروح احلق روح نعرف هذا من
 ترمجـة ). اللّه روح يعرف وذا: (1844 وسنة ،1831 وسنة ،1821 سنة عربية ترمجة هكذا األخر التراجم ويف

 مبعىن السادسة، اآلية يف احلق روح ولفظ الثانية، اآلية يف اللّه روح ولفظ  اللّه روح متيزون فإنكم: (1825 سنة عربية
 بكـل  روح كـل  لفـظ  1845 سنة املطبوعة أردو ترمجة مترجم ترجم ولذلك الثالث، األقنوم مبعىن ال احلق الواعظ
 احلـق  روح ولفظ اللّه، جانب من بالواعظ الثانية اآلية يف روح ولفظ األوىل اآلية يف بالواعظني األرواح ولفظ واعظ،

 احلـق  وروح اللّـه  بروح املراد وليس املضل، بالواعظ الضالل روح لفظ وترجم الصادق، بالواعظ السادسة اآلية يف
 ألمـا  يـضرنا  ال احلق وروح القدس بروح فارقليط فتفسري ظاهر وهو زعمهم على اللّه عني هو الذي الثالث األقنوم
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 حممد على إطالقهما فيصح ليوحنا، األوىل الرسالة يف املعىن ذا اللّه وروح احلق روح لفظ أن كما احلق، الواعظ مبعىن
  .ريب بال وسلم عليه اللّه صلى

 مل وسلم عليه اللّه صلى وحممد عهدهم، يف ليطفارق يظهر أن بد فال احلواريون، بضمريهم املخاطبني أن) الثانية الشبهة(
 بضمري مراضني يكونوا أن بد ال اخلطاب وقت احلاضرين أن منشأه ألن بشيء، ليس أيضاً هذا أقول عهدهم، يف يظهر

 البـاب  مـن  والستني الرابعة اآلية يف السالم عليه عيسى قول أن ترى أال موضع، كل يف بضروري ليس وهو اخلطاب
 اآلن مـن  لكـم  أقـول  وأيضاً: (هكذا وامع والشيوخ الكهنة رؤساء خطاب يف مىت إجنيل من شرينوالع السادس
 موم على ومضت ماتوا قد املخاطبون وهؤالء). السماء سحاب على وآتياً القوة ميني عن جالساً اإلنسان ابن تبصرون

 من املوجودون ههنا باملخاطبني املراد أن فكما ،السماء سحاب على آتياً رأوه وما سنة، ومثامنائة ألف من أزيد هي مدة
  .فارقليط ظهور وقت يوجدون الذين املراد فيه حنن فيما فكذلك السماء، من نزوله وقت قومهم

 اللّـه  صلى حممد على يصدق ال وهو تعرفونه وأنتم يعرفه، وال يراه ال العامل أن فارقليط حق يف وقع أنه) الثالثة الشبهة(
 إلينـا،  بالنسبة القول هذا يف تأويالً الناس أحوج وهم بشيء، ليس أيضاً هذا أقول وعرفوه رأوه الناس نأل وسلم، عليه
 أن نقـول  أن بد فال وسلم، عليه اللّه صلى  حممد معرفة من أكثر اللّه يعرف والعامل عندهم اللّه عني القدس روح ألن

 عليـه  اللّـه  صـلى  حممد على القول هذا صدق يف اشتباه ال التأويل صورة ففي الكاملة، احلقيقية املعرفة باملعرفة املراد
 بالرؤيـة  واملـراد  كاملة، حقيقية معرفة تعرفونه وأنتم كاملة، حقيقية معرفة يعرفه ال العامل أن املقصود ويكون وسلم،
  .تعرفونه وأنتم قال بل أنتم لفظ بعد الرؤية لفظ السالم عليه عيسى يعد مل ولذا املعرفة،

 الثالث الباب يف األول اإلجنيلي قول يف املراد هو ما على حمموالً الرؤية نفي يكون البصرية الرؤية على الرؤية محلنا ولو
 األمثال هلم أضرب فلذلك (13: 1825 وسنة 1816 سنة املطبوعة العربية الترمجة عن عبارته وأنقل إجنيله، من عشر
 إنكـم  قـال  حيث أشعيا تنبأ فيهم كمل وقد (14) يفهمون وال ونيستمع وال ويسمعون يبصرون، وال ينظرون ألم

 معـاين  كانـت  وإن األمرين هذين وأمثال أيضاً إشكال فال). تبصرون وال نظراً وتنظرون تفهمون وال مسعاً تستمعون
 البـاب  مـن  شرينوالع السابعة اآلية يف :كثرياً السالم عليه عيسى كالم يف ووقعت. العرفية احلقيقة مبرتلة لكنها جمازية

 أن االبن أراد ومن االبن إال األب يعرف أحد وال األب إال االبن يعرف أحد وليس: (هكذا مىت إجنيل من عشر احلادي
  ).له يعلن
  ).تعرفونه لستم أنتم الذي حق أرسلين الذي: (هكذا يوحنا إجنيل من السابع الباب من والعشرين الثامنة اآلية ويف
 ولـستم  (55) أيـضاً  أيب لعـرفتم  عرفتموين لو أيب، وال أنا تعرفوين لستم: (هكذا يوحنا جنيلإ من الثامن الباب ويف

  .اخل) اللّه أي تعرفونه
 أنـا  أمـا  يعرفـك  مل العامل إن األب أيها: (هكذا يوحنا إجنيل من عشر السابع الباب من والعشرين اخلامسة اآلية ويف

  ).فعرفتك
 وقـد  تعرفونـه  اآلن ومـن  أيضاً أيب لعرفتم  عرفتموين قد كنتم لو (7: هكذا ايوحن إجنيل من عشر الرابع الباب ويف

 فيلبس يا تعرفين ومل مدته هذه زماناً معكم أنا يسوع له قال (9) وكفانا األب أرنا سيد يا فيلبس له قال (8) رأيتموه
  ).األب أرنا أنت تقول فكيف األب، رأى فقد رآين الذي
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 النـاس  مـن  العوام ألن يقيناً، األقوال هذه تصح ال وإال املعرفة، وبالرؤية الكاملة املعرفة عرفةبامل األقوال هذه يف فاملراد
 هـذا  يف بالبصر اللّه ورؤية واحلواريني، واملشايخ، والكهنة، اليهود، رؤساء عن فضالً السالم عليه عيسى يعرفون كانوا
  .أيضاً التثليث أهل عند ممتنعة العامل

 يف كان فارقليط أن القول هذا من ويظهر). فيكم وثابت عندكم، مقيم أنه: (فارقليط حق يف وقع أنه) الرابعة الشبهة( 
  .وسلم عليه اللّه صلى حممد على يصدق فكيف فيهم، وثابتاً احلواريني، عند مقيماً اخلطاب وقت
 معكـم،  مـستقر  نـه أل: (1825 وسـنة  ،1816 سنة عربية ترمجة هكذا األخرى التراجم يف القول هذا إن: أقول

 سنة املطبوعة أردو وترمجة. 1841 وسنة ،1828 وسنة ،1816 سنة املطبوعة الفارسية والتراجم). فيكم وسيكون
 ماكـث : (هكـذا  1860 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة ويف الترمجتني، هلاتني مطابقة كلها ،1839 وسنة ،1814
 الوجـوه،  مـن  لوجه به اعتراض فال يقيناً، االستقبايل الثبوت فيكم ثابت بقوله املراد أن فظهر). فيكم ويكون معكم،
 أطلـب  أنا: (قوله ينايف ألنه اآلن، عندكم مقيم هو معىن على القول هذا محل يصح ال: فأقول عندكم مقيم قوله وبقي

 مل أنطلق مل إن(: وقوله ،)تؤمنون كان إذا حىت يكون، أن قبل لكم قلت قد: (وقوله ،)آخر فارقليط فيعطيكم األب من
 مقيمـاً  يكون ومعناه االستقبال، مبعىن بعده الذي القول أن كما االستقبال، مبعىن أنه نقول أُول وإذا ،)الفارقليط يأتكم

 بـل  باحلـال  االستقبال عن والتعبري. وسلم عليه اللّه صلى حممد على أيضاً صدقه يف خدشة فال االستقبال، يف عندكم
 يف ومأجوج، يأجوج خروج عن أوالً أخرب السالم عليه حزقيال أن ترى أال العهدين، يف كثري يقنةاملت األمور يف باملاضي
  .إسرائيل جبال إىل وصوهلم حني وإهالكهم املستقبل، الزمان

 اليـوم  هو هذا اإلله الرب يقول وصار جاء هو ها: (هكذا كتابه من والثالثني التاسع الباب من الثامنة اآلية يف قال مث
: هكـذا  1839 سـنة  املطبوعة الفارسية الترمجة يف القول وهذا وصار، جاء هو ها قوله إىل فانظروا). عنه قلت يالذ
 ألفني من أزيد مدة مضت وقد فيه شك ال يقيناً لكونه باملاضي املستقبل احلال عن فعرب) يبوست وبوقوع رسيد ابنك(

  .خروجهم يظهر ومل سنة ومخسني وأربعمائة
 اآلن وهـي  ساعة تأيت أنه لكم أقول احلق احلق: (هكذا يوحنا إجنيل من اخلامس الباب من والعشرين امسةاخل اآلية ويف
 ألـف  مـن  أزيد مدة مضت وقد اآلن وهي قوله إىل فانظروا) حييون والسامعون اللّه ابن صوت األموات يسمع حني

  .جتيء مىت أحد يعرف ال جمهولة أيضاً اآلن واىل الساعة هذه جتيء ومل ومثامنائة
 مـن  يربحـوا  ال أن أوصاهم معهم جمتمع هو وفيما (4: هكذا األعمال كتاب من األول الباب يف) اخلامسة الشبهة(

 القـدس  بـالروح  فستعمدون أنتم وأما باملاء عمد يوحنا ألن (5) مين مسعتموه الذي األب موعد ينتظروا بل أورشليم
 هـو  األب بوعـد  املـراد  ألن. الدار يوم النازل الروح هو فارقليط، نأ على يدل وهذا). بكثري األيام هذه بعد ليس

 بل عرفتها، وقد وجهاً عشر لثالثة غلط هو بل حمض، ادعاء فارقليط، هو األب مبوعد املراد بأن االدعاء أقول فارقليط،
 عـرب  وقد بالوعدين، هاللّ وىف وقد آخر شيء أخرى مرة عليه الروح بإنزال والوعد شيء، فارقليط عن اإلخبار أن احلق

 اإلجنيليـون  ينقلـها  ومل فارقليط، بشارة نقل يوحنا أن األمر غاية. األب مبوعد وههنا فارقليط، مبجيء األول بالوعد
 نقـل  يف يتفقـون  قـد  فإم فيه بأس وال. يوحنا ينقله ومل الدار يوم نزل الذي الروح نزول موعد نقل ولوقا الباقون،
 وقـد  األربعة، نقله على اتفق أورشليم، إىل الذهاب وقت احلمار على السالم عليه عيسى كركوب اخلسيسة، األقوال
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 إرسال وبذكر نابني، يف األموات من األرملة ابن إحياء بذكر انفرد لوقا أن ترى أال العظيمة، األحوال نقل يف يتخالفون
 احلاالت من أا مع اإلجنيليني أحد احلاالت ههذ يذكر ومل برص، عشرة إبراء وبذكر تلميذاً، سبعني السالم عليه عيسى

 وهـذه  مخـراً،  املـاء  حتويل معجزة فيه يسوع من وظهر اجلليل قانا يف العرس وليمة بذكر انفرد يوحنا وأن العظيمة،
 وهـذه  أورشـليم،  يف صيدا بيت يف السقيم إبراء وبذكر به، التالميذ وإميان جمده ظهور وسبب معجزاته، أول املعجزة

 األكمه إبراء وبذكر زنا، يف أخذت امرأة قصة وبذكر سنة، وثالثني مثان من مريضاً كان واملريض عظيمة، معجزة أيضاً
 يذكرها ومل األموات، بني من العاذار إحياء وبذكر التاسع، الباب يف ما مصرحة وهي معجزاته، أعظم من أيضاً وهذا
 اليت واحلاالت املعجزات بعض بذكر انفردا فإما ومرقس مىت الح وهكذا. عظيمة حاالت أا مع اإلجنيليني من أحد

  .غريمها يذكرمها مل
 زماننا، يف عندهم املعتربة كتبهم عن نقلتها اليت البشارات من القدر هذا على فلنقتصر املسلك، هذا يف البحث طال وملا
 عنـها  أنقـل  فرغت ما وبعد. نقلتها فما زماننا يف عندهم معتربة ليست هي أخرى كتب يف توجد اليت البشارات وأما

  .األمنوذج سبيل على أيضاً واحدة بشارة
 أن برنابـا  يـا  اعلـم : (هكذا حممدية بشارة  برنايا إجنيل من ايد للقرآن ترمجته مقدمة يف نقل سيل القسيس: فأقول
 اللّه سخط الدنيا ألجل وتالميذي ميأ اجتىن وملا الذنب، عن راض غري اللّه ألن عليه اللّه جيزي صغرياً كان وإن الذنب
 مـن  النجـاة  هلم ليحصل الالئقة الغري العقيدة هذه على العامل هذا يف جيزيهم أن عدله باقتضاء وأراد األمر، هذا ألجل
 كره اللّه، وابن اللّه أنه حقي يف قالوا ملا الناس بعض لكن برياً كنت وإن وإين هناك، أذية هلم يكون وال جهنم، عذاب

 لطفـه  مبقتضى فاستحسن يب، يستهزئون وال علي القيامة يوم الشياطني تضحك ال بأن مشيئته واقتضت القول هذا لّهال
 اإلهانـة  هذه لكن صلبت، أين شخص كل ويظن يهوذا، موت بسبب الدنيا يف واالستهزاء الضحك يكون أن ورمحته

 الشبهة هذه وترتفع الغلط، هذا على مؤمن كل ينبه الدنيا يف جاء فإذا اللّه، رسول حممد جييء أن إىل تبقيان واالستهزاء
  .كالمه ترمجة انتهت) الناس قلوب من
 وقبـوهلم  لردهم اعتبار ال) أقول (السلف علمائنا جمالس رده اإلجنيل هذا أن اعترضوا وإن عظيمة البشارة هذه) أقول(

 الثـاين  القـرن  كتب يف ذكره ويوجد القدمية ناجيلاأل من اإلجنيل وهذا األول، الباب يف عليه مزيد ال مبا علمت كما
 بغـري  خيـرب  أن أحد يقدر وال سنة، مبئتني وسلم عليه اللّه صلى حممد ظهور قبل اإلجنيل هذا كتب هذا فعلى والثالث،

 مـن  أحـداً  أن قالوا وإن السالم، عليه عيسى قول هذا يكون أن بد فال سنة، مبئتني وقوعه قبل األمر هذا مبثل اإلهلام
 مـا  املـسلمني  ألن جداً بعيد االحتمال هذا: قلت وسلم، عليه اللّه صلى حممد ظهور بعد اإلجنيل هذا حرف املسلمني

 برنابا إجنيل يف املسلمني من أحد حتريف يؤثر أن ويبعد برنابا، إجنيل إىل فكيف أيضاً، األربعة األناجيل هذه إىل التفتوا
 الـذين  والنصارى اليهود من الكتاب أهل علماء أن يزعمون وهم أيضاً، املسيحيني دعن املوجودة النسخ به يتغري تأثرياً

 على حرفوا الكبار العلماء هؤالء أن أقول زعمهم فعلى وحرفوها،  احملمدية البشارات العهدين كتب عن نقلوا أسلموا،
 حتريـف  أثـر  فكيف لبشارات،ا هذه مواضع يف عندهم موجودة كانت اليت كتبهم يف هؤالء حتريف يؤثر ومل زعمهم،
  .الرد واجب جداً ضعيف واه االحتمال فهذا عندهم، كانت اليت النسخ يف برنابا إجنيل يف املسلمني بعض
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 هـذا  وطبع امليالد، من 1850 سنة املطبوعة الترمجة عن العيسوي، اإلعجاز الكتاب يف أوالً اإلخبار هذا نقلنا) تنبيه(
 الطبـع  يف تـتغري  وكتبهم وترامجهم، اهلند أقطار يف واشتهر امليالد من 1854 ةوسن اهلجرة من 1271 سنة الكتاب
 يف البـشارة  هـذه  الناظر جيد مل فإن أيضاً، الكتاب مقدمة يف نبهت قد كما ما، تغرياً املتقدم الطبع إىل بالنسبة املتأخر
 النـسخ  من البعض هذا كان إذا سيما كش يف يقع ال املذكورة السنة غري سنة يف املطبوعة املذكورة الترمجة نسخ بعض

 هـذه  طبعهم يف أسقطوا لو بروتستنت علماء ألن امليالد، من ومخسني وأربع ومثامنائة ألف عن متأخرة سنة يف املطبوعة
  .هلم الطبيعي األمر مبرتلة صارت، اليت عادم من يستبعد فال املذكورة الترمجة من البشارة

 و 63 الـصفحة  يف أردو بلـسان  هو الذي املسلمني سيف خبالصة املسمى كتابه يف القرشي علي حيدر الفاضل وقال
 سـنة،  وسـتني  وست وستمائة ألف سنة يف األرمين باللسان أشعيا كتاب ترجم األرمين سكان أو القسيس أن: (64

 البـاب  يف ترمجةال هذه يف ويوجد بورتويل انتوين مطبع يف وثالثني وثالث وسبعمائة ألف سنة يف الترمجة هذه وطبعت
 الترمجـة  وهـذه . انتهت) أمحد وامسه ظهره على سلطنة وأثر جديداً تسبيحاً اللّه سبحوا: (الفقرة هذه واألربعني الثاين

  .كالمه انتهى) فيها فانظروا األرامن عند موجودة
 الفقـرة  هذه أن شك وال عليها، واطلع رآها لعله الفاضل هذا لكن عليها اطلعت وما إيل تصل مل الترمجة هذه) أقول(

 القـرن  يف والنصارى اليهود علماء من أسلم ومن بروتستنت، علماء عند معتربة الترمجة هذه تكن مل وإن النفع، عظيمة
 وكعـب  وخمرييق وبنيامني سعية وابين سالم بن اللّه عبد مثل العهدين، كتب يف احملمدية البشارات بوجود شهد األول

 يـد  على أسلم الذي الرومي األٍسقف وهو وضفاطر احلبشي اونسطور حبري ومثل ليهود،ا علماء من وغريهم، األحبار
 طالـب  أيب بـن  جعفر مع جاؤوا الذين والرهبان والسوس، والنجاشي، واجلارود، فقتلوه، الرسالة وقت الكليب دحية
 ومقـوقس  الروم، قيصر هرقل رسالته، وعموم نبوته، بصحة اعترف وقد النصارى، علماء من وغريهم عنه، اللّه رضي

 ومل الـشقاء،  علـى  احلسد محلهم ممن وغريهم أخطب بن ياسر وأبو أخطب، بن وحيي صوريا، وابن مصر، صاحب
  .يسلموا
 أمرين اللّه إن: السالم عليه فقال جهلهم، على أصروا إم مث جنران، نصارى على الدالئل أراد ملا السالم عليه أنه وروي

 وكان للعاقب قالوا رجعوا فلما نأتيك، مث أمرنا يف فننظر نرجع بل القاسم أبا يا: فقالوا أباهلكم، أن احلجة تقبلوا مل إن
 إال نبيـاً  قـوم  باهل ما واللّه صاحبكم، أمر يف بالفصل جاءكم وقد نبوته، عرفتم لقد واللّه: فقال ترى؟ ما: رأيهم ذا

 حمتـضناً  غدا وقد وسلم، عليه اللّه صلى اللّه رسول فأتوا وانصرفوا، الرجل فوادعوا. دينكم ألف إال أبيتم وإن هلكوا
 فقال. فأمنوا دعوت أنا إذا: يقول وهو خلفها، عنه اللّه رضي وعلي خلفه، متشي وفاطمة احلسن، بيد وآخذاً احلسني،
. فتـهلكوا  لواتبـاه  فال ألزاله، مكانه من جبالً يزيل أن اللّه سألوا لو وجوهاً، ألرى إين النصارى معشر يا: أسقفهم
 الـصالة  عليه فقال. حديد من درعاً وثالثني محراء حلة ألفي اجلزية له وبذلوا وسلم عليه اللّه صلى اللّه لرسول فأذعنوا
  علـى  الطري حىت وأهله، جنران اللّه والستأصل ناراً، الوادي عليهم والضطرم وخنازير قردة، ملسخوا باهلوا لو: والسالم
  :بوجهني نبوته على دلت الواقعة وهذه الشجر،
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 إظهار يف سعياً منه ذلك لكان بذلك واثقاً يكن مل ولو عليهم، العذاب برتول خوفهما والسالم الصالة عليه أنه) األول(
 عمـالً  يعمل أن به يليق فال الناس، أعقل من كان أنه ومعلوم كذبه، ظهر العذاب يرتل ومل باهل لو ألنه نفسه، كذب
  .اللّه بوعد واثقاً لكونه عليه أصر إمنا أنه علمنا ذلك على أصر فلما ،كذبه ظهور إىل يفضي

 نيب أنه يعرفوا مل فلو وسلم، عليه اللّه صلى الرسول مع املنازعة يف واألموال، النفوس، يبذلون كانوا القوم أن) والثاين(
   مباهلته تركوا ملا
  

  
  ).املطاعن دفع يف: (الثاين الفصل 

  
 تقريـراً  فقط، الوحي تبليغ يف معصومني يكونون إمنا األنبياء أن يدعون املسيحيني أن الدارين يف عاىلت اللّه أرشدك اعلم
 قصداً، الذنوب مجيع بعدها عنهم فيصدر. بعدها وال النبوة قبل ال مبعصومني فليسوا التبليغ، غري يف وأما. حتريراً أو كان
 املعابـد  وبناء األوثان، عبادة عنهم ويصدر األجنبيات، عن فضالً ارمباحمل الزنا عنهم فيصدر والنسيان، اخلطأ عن فضالً
 هذه أمثال من اللّه أعاذنا الزنا أوالد من أو زانياً يكون ال السالم عليهما حيىي إىل إبراهيم من نيب عندهم خيرج وال هلا،

  .السالم عليهم األنبياء حق يف الفاسدة العقائد
 مـن  األول املقـصد  ويف األول، الباب من والرابع الثالث الفصل ويف الكتاب، قدمةم من السابع األمر يف عرفت وقد

 لتغلـيط  عنـهم  االدعـاء  هذا ويصدر. أصوهلم على له أصل ال باطل أيضاً التبليغ يف العصمة ادعاءهم أن الثاين الباب
 يف تقـدح  ال الفاسد، زعمهم يف باًذنو يفهموا اليت األمور بعض يف وسلم عليه اللّه صلى حممد على فمطاعنهم العوام،
 وال إلزامـاً،  ولـو  كتبهم عن املفتريات والكفريات األنبياء ذنوب أنقل أن أستكره كنت وإن وإين. أصوهلم على نبوته
 أطـالوا  بروتستنت علماء أن رأيت ملا لكين. وكال حاشا والكفريات الذنوب ذه إنصافهم األنبياء حضرات يف أعتقد

 الغـري  العوام لتغليط جبالً اخلردلة وجعلوا اخلفيفة، األمور يف وسلم عليه اللّه صلى حممد حق يف فاحشة إطالة ألسنتهم
 اعتقادها عن وأتربأ إلزاماً، بعضها نقلت الباطلة، بتمويهام االشتباه يف السذج وقوع مظنة وكان كتبهم، على الواقفني

 حممـد  يف مطاعنهم نقل على نقلها وقدمت بكفر، ليس الكفر ونقل الكفر، كلمات كنقل إال نقلها وليس لسان بألف
 يف وطبعـه  أردو لسان يف كتاباً بروتستنت علماء من امست وليم القسيس وكتب عنها، واجلواب وسلم عليه اللّه صلى
 إىل مآد مـن  األنبيـاء  حـال  فيه وكتب األولياء، طريق ومساه امليالد، من 1848 سنة يف اهلند بالد من مرزابور البلد

 هـذا  عن املواضع بعض يف فأنقل بروتستنت، علماء عند املعتربة وتفاسريه التكوين سفر عن ناقالً السالم عليهم يعقوب
  .أيضاً الكتاب

 أذنـب  أنـه  يعترفون وهم مسطورة، التكوين سفر من الثالث الباب ويف مشهورة، عندهم السالم عليه آدم قصة] 1[
 يـا : (األوليـاء  طريق من 23 الصفحة يف حياته آخر إىل عندهم توبته تثبت ومل اللّه، طلبه ملا بذنبه يعترف ومل عمداً
  .انتهى) أيضاً واحدة مرة لذنبه اللّه استغفر ما أنه وعلى توبته تثبت مل أنه على أسفي
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ـ  ويافت وحام سام الفلك من خرجوا الذين نوح بنو فكان (18: هكذا التكوين سفر من التاسع الباب يف] 2[  اموح
 22) خبـا  يف وتكـشف  فسكر مخراً وشرب (21) كرماً وغرس األرض يف حيرث فالح نوح وبدا (20) كنعان أبو
 اخلمـر،  مـن  نوح استيقظ فلما (24) خارجاً أخوته أخرب مكشفة أا أبيه عورة أي ذلك كنعان أبو حام نظر فلما(

 شـرب  نوحـاً  بأن تصريح ففيه). ألخوته العبيد عبد فيكون كنعان، ملعون فقال (25) األصغر ابنه به عمل مبا وعلم
 ابنـه  باللعنـة  عوقب والذي كنعان، أبو حام هو أبيه عورة إىل بالنظر املذنب أن والعجب عرياناً، وصار وسكر اخلمر

 النفس: (كتابه من عشر الثامن الباب من العشرين اآلية يف حزقيال قال. العدل خالف األب بذنب االبن وأخذ كنعان،
 املنـافق  ونفـاق  عليه، يكون العادل وعدل االبن إمث حيمل ال واألب األب، إمث حيمل ال واالبن متوت، فهي ختطئ اليت

  ).عليه يكون
 كـوش  أربعـة،  كانوا حام أبناء ألن كنعان ختصيص وجه فما. العدل خالف االبن على األب إمث محل أنه فرضنا ولو

  ).العاشر ابالب يف به مصرح هو كما وكنعان، وفوط ومصرامي
 يف تـرىب  وهو عمره من سنة سبعني إىل حاله يعلم ال: (هكذا إبراهيم حال يف األولياء طريق من 74 الصفحة يف] 3 [

 األصنام يعبد كان أيضاً إبراهيم أن وحيتمل. احلق اإلله يعرفان كانا ما أبويه أن ويعلم فيهم عمره أكثر ومضى الوثنيني،
 املسيحيني عند املظنون أن فظهر. انتهى) خاصاً عبداً وجعله العامل، أبناء من وانتخبه عليه هرظ مث عليه، اللّه يظهر مل ما
 اليقني، قريب سنة، سبعني بلغ أن إىل األصنام عابد كونه أقول. األصنام يعبد كان عمره من سنة سبعني إىل إبراهيم أن

 ومل. منـهم  كانـا  أيضاً وأبواه فيهم، ترىب وهو وثنيني، كانوا عندهم الوقت هذا يف العامل أهل ألن. أصوهلم إىل نظراً
 قبل شرطاً تكون أن عن فضالً النبوة، بعد بشرط ليست األوثان عبادة عن والعصمة الوقت، ذلك إىل الرب عليه يظهر
  .النبوة بعد حاله فانقل النبوة، قبل عمره من سنة سبعني إىل هذا األنبياء أيب حال ظهر وإذا. النبوة

 علمـت  إين زوجته لسارة قال مصر، إىل يدخل أن قرب فلما (11: هكذا التكوين سفر من عشر الثاين الباب يف] 4[
 أرغب واآلن (13) ويستبقونك ويقتلوين امرأته أا سيقولون فإم املصريون رآك إذا ويكون (12) حسنة امرأة أنك
 بـل  اخلـوف،  جمرد كان ما الكذب فسبب). أجلك من نفس وحتيي بسببك، خري يل ليكون أخيت، أنك فقويل منك
. أجلـك  من نفسي وحتيي بسببك، خري يل ليكون وقال قدمه ولذلك. أقوى كان اخلري بل أيضاً، اخلري حصول رجاء

 كان إذا سيما ال وهم، جمرد القتل من خوفه أن على. عشر السادسة اآلية يف به مصرح هو كما أيضاً، اخلري له وحصل
 يدافع وال وتسليمها حرميه بترك إبراهيم يرضى أن العقل جيوز وكيف أصالً، ذلك بعد خلوفه وجه ال هفإن بتركها راضياً
  .الغيور إبراهيم مثل يرضى فكيف ما، غرية له من مبثله يرضى وال دوا،

 سقـاد  بـني  وسكن التيمن، أرض إىل هناك من  إبراهيم وارحتل (1: هكذا التكوين سفر من العشرين الباب يف] 5[
 إىل اللّـه  فجاء (3) وأخذها جرارا ملك مالك أيب ووجه أخيت، إا امرأته سارة عن قال (2) جرارا يف والتحى وسور
 أبـو  يكـن  ومل (4) بعل ذات ألا أخذا اليت االمرأة أجل من متوت أنت ذا هو: له وقال بالليل، احللم يف مالك أيب

 كـذب ). أخـي  إنه قالت وهي أخيت، إا القائل هو أليس (5) له علم ال باراً شعباً ألك رب يا: فقال قرا، مالك
 هـي  كما حصلت وقد املنفعة، حصول كان أيضاً، اخلوف عدا ما هاهنا السبب ولعل ثانية، مرة وسارة إبراهيم هناك

 مـن  99 الصفحة يف املقاتلة بدون بتسليمها راضياً كان إذا للخوف وجه ال أنه على عشر، الرابعة اآلية يف ا مصرحة
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 هذا مثل عنه يصدر ال أنه قلبه يف عزم األوىل، املرة يف له زوجة سارة كون أنكر ملا إبراهيم لعل: (هكذا األولياء طريق
  .انتهى) الغفلة بسبب أخرى مرة السابقة الشيطان شبكة يف وقع لكنه الذنب،

 يعلم كان ألنه هاجر، نكاح يف مذنب غري اهيمإبر يكون أن ميكن ال: (األولياء طريق من 93 و 92 الصفحة يف] 6[
 الرجـل  يترك هذا أجل من وقال وأنثى، ذكراً خلقهما البدء من خلق الذي أن اإلجنيل، يف املكتوب املسيح قول جيداً
 غـري  يكون أن ميكن ال فكذا هذا، ميكن ال كما أقول. انتهى) واحداً جسداً االثنان ويكون بامرأته ويلتصق وأمه، أباه
 من أو كانت أبيك من أختك تكشف ال: (التوراة يف املكتوب موسى قول جيداً يعلم كان ألنه سارة، نكاح يف ذنبم

 ورأى أمـه،  ابنـة  أخته أو أبيه ابنة أخته تزوج رجل أي: (قوله وكذا. البيت من خارجاً أو البيت يف ولدت اليت أمك
 يف إمثهمـا  فيكـون  أختـه  عـورة  كشف ألنه وذلك. ماشعبه أمام فيقتالن شديد، عار فهذا عورته، ورأت عورا

 الكتاب، هذا من الثالث الباب يف عرفت كما). أمه أو أبيه من أخته يضاجع من ملعوناً يكون: (قوله وكذا). رأسهما
 ،وبعـدها  النبـوة   قبل زانياً السالم عليه إبراهيم يكون أن فيلزم. بروتستنت علماء عند للزنا مساٍو النكاح هذا ومثل

 يف أيـضاً  النكاح تعدد جتويز عليهم لزم شريعته يف األخت نكاح جوز ولو الزنا، أوالد سارة من كلهم أوالده ويكون
 النيب هذا أن الفاسد أصلهم على يلزم لكنه عندنا، احلق وهو سارة باعتبار وال هاجر باعتبار اعتراض فال الشريعة، تلك
 اللّـه  خليـل  أيكون اللّه، خليل كان هذا ومع آخره، إىل عمره أول من زانياً كان فكذا كاذباً، كان كما األنبياء، أبا

  .مثله
 أن وخـاف  معه وابنتاه اجلبال وسكن صاغر من لوط فصعد (30: هكذا التكوين سفر من عشر التاسع الباب يف] 7[

 على رجل وليس اخش قد أبانا إن للصغرى منهما الكربى فقالت (31) معه وابنتاه هو كهف إىل وأوى صاغر يسكن
 33) خلفاً أبينا من ونقيم معه ونضطجع مخراً نسقيه فهلمي (32) األرض لكل كاملرسوم علينا يدخل يستطيع األرض

) وضـها  وال ابنته انضجاع عند يعلم مل وهو أبيها مع فاضطجعت الكربى ودخلت الليلة تلك يف مخراً أبامها فسقتا(
 أيـضاً  هـذه  ليلتنـا  يف مخراً فلنسقه أيب مع البارحة اضطجعت قد ذا هو غرىللص الكربى قالت الغد كان وملا (34

 فاضطجعت الصغرى ودخلت أيضاً الليلة تلك يف مخراً أبامها فسقتا (35) أبينا من نسالً فنقيم معه فاضطجعي وادخلي
 ودعـت  ابناً الكربى وولدت (37) أبيهما من لوط ابنتا فحملت  (36)وضها وال انضجاعها عند يعلم ومل أبيها مع

 أبو فهو جنسي ابن أي عمان، امسه ودعت ابناً أيضاً الصغرى وولدت (38) هذا يومنا إىل املوابيني أبو وهو مواب امسه
  ).اليوم إىل العمانيني

 التأسـف  بعـد  وحنـن  عليه يبكى أن حري حاله: (هكذا احلال هذا نقل بعد األولياء طريق من 128 الصفحة ويف
 الـسلوك  يف قوياً وكان سادوم، شرور مجيع عن الثوب نقي بقي الذي أهو منه، نتعجب أنفسنا على يةواخلش واخلوف

 يكـون  شـخص  فأي الرب، إىل خرج ما بعد الفسق عليه وغلب البلدة تلك جناسات مجيع عن وبعيداً اللّه، صراط على
 اإلطالـة،  إىل لنا حاجة فال حاله على القسيسون] 304 ص [بكى فلما. كالمه انتهى) كهف أو بر أو بلد يف مأموناً

 عليـه  داود بزنا تولد الذي الولد وقتل اللّه، قتلهما ما بالزنا تولدا الذين وعمان مواب أن أقول أين غري يكفي وبكاؤهم
 مـواب  ماأ. اللّه عند املقبولني من كانا هم بل عندهم، بالبنات الزنا من أشد الغري بامرأة الزنا لعل أوريا، بامرأة السالم
 هـذه  وراعـوث  مىت إجنيل من األول الباب يف به مصرح هو كما راعوث أمه اسم السالم عليه داود جد عوبيد فألن
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 وسـليمان  البكر اللّه ابن وداود السالم، عليهم وعيسى وسليمان داود جدات من فهي مواب، أوالد من موابية كانت
 أجـداد  من سليمان، ابن رحبعام فألن عمان وأما. املسيحيني زعم على هاللّ بل الوحيد، اللّه ابن وعيسى اللّه ابن أيضاً

 كمـا  عمان أوالد من عمانية كانت وأمه أيضاً، مىت إجنيل من األول الباب يف به مصرح هو كما السالم، عليه عيسى
  .زعمهم على اللّه لب الوحيد، اللّه ابن جدات من أيضاً فهي األول، امللوك سفر من عشر الرابع الباب يف به مصرح هو

 إىل حتتـرك  وال تقاتلهم احذر عمان بين قرب إىل وتدنو: (هكذا االستثناء سفر من الثاين الباب من عشر التاسعة واآلية
 الزنـا،  ولدي وعمان ملواب شرف فأي). مرياثاً لوط بين أعطيتها إين عمان بين أرض من شيئاً أعطيك ال فإين حمارم

 جـدة  صارت الثاين بنات وبعض. زعمهم على اللّه بل اللّه، ألبناء معظمة جدة صارت ولاأل بنات بعض أن من أزيد
 أرض توريـث  عن التوراة بنص اللّه أبناء كانوا الذين إسرائيل بين منع اللّه وأن. زعمهم على اللّه بل الوحيد، اللّه البن

 مـواب  إىل املعظمـتني  اجلدتني هاتني تبارباع السالم عليه عيسى نسب وصل إذا أنه وهي خدشة بقيت لكنه أوالده،
  .األبد إىل الرب مجاعة يدخلوا أن واملوابيني للعمانيني كان وما وعمانياً، موابياً صار وعمان

 ال أيـضاً  أحقاب عشر بعد واملوابيون والعمانيون: (هكذا االستثناء كتاب من والعشرين الثالث الباب من الثالثة اآلية
  ).األبد إىل الرب مجاعة يدخلون
 النـسب  اعتبـار  أن قيل وإن زعمهم، على اللّه ابن بل رئيسهم، صار بل الرب مجاعة السالم عليه عيسى دخل فكيف
 إسـرائيلياً  يكـون  ال أن يلزم كذا كان لو قلت موابياً، وال عمانياً السالم عليه عيسى يكون فال باألمهات، ال باآلباء
 موعوداً مسيحاً يكون فال األب، ال األم جانب من أيضاً له األوصاف هذه حصول إذ أيضاً، سليمانياً داودياً أو يهودياً

 وهـذا  مرجح، بال ترجيح اجلدات، جهة من وموابياً عمانياً كونه اعتبار وعدم األم باعتبار األوصاف هذه واعتبار به،
 القـصة،  أصل إىل وأرجع هذا يف مالكال أطيل ال لكين راعوث، باعتبار أيضاً السالم عليهما وسليمان داود على وارد

 قديس، بار اإلجنيل حبكم أنه شك ال القسيسني، عند عليه يبكى بأن حري حاله الذي هذا السالم عليه لوطاً أن: وأقول
 أكثـر  خممورين يكونون الذين األراذل يف مثلها يسمع مل اليت الشنيعة احلركة هذه بعد قديسيته يف عندهم الوهن يقع مل

 ال اخلمر، لشدة وغريها البنات بني االمتياز سقط وإذ األجنبيات، عن بنام أيضاً اخلمر حال يف مييزون ألم األوقات،
 رذيـالً  أن اهلند يف اآلن إىل مسعنا وما اخلمر، بشرب املولعون به شهد كما للجماع قابالً الوقت هذا يف السكران يبقى
 أهـل  حـال  على أسفي فوا الرتبة، هذه إىل موصالً اخلمر كان فإذا بأمه، أو ببنته اخلمر يف األمر هذا فعل األراذل من

 أغلـب  يف ألـم  واألخـوة،  واآلباء األبناء أيدي من وأخوام وبنام أمهام جناة يرجى كيف املسيحيني، من أوربا
 كمـا  القديس هذا أن بوالعج. أراذهلم إىل بالنسبة احلال قسنا إذا سيما ونساؤهم، رجاهلم سكرانني يكونون األوقات
 مـن  اللّـه  بل اللّه، أبناء ليتولد مقضياً أمراً كان األمر هذا إن يقال أن إال الثانية، الليلة يف ابتلي األوىل، الليلة يف ابتلي
 مبـا  األرض عليه ضاقت الناس آحاد لبعض وقع لو هذا ومثل الوحيد، اللّه ابن نسب سلسلة يف هو ويدخل بناته بعض

 يف: املفتريـات  من الكاذبة القصة هذه إن وأقول اخلرافات، هذه من باللّه أعوذ. لوط من فالعجب ومهاً، حزناً رحبت
 كـان  إذا (8) الدعارة يف األردياء سرية من مغلوباً البار لوطاً وأنقذ (7: هكذا لبطرس الثانية الرسالة من الثاين الباب
 لـوط  على البار بطرس فأطلق). األثيمة باألفعال البارة نفسه فيوماً يوماً يعذب بينهم الساكن وهو والسمع بالنظر البار
  .إليه نسبوه مما برياً باراً كان أنه أيضاً أشهد فأنا ومدحه، السالم عليه
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 ذلـك  رجـال  وسأله (7) جرارة يف إسحاق فمكث (6: هكذا التكوين سفر من والعشرين السادس الباب يف] 8[
 عمداً إسحاق فكذب). حسنها أجل من يقتلوه لئال زوجته أا يقول أن خاف ألنه أخيت هي فقال زوجته، عن املوضع
 أـا  لزوجته قال ألنه إسحاق إميان زل: (األولياء طريق من 168 الصفحة يف. أخته أا لزوجته وقال أبيه، مثل أيضاً
 أن والعجـب  النظري، العدمي حدالوا غري آدم بين من أحد يف كمال يوجد ال إنه أسفي يا (169 الصفحة يف مث). أخته

 هـؤالء  أمثال أن أسفي فيا أخته، أا زوجته عن وقال أيضاً، إسحاق فيها وقع إبراهيم، فيها وقع اليت الشيطان شبكة
 وجـود  وعـدم  إميانه مزلة على بليغاً تأسفاً القسيسون تأسف وملا. كالمه انتهى) الوعظ إىل حمتاجون اللّه عند املقربني
  .فيه الكالم نطيل فال الوعظ إىل حمتاجاً وكونه السالم عليه إبراهيم فيها وقع اليت الشيطان شبكة يف قوعهوو فيه كمال

 مـن  تعبـان  إليه عيسو جاء وملا طبيخاً يعقوب فطبخ (29: هكذا التكوين سفر من والعشرين اخلامس الباب يف] 9[
 لـه  فقـال  (31) أدوم امسـه  دعى السبب وهلذا جداً نتعبا فإين األمحر الطبيخ هذا من أطعمين له فقال (30) احلقل

 يل احلـف  يعقوب له فقال (33) البكورية تنفعين فماذا أموت أنا ذا هو وقال فأجاب (32) بكوريتك يل بع يعقوب
 يف وـاون  ومضى وشرب فأكل العدس من ومأكوالً خبزاً لعيسو يعقوب فقدم (34) البكورية وباع عيسو له فحلف

 ا كان اليت البكورية، باع أنه السالم، عليه إلسحاق األكرب الولد هو الذي عيسو ديانة إىل فانظروا). وريةالبك باع أنه
 عليه  يعقوب حمبة إىل انظروا وكذا العدس، من واألدام اخلبز هذا رتبة يف كانا ما عنده والربكة النبوة منصب استحقاق

 واإلحـسان  األخوية احملبة راعى وما بالبيع إال املأكول هذا التعبان ائعاجل األكرب لألخ أعطى ما أنه جوده، وإىل السالم
  .عوض بال
 مـرات  ثـالث  كـذب  السالم عليه يعقوب أن يقيناً علم التكوين، سفر من والعشرين السابع الباب طالع من] 10[

 قلبه بصميم كان السالم عليه إسحاق ألن أيضاً، اللّه عند أثر السالم، عليه إسحاق عند أثر كما وخداعه أباه، وخادع
 بينـهما  اللّـه  مييز مل فكذا الدعاء، يف األخوين بني إسحاق مييز مل فكما السالم، عليه ليعقوب ال لعيسو داعياً واعتقاده

 أن: وهي املقام هلذا مناسبة قصة تذكرت وأنا. باحملال حتصل والصالح والنبوة اللّه والية أن فالعجب الدعاء، إجابة عند
 محـارك  علـى  أدع تعطـين  مل إن فقال احلمار أعطاه وما حصانه ألجل احلمار من حشيشاً طلب بانو فرقة من اًفاجر

 عجباً يا: فقال متعجباً رأسه حرك ميتاً، حصانه ووجد استيقظ فلما الليلة، تلك يف حصانه فمات وراح الليلة، فيموت
 احلمـار  على دعوت احلني، هذا إىل احلمار من احلصان مييز وال إهلنا ألوهية على السنني من مليونات مضى أنه عجباً يا

 أن جيوز: يقول أن فللمنكر هكذا، اللّه علم حال أو هكذا اإلسرائيلية األنبياء أيب ديانة حال كان ولو حصاين، وأهلك
 السالم عليه عيسى كوني أن وجيوز األعلى، كأبيهم اخلداع على أيضاً اللّه مع اإلسرائيلية األنبياء معامالت مبىن يكون
 فأعطـاه  الكذب عن الصدق ميز ما اللّه لكن وربوبيتك، توحيدك إىل اخللق أدع الكرامات، قدرة تعطيين أن اللّه وعد

  .الواهية األمور هذه من باللّه أعوذ. اللّه على وبغى نفسه ربوبية إىل فدعا القدرة
 هذا مثل أن اخلوف غاية مقام هذا: (أوالً قال ،181 و 180 و 179 الصفحة من األولياء طريق فقرات بعض وأنقل

 إرداة الكفـران  اية هو قوالً يعقوب قال: (ثانياً قال مث ،)خداعه يف اللّه اسم وأشرك كذب بعد بكذب تفوه الشخص
 كل يتنفرول ما بعذر األمر هذا يف يعقوب جانب من نعتذر ال حنن: (ثالثاً قال مث ،)سريعاً الصيد وجدت أين كانت اللّه

 علـى  اجلـزاء  جيب اإلجنيل ويف اخلري ليحصل أساء أنه الكالم خالصة: (رابعاً قال مث ،)األمر هذا مثل عن وليفر صاحل
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 بفعـل  يعقوب أمرت وهي الفساد هذا بانية كانت ألا منه أزيد أمه أذنبت يعقوب أذنب كما: (خامساً قال مث ،)مثله
  .انتهى) اخلادعة األمور هذه

 مـا  ختـدمين  جمانـاً  أخي أنك لعل ليعقوب قال مث (15: هكذا التكوين سفر من والعشرين التاسع الباب يف] 11[
 مجيلـة  وراحيل استرخاء ليا بعيين وكان (17) راحيل الصغرى واسم ليا الكربى اسم ابنتان له فكانت (16) أجرتك
 له فقال (19) سنني سبع الصغرى ابنتك براحيل لك أتعبد أنا وقال راحيل يعقوب فأحب (18) املنظر وحسنة الوجه
 دخله ملا قليلة أيام مثل عنده وكانت سنني سبع براحيل يعقوب وتعبد (20) عندي فأقم غريك من ا أحق أنت البان
 مـن  كثرياً مجعاً البان فجمع (32) إليها أدخل لكي األيام أكملت قد ألين امرأيت أعطين لالبان فقال (21) حمبتها من

 ودخل البنته زلفا امسها أمة البان وأعطى (34) يعقوب على ليا ابنته أدخل املساء كان وملا (23) عرساً وصنع احملبني
 براحيـل  لك أتعبد أمل يب صنعت الذي هذا ما لالبان فقال (25) ليا أا رآها الصبح كان وملا كالعادة يعقوب عليها
 هـذه  األسـبوع  فأكمـل  (27) الكربى قبل الصغرى زوجت أن عادة أرضنا يف ليس البان أجاب (26) خدعتين فلم

 األسبوع دخل ما وبعد هكذا يعقوب ففعل (28) أخرى سنني سبع يل تعمل الذي العمل عن عوضاً األخرى فأعطيك
 له وتعبد ليا من أكثر وأحبها راحيل على فدخل (30) بلها امسها أمة راحيل ابنته إىل البان ودفع (29) براحيل تزوج

  :اعتراضات ثالثة عليه ويرد) أخرى سنني بعس وخدمه
 وجوههمـا  باعتبـار  جيدة، معرفة ويعرفهما بنتيه يرى وكان البان بيت يف يقيم كان السالم عليه يعقوب أن) األول(

 فراشـه  يف ليـا  تكون أن العجب كل فالعجب العينني، استرخاء هي بينة  عالمة ليا يف وكان وأصواما، وأجسامهما
 لوط مييز مل فكما السالم، عليه كلوط سكراناً كان أنه يقولوا أن إال يعرفها، وال ويلمسها ويضاجعها ويراها الليل مجيع
  .هو فكذا السالم عليه

 حمبتها، وفرط عشقها ألجل قليلة أيام مثل عنده وكانت سنني، سبع أوالً أباها ألجلها وخدم راحيل أحب أنه) والثاين(
 علـى  األمـور  وهذه أخرى، سنني سبع خبدمة راحيل وأخذ يعقوب، خاصمه الكربى، تهبن وزوجه البان خادع ملا مث

  .صهره من خودع أباه خادع وكما النبوة، رتبة تناسب ال املسيحيني زعم
  .الفاسد زعمهم على أختني سيما امرأتني نكاح جيوز وال واحدة، زوجة على اكتفى ما أنه) والثالث(

 غري يتزوج مل البان خيادعه مل إن يعقوب أن الظاهر: (هكذا كتابه من 189 الصفحة يف األولياء طريق صاحب واعتذر
  .انتهى) يعقوب برضا وال اللّه حبكم كان ما ألنه الزوجات، تعدد جواز على ا يستدل وال راحيل
 مكرهـاً  كـان  مـا  ألنه احلرمة، عن السالم عليه ليعقوب النجاة حيصل وال يغين وال يسمن ال بارد العذر هذا: أقول

 عليـه  إبراهيم طعن يف املعتذر هذا قال كما: وأقول. واحدة بزوجة يكتفي أن عليه وكان الثاين، النكاح على وجمبوراً
 ذكراً خلقهما البدء من خلق الذي أن اإلجنيل، يف املكتوب املسيح قول جيداً يعلم كان السالم عليه يعقوب أن السالم،
 البـاب  يف علمـت  كما قطعاً، حرام األختني بني اجلمع إن السالم عليه موسى قول جيداً يعلم كان وكذا. اخل وأنثى
 الزنـا،  أوالد أوالدهـا  وأوالد أوالدها يكون أن يلزم باطالً نكاحها كان اليت واالمرأة باطل، النكاحني فأحد. الثالث
 ألجل إم املسيحيني ديانة إىل فانظروا. لّهبال والعياذ كذلك اإلسرائيلية األنبياء من كثري كون التقديرين كال على فيلزم
 زلفـا،  يف ميشي ال األعرج، العذر هذا أن على. إليهم القبائح وينسبون األنبياء، يتهمون كيف الفاسدة أصوهلم صيانة
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 وأوالدمهـا  التكـوين،  سفر من الثالثني الباب يف به مصرح هو كما وراحيل ليا بإشارة يعقوب تزوجهما اللتني وبلها
  .أصوهلم على الزنا أوالد تكون فةكا
 سـرقت  وراحيل غنمه، ليجز ذهب البان كان وقد (19: هكذا التكوين سفر من والثالثني احلادي الباب يف] 12[

 له، كان ما ومجيع هو، وهرب (21) هارب أنه يعلمه ومل محيه، عن أمره السالم عليه يعقوب فكتم (20) أبيها أصنام
 أخوتـه،  البان فأخذ (23) هرب قد يعقوب أن الثالث اليوم يف البان وبلغ (22) جلعاد بلج حنو وتوجه النهر، وعرب
 مـن  مثل عين خفياً بنايت وسقت هكذا، فعلت ملاذا: ليعقوب وقال (29) جلعاد جبل يف وحلقه أيام سبعة مسرية وتبعه

) آهلـيت  سرقت فلم أبيك بيت إىل متضي أن الشهوة ذلك على محلك وإمنا انطلقت، قد واآلن (30) بالسيف سيب قد
 فدخل (33) اخل أخوتنا قدام يقتل آهلتك عنده وجدت فمن سرقته يف به توخبين ما وأما (32) اخل يعقوب أجاب (31

 حتت األصنام وخبت أسرعت، فهي (34) راحيل خباء إىل دخل وملا جيدها، فلم واألمتني وليا يعقوب خباء إىل البان
 أستطيع ال إين سيدي يا تؤاخذين ال وقالت (35) شيئاً جيد ومل كله، اخلباء البان فتشف عليه، وجلست مجل، حداجة
  ).جيد فلم البيت يف ما مجيع البان وفتش النساء، علة يف ألين حنوك النهوض
 عبارة ظاهر عليه يدل كما لعباداا، سرقت أا والظاهر كذبت، وكيف أبيها، أصنام سرقت كيف راحيل إىل فانظروا

 كان أباها وأن الوثنيني بيت من كانت وألا اآليت، الشاهد يف ستعرف كما التكوين، سفر من والثالثني اخلامس بابال
 الزوجـة  فهذه أبيها، دين على تكون أا والظاهر والثالثون والثانية الثالثون، اآلية عليه دلت كما األصنام، يعبد وثنياً

  .لألصنام وعابدة كاذبة، قة،سار كانت السالم عليه ليعقوب احملبوبة
 الغرباء اآلهلة اعزلوا معه من ومجيع ألهله، يعقوب وقال (2: هكذا التكوين سفر من والثالثني اخلامس الباب يف] 13[

 يف كانـت  الـيت  واألقرطة أيديهم يف كانت اليت الغرباء اآلهلة مجيع له فدفعوا (4) ثيابكم وأبدلوا وتطهروا، بينكم من
  ).شخيم عند اليت البطمة حتت هافدفن آذام،
 األمـر  وهذا األصنام، يعبدون كانوا احلني هذا إىل معه ومن السالم، عليه يعقوب بيت أهل أن العبارة هذه من والظاهر
 راحيـل  أن فالظاهر الغرباء، اآلهلة مجيع إليه دفعوا وإذا األوثان، عبادة عن هذا قبل اهم أما جداً شنيع بيته إىل بالنظر

 الـيت  البطمة حتت يدفنها أن ال البان إىل يرسلها أن السالم عليه يعقوب على فكان أيضاً، املسروقة اآلهلة دفعت ضاًأي
  .سرقتها على راحيل ويعذر شخيم، عند

 2) البلـد  ذلـك  بنات إىل لتنظر ليا ابنة دينا وخرجت (1: هكذا التكوين سفر من والثالثني الرابع الباب يف] 14[
 وأحبـها  ـا،  نفـسه  وتعلقت (3) وذهلا وضاجعها فأخذها فأحبها األرض رئيس احلاوي، محور بن مشخي فنظرها(

 13 اخل) محـور  فكلمهم (8) زوجة يل اجلارية هذه خذ أبيه حلمور شخيم فقال (4) بقلبها ووقع وافقها، مبا وكلمها
 15) علينا عار ذلك فإن أغلف لرجل اأختن نعطي أن وال تطلبان، ما نصنع نستطيع ال (14) اخل يعقوب بنو فأجاب(
) ذكـراً  منهم كان من كل واختنت مجيعهم فارتضى (24) ذكوركم كل ختتنوا لكي مثلنا صرمت ما إذا نشبهكم ذا(

 منـهما  واحد كل دينا، أخوا والوى مشعون يعقوب ابنا أخذ جداً، الوجع منهم بلغ وقد الثالث اليوم كان فلما (25
 مـن  أختهما] 312 ص [دينا وأخذا ابنه، وشخيم ومحور، (26) ذكر كل وقتال طمأنينة، على املدينة ودخال سيفه،
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 وأخـذوا  (28) أختهم دينا فيها فضحت اليت املدينة وبوا القتلى، على يعقوب بنو ودخل وخرجا (27) شخيم بيت
  ).اءهمونس صبيام، وسبوا احلقل يف ما وكل البيوت، يف ما وكل ومحريهم، وبقرهم، غنمهم،
 ظلـم  إىل وانظروا. بقلبها ووقع: قوله عليه يدل كما بشخيم وتعشقت زنت، أا يعقوب بنت دينا عصمة إىل فانظروا
 وظلمهـم  فخطـؤهم . أمواهلم مجيع وبوا وصبيام، نساءهم وسبوا كلهم، البلدة أهل ذكور قتلوا أم يعقوب، أبناء

 رد وما منهم، القصاص أخذ وما وقوعها، قبل الشنيعة احلركة هذه عن مينعهم مل أنه السالم عليه يعقوب وخطأ ظاهر،
 أن عليـه  فكان القصاص، وأخذ األشياء، هذه ورد منعهم، على قادر غري كان وإن املسلوبة، واألموال والصبيان النساء
 وجـع  يف كـانوا  مأ فرضنا ولو كلهم، البلدة أهل رجالن يقتل أن البعد كل يبعد أنه على الظلمة، هذه رفاقة يترك

  .اخلتان
  ).إسرائيل فسمع أبيه سرية بلها وضاجع روبيل، مضى: (هكذا التكوين سفر من والثالثني اخلامس الباب يف] 15[

 ال التعزيز، أو احلد أجرى ما أنه يعقوب وإىل أبيه، بزوجة زىن أنه السالم، عليه ليعقوب األكرب الولد روبيل إىل فانظروا
 مـن  يفهم كما بالنار، والزانية الزاين إحراق كان الوقت هذا يف الزنا حد أن والظاهر الزوجة، هذه على وال ابنه، على
 مصرح هو كما حياته آخر يف االبن هذا على ودعا التكوين، سفر من والثالثني الثامن الباب من والعشرين الرابعة اآلية

  .السفر هذا من واألربعني التاسع الباب يف به
 عرب وكان (7) ثامار امسها امرأة عري بكره ابنه زوج يهوذا وأن (6: التكوين سفر من والثالثني الثامن بالبا يف] 16[

 وأقـم  معها، وكن أخيك، امرأة على ادخل: أونان البنه يهوذا وقال (8) الرب فقتله الرب أيدي بني رديئاً يهوذا بكر
 زرعـاً  يكون لئال األرض على يفسد أخيه، امرأة إىل دخل إذا كان لغريه اخللف أن أونان علم فلما (9) ألخيك زرعاً
 يف أرملـة  اجلسي كنته لثامار يهوذا فقال (11) الرب وقتله ذلك، لفعله الرب أمام سوء منه ذلك فظهر (10) ألخيه
 14) غنمـه  ليجـز  متنـت  إىل صـاعداً  محوك ذا هو قائلني ثامار فاعلموا (13 اخل) ابين شيال يكرب حىت أبيك بيت

 ظـن  يهوذا رآها فلما (15 اخل) الطريق قارعة يف وجلست وتزينت، رداء وأخذت الترمل ثياب ثامار عنها طرحتف(
 أـا  يعلم مل ألنه إليك، أدخل دعيين هلا وقال عندها ودخل (16) تعرف لئال وجهها غطت قد كانت ألا زانية أا

: لـه  قالـت  وهي القطان، من ماعزاً جدياً لك أرسل أنا: اهل فقال (17) إيلّ تدخل حىت تعطيين ماذا: له فقالت. كنته
. بيـدك  اليت وعصاك وعمامتك، خامتك،: فقالت. رهناً أعطيك شيء أي: يهوذا فقال (18) ترسله حىت رهناً أعطين

) ترملـها  ثياب ولبست ورداءها، لبسها عنها وطرحت فمضت، وقامت (19) منه فحبلت عليها ودخل هلا، فأعطاها
 يهـوذا  فقـال . الزنـا  من حبلت قد ذا وهو كنتك ثامار زنت: قائلني يهوذا أخربوا أشهر ثالثة بعد كان فلما (24

 ملن فاعرف أنا، حبلت له، هذه الذي الرجل ِمن: قائلة محيها إىل أرسلت أخرجوها، هم وإذا (25) لتحرق أخرجوها
 مل ولكنـه  ابين، لشيال أعطها مل أين ملوضع مين ثرأك هي تربرت وقال يهوذا، فعرفها (26) والعصا والعمامة، اخلامت هو
 يـده  وأخـرج  سـبق  الواحد طلقها، فعند بطنها يف توأم وإذا الوالدة وقت دنا ملا وكان (27) ذلك بعد يعرفها يعد

 هـي : فقالـت  أخوه وخرج للوقت، إليه يده فهاضم (29) أوالً خيرج هذا: قائلة يده يف وربطته قرمزاً القابلة فأخذت
 فـدعت  القرمز، يده على الذي أخوه خرج ذلك وبعد (30) فارض امسه دعت ولذلك السياح، انقطع أجلك من املاذ
  ).زارح امسه



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

353

 حيث الكبري عمه رداءة من أشد الرداءة هذه  أكانت تبني مل ورداءته رديئاً لكونه عري قتل الرب أن: األول: أمور ههنا
 ومجيـع  أبيـه  رداءة ومن كلهم، البلدة أهل ذكور قتال حيث والوى عونمش اآلخرين عميه رداءة ومن أبيه، بزوجة زنا

 كانوا أهؤالء. موته بعد بزوجته زىن حيث أبيه رداءة ومن وأطفاهلا، نساءها وسبوا البلدة تلك أموال بوا حيث أعمامه
  .الرب فقتله للقتل قابالً عري وكان القتل وعدم للرأفة قابلني
 العـزل  أهذا. املذكورة اخلطيآت على وأباه أعمامه قتل وما املين، عزل خطأ على أونان لقت الرب أن العجب: والثاين

  .اخلطيآت هذه من ذنباً أشد
 هـذا  من يثبت مل بل الفاجرة، االمرأة هذه على وال العزيز الولد هذا على التعزيز وال احلد جير مل يعقوب أن: والثالث
 صدق شاهد التكوين سفر من واألربعون التاسع والباب يهوذا، من األمر هذا ألجل تنغص أنه آخر باب من وال الباب
 عما سكت بل عنه، صدر ما على يهوذا ذم وما عنهم، صدر ما على والوى ومشعون روبيل ذم حيث تكدره عدم على
  .أخوته على ورجحه كامالً دعاء له ودعا بليغاً مدحاً ومدحه عنه صدر

 الباب من الرب يف الفائقة البارة ونعمت البار نعم اللّه فسبحان الرب، بشدة صهرها هوذاي حقها يف شهد ثامار أن: والرابع
 ـذا  منه حصلت أو حبميها إال زنت وما زوجها أليب إال عورا تكشف مل حيث شديدة بارة تكون ال كيف املذكور

  .كاملني ابنني الواحد الزنا
 يف بـه  مـصرح  هو كما بالزنا حصل الذي فارض أوالد يف لهمك السالم عليهم وعيسى وسليمان داود أن: واخلامس

  .مىت إجنيل من األول الباب
 ومـا  زنـا،  ولدي كانا اللذين لوط كابين أبقامها بل الزنا، ولدي كوما مع وزارح فارض قتل ما اللّه أن: والسادس

  .االبن بزوجة الزنا من أشد الغري بامرأة زناال لعل أوريا، بامرأة بزناه  تولد الذي السالم عليه داود ولد قتل كما قتلهما
 اجلبـل  مـن  يهبط أن تأخر قد موسى أن الشعب ورأى (1: هكذا اخلروج سفر من والثالثني الثاين الباب يف] 17[

 من أصعدنا الذي الرجل هذا موسى أن أجل من أمامنا يسريون آهلة لنا فاجعل قم له وقالوا هارون إىل الشعب فاجتمع
 وبنـاتكن  وأبنـائكم  نسائكم آذان يف اليت الذهب قرطة انزعوا: هارون هلم فقال (2) أصابه ماذا ندري ال مصر أرض
 وقالوا سبيكاً عجالً وصريها منهم فأخذها (4) هارون إىل ا وأتوا آذام يف اليت األقرطة الشعب فرتع  (3)ا وائتوين

 عيد غداً وقال ونادى أمامه مذحباً بىن ذلك هارون نظر مافل (5) مصر أرض من أصعدوك الذين إسرائيل يا آهلتك هذه
 مـن  فظهـر ). يلعبون وقاموا ويشربون يأكلون الشعب وجلس مسلمة وذبائح وقوداً وقربوا بالغداة فقاموا (6) للرب
 بعبادته يلإسرائ بين وأمر العجل فعبد. للرب عيد غداً: وقال ونادى أمامه مذحباً وبىن عجالً صنع هارون أن العبارة هذه

  .رسول أنه شك وال وذبائح، وقوداً فقربوا
: 42 الـصفحة  يف 1842 سـنة  املطبوع احلق الدين بتحقيق املسمى كتابه من األول القسم يف امست القسيس كتب

. انتهى) املعينني من وسبعني وهارون موسى غري نيب بينهم يكن مل سلطان (إسرائيل بين بني أي) بينهم يكن مل أنه كما(
  .املسيحيني عند نيب هارون أن فظهر. انتهى) هلم نبياً ومعينيهما وهارون موسى غري يكن مل: (قال مث

 النـسخة،  هـذه  على الرد وكتبت 1842 سنة املطبوعة النسخة من العبارتني هاتني نقلت أين الناظر يعلم أن بد وال
 كتابه حرف الرد بعد القسيس هذا أن ومسعت النسخة، هذه على أيضاً االستفسار صاحب ورد املطاعن، تقليب ومسيته
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 أعلـم  فال مثله، امليزان نسخة يف احلق ميزان صاحب فعل كما البعض، وبدل البعض، يف ونقص املواضع بعض يف فزاد
 أيـضاً  نبوتـه  على تدل العتيق العهد وعبارات ال، أم احملرفة األخرية النسخة يف العبارتني هاتني ألقى القسيس هذا أن

 وأرميـاء  وأشـعيا  وداود يوشـع  نبوة األمر هذا ينايف ال كما نبوته، ينايف ال السالم عليه موسى لشريعة متبعاً وكونه
 الـسابعة  اآليـة  يف. السالم عليهم وعيسى موسى زمان بني ما كانوا الذين اإلسرائيلية، األنبياء من وغريهم وحزقيال
 بـه  وتلقى فمضى الربية إىل موسى وتلق اذهب هلارون الرب الفق: (هكذا اخلروج سفر من الرابع الباب من والعشرين

 هارون الرب كلم مث (8 اخل) هلارون الرب وقال (1: هكذا العدد سفر من عشر الثامن الباب ويف). وقبله اللّه جبل إىل
 الثاين الباب ويف. حقيقة املخاطب هو اآلخر إىل األول من الباب هذا ويف. اخل) هلارون الرب قال مث (20 اخل) له وقال

 ستة يف) هلما وقال وهارون موسى الرب وكلم: (العبارة هذه توجد عشر والتاسع عشر والسادس عشر والرابع والرابع
 وأوصـامها  وهـارون  موسـى  الرب فكلم: (هكذا اخلروج سفر من السادس الباب من عشر الثالثة اآلية ويف. مواضع

 اللّـه  أن العبـارات  هذه من فظهر). مصر من إسرائيل بين ليخرجا مصر ملك فرعون وإىل إسرائيل بين إىل وأرسلهما
 موسى أرسل كما وفرعون إسرائيل بين إىل وأرسله السالم، عليه موسى وبشركة منفرداً السالم عليه هارون إىل أوحى
 يـد  علـى  هاأكثر ظهر فرعون، مقابلة يف صدرت اليت املعجزات أن له يظهر اخلروج كتاب طالع ومن السالم، عليه

 العشرين اآلية يف به مصرح هو كما نبيئة أيضاً، السالم عليهما وهارون موسى أخت مرمي وكانت السالم، عليه هارون
 الـسادسة  واآلية. اخل) يدها يف دفاً هارون أخت النبيئة مرمي وأخذت: (هكذا اخلروج سفر من عشر اخلامس الباب من

 مـن  عـشر  الـسادسة  واآلية). انتخبه الذي وهارون عبده موسى أرسل: (اهكذ واخلامس املائة الزبور من والعشرون
 نبـوة  احلـق  ميزان صاحب فإنكار). الرب قديس وهارون املعسكر يف موسى واغضبوا: (هكذا والسادس املائة الزبور
  .بشيء ليس 1847 سنة املطبوع اإلشكال حبل املسمى كتابه من 105 الصفحة يف هارون

 تعبـدهم  وأبصر أخوته إىل خرج موسى شب ملا األيام تلك ويف (11: هكذا اخلروج سفر من الثاين الباب يف] 18[
 املـصري  فقتـل  أحداً ير فلم اجلانبني إىل فالتفت (12) العربانيني أخوته من رجالً يضرب مصر أهل من رجالً ورأى
  .املصري قومه بعصبية السالم عليه موسى فقتل). ودفنه

 الكـالم  فصيح برجل لست إين رب يا إليك أرغب موسى فقال (10: هكذا اخلروج سفر من الرابع الباب يف] 19[
 خلق الذي من الرب له فقال (11) اللسان وثقيل ألثغ إين عبدك خاطبت حني من وال أيضاً منه أول من وال أمس من
 مـا  وأعلمك فيك يف أكون وأنا فاذهب (12) أنا أليس واألعمى والبصري واألصم األخرس صنع من أو اإلنسان، فم

. اخل) موسى على الرب غضب فاشتد (24) ترسل أنت من ترسل أن رب يا إليك أرغب فقال هو فأما (13) تتكلم
  .الرب غضب عليه فاشتد مطمئناً، وجعله وعده الرب كان وقد النبوة، عن السالم عليه موسى فاستعفى

 وجوق العجل وأبصر احمللة من دنا فلما: (هكذا اخلروج سفر نم والثالثني الثاين الباب من عشر التاسعة اآلية يف] 20[
 اللّـه  عمـل  من كانا اللوحان وهذان). اجلبل أسفل يف فكسرمها يده من باللوحني ورمى موسى غضب فاشتد املغنيني
 الحص اللذين اللوحني ألن مثلهما، ذلك بعد حيصل ومل خطأ، فكسرمها الباب، هذا يف به مصرح هو كما اللّه، وخط
  .اخلروج سفر من والثالثني الرابع الباب يف به مصرح هو كما خطه، ومن موسى عمل من كانا بعدمها
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 مل إنكمـا  أجـل  من وهارون ملوسى الرب وقال: (هكذا العدد سفر من العشرين الباب من عشر الثانية اآلية] 21[
 ويف). هلـم  وهبت اليت األرض إىل اجلماعة هذ أنتما تدخالن ال ذلك أجل من إسرائيل، بين قدام وتقدساين تصدقاين

 اجلبـل  هذا ارق (49) له وقال اليوم ذلك يف موسى الرب وكلم (48: هكذا االستثناء سفر من والثالثني الثاين الباب
 لـبين  أعطيها أنا اليت كنعان أرض إىل انظر مث أرحياء، تلقاء مواب أرض يف الذي  نابو جبل إىل اازاة جبل وهو عربمي

 الطـور  هور يف هارون أخوك مات كما شعوبك، إىل وجيتمع إليه تصعد الذي (50) اجلبل يف مت مث لريثوها إسرائيل
 بـين  يف تطهراين ومل صني برية قادس يف اخلصام ماء عند إسرائيل بين يف عصيتماين أنكما على (51) شعبه إىل واجتمع
 هـاتني  ففـي ). تدخلها فال أنت وأما تلقائها، من إسرائيل بين أعطيها أنا اليت األرض إىل ستنظر فإنك (52) إسرائيل
 األرض يف الـدخول  عـن  حمـرومني  صارا حبيث السالم عليهما وهارون موسى عن اخلطأ بصدور تصريح العبارتني
  .عصيتماين وإنكما وتقدساين تصدقاين مل إنكما: زاجراً اللّه قال وقد املقدسة،

 شوارق، وادي أهل من كانت اليت دليلي امسها امرأة تعشق مث غزة، يف كانت نية،زا بامرأة الرسول مشسون زىن] 22[
 كثـر  على هو يقدر وال ويوثقونه، عليه الفلسطانيون يقدر كيف تسأله، أن فلسطني كفار فأمرها إليها، يدخل وكان

 ليس وقلبك حتبين أنك ولتق كيف الفاجرة هذه له فقالت مرات، ثالث فكذب فسألته. اجلزيلة العطية ووعدوا الوثاق،
 شـعر  حلقـوا  إن: وقال شيء، كل على فأطلعها كثرية أياماً بكالمها عليه وضيقت دفعات، ثالث كذبتين وقد معي
 فلـسطني،  أهـل  رؤسـاء  فدعت قلبه يف ما أظهر قد أنه رأت فلما. الناس من كواحد وصرت قويت عين زالت رأسي
 يف وحبسوه عينيه وقلعوا فأسروه قوته، عنه فزالت. رأسه شعر خصال سبع فحلق احلالق ودعت ركبتها، على وأنامته

 علـى  وتدل نيب ومشسون القضاة سفر من عشر السادس الباب يف ا مصرح القصة وهذه. هناك استشهد مث السجن،
 مـن  19 و 18 و 14 واآليـة  عشر، الرابع الباب من 19 و 6 واآلية. عشر الثالث الباب من 25 و 5 اآلية نبوته
  .العربانية الرسالة من عشر احلادي الباب من والثالثون الثانية واآلية املذكور، السفر من عشر اخلامس الباب

 إسـرائيل،  ملـك  شاوول خوف من فر ملا داود، حال يف األول صموئيل سفر من والعشرين احلادي الباب يف] 23[
 داود إتيـان  من أخيملك فتعجب احلرب، أخيملك بانو إىل داود وأتى (1: هكذا الكاهن أخيملك عند نوبا إىل ووصل
 يعلـم  ال يل وقال بشيء أمرين امللك إن الكاهن ألخيملك داود فقال (2) أحد معك وليس وحدك جئت ملاذا له وقال
 أو يدك حتت شيء كان إن واآلن (3) وذلك املوضع ذلك هلم فرضت فقد الفتيان فأما وأمرتك، أبعثك فيما ذا أحد

 يدك حتت أهنا إلخيملك داود وقال (8) اخل القدس خبز اخلبز وأعطاه (6) وجدت مهما أو إيل فادفع خلبزا من مخسة
 بعـد  كـذباً  السالم عليه داود فكذب). مسرعاً امللك أمر كان ألن معي، آخذ مل وحربيت سيفي ألن حربة، أو سيف

 ونـساءهم  ذكـورهم  كلـهم،  نوبا أهل قتل إسرائيل بين ملك السفاك شاوول أن الكذب هذا مثرة وصارت كذب،
 ابـن  احلادثـة  هـذه  يف وجنـا  كاهناً، ومثانون مخسة احلادثة هذه يف وقتل واحلمر، والغنم البقر من ودوام وأطفاهلم
 كما كلهم، بيتك أهل لقتل سبب بأين السالم عليه داود وأقر. السالم عليه داود إىل ووصل وفر ابيثار، امسه إلخيملك

  .املذكور السفر من والعشرين الثاين الباب يف به مصرح هو
 على يتمشى الظهر بعد فراشه من السالم عليه داود قام: (هكذا الثاين صموئيل سفر من عشر احلادي الباب يف] 24[

 االمـرأة  عن وسأل السالم عليه داود فأرسل جداً، مجيلة وكانت سطحها على تغتسل امرأة فأبصر ملكه، جملس سطح
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 وأخربتـه  فحبلـت  بيتـها  إىل رجعت مث معها، ونام وأخذها رسالً داود فأرسل أوريا، امرأة شباع بنت اإ له وقالوا
 داود وسـأل  أوريا، يواب فأرسل أوريا، إىل أرسل: له قائالً يواب إىل السالم عليه داود فأرسل. حبلت قد إين وقالت

 بباب فرقد أوريا فخرج. بيتك إىل انزل: قال مث احلرب، وعن الشعب سالمة وعن يواب سالمة عن أوريا السالم عليه
 مل ملـاذا : السالم عليه داود فقال. بيته إىل يرتل مل أوريا أن السالم، عليه داود وأخربوا بيته، إىل ينحدر ومل امللك بيت

 أنطلـق  وأنا القفر يف سيدي وعبيد يواب وسيدي اخليام يف ويهوذا وإسرائيل اللّه تابوت: أوريا فقال. بيتك إىل تنحدر
 اليوم أقم: السالم عليه داود وقال. هذا أفعل ال أين نفسك وحياة وحياتك ال امرأيت، مع وأنام وأشرب وآكل بييت إىل

 ليأكل السالم عليه داود داعه اآلخر اليوم ويف اليوم، ذلك أورشليم يف أوريا وبقي. أرسلك الغد كان وإذا ههنا، أيضاً
 الـصباح  كان فلما بيته، إىل ينحدر ومل سيده عبيد جانب على مكانه فنام املساء توق وخرج فسكره، ويشرب قدامه
 احلـرب  اشتبك وإذا احلرب، أول يف أوريا صريوا وقال أوريا بيد وأرسلها يواب، إىل صحيفة السالم عليه داود كتب

 هناك، الشجعان الرجال أن يعلم الذي املكان يف أوريا أقام القرية حول يواب نزل فلما ليقتل، وحده واتركوه ارجعوا
 إىل يـواب  وأرسـل  فمات، وأوريا السالم عليه داود عبيد من قوم الشعب من فسقط يواب فقاتلوا القرية أهل فخرج
 داود أرسـل  مناحتـها،  انقضت فلما عليه، فناحت مات قد زوجها أن أوريا امرأة ومسعت وأخربه، السالم عليه داود
. ملخصاً انتهى) الرب أمام داود فعل الذي الفعل هذا وساء ابناً، له وولدت امرأة له صارتو بيته فأدخلها السالم عليه
 وملاذا (9: هكذا السالم عليهما النيب ناثان لسان على لداود الرب حكم الثاين صموئيل سفر من عشر الثاين الباب ويف

 بسيف وقتلته امرأة لك أخذا وامرأته احلرب يف احليتاين أوريا وقتلت عيين أمام القبيح وارتكبت الرب بوصية أزريت
 داود عـن  فصدر) ميوت موتاً لك ولد الذي فاالبن الفعلة ذه الرب أعداك بك أمشت ألنك ولكن (14) عمون بين

  :خطيئات مثانية
 فقـد  شتهيهالي امرأة إىل ينظر من كل أن السالم عليه عيسى قال وقد الشهوة، بنظر أجنبية امرأة إىل نظر أنه) األوىل(

  .مىت إجنيل من اخلامس الباب يف به مصرح هو كما قلبه، يف ا زىن
 كما. املشهورة العشرة األحكام ومن قطعية، الزنا وحرمة ا، وزىن طلبها بل الشهوة، نظر على اكتفى ما أنه) والثانية(

  .تزن ال التوراة يف اللّه قال
 العـشرة  األحكام يف به مصرح هو كما آخر وذنب الزنا، أنواع أشد ذاوه اجلار، بزوجة كان الزنا هذا أن) والثالثة(

  .املشهورة
 األحبار سفر من العشرين الباب من العاشرة واآلية. االمرأة هذه على وال نفسه، على ال الزنا حد أجرى ما) والرابعة(

 سـفر  من والعشرين الثاين الباب من شرونوالع الثانية واآلية). والزانية الزاين، فليقتل رجل هلا بامرأة زىن ومن: (هكذا
  ).إسرائيل من الشر وارفع والزانية، الزاين ميوتان فكالمها غريه امرأة مع رجل اضطجع إن: (هكذا االستثناء

 أن السالم عليه داود غرض وجل بيته، إىل يذهب أن وأمره املعسكر، من أوريا طلب السالم عليه داود أن) واخلامسة(
 فأقامـه  يـروح،  ال أنه وحلف ديانته، ألجل يذهب مل وملا. أوريا إىل منسوباً احلبل هذا ويكون ستراً، عيبه على يلقي
 هـذه  يف يرح مل لكنه اخلمار، حالة يف بيته إىل لريوح الكثري اخلمر يسقي سكران وجعله الثاين، اليوم السالم عليه داود
 حـال  العزيز اللّه فسبحان. وعقالً شرعاً له جائزة كانت اليت ميلةاجل زوجته إىل يلتفت ومل لديانته، مراعياً أيضاً احلالة
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 ارتكـاب  يف اإلسـرائيلية  األنبياء ديانة وحال هكذا، الديانة ألجل اجلائز األمر ترك يف الكتاب أهل عند العوام ديانة
  .هكذا الفواحش

 عمون، بين بسيف فقتله قتله، على السالم عليه داود عزم أوريا، إسكار على مقصوده مثرة حتصل مل ملا أنه) والسادسة(
  ).الزكي البار تقتل ال: (اخلروج سفر من والعشرين الثالث الباب من السابعة اآلية ويف

  .السالم عليه النيب ناثان يعاتبه مل ما يتب ومل خطأه، على يتنبه مل أنه) والسابعة(
 وبـات  وصام عافيته، ألجل دعا هذا ومع ميوت، بالزنا تولد الذي الولد هذا بأن اللّه حكم إليه وصل قد أنه) والثامنة (

  .األرض على
 أخرجي، هلا قال مث قهراً بثامار زىن لداود األكرب الولد محنون أن الثاين، صموئيل سفر من عشر الثالث الباب يف] 25[

 هـذه  الـسالم  عليه داود ومسع صارخة، فخرجت خلفها الباب وأغلق فأخرجها، خادمه أمر اخلروج عن امتنعت وملا
 عليـه  داود بن شالوم أليب أختاً هذه ثامار وكانت لثامار، وال له حملبته شيئاً حلمنون يقل مل لكنه عليه، وشقت األمور،
  .قتله عليه قدر وملا قتله، على وعزم محنون، أبيشالوم بغض ولذلك يقيناً، السالم

 على خيمة ألبيشالوم فضربوا: (هكذا الثاين صموئيل سفر نم عشر السادس الباب من والعشرين الثانية اآلية يف] 26[
 من ألفاً عشرون احملاربة تلك يف قتل حىت األب أبيشالوم حارب مث) إسرائيل مجيع جتاه أبيه سراري على ودخل السطح،

 عليه ليعقوب األكرب الولد روبيل فاق هذا السالم عليه داود فابن عشر، الثامن الباب يف به مصرح هو كما إسرائيل بين
  :أوجه بثالثة السالم

  .واحدة بسرية زىن فإنه روبيل خبالف أبيه سراري جبميع زىن أنه) األول(
  .خفية زىن فإنه روبيل خبالف عالنية إسرائيل مجيع جتاه زىن أنه) والثاين(
 هـذا  عـن  األمور هذه صدور مع السالم عليه وداود. إسرائيل بين من ألفاً عشرون قتل حىت أباه حارب أنه) والثالث(

 مسع وملا السوء، اخللف هذا وقتل أمره، خالف يواب لكن أحد، يقتله ال أن العسكر رؤساء وصى كان السوء، اخللف
 أوالد عـن  صـدرت  لو أمثاهلا ألن األمور  هذه من أتعجب ال وأنا. عليه وحزن شديداً، بكاًء بكى السالم عليه داود

 وهو الرب، بعدل كان أبيه بسراري زناه ان أتعجب بل املقدسة، كتبهم حكم على ةعجيب ليست األنبياء، بل األنبياء،
 الباب يف. أوريا بامرأة السالم عليه داود زىن ملا السالم عليه النيب ناثان لسان على وعده كان ألنه الزاين، هذا هيج كان
 نـساءك  وآخـذ  بيتـك،  من شراً عليك مثري أنا ذا هو الرب يقول ما فهذا(11: هكذا املذكور السفر من عشر الثاين

 هـذا  أجعـل  وأنا خفياً، هذا فعلت أنت فإنك (12) الشمس هذه عيان نسائك مع فينضجع صاحبك فأعطي عيانك
  .وعد مبا اللّه فوىف) الشمس ومقابل إسرائيل، مجيع أمام الكالم

 وابنة غريبة، كثرية نساء أحب قد امللك سليمان وكان (1: هكذا األول امللوك سفر من عشر احلادي الباب يف] 27[
 2) احليثانيني بنات ومن الصيدانيني، بنات ومن أدوم، بنات ومن عمون، بنات ومن املوابيني، بنات من ونساء فرعون،

 وهـؤالء  آهلتكم، إىل قلوبكم مييلوا لئال إليكم يدخلوا وال إليهم، تدخلوا ال إسرائيل لبين الرب قال الذين الشعوب من(
 كـان  فلما (4) قلبه نساءه وأغوت سرية، وثلثمائة حرة، امرأة سبعمائة له وصار (3) شديد حبب سليمان م التصق

 سـليمان  وتبـع  (5) أبيـه  داود قلب مثل ربه للّه سليماً قلبه يكن ومل أخر، آهلة إىل نساءه أغوت سليمان كرب عند
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 مثـل  الرب يتبع أن يتم ومل الرب أمام القبح نسليما وارتكب (6) عمون بين صنم وملكوم الصيدانيني إله عستروت
 8) عمـون  بين وثن ومللكوم أورشليم، قدام الذي اجلبل يف مواب صنم لكاموش نصبة سليمان نصب مث (7) أبيه داود

 عن قلبه مال حيث سليمان على الرب فغضب (9) آلهلتهن ويذحبن يبخرن، وهن الغرباء، نسائه جلميع صنع وكذلك(
) الـرب  به أمره ما حيفظ ومل الغرباء، آهلة يتبع ال أن الكالم هذا عن واه (10) مرتني له ظهر الذي ئيلإسرا إله الرب
 ملكـك،  شـقاً  أشق ن، أمرتك اليت ووصاياي عهدي حتفظ ومل الفعل، هذا فعلت إنك: لسليمان الرب فقال (11

  :خطيئات مخس السالم عليه سليمان عن فصدر). عبدك إىل وأصريه
 الرجم، املوسوية الشريعة يف املرتد وجزاء. اللّه إىل التوجه حني هو الذي عمره، آخر يف ارتد أنه أعظمها وهي) ىلاألو(

 مـن  يعلـم  وال االستثناء، سفر من عشر والسابع عشر، الثالث الباب يف به مصرح هو كما معجزات ذا نبياً كان ولو
 عبـدة  بقتـل  السالم عليه موسى أمر ملا مقبولة، املرتد توبة كان وول املرتد، توبة يقبل أنه التوراة، مواضع من موضع

  .عبادته خطأ على رجل ألف وعشرين ثالثة قتل حىت العجل،
 وكسر جنسها، حىت سنة مئتني باقية كانت املعابد وهذه أورشليم، قدام اجلبل يف لألصنام العالية املعابد بىن أنه) والثانية(

 هـو  كما سنة، وثالثني ثلثمائة من بأزيد السالم عليه سليمان موت بعد عهده، يف هوذاي ملك آمون بن يوسنا األصنام
  .الثاين امللوك سفر من والعشرين الثالث الباب يف به مصرح

: هكذا االستثناء من السابع الباب يف م، االلتصاق من منع اللّه كان اليت الشعوب، سفر من نساء تزوج أنه) والثالثة(
  ).البنك ابنته تتخذ وال البنه، ابنتك تعط فال زجية هممع جتعل وال(
 عشر السابعة اآلية يف إسرائيل بين سلطان يكون من على حمرمة األزواج كثرة كانت وقد امرأة، ألف تزوج) والرابعة(

  ).نفسه خيدعن لئال نساؤه تكثر وال: (هكذا االستثناء سفر من عشر السابع الباب من
 يـذبح  من: (اخلروج سفر من والعشرين الثاين الباب يف صرح وقد لألوثان، ويذحبن يبخرن نك نساءه أن) واخلامسة(

 البـاب  يف بـه  مصرح هو ما على واجباً رمجهن فكان قلبه، أغوين أن وأيضاً واجباً، قتلهن فكان). فليقتل لألوثان
  .حياته آخر إىل احلدود عليهم أجرى ما وهو االستثناء، سفر من عشر الثالث

 أزيد مداهنة فأية بيتهما أهل على وال أنفسهما، على التوراة حدود أجريا ما السالم عليهما وسليمان داود أن العجبف
 مـن  السالم عليه سليمان توبة تثبت ومل. فقط املفلوكني املساكني على لإلجراء اللّه فرضها اليت احلدود أهذه هذا، من

 وضـعها  اليت األصنام وكسر بناها، اليت املعابد هلدم تاب لو ألنه توبته معد الظاهر بل العتيق، العهد مواضع من موضع
 الرجم، إال ليس التوراة يف املرتد حكم ألن نافعة كانت ما توبته أن على. املغويات النساء تلك ورجم املعابد، تلك يف

 آدم توبـة  مـن  1847 نةس املطبوعة احلياة طريق من واخلمسني اخلامسة الصفحة يف احلق ميزان صاحب ادعى وما
  .صرف وكذب حبت فادعاء السالم، عليهما وسليمان

 وخـدع  الوحي، تبليغ يف كذب أيل بيت يف كان الذي النيب أن الكتاب مقدمة من السابع األمر يف عرفت قد] 28[
  .وأهلكه الرب غضب يف وألقاه املسكني، اللّه رجل

 إىل وأتـوا  (10: هكذا املشهور السفاك إسرائيل ملك شاوول حق يف األول صموئيل سفر من العاشر الباب يف] 29[
 أمـس،  من يعرفونه الذين نظره وحينما (11) بينهم فتنبأ الرب روح عليه وحل استقبله، األنبياء من صف وإذا الرابية
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 يف شـاوول  قـيس  ابن أصاب الذي هذا ما: لصاحبه منهم امرئ كل قال متنيب، األنبياء مع هو فإذا األمس من وقبل
 13) األنبيـاء  يف شـاوول  أيضاً هل مثالً صار هذا أجل من أبوهم من: وقالوا البعض بعضهم فأجاب (12) األنبياء

  ).اخلضرية إىل فأتى تنيبء مما وفرغ(
  هـذا  مسع حني شاوول على اللّه روح فاستقام: (هكذا األول صموئيل سفر من عشر احلادي الباب من السادسة واآلية
  ).جداً غضبه واحتمى القول،

  .املستقبلة احلاالت عن خيرب وكان القدس، بروح مستفيضاً كان شاوول أن العبارات هذه من يعلم
  ).الرب بأمر يعذبه ردي روح وصار شاوول من اللّه روح وابتعد: (املذكور السفر من عشر السادس الباب ويف

  .الشيطان روح عليه وتسلط ه،اللّ روح عنه فابتعد النبوة درجة عن سقط النيب هذا أن منه ويعلم
 أيـضاً  عليـه  وحلت الرامة، يف اليت نويت إىل شاوول فانطلق (23: هكذا املذكور السفر من عشر التاسع الباب ويف
 صموئيل، أمام أيضاً هو وتنبا ثيابه هو وخلع (24) الرامة يف نويت إىل األمر انتهى حىت ويتنبأ يسري فجعل الرب، روح

  ).األنبياء يف شاوول هل مثالً فصار كلها، تلك وليلته كله ذلك اره عريان وسقط
 حبيـث  قويـاً،  نزوالً القدس روح عليه ونزل أخرى، مرة العليا الدرجة هذه النبوة درجة عن الساقط النيب هلذا فحصل

 جممع كان والرمحاين، ينالشيطا الروح بني اجلامع النيب فهذا بليلته، يوماً احلالة هذه على وكان عرياناً، وصار ثيابه رمى
  .املذكور السفر يف وعتوه ظلمه حال فلينظر شاء فمن العجاب،

 كمـا  الكرامات، صاحب عنة، وممتلئاً القدس، بروح مستفيضاً وكان احلواريني، أحد كان األسخريوطي يهوذا] 30[
 بطمع اليهود بأيدي السالم عليه ىعيس وسلم بدنياه، دينه باع النيب وهذا مىت، إجنيل من العاشر الباب يف به مصرح هو

 حقه يف يوحنا وشهد مىت، إجنيل من والعشرين السابع الباب يف به مصرح هو كما ومات، نفسه خنق مث درمهاً، ثالثني
 هـذا  مثل النيب أيكون. فيه يلقى ما حيمل وكان عنده، الكيس وكان سارقاً، كان أنه  إجنيله من عشر الثاين الباب يف

  .بدنياه دينه عالبائ السارق
 أخذ اليت الليلة يف السالم، عليهم اإلسرائيلية األنبياء وسائر موسى من أفضل زعمهم يف هم الذين احلواريون فر] 31[

 عنـهم  صـدر  إن األمر هذا أن قيل وإن عظيم، ذنب وهذا األعداء، أيدي يف وتركوه السالم عليه عيسى فيها اليهود
 عليـه  عيسى أن وهو األشياء، أسهل كان هو آخر، شيء يف هلم فالعذر هذا سلم لو: أقول. طبعي أمر واجلنب جلبنهم،
 تقـدم  مث معـي،  واسهروا ههنا امكثوا جداً، حزينة نفسي إن هلم وقال الليلة، هذه يف االضطراب غاية يف كان السالم
 اسـهروا  واحـدة،  سـاعة  معي تسهروا أن قدرمت ما أهكذا لبطرس فقال نياماً، فوجدهم إليهم جاء مث للصالة، قليالً

. واسـترحيوا  ناموا هلم وقال تالميذه إىل جاء مث ومضى فتركهم نياماً فوجدهم جاء مث للصالة ثانية مرة فمضى. وصلوا
 أن تـرى  أال األمـر،  هذا فعلوا ملا ما حمبة هلم كان ولو. مىت إجنيل من والعشرين السادس الباب يف به مصرح هو كما

 ينـامون  ال ليلة، يف الشديد املرض أو االضطراب، غاية يف أقارم من قريب أو مقتداهم كان إذا الدنيا أهل من العصاة
  .الناس أفسق كانوا ولو الليلة تلك يف
 كـان  وإن كاتلك، فرقة ادعاء على السالم عليه عيسى وخليفة احلواريني، رئيس هو الذي احلواري بطرس أن] 32[

 الـسالم،  عليه عيسى أخذوا ملا اليهود بأن الفضل له حصل لكنه الباقني، احلواريني مع املتقدم األمر يف األقدام متساوي



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

360

 فـأنكر . اجلليلي يسوع مع كنت وأنت: قائلة جارية فجاءت الدار خارج فجلس الكهنة، رئيس دار إىل بعيد من تبعه
 هذا أعرف لست إين يقسم ضاًأي فأنكر. الناصري يسوع مع كان هذا هناك، للذين وقالت أخرى رأى مث اجلميع، قدام

. الرجل هذا أعرف ال إين: وحيلف يلعن حينئذ فابتدأ منهم، أيضاً أنت حقاً لبطرس وقالوا القيام جاء قليل وبعد الرجل،
 هو كما مرات ثالث تنكرين الديك يصيح أن قبل إنك السالم، عليه عيسى كالم بطرس فتذكر الديك، صاح وللوقت
 معثرة أنت شيطان يا عين اذهب: له السالم عليه املسيح قال وقد. مىت إجنيل من والعشرين سالساد الباب يف به مصرح

 مقدسهم وكتب. مىت إجنيل من عشر السادس الباب يف به مصرح هو كما للناس، مبا تم لكن للّه، مبا تم ال ألنك يل
 ألنـه  مواجهة قاومته أنطاكية، إىل بطرس أتى ملا ولكن (11: هكذا غالطية أهل إىل رسالته من الثاين الباب يف بولس
 نفـسه  ويفـرز  يؤخر كان أتوا ملا ولكن األمم، مع يأكل كان يعقوب عند من قوم أتى ما قبل ألنه (12) ملوماً كان

 لكن (14) ريائهم إىل انقاد أيضاً برنابا أن حىت أيضاً اليهود باقي معه ورأى (13) اخلتان أهل من هم الذين من خائفاً
 أمميـاً،  تعيش يهودي وأنت كنت إن اجلميع قدام لبطرس قلت اإلجنيل، حق حسب باستقامة يسلكون ال أم رأيت امل

 يقول ما يدري ال األوقات بعض يف لكنه القول، يف احلواريني على يتقدم بطرس وكان). يتهودوا أن األمم تلزم فلماذا
 عـشرة  الـثالث  كتاب من الثانية الرسالة ويف لوقا، إجنيل من تاسعال الباب من والثالثني الثالثة اآلية يف به صرح كما

). واملخالفة التجرب داء شديداً به كان إنه يقول اآلباء أحد أن: (60 الصفحة يف بريوت يف 1849 سنة املطبوعة رسالة
ـ  ضعيفاً كان أنه الذهب فم يقول: (61 الصفحة يف مث مىت يف 83 و 82 مقاله الذهب فم يوحنا  العقـل،  لمتخلخ

 أن يعـرف  وتـارة  أحيانـاً،  ويشك أحياناً يؤمن كان ألنه ثابت غري كان أنه: بطرس عن يقول اغوستينوس والقديس
 انتـهى ) شـيطان  يا له يقول وأخرى لك، طوىب مرة له يقول املسيح وكان ميوت، أن خياف وتارة مائت، غري املسيح
  .بلفظه
 فماذا. علمت كما موسى من األفضل حال كان فإذا اإلسرائيلية، نبياءاأل وسائر موسى من أفضل عندهم احلواري فهذا
  .املفضولني حق يف يعتقد

 يوحنا، إجنيل من عشر احلادي الباب من واخلمسني احلادية اآلية يف يوحنا بشهادة نبياً قيافا الكهنة رئيس كان] 33 [
 أجل من لكن نفسه، من هذا يقل ومل: (هكذا 1844 وسنة 1841 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف قيافا حق يف قوله
 وهذا نبوته، على يدل تنبأ فقوله). األمة بدل ميوت أن مزمعاً كان يسوع أن فتنبأ السنة، تلك يف الكهنة عظيم كان أنه
 واجـب  السالم عليه فعيسى واإلهلام، بالنبوة األمور هذه كانت فلو وأهانه، وكفره السالم، عليه عيسى بقتل أفىت النيب
 الـذنوب  أن وأقـول  القدر هذا على وأكتفي. هذه من أكرب ذنب فأي الشيطان، بإغواء كانت وإن. باللّه والعياذ الرد

 يعترضـوا  أن يستحيون أفال أنبيائهم، نبوة يف الذنوب هذه تقدح ومل العهدين، كتب يف ا مصرح وأمثاهلا، املذكورة
  .يفةخف أمور يف وسلم عليه اللّه صلى) حممد (على
  :وأقول عنها واجلواب مطاعنهم نقل يف أشرع فاآلن هذا عرفت وإذا

 مموهـة،  عجيبـة  بتقريـرات  رسائلهم يف ويقررونه زعمهم، يف املطاعن أعظم من وهو اجلهاد، مطعن) األول املطعن(
  :مخسة أموراً اجلواب حترير قبل أمهد وأنا الصرف، العناد منشؤها
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 يف والعصاة الكفار يعاقب وقد العصيان يبغض وكذا يقيناً، اآلخرة يف عليه وجيازي كفرال يبغض اللّه أن) األول األمر(
 السفينة أهل غري حياة ذي كل أهلك فإنه السالم، عليه نوح عهد يف عموماً باإلغراق تارة الكفار فيعاقب أيضاً، الدنيا

 بـاإلهالك  وتـارة  وجنوده، فرعون غرقأ حيث السالم عليه موسى عهد يف كما خصوصاً، باإلغراق وتارة بالطوفان،
 هـو  كما مصر، من فيها إسرائيل بنو خرج ليلة يف مصر أهل من ويمة إنسان لكل األوالد أكرب أهلك كما مفاجأة،
 عهد يف كما املدن، وقلب السماء، من والنار الكربيت بإمطار وتارة اخلروج، سفر من عشر الثاين الباب يف به مصرح
 بـإهالكهم  وتـارة  املـدن،  وقلـب  والنار الكربيت بإمطار ونواحيهما وعمورة سادوم أهلك فإنه السالم، عليه لوط

 وتـارة  األول، صـموئيل  سفر من اخلامس الباب يف به مصرح هو كما بالبواسري، األسدوديني أهلك كما باألمراض،
 ومخـسة  مائـة  واحـدة  ليلة يف منهم فقتل ملكاً، أرسل حيث اآلثوريني، بعسكر فعل كما إلهالكهم، امللك بإرسال
 كمـا  ومتبعـيهم،  األنبيـاء  جبهاد وتارة الثاين، امللوك سفر من عشر التاسع الباب يف به مصرح هو كما ألفاً، ومثانني
 ملـا  وغريهم وأبريم وداثان قورح أهلك كما والنار، باخلسف تارة أيضاً العصاة يعاقب وكذا الثاين، األمر يف ستعرف
 نار خرجت مث وأثقاهلم، وأوالدهم ونسائهم وأبريم وداثان قورح وابتلعت األرض فانفلقت لسالم،ا عليه موسى خالفوا
 كمـا  مفاجأة باإلهالك وتارة. العدد سفر من عشر السادس الباب يف به مصرح هو كما رجالً ومخسني مائتني فأكلت
 بـني  السالم عليه هارون يقم مل ولو غريه،و قورح هالك غد يف إسرائيل بنو خالف ملا وسبعمائة ألفاً عشر أربعة أهلك
. املـذكور  البـاب  يف به مصرح هو كما اليوم، هذا يف الرب بغضب الكل هللك للقوم، يستغفر ومل واألحياء، املوتى
 البـاب  يف به مصرح هو كما اللّه، تابوت رأوا أم على الشمس بيت أهل من رجالً وسبعني ألفاً مخسني أهلك وكما

 مرة السالم عليه موسى خالفوا ملا إسرائيل بين أن كما املؤذية، احليات بإرسال وتارة. األول صموئيل رسف من السادس
 الرابـع  البـاب  يف بـه  مصرح هو كما منهم كثري فمات تلدغهم، فجعلت املؤذية، احليات عليهم اللّه أرسل أخرى،

 بـين  عد السالم عليه داود أن على واحد، يوم يف ألفاً سبعني أهلك كما امللك بإرسال وتارة. العدد سفر من والعشرين
 يف والعـصاة  الكفـار  يعاقب ال وقد. الثاين صموئيل سفر من والعشرين الرابع الباب يف به مصرح هو كما إسرائيل،

. هاللّ تابوت ومن اإلسرائيلية، األنبياء وسائر موسى من أفضل  كانوا املسيحيني زعم على احلواريني أن ترى أال. الدنيا
 الـذي  املـشرك،  الظامل نريو وقتل. السالم عليهم وموسى ولوط نوح عهد كفار من أسوأ املسيحيني عند قاتليهم وأن
 الكفـار  أكثر وكذا. القتل أنواع بأشد املسيحيني من وكثرياً وبولس وزوجته احلواري بطرس الروم، ملوك ملك كان

 وال أوالدهـم،  أكرب بقتل وال املدن، وقلب والنار الكربيت بإمطار وال باإلغراق اللّه أهلكهم وما. وتابعيهم احلواريني
  .آخر بوجه وال احليات، بإرسال وال امللك، بإرسال وال باألمراض بابتالئهم

 األمـور  هذه ختتص وال. أمواهلم وبوا وذراريهم، نسائهم وسبوا الكفار قتلوا أيضاً السابقني األنبياء أن) الثاين األمر(
 إيـراد  على أكتفي كثرية شواهد وله. العهدين كتب طالع من على خيفى ال كما. وسلم عليه اللّه صلى مدحم بشريعة
  .بعضها

 فإذا (11) الصلح إىل أوالً ادعهم لتقاتلها قرية من دنوت وإذا (10: هكذا االستثناء كتاب من العشرين الباب يف -1
 تعمـل  ترد مل وإن (12) اجلزية يعطونك عبيداً لك كونونوي خيلص ا الذي الشعب فكل األبواب لك وفتحت قبلت
 الـذكر  جنس من ا من مجيع اقتل بيدك إهلك الرب سلمها وإذا (13) أنت فقاتلها معك بالقتال وتبتدئ عهداً معك
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 من وكل بأسرها الغنيمة للعسكر واقسم غريهم، القرية يف كان وما والدواب واألطفال النساء دون (14) السيف بفم
 اليت القرى هذه من وليست جداً منك البعيدة القرى بكل فافعل وهكذا (15) إهلك الرب يعطيك الذي أعدائك سلب

 كلهم إهالكاً أهلكهم ولكن (17) البتة نفساً منها تستحي فال إياها أنت تعطى اليت القرى فأما (16) مرياثاً ستأخذها
 العبارة هذه من فظهر). إهلك الرب أوصاك كما واليابوسي واييواحل والفرزي والكنعاين واألموري احليثي السيف حبد
 حبد يقتل أن واليابوسيني، واحلوايني والفرزيني والكنعانيني واألموريني احليثانيني أعين الست، القبائل  حق يف أمر اللّه أن

 بـه  رضـوا  فإن الصلح، ىلإ أوالً يدعوا أن عداهم، فيما وأمر. وأطفاهلم وإناثهم ذكورهم منهم حياة ذي كل السيف
 ويسيب بالسيف منهم ذكر كل يقتل عليهم، الظفر حصل فإذا حياربوا، يرضوا مل وإن فيها، اجلزية وأداء اإلطاعة وقبلوا

 قـرى  من بعيدة هي اليت القرى بكل يفعل وهكذا ااهدين، على وتقسم وأمواهلم، دوام وينهب وأطفاهلم، نساؤهم
 وخلفـاً  سلفاً اإلسالمية العلماء نقلها وقد الواهية، تقريرام عن جوام من تكفي الواحدة ةالعبار وهذه. الست األمم

  .بالتأويل وال بالتسليم ال عنها جييبونه وال املخالف، كالم يف يروها مل كأم عنها يسكتون لكنهم مقابلتهم يف
 األمـوريني  علـى  فيـدخلونك  أمامك كيمال وينطلق (23: هكذا اخلروج سفر من والعشرين الثالث الباب يف -2

 تعبـدها،  وال آلهلتهم تسجدن ال (24) أخرجهم أنا الذين واليابوسانيني واحلوايني والكنعانيني والفرزانيني واحليثانيني
  ).أوثام واكسر ختريباُ خرم ولكن كأعماهلم، تعمل وال
 تلـك  سـكان  البتة تعاهد أن فاحذر (12: هكذا تالس األمم حق يف اخلروج سفر من والثالثني الرابع الباب يف -3

  ).أنساكهم واقطع أصنامهم وكسر مذاحم اهدم ولكن (13) عثرة لك يكونوا لئال تأتيهم الذين األرض
 أرض داخلـون  وأنـتم  األردن عربمت إذا هلم وقل إسرائيل بين مر (51: العدد سفر من والثالثني الثالث الباب يف -4

 مذاحبها واعقروا مجيعها املنحوتة أصنامهم واكسروا مساجدهم واسحقوا األرض تلك سكان كل فأبيدوا (25) كنعان
 أجنابكم يف ورماح أعينكم يف كأوتاد لكم يكونون منهم يبقون فالذين األرض سكان تبيدوا مل إن أنتم مث (55) كلها

  ).بكم أفعلهس م أفعل أين عزمت كنت وما (56) تسكنوا اليت األرض يف عليكم ويشقون
 الـشعوب  وتبيد لترثها، تدخل اليت األرض إهلك الرب أدخلك إذا (1: هكذا االستثناء سفر من السابع الباب يف - 5

 عـدداً  منكم أكثر أمم سبعة واليوساين، واحلوايي والفرزاين والكنعاين واألموراين واجلرحيثاين احليثي قدامك من الكثرية
 5) تـرمحهم  وال ميثاقاً تواثقهم فال بقية، منهم تبقي ال إنك حىت فاضرم بيدك كإهل الرب وسلمهم (2) منكم وأشد

 العبارات هذه من فعلم). أوثام وأوقدوا مناسكهم وقطعوا أصنامهم وكسروا مذاحبهم خربوا هكذا م فافعلوا ولكن(
 وكـسر  مذاحبهم، وختريب معهم اهدةاملع وعدم عليهم، الرمحة وعدم السبع األمم من حياة ذي كل بإهالك أمر اللّه أن

 مـا  بكـم  أفعل لكوهم مل إن: وقال بليغاً، تشديداً إهالكهم يف وشدد مناسكهم، وقطع أوثام، وإحراق أصنامهم،
 البـاب  يف ثبت وقد). منكم وأشد عدداً منكم أكثر أم (السبعة األمم هذه حق يف ووقع. م أفعله أن عزمت كنت
 فوقهـا،  وما سنة عشرين أبناء وكانوا احلروب، ملباشرة صاحلني كانوا الذين إسرائيل بين عدد نأ العدد سفر من األول
 سـائر  إنـاث  وكـذا  إناثاً، أو ذكوراً مطلقاً الالويني وأن رجالً، ومخسني ومخسمائة آالف وثالثة ألف ستمائة كان

 عـدد  أخذنا ولو العدد، هذا عن ارجونخ سنة عشرين يبلغوا مل الذين ذكورهم وكذا مطلقاً، عشر اإلحدى األسباط
 ألف، ومخسمائة ألف ألفي من أقل الكل يكون ال باملعدودين، كلهم واملتروكات املتروكني وضممنا إسرايل، بين مجيع
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 هـذه  عـدد  يكون أن بد فال منهم، وأشد عدداً منهم أكثر كانت إذا السبعة األمم وهذه مليون، ونصف مليونني أعين
 احلـوادث  عن اإلخبارات صدق بيان يف اإلنكليزي، باللسان كتاباً دقتركيث القسيس وألف. عددهم من أكثر األمم،

 بين أنبياء قصص يف اآلثار كشف ومساه الفارسي باللسان مريك القسيس وترمجه املقدسة، كتبهم يف املندرجة املستقبلة
 مـن  26 الصفحة ففي. اهلجرة من 1262 وسنة امليالد من  1846 سنة برغ أدن يف طبعت الترمجة وهذه. إسرائيل

 مثانيـة  اهلجـرة  مـن  سـنة  ومخسني مخسمائة قبل فيها كان اليهودية البالد أن القدمية الكتب من علم: (الترمجة هذه
 معمورة كانت السالم، عليه موسى عهد يف البالد هذه أن فالغالب. انتهى) حياة ذي من (مليوناً مثانون أي) كرورات

  .حياة ذي من منها أكثر أو مليونات مثانني بقتل اللّه فأمر منها، أزيد أو مثلها
  ).فليقتل لألوثان يذبح من: (هكذا اخلروج سفر من والعشرين الثاين الباب من العشرين اآلية يف -6
 صـاحب  نبيـاً  كـان  ولـو  اللّه، غري عبادة إىل الداعي أن علم االستثناء، سفر من عشر الثالث الباب طالع من -7
 وإن. األصـدقاء  من أو األقارب من كان وإن الرجم، واجب األوثان عبادة إىل الداعي وكذا القتل، واجب عجزات،م

  .تبىن ال مث تالً، وجتعل بالنار وأمواهلا ومتاعها القرية وحترق السالح حبد ودوام كلهم هؤالء يقتل القرية، أهل عبدها
 إهلـك  الـرب  يعطيك اليت أبوابك أحد جوأة عندك وجد إذا (2: كذاه االستثناء سفر من عشر السابع الباب يف -8

 ويـسجدوا  هلـا  ويسجدوا أخرى آهلة ويعبدوا ليذهبوا (3) ميثاقه ويعدوا إهلك الرب قدام سيئة تعمل امرأة، أو رجل
 حبـرص  عنه وفحصت ذلك، ومسعت بذلك أخربت وأنت (4) أنا به آمر مل ما السماء أجناد ولكل والقمر، للشمس
 قريتـك  أبـواب  إىل االمرأة أو السيء الفعل فعل الذي الرجل فاخرج رجاسة صنعت قد وأا حق، ذلك أن فوجدت
  ).باحلجارة وارمجوه

 فال اخلروج، أردمت ما وإذا املصريني قدام الشعب هلذا نعمة وأعطى (21: هكذا اخلروج سفر من الثالث الباب يف -9
 وتـضعوا  وثياباً وذهب، فضة، أواين دارها، ساكنة هي اليت وِمن جارا، ِمن  االمرأة تسأل بل (22) فارغني خترجوا

 الـسالم  عليـه  ملوسـى  اللّه قول املذكور السفر من عشر احلادي الباب يف مث). مصر وتسلبون وبناتكم، بنيكم، على
 3) ذهـب  وأواين فـضة،  أواين صاحبتها من واملرأة صاحبه، الرجل يسأل أن الشعب مسمع يف فتحدث (1: هكذا

 إسـرائيل  بنو وفعل (35: هكذا املذكور السفر من عشر الثاين الباب يف مث). املصريني قدام نعمة لشعبه يعطي والرب(
 نعمـة  أوهب الرب فأما (36) الكسوة من كثرياً وشيئاَ وذهب، فضة، أواين املصريني من واستعاروا موسى، أمر كما

 ونساؤهم رجاهلم واستعار علمت، كما إسرائيل بين عدد كان فإذا). املصريني تلبواواس يعريوهم أن املصرين أمام لشعبه
 واسـتلبوا  ثانيـاً  أخرب مث مصر، تسلبون بأنكم أوالً اللّه وعد كما حمصور، غري ماالً استعاروه ما يكون املصريني، من

  .دروغ خديعة الظاهر يف هي اليت االستعارة، حبيلة السلب هلم أجاز لكنه املصريني
 الـشعب  السالم عليه موسى فنظر (25: هكذا العجل عبادة حال يف اخلروج سفر من والثالثني الثاين الباب يف -10
 كان من وقال احمللة، باب يف فوقف (26) األعداء بني عرياناً وجعله النجاسة، لعار هارون عراه إمنا عرياناً صار قد أنه
 كـل  ليتقلـد  إسرائيل إله الرب يقول ما هذا هلم وقال (27) الوى بين عمجي إليه فاجتمع إيل فليقبل الرب حزب من

 28) وقريبه وصاحبه، أخاه، منكم الرجل وليقتل وارتدوا باب، إىل باب من احمللة وسط يف فجوزوا سيفه منكم رجل
 فقتل). رجل فأل وعشرين ثالثة حنو الشعب من اليوم ذلك يف فقتلوا السالم عليه موسى أمرهم كما الوى بنو فصنع(
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 وسـنة  ،1831 سـنة  العربيـة  الترمجة يف وقع أنه واعلم. ألفاً وعشرين ثالثة العجل عبادة على السالم عليه موسى
  .رجل ألف وعشرين ثالثة لفظ العبارة هذه عنها نقلت اليت 1848 وسنة ،1844

 الرب أمر آلهلتهن، وسجدوا املوات، ببنات زنوا ملا إسرائيل بين أن العدد، سفر من والعشرين اخلامس الباب يف -11
  .منهم ألفاً وعشرين أربعة موسى فقتل بقتلهم،

 رجـل  ألف عشر اثين أرسل ملا السالم عليه موسى أن له ظهر العدد، سفر من والثالثني احلادي الباب طالع من -12
 وبلعـام،  ملوكهم ومخسة منهم، رذك كل وقتلوا عليهم، وانتصروا فحاربوا مديان، أهل حملاربة العازار بن فنيحاس مع

 علـيهم  غـضب  رجعوا فلما بالنار، واملدائن والدساكر القرى وأحرقوا كلها، ومواشيهم وأوالدهم، نسائهم، وسبوا
 ففعلـوا  األبكار، وإبقاء ثيبة، امرأة وكل مذكر، طفل كل بقتل أمر مث النساء، استحييتم ِلم: وقال السالم، عليه موسى
 وستني أحداً احلمري ومن ألفاً، وسبعني اثنني البقر ومن ألفاً، وسبعني ومخسة ستمائة الغنم من غنيمةال وكانت أمر، كما
 هـذا  يف مقداره بني وما واإلنسان، الدواب، غري من ب ما جماهد لكل وكان ألفاً، وثالثني اثنتني األبكار ومن ألفاً،

 كان وإذا. مثقاالً ومخسني وسبعمائة ألفاً عشر ستة والعازار ىملوس الذهب أعطوا واملئني، األلوف رؤساء أن غري الباب
 أو شـباناً  أو كـانوا  شـيوخاً  مطلقاً، الذكور من املقتولني مقدار يكون فكم ألفاً، وثالثني اثنتني األبكار النساء عدد

  .الثيبات النساء ومن صبياناً،
 الكثرية، املليونات فقتل التوراة، يف املندرجة حكاماأل على السالم عليه موسى موت بعد السالم عليه يوشع عمل -13
 أنه كتابه، من عشر الثاين الباب يف صرح وقد عشر، احلادي الباب إىل األول الباب من كتابه يف هذا فليطالع شاء ومن
  .مملكتهم على إسرائيل بنو وتسلط الكفار، سالطني من سلطاناً وثالثني إحدى قتل

 وأخذه، يده فمد محار، خد أعين فكاً ووجد: (هكذا مششون حال يف القضاة سفر من عشر اخلامس الباب يف  -14  
  ).رجل ألف به وقتل
 جاسـور  أهـل  ينهبون وكانوا ورجاله، داود وصعد (8: األول صموئيل سفر من والعشرين السابع الباب يف - 15

 كـل  داود خيرب وكان (9) مصر حد حىت سوراً حد من الدهر من األرض سكان كانوا هؤالء ألن وعمالق، وجرز
 ويـأيت  يرجع وكان واألمتعة، واجلمال، واحلمري، والبقر، الغنم، ويأخذ امرأة، وال رجالً، منهم يبقى يكن ومل األرض،

 أهـل  مـن  امـرأة  وال رجالً، يبقي كان وما األرض، خيرب كان أنه السالم عليه داود فعل إىل انظروا). أخيس إىل
  .وأمتعتهم دوام وينهب ،وعمالق وجرز، جاسور،

 ومسح األرض، على وأضجعهم باحلبال ومسحهم املوابيني وضرب (2: الثاين صموئيل سفر من الثامن الباب يف -16
 أيـضاً  داود وضـرب  (3) اخلراج إليه يؤدون لداود عبيداً املوابيون وكان لالستحياء، واحداً حبالً وكمل للقتل حبلني
 أرام مـن  داود وضـرب  صوبا، ملك عازار هدر ليعينوا دمشق أرام فأتت (5 اخل) وباص ملك راحوب بن عازار هدر
  .أرام وجيش وجيشه عازار، وهدر باملوابيني، السالم عليه داود فعل إىل فانظروا). رجل ألف وعشرين اثنني
 إسـرائيل،  يدي بني من السريانيون وهرب: (هكذا الثاين صموئيل سفر من العاشر الباب من عشر الثامنة اآلية -17
  ).املكان ذلك يف فمات ضربه اجليش رئيس وسوباك فارس، ألف وأربعني مركب، سبعمائة السريانيني من داود وقتل
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 فحـارب  راية إىل وسار الشعب، مجيع داود فجمع (29: هكذا الثاين صموئيل سفر من عشر الثاين الباب ويف -18
 ووضـعوه  مرتفعة جواهر فيه وكان الذهب، من قنطاراً وزنه وكان هرأس عن ملكهم تاج وأخذ (30) وفتحها أهلها،
 وداسـهم  باملناشـري  ونشرهم أخذهم فيها كانوا الذي والشعب (31) جداً كثرية أخرجها القرية وغنيمة داود، على

 ومجيع داود ورجع عمون، بين قرى جبميع صنع كذلك األجاجر، بقمني وأجازهم بالسكاكني وقطعهم حديد، مبوارج
. 1844 وسـنة  ،1831 سـنة  املطبوعـة  العربية الترمجة عن لفظاً، لفظاً العبارة هذه ونقلت). أورشليم إىل الشعب
 يتصور ال الذي العظيم العذاب هذا مبثل القرى مجيع وأهلك شنيعاً، قتالً عمون بين السالم عليه داود قتل كيف فانظروا

  .فوقه
 يدعون الذين من رجالً ومخسني أربعمائة ذبح السالم عليه إيليا أن: األول امللوك سفر من عشر الثامن الباب يف -19
  .بعل أنبياء أم

 مالـه  وبـوا  السالم، عليه لوطاً وأسروا أهاليهما، أموال مجيع وبوا وعامورة، سادوم، ملوك أربعة فتح ملا  -20  
 هـذا  بيان ففي. السالم عليه لوطاً ليخلص السالم يهعل إبراهيم خرج السالم، عليه إبراهيم إىل اخلرب هذا ووصل. أيضاً
 أوالد غلمانه فأحصى سيب أخيه ابن لوطاً أن إبرام مسع فلما (14: هكذا التكوين سفر من عشر الرابع الباب يف احلال
 إىل دهموطـر  وضرم، ليالً، عليهم ونزل أرفاقه، وفرق (15) دان أتى حىت أثرهم يف وانطلق عشر، ومثانية ثلثمائة بيته

 17) والـشعب  أيـضاً،  والنـسوة  وماله، أخيه ابن ولوطاً كله، املقتىن واسترد (16) دمشق مشال من هي اليت حوبا
  ).امللك وادي هو الذي شوا وداي يف معه الذين وامللوك كدرلغمور، قتل من رجع ما بعد للقائه سادوم ملك وخرج(

 عـن  أخـربت  أن الوقت يعوزين ألنه أيضاً أقول وماذا (32: هكذا العربانية الرسالة من عشر احلادي الباب يف -21
 نـالوا  بـراً  صنعوا ممالك قهروا باإلميان الذين (33) واألنبياء وصموئيل، وداود، ويفتاح، ومشسون وباراق، جدعون،

 هزمـوا  ،احلرب يف أشداء صاروا ضعف من تقووا السيف حد من جنوا النار قوة أطفؤا (34) أسود أفواه سدوا مواعيد
 الـسيف،  حد من وجنام النار وإطفائهم ممالك، األنبياء هؤالء قهر أن بولس، مقدسهم كالم من فظهر). غرباء جيوش

 ال الـرمحن،  مواعـد  ونيل اإلميان، قوة منشؤها وكان. اإلمث جنس من ال الرب، جنس من كان الكفار، جيوش وهزمهم
 كـانوا  مـا  الـذين  الصغار قتل يف سيما الظلم، أنواع أشد صورة يف بعضهم أفعال كان وإن. والظلم القلب قساوة

 20: عـشر  الثـامن  الزبـور  يف قال حيث احلسنات من جهاداته السالم عليه داود عد وقد الذنوب، بدنس متدنسني
 مجيع ألن (22) بإهلي أكفر ومل الرب، طرق حفظت ألين (21) يكافئين يدي طهارة ومثل بري مثل الرب وجيازيين(

 أفعالـه  وسائر جهاداته أن اللّه شهد وقد). عينيه قدام يدي طهارة وأكون (23) عين أبعده مل وعدله قدامي، امهأحك
 عبدي داود: (هكذا اللّه قول األول. امللوك سفر من عشر الرابع الباب من الثامنة اآلية يف اللّه عند مقبولة كانت احلسنة
 علمـاء  مـن  وغـريه  احلق ميزان صاحب قال فما). أمامي حسن مبا وعمل قلبه كل من وتبعين وصاياي، حفظ الذي

 واألطفال النساء قتل ألن الديانة، قلة فمنشؤه ومملكته، سلطنته ألجل كانت السالم عليه داود جهادات أن بروتستنت،
 ألجل كان تلالق هذا أن فرضنا لو أنا نقول أنا على املصلحة، هذا ألجل ضرورياً كان ما البالد بعض أهل مجيع وكذا

 ثبت األول كان فإن عليه، وحمرماً اللّه عند مبغوضاً يكون أو له، وحالالً للّه مرضياً يكون أن إما خيلو ال لكنه السلطنة،
 من ألوف دماء يكون أن ولزوم حقه، يف اللّه شهادة وكذب مقدسهم، وقول قوله كذب لزم الثاين كان وإن مطلوبنا،
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 الباب يف. األخروية النجاة له حتصل فكيف للهالك، يكفي الواحد الربيء ودم. ذمته يف لالقت واجيب وغري املعصومني،
 احلـادي  الباب ويف). فيه ثابتة أبدية حياة له ليس نفس قاتل كل أن تعلمون وأنتم: (ليوحنا األوىل الرسالة من الثالث

 الكـذابني  وكل األوثان، وعبدة والسحرة الزناةو والقتلة واملرذولون والكفار اجلبانون وأما: (املشاهدات من والعشرين
 على أكتفي التطويل من وحذراً باللّه، والعياذ الثاين  األمر هو هذا). والكربيت بالنار املوقدة البحرية يف نصيبهم يكون
  .القدر هذا

 بل بعينيها، الالحقة شريعةال يف باقية السابقة، الشريعة يف املوجودة العملية األحكام تكون أن يشترط ال) الثالث األمر(
 األحكـام  هـذه  ختتلف أن جيوز بل آخرها، إىل أوهلا من واحدة شريعة يف العملية األحكام هذه تكون أن يشترط ال

 اجلهـاد  فكـان  عليه، مزيد ال مبا الثالث الباب يف األمور هذه عرفت وقد واملكلفني، واألزمنة املصاحل اختالف حبسب
 الـشريعة  يف مـشروعيته  تبـق  ومل النبوة، منكري عند الظلم أنواع أشنع هو طريق على سويةاملو الشريعة يف مشروعاً

 وعيسى خروجهم، بعد به مأمورين وصاروا مصر، عن خروجهم قبل باجلهاد مأمورين إسرائيل بنو كان وما العيسوية،
 أهـل  إىل الثانيـة  الرسـالة  مـن  الثـاين  الباب يف به مصرح هو كما. نزوله بعد وعسكره الدجال يقتل السالم عليه

 طريقـة  على والعصاة الكفار تنبيه معاملة تكون أن يشترط ال وكذا. املشاهدات من عشر التاسع والباب تسالونيقي،
 فال شريعته، على األمور هذه مثل يف يعترض أن والوحي النبوة يعتقد ملن جيوز فال األول، األمر يف علمت كما واحدة
 وعـامورة  سادوم أهل وإهالك السالم، عليه نوح طوفان يف السفينة أهل غري حياة ذي كل الكإه أن يقول أن له جيوز

 بين خروج ليلة مصر، أهل من والبهيمة اإلنسان أوالد من أكرب ولد كل وإهالك السالم، عليه لوط عهد يف ونواحيهما
 احلادثتني يف ألوف وإهالك الطوفان، دثةحا يف ألوف إهالك سيما ظلماً كان السالم، عليه موسى عهد يف عنها إسرائيل

 أن جيـوز  ال وكذا. الذنوب من بذنب مدنسة كانت ما هي اليت البهيمة وأوالد الصغار، اإلنسان أوالد من األخريتني
 ظلم، ذنباً اقترفوا كانوا ما الذين الصغار أوالدهم قتل سيما ما بقية منهم تبقى ال حبيث كلها السبعة األمم قتل أن يقول

 حـىت  كلهم املديانيني ذكور قتل أن أو السبعة، األمم غري من األموال وب الذراري وسيب الرجال قتل أن يقول أن أو
 أن أو ظلـم،  والدواب األموال وب أنفسهم، ألجل األبكار وإبقاء كلها الثيبات  نسائهم قتل وكذا الرضيع، الطفل
 الـسالم  عليه إيليا ذبح أن أو السالم، عليهم اإلسرائيلية األنبياء سائر وجهادات السالم، عليه داود جهادات أن يقول

 العقـل  جيوز ال ظلم، وعسكره الدجال نزوله بعد السالم عليه عيسى قتل أن أو بعل، أنبياء من رجالً ومخسني أربعمائة
 إىل يرغـب  من قتل وكذا ثان،لألو الذابح قتل أن يقول أن جيوز ال وكذا الظلم، هذا بأمثال أحداً يأمر أو اللّه يفعل أن

 ألفـاً  وعشرين ثالثة السالم عليه موسى قتل وكذا الترغيب، منهم ثبت إذا كلها القرية أهل قتل وكذا اللّه، غري عبادة
 ظلـم  آلهلتهن وسجدوا مواب ببنات زنوا الذين من ألفاً وعشرين أربعة السالم عليه موسى قتل وكذا العجل، عبدة من

 اإلميان أن وظاهر والرجم، القتل خوف ألجل املوسوية الشريعة على اإلنسان يثبت بأن إجبار حكاماأل هذه ويف شنيع،
 تكون ال األحكام هذه فأمثال. باإلجبار أيضاً اللّه حمبة لإلنسان حيصل أن يستحيل بل باإلجبار حيصل أن ميكن ال القليب

 تـستبعد  مل األمور هذه أمثال وينكر وزنديقاً ملحداً ويكون والشرائع، بالنبوة معتقداً يكون ال من نعم اللّه، جانب من
  .خصوصاً بروتستنت وعلماء عموماً املسيحيني مع فيه كالمنا بل الكتاب، هذا يف معه لنا كالم ال لكنا منه،
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 تعلم كما صحيح غري االدعاء وهذا بالسيف، شاع اإلسالم دين أن كذباً يدعون بروتستنت علماء أن) الرابع األمر(
 تاماً، تسلطاً تسلطوا إذا التثليث أهل من أسالفهم وكذا فإم أقواهلم، غري وأفعاهلم الكتاب، مقدمة من السابع األمر يف

 كتـاب  من اليهود إىل بالنسبة حاهلم فأنقل ورسائلهم كتبهم من احلاالت بعض أنقل وأنا املخالفني، إحماء يف اجتهدوا
  :فأقول الثاين األمر بيان يف عرفته الذي ئيلإسرا بين أنبياء قصص يف اآلثار كشف

 اليهـود  آذان بقطـع  أمر تقريباً سنة بثلثمائة اهلجرة قبل كان الذي األعظم القسطنطني: (27 الصفحة يف صاحبه قال
 البلـدة  مـن  بإخراجهم املسيحية، القرون من اخلامس القرن يف الرومي امللوك ملك أمر مث خمتلفة، أقاليم إىل وإجالئهم

 ومنع كنائسهم دم وأمر. فيها فيسترحيون جانب، كل من إليها جييئون وكانوا مدة، من مأمنهم كانت اليت لسكندريةا
 ألجـل  مـا  بغاوة منهم ظهر وملا ماله، يف ألحد منهم أحد أوصى أن الوصية نفاذ وعدم شهادم قبول وعدم عبادم،

  .اإلقليم هذا يهود مجيع به ارتعد بظلم الدماء سفكو منهم، كثرياً وقتل أمواهلم مجيع ب األحكام هذه
 الـبعض،  وقتل البعض، أعضاء قطع مغلوبني، صاروا ما بعد أسروا ملا انطيوح البلد يهود أن: (28 الصفحة يف قال مث

ـ  مـن  أجالهم مث الظلم، بأنواع املشاركني هؤالء مملكته مجيع يف امللوك ملك وظلم كلهم، منهم الباقني وأجلى  همملكت
 إىل آسيا من الظلم حتملوا أم حاهلم فكان املعاملة، هذه اليهود يعاملوا أن على األخرى املمالك والة وهيج. األمر آخر

 املـسيحية  امللة يقبلوا أن: الثالثة الشروط من شرط لقبول اسبنيول مملكة يف كلفوا قليلة مدة بعد مث أوربا، حد أقصى
 ديـار  يف معهم املعاملة هذه مثل وصار أوطام، من جيلون كليهما عن أبوا وإن ،حمبوسني يكونون قبوهلا عن أبوا فإن

 آسـيا  يف األمن هلم حيصل ومل القرار، موضع هلم حيصل وال إقليم إىل إقليم من ينتقلون كانوا املساكني فهؤالء. فرانس
  .الفرنج ممالك يف قتلوا كما األوقات من كثري يف قتلوا بل أيضاً الكبري

 جملـساً  عقـدوا  امللـة  هـذه  وعظماء كفار أم باعتقاد يظلموم كانوا كتلك ملة أهل أن: (29 الصفحة يف الق مث
. امللـة  عن وخيرج خطأ، ذا يكون مسيحي ضد على يهودياً محى من): األول: (أحكام عدة عليهم وأجروا للمشورة،

): والرابع. (حر فهو يهودي عبد مسيحي كان لو): لثوالثا. (الدول من دولة يف منصباً يهودي يعطى ال أنه): والثاين(
 أحكام كان وهكذا املسيحية، امللة يف وترىب منهم األوالد يرتع أن): واخلامس. (يعامله وال اليهودي، مع أحد يأكل ال

 نسفـرا  إقليم من ثولوس البلدة أهل عادة كانت: (قال مث. اإلكراه أنواع أشد اخلامس احلكم أن شك ال أقول). أخر
 العيـد  أيام من األحد يوم أول من أهلها أن بزيرس البلدة رسم وكان الفصح، عيد يف اليهود وجوه يلطمون كانوا أم
 املـسيحي  البلـدة  حـاكم  وكان الرمي، هذا يف أيضاً القتل يكثر وكان باحلجارة، اليهود يرمون كانوا العيد، يوم إىل

  .الفعل هذا على أهلها يهيج املذهب
 يصريوا أن إىل اليهود يتركون كانوا أم وهو أمراً، اليهود حق يف فرانس سالطني دبر: (31 و 30 الصفحة يف قال مث

 سـطس  أوك فلـب  صـار  ملا مث غايته، الطمع ألجل الظلم هذا وبلغ أمواهلم، يسلبون مث والتجارة، بالكسب متمولني
 ومـا  املسيحيني، ذمة الباقي من وأبرأ املسيحيني، على كانت اليت اليهود ديون من اخلمس أوالً أخذ فرانس، يف سلطاناً
 اليهـود  يطلـب  وهو لوئيس سنط السلطنة سرير على جلس مث مملكته، من كلهم اليهود أجلى مث حبة، اليهود أعطى
 اليهـود  أن التواريخ، من ثبت وقد فرانس، مملكة من اليهود السادس جرلس أجلى مث مرتني، وأجالهم مملكته يف مرتني

 يكـون  ال القلة، جانب يف فرض لو اسبنيول مملكة من أخرجوا الذين اليهود وعدد مرات، سبع فرانس مملكة من لواأج
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 تنـصروا،  الذين وهم قليل منهم وجنا منهم كثري وب منهم كثري قتل منسا مملكة ويف بيت، ألف وسبعني ألف من أقل
 أو البحـر  يف باإلغراق إما وأمواهلم، وأزواجهم وأوالدهم فسهمأن أهلكوا مث أبوام، أوالً سدوا بأن منهم كثري ومات

 حصل فلما اليهود، يظلموا أن على اتفقوا اإلنكليز وكان املقدس، اجلهاد يف منهم احملصورين غري وقتل بالنار، باإلحراق
 واألطفـال،  النساءو الرجال من ومخسمائة ألف فقتل بعضاً بعضهم قتل الظلم، بسبب يرك البلدة ليهود العظيم اليأس

 أن ألجـل  أمـواهلم،  وبـوا  يهودي سبعمائة قتلوا السلطان على األمراء بغى إذا حبيث اململكة هذه يف أذالء وصاروا
 سيما ظلماً اليهود أموال مراراً، إنكلترة سالطني من الثالث وهنري دوجان رجار وسلب الناس، على شوكتهم يظهروا
 أغنيائهم جعل وكان الرحم، وعدم الظلم، وجه على طريق بكل اليهود ينهب كان نهأ عادته كانت فإنه الثالث، هنري
. أيـضاً  منهم األمر هذا قبل ما لكنه مملكته، من خيرجوا أن واستجازوا اجلالء، على رضوا حبيث وظلمهم فقراء الكبار

 مـن  أزيد فأجلى مملكته، من همأجال مث كلها أمواهلم ب بأن األمر ختم السلطنة، سرير على األول ادورد جلس وملا
  ).العسر غاية يف يهودي ألف عشر مخسة

 يأخـذون  كـانوا  أـم  عاماً، مخسني قبل برتكال قوم حال كان أنه سويت امسه مسافر نقل: (32 الصفحة يف قال مث
 النـساء  كانتو يفرحون وكانوا العيد، يوم كاجتماع إحراقه يوم ونساؤهم رجاهلم وجيتمع بالنار، وحيرقونه اليهودي
  ).الفرح ألجل إحراقه وقت يصحن

 كـالم  انتـهى ). اليهود حق يف شديدة قوانني عدة قرر كاتلك فرقة عظيم هو الذي البابا أن: (33 الصفحة يف قال مث
  .إسرائيل بين أنبياء قصص يف اآلثار كشف
 يتنـصر  أن 379 سنة يف مرائهأ مبشورة أمر األول، قسطنطني من السادس السلطان أن: (املتقدمني سري صاحب وقال
  .هذا من أزيد إكراه وأي. انتهى) يتنصر مل من ويقتل الرومية السلطنة يف هو من كل

 1803 سنة التفسري هذا وطبع. املقدسة الكتب يف املندرجة املستقبلة احلوادث عن اإلخبار على تفسري نيوتن ولطامس
 يف أورشـليم  فتحوا: (هكذا أورشليم على التثليث أهل تسلط بيان يف الثاين الد من 65 الصفحة ففي. لندن البلد يف

 أزيـد  فقتلوا املسيحيني، غري وقتلوا أسبوعات مخس حاصروا ما بعد 1099 سنة الرومي متوز شهور من عشر اخلامس
  .انتهى) عظيمة غنائم املساجد يف ووجدوا وأحرقوهم اليهود ومجعوا املسلمني من ألفاً سبعني من
 علـى  تـسلطهم  عنـد  فعلـوا  وما عموماً، السلطنة رعية حق ويف خصوصاً، اليهود حق يف ظلمهم حال عرفت وإذا

 الـثالث  كتـاب  عن احلاالت هذه وأنقل املسيحيني، من غريهم إىل بالنسبة كاتلك فعل مما نبذاً أذكر فاآلن أورشليم،
  :أقولف العريب باللسان امليالد من ،1849 سنة بريوت يف طبع الذي رسالة عشرة

 ضـد  املـزعج  والطـرد  االضطهادات كثرية مرات استعملت فقد الرومانية الكنيسة أما: (16 و 15 الصفحة يف قال
 مـائتني  يكون ما أقل النار يف أحرقت أا ويظن. أوربا ممالك يف وذلك الشهداء، باحلري أو الشهود أي الربوتستانت،

 وقـد  وأعماهلم، إلميام وإرشاداً هدى وحدها املقدسة الكتب واختذوا البابا، دون بيسوع آمنوا الذين من ألفاً وثالثني
 العـذابات  وأفظع باجلذب، املفاصل لتخليع آلة وهي والكلبتني، واحلبوس السيف حبد وربوات ألوف منهم أيضاً قتلت

 هـذا  وعلـى  وس،ملـا  ماريرثو بيوم امللقب اليوم يف وذلك رجل ألف ثالثون واحد يوم يف قتل فرنسا ففي. املتنوعة
  .بلفظه كالمه انتهى) القديسني بدماء خمتضبة أذياهلا األسلوب
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 سبانيا ويف توليد يف امللتم امع يف وضع قانون يوجد: (املذكور الكتاب من عشر الثانية الرسالة يف 338 الصفحة ويف
 أوالً حيلـف  مل إن الكرسي إىل يصعد نأ له تأذن ال بعد، فيما اململكة هذه إىل يقبل من كل أن: قانوناً نضع أننا يقول

 فـدام  حمروماً، فليكن العهد هذا خيالف احلكم أخذ ما بعد كان وإن مملكته، يف يعيش كاثوليكي غري أحداً يترك ال أنه
 مجيـع  أن يقول الالتراين وامع (404 كارتراوجه من اامع جمموع). األبدية للنار كاحلطب وليصر السرمدي اإلله
 رؤساء من عليهم احملكوم رعاياهم مجيع يستأصلون وقلوم جهدهم بكل أم فليحلفوا السلطنة وأرباب والوالة امللوك

 الطاعة من حملول فشعبهم اليمني هذه حيفظون ال كانوا وأن نواحيهم، يف منهم أحداً يتركون وال أراتقة، بأم الكنيسة
 عـن ) اخلـامس  مرتينـوس  البابا رسم ومن (45 جلسة) قسطنطيا جممع يف أيضاً ثبت قد القانون وهذا (3 رأس) هلم

: الكـالم  هذا يوجد 1551 سنة الثالث بولينوس البابا رياسة حتت األساقفة ا حلفت اليت اليمني ويف. (فيكل ضالل
 لالتـراين ا وامـع ). وأبيدهم أطردهم قويت بكل هؤالء وخلفائه البابا سيدنا على والعصاة االنشقاق وأهل األراتقة أن

 غـري  من لنفسه ويستعمله هلم ما كل منهم يأخذ أن وسلطة إذن له األراتقة ميسك الذي أن: (يقولون قسطنطيا وجممع
 الثالـث  اينوشنيسوس والبابا (7 جملد 45 جلسة قسطنطيا وجممع 152 وجه 1 فصل 2 جملد 4 تراين ال جممع) مانع
 7 رسم) الكنائسية القصاصات حتت إياه ونلزمهم واحلكام امللوك لك به نأمر حنن األراتقة على القصاص هذا أن يقول
  .5 كتاب

  .قانوناً عشر مثانية عشر احلادي لويس امللك وضع 1724 سنة ويف
 إىل فليـذهبوا  أخـرى  بديانـة  يتمسكون الذين وأما مملكتنا، يف مأذونة وحدها، الكاتوليكية الديانة أن نأمر أننا: أوهلا

  .املوت إىل وحيبسن شعورهن فلتقطع والنساء ،حيام طول االعتقال
 عبادة مارسوا أو علموا والذين الكاتوليكية، العقائد غري على مجاعات مجعوا الذي الواعظني مجيع أن نأمر أننا: وثانيها
 قوـا،  كـل  الرسـوم  أعط له يقولون 1765 سنة للملك سبانيا يف األساقفة خماطبة ويف. باملوت يعاقبون هلا خمالفة

 إنكلتـرا  رسوم مجلة من وكان: (املذكورة 1724 سنة قوانني جتديد منا املقالة هذه تسبب لكن جمدها، كل والديانة
 هلا، يسجد أنه حيلف حىت الشديد السجن يف حيبس لاليفونات يسجد أن جيوز ال أنه يقول من كل أن البابا رياسة حتت

 واألراتيكـي  أراتيكي، أنه الشبهة عليه يقع من كل حيبس أو يه،إل حيضر أن سلطان  له الكنايسي القاضي أو واألسقف
 عندما الذين األراتقة استئصال على القاضي هذا يعينون أم فليحلفوا احلكام ومجيع الشعب، قدام بالنار فليحرق العنيد
 41 و 40 وجـه  3 عـدد  فرائض كوك). النار بلهيب خطاياهم ومتحى إليه، ويسلمون أمواهلم تسلب أرتقتهم تظهر
 األراتقـة  يستأصل أنه الباطل، برأيه يظن كان اخلامس، كارلوس امللك أن يقول وبارونيوس (15 وجه 4 عدد وأيضاً
 هـذا  يوجد اهلاء حرف حتت والعريب بالالتيين رومية يف املطبوع املقدس الكتاب فهرس ويف بالكالم، بل بالسيف ليس

 كهنـة  ذبح وإيليا الكذبة الكهنة قتل ياهو امللك أن ذلك على اإلثبات ويورد لكهم أن لنا ينبغي األراتقة أن: التعليم
  ).األراتقة يهلكوا أن الكنيسة ألوالد ينبغي هكذا فإذن. ذلك وغري باعل،

 كـاروز  عـن  خيربنا املؤرخني، من غريه مع الكرمليني رياسة يف املتقدم منتوان املؤرخ: (348 و 347 الصفحة يف مث
 يدعونه واملؤرخون الرومانية، الكنيسة فسادات ضد كرز ألنه بالنار البابا أحرقه رودن، من ثوما له يقال معترب باإلجنيل
  ).للمسيح حقيقياً وشهيداً قديساً
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 ألم بالده، من الواضيني بنفي إسبانيا يف اراغون ملك الديفونسو أمر 1194 سنة يف: (355 إىل 350 الصفحة ويف
 املدينـة،  تلك إىل التفتيش بيت قضاة البابا أرسل ثولوس، مدينة وإىل راميون األمري عن ماًرغ 1206 سنة ويف.. أراتقة
 املدينـة  تلك إىل البابا بطلب فرنسا ملك أرسل قليل بعد مث الواضيني، هؤالء ينفي أن أىب قد كان املذكور األمري ألن

 القـوة  يـدفع  ولكـي  نفسه، عن احملاماة ألجل تهمدين يف راميون األمري فحاصر ألف، ثلثمائة عدده عسكراً، ونواحيها
 وكـان  والعذابات، اإلهانات من صنف كل م وأحاط راميون أهل وانكسر ألف، ألف القتال ذلك يف فانذبح بالقوة،

 أرتقـة  اخلبيثة األرتقة هذه مالشاة يف جتتهدوا أن عليكم  وحنتم نعظمكم إننا: لقومه يقول احلروب هذه حركة يف البابا
 آخـر  يف 1400 سـنة  ويف.. املسلمني أي الساراجني ضد يكون مما أشد قوية بيد وتطردوهم الواضيني أي لبجينياأل

 بـال  وجوههم من فهربوا سردينيا، ملك بالد مونت أوديابيت يف الواضيني على بغتة البابا أهل قام األول، كانون شهر
 الربتـوس  كلـف  سـنة،  ومثانني بسبع ذلك بعد البابا أن مث بالثلج، ماتوا وكثريون بالسيف كثريون قتل ولكن قتال،

 بقـي  حيث مونت، أوديابيت ويف فرنسا، من القبلية النواحي يف الواضيني حيارب أن كرميونا مدينة يف كونوس ارشيديا
 ألـف  عـشر  مثانية ومعه حاالً تقدم املذكور الرجل وهذا ،1400 سنة يف احلرب بعد رجعوا الذين من منهم البعض

 امللـك  نكـرم  وقت كل يف حنن: قالوا الذين املسيحيني على سنة ثالثني حنو استمرت اليت احلرب تلك وأقام رب،حما
 إيطاليـا  بالد من كاالبريا ويف نتركها، أن نريد ال آبائنا ومن اللّه من ورثناها اليت وديانتنا أرضنا ولكن اجلزية، ونؤدي

 أحد قال. التفتيش بيت حمكمة من وبعضهم العسكر من قتل بعضهم الربوتستنتيني، من ألوف، ألوف قتل 1560 سنة
 وهـو  بيـده  دمـاً  يقطر واملنديل أسنانه بني الدموي واخلنجر اجلالد بذلك أفتكر كلما أرتعد إنين: الرومانيني املعلمني
 نفـى  1601 سـنة  ويف.. بالغنم اجلزار يفعل كما السجن، من واحد بعد واحداً يسحب األكارع، إىل بيديه متلطخ
 يف علـيهم  االضـطهادات  جتـددت  1676 وسنة 1655 سنة وأيضاً.. الواضيني من عيلة مخسمائة السافوي دوك

 فـذبح  الطمأنينة، بغاية بيوم يف وهم جبيشه، إليهم تقدم البابا من بإشارة عشر الرابع لويس امللك ألن مونت، أوديابيد
 والـذين  واجلـوع،  الزحام من منهم كثري فمات آالف، عشرة من رأكث احلبس يف ووضعوا منهم، كثرياً خلقاً العسكر
 فكـان  واجلليـد، . بالثلج مغطاة واألرض الربد شديد اليوم ذلك وكان البالد، تلك من يرتحوا لكي أخرجوهم سلموا
 أخرج ،1521 سنة اخلامس وكارلوس.. الربد من الطريق جانب على موتى أحضان يف وأوالدهن األمهات من كثري

 تـوىل  كارلوس وبعد.. نفر ألف مخسمائة قتل ذلك وبسبب البابا، رأي عن فالمنك بالد يف الربوتستنتيني طرد يف مراًأ
 قليلـة  أشهر يف واملذكور الربوتستنتيني، طرد على ألفاً األمري استخلف ،1559 سنة إسبانيا إىل ذهب وملا فيلبس، ابنه
 ألفاً، وثالثني ستة اململكة كل يف قتل بأنه يفتخر كان ذلك وبعد ألفاً، رعش مثانية الشرعي امللوكي اجلالد يد على قتل

 وكـان  الكاملة السالمة وقت يف 1572 سنة آب 24 يف كان ماربرثوملاس، عيد يف كني املعلم يذكره الذي والقتيل
 أعيـان  وأصـدقاء  هو عاجتم مث وأشرافهم، الربوتستنتيني علماء من وهو نافار ألمري بأخته وعد قد فرنسا ملك امللك(

 حـسب  بغتـة  قاموا الصباحية، الصالة ألجل النواقيس ضربت وملا بالزواج، الوعد استتمام ألجل باريس يف كنيستهم
 نفـر،  آالف عـشرة  للوقـت  منهم فذحبوا باريس، يف الربوتستنتيني مجيع وعلى وأصحابه، األمري على السابق اتفاقهم
 ألفـاً،  ستني حنو قتل أنه املؤرخني من البعض قال حىت البالد، تلك يف املدن روأكث وليون روين يف أيضاً جرى وهكذا
 هـذا  يف ومات بالقوة، القوة يدفعوا لكي سالحهم مسكوا الربوتستنتيني ألن سنة، ثالثني مدة االضطهاد هذا واستمر



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

371

 وذهب األبراج، من املدافع قواأطل ماربرثوملاوس عيد يف فرنسا ملك فعل رومية يف مسع وملا ألف، تسعمائة منهم احلرب
 الذي واجلميل اخلري على للملك وتعظيماً شكراً وكتب ماربطرس، كنيسة يف الشكر مزمور لريتل الكرديناليني مع البابا
 سـنة  االضـطهاد  هذا قطع فرنسا كرسي على الرابع هنري امللك جلس فلما العمل، ذا الرومانية الكنيسة مع صنعه

 وبعد االضطهاد جتدد 1675 سنة يف إنه مث. الدين أمر يف باالغتصاب تسليمه عدم ألجل قتل أنه يظن ولكن. 1593
 كالمـه،  انتـهى ) املوت من ينجوا لكي بالدهم يتركوا أن اضطروا ألفاً مخسني أن املؤرخون يقول كثري خلق قتل ما

  .عشر الثانية الرسالة من بألفاظها الكتاب هذا عبارة ونقلت
 مـرآة  كتاب عن احلال هذا وأنقل منه، قريب بروتستنت فرقة ظلم حال أن فاعلم كاتلك، فرقة لمظ حال عرفت وإذا

 1851 سـنة  وطبع أردو، إىل اإلنكليزي اللسان من كاتلك، علماء من انكلس  طامس القسيس ترمجه الذي الصدق
 يف بروتـستنت  سـلب : (42 و 41 الصفحة يف .كثرياً اهلند يف الفرقة هذه أهل عند الكتاب هذا ويوجد. امليالد من

 وعـشر  ومائـة  كنيـسة،  وسبعني وستة وثلثمائة وألفني مدرسة، وتسعني رباطاً، وأربعني ومخسة ستمائة أمرهم ابتداء
 عريـانني  املفلوكني املساكني من ألوفاً وأخرجوا بينهم، فيما األمراء وقامسها خبس بثمن فباعوا مالكها، من مارستانات

 العـدم  نـوم  يف أجسادهم آذوا أيضاً األموات تركوا ما أم طمعهم امتد: (54 الصفحة يف قال مث ).األمكنة هذه من
  ).أكفام وسلبوا

 إـم : األلفـاظ  ذه متحسراً بيل جيء ذكرها كتبخانات الغنائم هذه يف وضاعت: (49 و 48 الصفحة يف قال مث
 وباعـة  العطارين على الكتب بعض وباعوا والنعال، عداناتالشم تطهري ويف الشواء، يف أوراقها واستعملوا كتباً سلبوا

 املراكـب  بـل  مخسني، أو مائة الكتب هذه كانت وما الدين، أيدي على البحر وراء ما منها كثرياً وباعوا الصابون،
ـ  منهما كال كتبخانتني اشترى تاجر أعلم وإين األجنبية، األقوام تعجب حبيث وأضاعوها منها، مملوءة كانت  شرينبع

 الكنائس وملؤوا الوقار أهل من أنفسهم ظنوا مث عريانة، جداراً إال الكنائس خزائن من تركوا ما املظامل هذه وبعد. ربية
 أفعال اآلن فلنالحظ: (واخلمسني السادسة الصفحة إىل واخلمسني الثانية الصفحة يف قال مث ).ملتهم أهل من أناس من

 العـدل  خـالف  كلها قانون مائة من أزيد قرروا أم احلني، هذا إىل كاتلك رقةف حق يف بروتستنت فعلها اليت اجلور
  :اجلورية القوانني هذه من عدة نذكر وحنن الظلم، ألجل والرمحة،

  .أبويه تركة كاتلك يرث ال] 1[
  .بروتستنت يصري أن إال سنة عشر مثاين عمره جياوز ما بعد أرضاً منهم واحد يشتري ال] 2 [
  .مكتب هلم يكون ال] 3[
  .دائماً حيبس احلكم هذا خالف ومن بالتعليم منهم أحد يشتغل ال] 4[
  .اخلراج ضعف يؤدي امللة هذه من كان من] 5[
 فعليـه  قسيساً يكون وال منهم أحد صلى وإن ماله، من ربية وثالثني ثلثمائة أداء فعليه قسوسهم من أحد صلى إن] 6[

  .سنة ويسجن ربية أداء
  .كلها ومواشيه أمواله ويسلب وولده هو يقتل للتعليم، إنكلترا خارج ولده منهم أحد أرسل إن] 7[
  .الدولة من منصب هلم يعطى ال] 8[
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 خارجـاً  ويكون شهر، كل يف ربية مائتا منه تؤخذ بروتستنت، كنيسة يف العيد أو األحد يوم منهم حيضر مل من] 9[
  .منصب له يعطى وال اجلماعة، عن

  .مصادرة ربية ألف منه يؤخذ أميال، مخسة مسافة لندن من يداًبع منهم ذهب من] 10[
  .القانون حبسب احلكام عند منهم أحد استغاثة يسمع ال] 11[
 على يقدر منهم أحد كان ما وكذا ومتاعه، ماله ينهب أن خمافة أميال، مخسة من أزيد يسافر منهم أحد كان ما] 12[

  .مصادرة ربية ألف منه خذيؤ أن خمافة احلكام، عند أمر يف االستغاثة
 طريقة على األمور هذه كانت إذا إال أوالدهم، تعميد وال املوتى تكفني وال موتاهم جتهيز وال أنكحتهم تنفذ ال] 13[

  .إنكلترا كنيسة
 يوصـي  وال زوجهـا،  تركة من ترث وال ثلثني، جهازها من الدولة تأخذ امللة، هذه نساء إحدى تزوجت إن] 14[

 ثلـث  يعطـوا  أو شهر كل يف ربيات عشر أزواجهن يعطي أن إىل حيبسن كن ونساؤهم بشيء، تركته من هلا زوجها
  .الدولة إىل أراضيهم

 أبـوا  وإن حيام، مدة أوطام من جيلون مث يسجنون بروتستنت كلهم يصر مل إن األمر عاقبة احلكم صدر مث] 15[
  .عظيم بإلزام ملزمني كانوا األمر بدون اجلالء من رجعوا أو احلكم عن

  .وتكفينهم جتهيزهم عند وال قتلهم عند القسيس حيضر ال] 16[
  .منهم أحد بيت يف السالح يكون ال] 17[
  .ربية مخسني من أزيد مثنه يكون حصان على منهم أحد يركب ال] 18[
  .دائماً يسجن به املتعلقة اخلدمات من أمراً منهم قسيس أدى إن] 19[
 يتصور إنكلترا يف أيام ثالثة من أزيد أقام إن بروتستنت، ملة من يكون وال إنكلترا، دهمول يكون الذي القسيس] 20[

  .ويقتل غدار أنه
  .يقتل مكانه على املذكور القسيس أنزل من] 21[
 وأربعـة  مائتـان  اليـصابت  امللكة عهد يف اجلورية القوانني هذه على وقتل.. العدالة يف كاتلك شهادة تقبل ال] 22[

 كاتلـك،  ملة من أم أقروا أم غري ذنبهم كان وما الغىن، أهل من والباقون قسيسني منهم وأربعة مائة كان. أشخاص
 منـهم  كـثرياً  وضـرب  حيام، مدة أشخاص ومخسة مائة وأجلى السجن، يف آخرون وكبار قسيساً تسعون ومات

 اخلالة بنت وكانت أسكات، ملكة ورةاملشه مريي وقتلت عشريم، هلك حىت أمواهلم، من وحرموا وصودروا بالسياط
  ).كاتلك ملة من كوا ألجل اليصابت، للملكة

 يف اليـصابت  امللكـة  بأمر وعلمائهم رهبام من كثري محل: (والستني السادسة إىل والستني احلادية الصفحة يف قال مث
 كنائس فأحرقوا بروتستنت، ملة يف ككاتل ملة أهل ليدخلوا إيرالند إىل عساكرها  جاء. البحر يف أغرقوا مث املراكب،

 قتلـوه  أحـد  أمنوا وإن أحداً يؤمنون ال وكانوا الربية، الوحوش كاصطياد يصطادوم وكان علماءهم، وقتلوا كاتلك
 واملواشـي  احلبـوب  وأفسدوا والبالد، القرى وأحرقوا مسروك حصن يف كان الذي العسكر وذحبوا األمان، بعد أيضاً

 أمـوال  مجيـع  ليسلبوا الباشوات 1644 وسنة 1643 سنة بارملنت أرسل مث. والعمر املرتلة تيازام بال أهلها وأجلوا
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 عهده يف الظلم يف التخفيف وحصل األول جيمس امللك زمن إىل الظلم أنواع وبقي بينهم، امتياز بال وأراضيهم كاتلك
 وأربعني أربعة جانب من السلطان إىل عرضحال وقدموا عليه سخطوا الربوتستنتيني لكن ،1778 سنة امللك رمحهم مث

 كاتلـك  ملة حق يف اجلورية القوانني بارملنت يبقى أن واستدعوا ،1780 سنة حزيران ثاين يف بروتستنت فرقة من ألفاً
 أمكنـة  وهـدموا  الكنائس وأحرقوا لندن يف بروتستنت من ألف مائة فاجتمع إليه التفتوا ما بارملنت لكن. كانت كما

 أوجـد  مث أيام، ستة إىل قائمة الفتنة هذه وكانت مكاناً، وثالثني ستة يف واحد موضع من يرى احلريق وكان. كاتلك
  .احلني هذا إىل هلم حاصلة هي حقوقاً كاتلك ملة وأعطى 1791 سنة آخر قانوناً امللك
 بروتـستنت  أن حمقـق،  األمر هذا ايرالند يف هو الذي جارتراسكول حال مسعتم ما: (74 و 73 الصفحة يف قال مث

 فرقـة  أوالد ـا  ويـشترون  الكبرية، املكانات أكثر وكراء ربية، ألف ومخسني ألف مائيت مقدار سنة كل يف جيمعون
 وأمهـام،  آباؤهم يرى لئال باخلفية، آخر إقليم إىل العربيات يف م ويرسلوا. املفلوكني املساكني من هم الذين كاتلك
 وعـدم  للجهل أمهام أو آبائهم أو إخوم أو بأخوام تزوجوا أوطام، إىل رجعوا ذاإ األشقياء هؤالء أن كثرياً ويقع

  .كالمه انتهى) االمتياز
 هـذا  على وأكتفي التطويل، من حذراً  أنقله ال آخر، بعض إىل بالنسبة بروتستنت فرق بعض عن صدر الذي والظلم
  .والظلم باجلور ملتهم أشاعوا كيف إم مديةاحمل امللة على الطاعنني هؤالء إىل انظروا: وأقول القدر،

 قبلـوه  فإن اإلسالم، إىل احلسنة باملوعظة أوالً الكفار يدعى هكذا احملمدية الشريعة يف اجلهاد حكم أن) اخلامس األمر(
 عةالشري يف احلكم هذا كان كما القتل، فحكمهم العرب مشركي من كانوا فإن يقبلوا مل وإن كأمثالنا، ويكونون فبها

 الـصلح  إىل يـدعون  غريهم من كانوا وإن عبادا، إىل والداعي لألوثان والذابح واملرتد السبعة األمم حق يف املوسوية
 مراعـاة  مـع  فيحاربون، يقبلوا مل وإن كأموالنا، وأمواهلم كدمائنا، دماؤهم صارت قبلوا فإن واإلطاعة، اجلزية بقبول

 واخلرافـات . السبعة األمم غري حق يف املوسوية الشريعة يف مثله كان كما. الفقه كتب يف ا مصرح هي اليت الشروط
  .هذيانات وبعضها مفتريات بعضها املسألة هذه بيان يف بروتستنت علماء نقلها الين

 لنـصارى  عنه اللّه رضي عمر من األمان وكتاب فارس عسكر رئيس إىل عنه اللّه رضي الوليد بن خالد كتاب وأنقل
  .اللبيب الناظر على حلالا ليظهر الشام

 من على سالم. فارس مأل يف ومهران رستم إىل الوليد ابن خالد من الرحيم الرمحن اللّه بسم: (هكذا فصورته األول أما
 قومـاً  معي فإن أبيتم فإن صاغرون، وأنتم يد عن اجلزية فأعطوا أبيتم فإن اإلسالم إىل ندعوكم فإنا: بعد أما اهلدى اتبع

  ).اهلدى اتبع من على والسالم. اخلمر فارس حيب كما اللّه، سبيل يف القتل حيبون
 أماناً األمان من إيلياء أهل املؤمنني أمري عمر اللّه عبد أعطى ما هذا الرحيم الرمحن اللّه بسم: (هكذا فصورته الثاين وأما

 مـن  وال منها ينقص وال دم وال كنائسهم تسكن ال أا ملتها، وسائر وبرها سقيمها وصلبام وكنائسهم ألنفسهم
 وعلى اليهود، من أحد إيلياء يسكن وال  منهم أحد يضار وال دينهم، على يكرهون وال أمواهلم، من شيء وال صلبام

 آمن فهو منهم خرج فمن واللصوص الروم منها خيرجوا أن وعليهم املدائن، أهل يعطي كما اجلزية يعطوا أن إيلياء أهل
 من أحب ومن اجلزية، من إيلياء أهل على ما مثل وعليه آمن، فهو منهم أقام ومن مأمنهم، يبلغوا حىت وماله نفسه على
 صـليبهم  وعلـى  بيعتهم وعلى أنفسهم على آمنون فإم وصليبهم، بيعتهم وخيلي الروم مع وماله بنفسه يسري أن إيلياء
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 ومن اجلزية، من إيلياء أهل على ما مثل عليه دواقع منهم شاء فمن األرض، أهل من فيها كان ومن مأمنهم، يبلغوا حىت
 وذمـة  وذمتـه  اللّه عهد الكتاب هذا يف ما وعلى حصادهم، حيصد حىت شيء منهم يؤخذ ال وأنه أرضه إىل رجع شاء

 مـن  ذلـك  علـى  شـهد . اجلزية من عليهم الذي أعطوا إذا املؤمنني وذمة اخللفاء وذمة وسلم عليه اللّه صلى رسوله
 رضي عوف بن الرمحن وعبد عنه اللّه رضي العاص بن وعمرو عنه اللّه رضي الوليد بن خالد عنهم اللّه رضي الصحابة

 يف شديداً كان عنه اللّه رضي عمر املؤمنني أمري أن يعترفون الناس وكل) عنه اللّه رضي سفيان أيب بن ومعاوية عنه اللّه
 تسلط وملا إيلياء، حماصرة عند الشريف بنفسه جاء وكان داتهجها أعظم من الشام جهاد وكان الشدة، غاية يف اإلسالم

 بـه  اعتـرف  وقـد  حـسنة،  شروطاً وأعطاهم اإلميان على أكره وال أحداً قتل ما اجلزية املسيحيون وقبل إيلياء على
 يف عرفـت  وقـد  األول، الباب من الثالث الفصل يف نيوتن طامس كالم من عرفت كما أيضاً، ومفسروهم مؤرخوهم

 علـى  تـسلطوا  إذ واليهود املسلمني حق يف املسيحيون فعل ما املذكور املفسر كالم من املبحث هذا من الرابع مراأل
  .إيلياء

  :فيها الكافر يدعى أن احملمدية الشريعة أن اجلهاد مسألة يف واملوسوية احملمدية الشريعة بني والفرق
 عن اإلميان بعد واالمتناع الدعوة، هذه يف قبح ال أنه وظاهر وسويةامل الشريعة خبالف اإلسالم إىل احلسنة باملوعظة: أوالً
 لـست  اإلله الرب يقول: (حزقيال كتاب من والثالثني الثالث الباب من عشر احلادية اآلية يف.. اإلنصاف عني القتل
: هكذا أشعيا كتاب من واخلمسني اخلامس الباب من السابعة واآلية ).طريقه من املنافق يتوت أن بل املنافق موت أريد

  ).الغفران كثري ألنه آهلنا وإىل فريمحه الرب إىل ولريجع أفكاره، السوء ورجل طريقه املنافق فليترك(
 احملمديـة،  الشريعة خبالف املوسوية، الشريعة يف السبعة األمم من كانوا إذا والصبيان النساء قتل حكم كان أنه: والثاين

 غري من كانوا إذا أيضاً املوسوية الشريعة يف يقتلون ال كانوا كما العرب، مشركي نم كانوا وإن يقتلون ال هؤالء فإن
  .السبعة األقوام

 األمـور  يف عرفته فلما نقالً أما. وعقالً نقالً اإلسالمي اجلهاد مسألة يف شناعة ال أقول اخلمسة األمور هذه متهدت فإذا
 فإصـالح  العملية القوة إصالح على مقدم النظرية القوة إصالح أن الصحيح بالربهان ثبت قد فألنه عقالً وأما املذكورة
 بـدون  الـصاحلة  األعمال تفيد ال ولذلك امللبني، كافة عند مسلمة مقدمة وهذه األعمال، إصالح على مقدم العقائد
 عنـدهم  تنجي ال حباملسي اإلميان بدون الصاحلة األعمال ألن الباب هذا يف أيضاً املسيحيون يعاندنا وال. عندهم اإلميان
 عليه بعيسى املؤمن املتكرب الغضوب البخيل من عندهم أشر السالم عليه بعيسى الكافر املتواضع احلليم اجلواد وأن. أيضاً

 بالتجربـة  ثبت قد وكذا الغري، بتنبيه وقبحه خطأه على تنبه قد اإلنسان أن الصحيحة بالتجربة ثبت قد وكذا. السالم
 بـل  آخر صنف من رجل قول إىل يصغي وال وشوكتهم، قومه وجاهة ألجل غالباً احلق يطيع ال اإلنسان أن الصحيحة

 أداء يف املـشقة  لـزوم  قبوله يف ويكون وأصوهلم، صنفه لطبائع خمالفاً القول هذا كان إذا سيما كالمه، مساع من يأنف
 بالتجربة ثبت قد وكذا اإلصغاء، من فيأن فال وشوكتهم قومه وجاهة انكسرت إذا ما خبالف واملالية البدنية العبادات

 زوال يف األغليب السبب هو وهذا مملكته، على التسلط يف  يطمع والسكون الدعة إىل مائل خمالفه أن رأى إذا العدو أن
 إجنيلـهم  خيالف ما إىل كافة املسيحيون أضطر ولذلك والديانة للدين العظيمة املضرة حتصل تسلطه وبعد القدمية الدول
  :ولاملتدا
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 معتمـد  كل لكون العماد، بواسطة مسيحي كل على حقيقي سلطان هلا الرومانية الكنيسة أن: كاتلك ملة أهل فقال
 علـى  املصرين تسلم وبأن الكنائسية، بالعقوبات العصاة بقصاص ملتزمة وهي منها ومرؤوساً الرومانية للكنيسة خاضعاً
 الكـاتلكي  اإلميـان  حبفـظ  إلزامهم ميكنها وبالتايل باملوت، وهمليعاقب الوالية ذوي إىل للجمهور، واملضرين ضالهلم

  .كان قصاص أي حتت الكنائسية والشرائع
 الرسـالة  يف رسالة عشرة الثالث بكتاب املسمى كتابه يف بروتستنت، علماء من كان برد إسحاق هذا قوهلم نقل وقد

  .وتبري يف 1849 سنة املطبوعة النسخة من 360 الصفحة يف عشر الثانية
 ولـه  األخـر،  والياته ويف هذه إنكلترا مملكة يف األعلى احلكم له امللك سعادة إنكلترا أهل من بروتستنت علماء وقال

 ال بـل  خاضعة هي وما حال، كل يف مدنية أو كنائسية كانت سواء اململكة هذه متعلقات مجيع على األوىل السلطنة
 به مصرح هو كما. احلروب ويباشروا احلكام بأمر السالح يتقلدوا أن للمسيحيني وجيوز أجنيب، حلاكم ختضع أن يصح

 الشر تقاوموا ال (أعين السالم عليه عيسى أقوال ظاهر الفريقني كال فترك دينهم، عقائد من والثالثني السابعة العقيدة يف
 ومـن  أيـضاً،  اءالرد له فاترك ثوبك ويأخذ خياصمك أن أراد ومن اآلخر، له فحول األمين خدك على لطمك من بل

 هـذه  علـى  عملـوا  ولو مهدوه ما ختالف األقوال هذه فإن). فأعطه سألك من اثنني معه فاذهب واحداً ميالً سخرك
  .كلفة بال اهلند أهل وخيرجهم معدودة أيام يف اهلند من تزول اإلنكليز سلطنة إن هذا، من أزيد أقوال ال األقوال
 وسعه، يف ليس مبا لإلنسان تكليف: (إلزاماً األقوال هذه على قادحاً حياته لّهال أطال األذكياء الظرفاء بعض قال ولذلك

 يعبـؤون  وال منهم فيؤخذ هلم رداء ال الذين الصيادين بعض إال به أحد إلزام ميكن وال به، تعمل أن ما لدولة ميكن وال
  .كالمه انتهى) الوقت بإضاعة

 زالـوا  مـا  األحكام ذه العمل إلقائهم على كافة النصارى أن مع ويوحنا مرقص يف مذكور غري كله وذلك: (قال مث
 قـصة  على معاً ويتواطآ ذلك يهمال أن ويوحنا ملرقس إذا ساغ فكيف مذهبهم، أفضلية على يستدلون وا ا حيتجون

 هـم  أـم  سـيما  وال اجلليـل،  عن ويسكتوا األمور من اخلسيس يذكروا أن املؤرخني دأب من فهل. اجلحش حل
 انتهى) نفسه تكليف خشي فإمنا عنه سكت ومن غريه، تكليف إىل نظر فإمنا ذكره من أن يقال أن وميكن به اطبوناملخ

  .بلفظه كالمه
 احلاالت بعض إىل نظراً مستحبة تكون أن إما ختلوا ال املسيحيون ا يفخر اليت األحكام هذه إن: املالحدة بعض وقال

 احلاالت بعض إىل نظراً االستحباب هذا فإن املسيحية بامللة ختتص ال لكنها. ا بأس فال مستحبة كانت فإن. واجبة أو
 والراحـة  الـدول  زوال وأسـباب  والشرور املفاسد منابع أا شك فال واجبة كانت وإن أيضاً، ملتهم غري يف يوجد

 يف املـذكورة  لـشروط ل جامعاً كان إذا عقالً اجلهاد استحسان يف شك فال ذكرت ما ثبت وإذ والسرور واالطمئنان
  :للمقام مناسبة حكاية وتذكرت. احملمدية الشريعة
 علـى  سـؤال  يل املفـيت  جناب يا: فقال اهلند يف اإلنكليزية الدولة حمكمات من املفيت حمكمة يف القسيسني بعض جاء

 قال هذا سؤال أي: فقال ظريفاً رجالً وكان احملكمة ناظر إىل املفيت فأشار. جوابه ألداء سنة إىل ايب أمهل املسلمني
 هـو  أهذا] 359 ص: [الناظر فقال. عيسى وال به مأمور موسى كان وما باجلهاد مأمور أنه ادعى نبيكم إن: القسيس
 أما: لسببني اآلن وأجيبك نستمهلك، ال: الناظر قال. نعم: القسيس قال. جوابه يف لنتفكر سنة إىل متهلنا الذي السؤال
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 الـسؤال  هذا فألن ثانياً وأما. سنة إىل ميهلنا فمن التعطيل أيام يف إال لنا فرصة وال اإلنكليزية دولةبال متعلقون فألنا أوالً
) الـشرع  يف القاضي مبرتلة يكون الذي اإلنكليزي احلاكم يعين (جلج حق يف تقول ماذا.. تأمل إىل جوابه يف حيتاج ال

 مبأمور ليس ألنه ال،: القسيس قال عنده، عليه القتل ثبت إذا اًقصاص القاتل يقتل أن اإلنكليزية القوانني حبسب له أجيوز
 حبـسب  الكبري احلاكم هلذا أجيوز: قال). منه الكبري احلاكم يعين (جج شيشن إىل القاتل هذا يرسل أن منصبه بل ذا،

 وخيـرب  ثانيـاً  األمر حيقق أن منصبه بل أيضاً، مبأمور ليس ألنه ال،: القسيس قال. عنده القتل ثبت إذا يقتله أن القوانني
 أهـؤالء : النـاظر  فقال. بقتله الكبري هذا حيكم مث األعلى هذا عن القتل حكم يصدر حىت منه أعلى هو الذي احلاكم
. مناصـبهم  ألجـل  االقتدار اختالف لكن بلى: القسيس قال. اإلنكليزية الواحدة بالدولة مبتعلقني ليسوا الثالثة احلكام
 األولـني  احلاكمني مبرتلة السالم عليهما وعيسى موسى أن تعلم أن بد فال كالمك، من اجلواب ظهر اآلن: الناظر فقال
 مـن  يلزم ال فكذا الثالث اقتدار عدم األولني احلاكمني اقتدار عدم من يلزم ال فكما األعلى، الثالث احلاكم مبرتلة ونبينا
  .خائباً وخرج القسيس فسكت. وسلم عليه هاللّ صلى حممد اقتدار عدم السالم عليه وعيسى موسى اقتدار عدم
 وقتـل  اجلهاد، مسألة يف التشدد أن يقيناً علم واالعتساف، العناد عن وجتنب اإلنصاف، بنظر ذكرت ما إىل نظر فمن
 طعن وأن احملمدية، الشريعة يف فيها الذي التشدد من وأكثر أشد املوسوية، الشريعة يف األوثان عبادة إىل واملرغب املرتد

 بـالظلم  ملتـهم  أشاعوا كيف أسالفهم أن إىل ينظرون ال أم حاهلم من وأتعجب جداً، اإلنصاف خالف املسيحيني
  ذكرت وفيما. رسائلهم يف املندرجة هلوسام أتعرض ال البحث هذا طال وملا. ملخالفيهم اجلورية القوانني قرروا وكيف
  .التوفيق وباللّه اهلوسات هذه لذفع كفاية

  
 عليـه  اللّه صلى حممد يد على معجزة ظهرت وما يدعيها من يد على املعجزات ظهور النبوة شروط من) الثاين املطعن(

 خـري  وهو احلق، يقص للّه إال احلكم إن به تستعجلون ما عندي ما{: األنعام سورة يف وقع ما عليه يدل كما. وسلم
 عند اآليات إمنا قل ا، ليؤمنن آية جاءم لئن أميام دجه باللّه وأقسموا{: السورة تلك يف وقع ما وكذا. }الفاصلني

 لنا تفجر حىت لك نؤمن لن وقالوا{: إسرائيل بين سورة يف وقع ما وكذا). يؤمنون ال جاءت إذا أا يشعركم وما اللّه،
 علينا زعمت كما السماء تسقط أو تفجرياً، خالهلا األار فتفجر وعنب، خنيل من جنة لك تكون أو ينبوعاً األرض من

 تـرتل  حىت لرقيك نؤمن ولن السماء، يف ترقى أو زخرف، من بيت لك يكون أو قبيالً، واملالئكة باللّه، تأيت أو كسفاً،
  .األخر اآليات بعض وكذا. }رسوالً بشراً إال كنت هل ريب سبحان قل نقرؤه، كتاباً علينا

  .اتتغليط السائل ذكرها اليت الثالثة األمور أن) واجلواب(
 علـى  يدل ال صدورها فعدم املتعارف، اإلجنيل هذا حكم على النبوة شروط من ليس املعجزة صدور فألن: األول أما

 مل يوحنا إن وقالوا كثريون، إليه فأتى: (هكذا يوحنا إجنيل من العاشر الباب من واألربعني احلادية اآلية يف.. النبوة عدم
 اجلميـع  عند يوحنا: (هكذا مىت إجنيل من والعشرين احلادي الباب من والعشرين السابعة اآلية ويف).. واحدة آية يفعل
 إجنيـل  من عشر احلادي الباب يف وقع وقد). نبياً حيىي حيسبون كلهم (1835 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف).. نيب
 املعجزات من معجزة عنه تصدر مل األنبياء من األفضل فهذا). نيب من أفضل إنه: (حقه يف السالم عليه عيسى قول مىت
  .املسيحيني عند مسلمة نبوته أن مع كثريين شهادة على
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  .األول الفصل يف عرفت كما حبت فغلط: الثاين األمر وأما
 العـذاب  األوىل، اآليـة  يف الواقع به تستعجلون ما تعاىل قوله يف مبا املراد ألن. تغليط أو منهم غلط إما: الثالث واألمر
 تـستعجلون  ما عندي ما {اآلية ومعىن ،}أليم بعذاب أتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر{: بقوهلم وهاستعجل الذي

 القضاء يقضي أي} احلق يقص {وتأخريه العذاب، تعجيل يف} للّه إال احلكم إن {به تستعجلون الذي العذاب أي} به
 الـذي  الوقت يف عليكم يرتل العذاب أن آليةا فحاصل. القاضني أي} الفاصلني خري وهو {وتأخري، تعجيل من احلق
 أن علـى  اآليـة  هذه تدل فال بعده وما بدر يوم عليهم نزل وقد. تأخريه أو تقدمه، على يل قدرة وال إنزاله، اللّه أراد

  .معجزة عنه تصدر مل وسلم عليه اللّه صلى حممداً
 مقترحـام  مـن } آيـة  جاءم لئن {احلال موضع يف مصدر} أميام جهد باللّه وأقسموا {فمعناها الثانية اآلية وأما

 أي} أـا  {إنكار استفهام} يشعركم وما {يشاء ما منها يظهر عليها قادر هو} اللّه عند اآليات إمنا قل ا ليؤمنن{
 يرتهلـا  مل إمنا تعاىل أنه على يدل القول وهذا ا، يؤمنون ال أم تدرون ال أي} يؤمنون ال جاءت إذا {املقترحة اآلية
  .يؤمنون ال جاءت إذا بأا لعلمه
 ال غزيـرة  عيناً أي} ينبوعاً {مكة أرض أي} األرض من لنا تفجر حىت لك نؤمن لن وقالوا {فمعناها الثالثة اآلية وأما

 علينـا  زعمت كما السماء تسقط أو تفجرياً خالهلا األار فتفجر وعنب، خنيل من جنة لك تكون أو {ماؤها ينضب
 واملالئكـة  باللّه تأيت أو {،}السماء من كسفاً عليهم نسقط أو األرض م خنسف نشأ إن{: تعاىل قوله نونيع} كسفاً
 يف ترقـى  أو {ذهـب  من أي} زخرف من بيت لك يكون أو {لدركه ضامناً تدعيه ما صحة على شاهداً أي} قبيالً

 ابـن  عـن . تصديقك فيه السماء من} اًكتاب علينا ترتل حىت {وحده} لرقيك نؤمن ولن {معارجها يف أي} السماء
 تـأيت  مث تأتيها، حىت أنظر وأنا فيه ترقى مث سلماً، السماء إىل تتخذ حىت لك نؤمن لن: أمية أيب بن اللّه عبد قال: عباس
 مـن  تعجبـاً } ريب سـبحان  قـل  نقرؤه {تقول كما أنك لك يشهدون املالئكة من أربعة  معه منشور بصك معك

 ولو واللجاج، العناد، إال االقتراحات ذه مقصودهم كان وما. الرسل كسائر} رسوالً بشراً إال كنت هل {اقتراحام
 باباً عليهم فتحنا ولو {،}قرطاس يف كتاباً عليك نزلنا ولو{: وجل عز اللّه قال كما. سحر هذا لقالوا آية كل جاءم

 املعجـزة  نفـي  بـه  املقصود لكن اآلية، ظهارإ نفي الظاهر يف منه يفهم أخر، آيات بعض حال وكذا ،}السماء من
 املنكرون، طلبها كلما معجزة يظهروا أن األنبياء على يلزم وال مطلقاً، املعجزات نفي النفي، هذا من يلزم وال املقترحة،

  :اجلديد العهد من شواهد األمر هلذا وأورد استهزاء، أو امتحاناً أو عناداً املنكرون طلب إذا يظهرون ال هم بل
 الـسماء  من آية منه طالبني حياورونه وابتدؤوا الفريسيون فخرج (11: هكذا مرقس إجنيل من الثامن الباب يف) األول(

 فالفريسيون آية، اجليل هذا يعطى لن لكم أقول احلق، آية اجليل هذا يطلب ملاذا وقال بروحه فتنهد (12) جيربوه لكي
 معجـزة  إىل الوقـت  ذلك يف أحال وال معجزة، أظهر فما متحان،اال سبيل على السالم عليه عيسى من معجزة طلبوا

 ال املعجـزة  أن علـى  يدل آية، اجليل هذا يعطى لن قوله بل أيضاً، بعد فيما بإظهارها وعد وال قبل، فيما عنه صدرت
  .زمانه يف كانوا الذين اجلميع يشمل اجليل لفظ ألن البتة، هذا بعد فيما عنه تصدر

 يريـد  كان ألنه جداً فرح يسوع رأى فلما هريدوس وأما (8: هكذا لوقا إجنيل من والعشرين الثالث الباب يف) الثاين(
 جيبـه  فلـم  كـثري  بكالم وسأله (9) منه تصنع آية يرى أن وترجى كثرية، أشياء عنه لسماعه يراه أن طويل زمان من
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 به، واستهزأ عسكره مع هريدوس تقرهفاح (11) باشتداده عليه يشتكون والكتبة الكهنة، رؤوساء ووقف (10) بشيء
 يترجى هريدوس كان  وقد الوقت، ذلك يف معجزة أظهر ما السالم عليه فعيسى) بيالطس إىل ورده المعاً لباساً وألبسه

  .استهزأ وملا عسكره مع احتقر وملا اشتكائهم على اليهود أللزم رأى لو أنه واألغلب آية، منه يرى أن
 يـستهزؤون  كانوا يسوع ضابطني كانوا الذين والرجال (63: هكذا لوقا إجنيل من والعشرين الثاين الباب يف) الثالث(
 كثرية، أخر وأشياء ضربك، الذي هو من تنبأ قائلني ويسألونه وجهه، يضربون وكانوا وغطوه، (64) جيلدونه وهم به

  .السالم عليه عيسى أجام ما وتوهيناً، استهزاء سؤاهلم كان وملا). جمدفني عليه يقولون كانوا
) رؤوسـهم  يهزؤن وهم عليه، جيدفون اتازون وكان (39: هكذا مىت إجنيل من والعشرين السابع الباب يف) الرابع(

 41) الـصليب  عـن  اآلن فـانزل  اللّه ابن كنت إن نفسك خلص أيام، ثالثة يف وبانيه اهليكل ناقض يا قائلني (40
 خيلصها أن يقدر فما نفسه وأما آخرين خلص قالوا والشيوخ الكتبة مع ونيستهزؤ وهم أيضاً الكهنة رؤساء وكذلك(

 أنا قال ألنه أراده إن اآلن فلينقذه اللّه على اتكل قد (43) به فنؤمن الصليب عن اآلن فليرتل إسرائيل ملك هو كان إن
 الوقت، هذا يف السالم عليه سىعي نفسه خلص فما) ليعريانه معه صلبا اللذان اللصان كان أيضاً وبذلك (44) اللّه ابن
 والكتبـة،  الكهنـة،  ورؤساء. واللصان والشيوخ، والكتبة، الكهنة، ورؤساء اتازون، عريه وإن الصليب عن نزل وما

 عـن  مـرة  يـرتل  أن احلجة وإللزام العار، لدفع عليه فكان به، نؤمن الصليب عن نزل إن إنه يقولون كانوا والشيوخ
  .السالم عليه عيسى أجام ما واالستهزاء، العناد، مقصودهم كان ملا همولكن.. يصعد مث الصليب

 نريد معلم يا قائلني والفريسيني الكتبة، من قوم أجاب حينئذ (38: هكذا مىت إجنيل من عشر الثاين الباب يف) اخلامس(
 40) الـنيب  يونـان  آية إال آية له تعطى وال آية، يطلب وفاسق شرير جيل: هلم وقال فأجاب (39) آية منك نرى أن
 أيـام،  ثالثـة  األرض قلب يف اإلنسان ابن يكون هكذا ليال، وثالث أيام، ثالثة احلوت بطن يف يونان كان كما ألنه(

 معجزة إىل أحاهلم وما الوقت، هذا يف السالم عليه عيسى أظهرها فما معجزة، والفريسيون الكتبة فطلب) ليال وثالث
 عنـه،  تصدر مل اليت باملعجزة ووعد والشرير، الفاسق لفظ عليهم وأطلق سبهم بل ال،السؤ هذا قبل فيما عنه صدرت

 قطعنا وإن األول الباب من الثالث الفصل يف علمت كما شبهة بال غلط اخل، احلوت بطن يف يونان كان كما قوله ألن
 كـان  األموات، من السالم عليه سىعي قام ولو بأعينهم، والفريسيون الكتبة، ير مل قيامه فمطلق غلطاً كونه عن النظر
 علـيهم،  نفـسه  أظهر ما وهو. بالوعد ووفاء عليهم، حجة ليصري آية الطالبني املنكرين هؤالء على نفسه يظهر أن عليه
 احلني، هذا إىل العهد ذاك من يقولون هم بل القيام، هذا يعتقدون ال ولذلك واحدة، مرة ولو اآلخرين، اليهود على وال
  .ليالً القرب من جثته سرقوا تالميذه أن
 هـذه  تـصري  أن فقـل  اللّه ابن كنت إن له وقال ارب، إليه فتقدم: (هكذا مىت إجنيل من الرابع الباب يف) السادس(

 أخذه مث (5) اللّه فم من خترج كلمة بكل بل اإلنسان حيىي وحده باخلبز ليس مكتوب وقال فأجاب (4) خبزاً احلجارة
 ألنـه  األسـفل  إىل نفسك فاطرح اللّه ابن كنت إن له وقال (6) اهليكل جناح على وأوقفه ملقدسة،ا املدينة إىل إبليس

 ال أيـضاً  مكتـوب  يسوع له قال (7) رجلك حبجر تصدم ال حيملونك أياديهم فعلى بك مالئكته يوصي أنه مكتوب
 منـهما،  بواحدة أجاب فما ،معجزتني السالم عليه عيسى من االمتحان سبيل على إبليس فطلب). إهلك الرب جترب

  .التجربة وعدم األدب مراعاة العبودية مقتضى بل ربه، جيرب أن باملربوب يليق ال أنه الثانية املرة يف واعترف
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 بالـذي  تؤمنوا لن اللّه عمل هو هذا هلم وقال يسوع أجاب (29: هكذا يوحنا إجنيل من السادس الباب يف) السابع (
 هـو  كمـا  الربيـة  يف املن أكلوا آباؤنا تعمل ماذا (31) بك ونؤمن لنرى تصنع آية فأية: له فقالوا (30) أرسله هو

 إىل أحـال  وال الـسالم،  عليه عيسى أظهرها فما معجزة طلبوا فاليهود). ليأكلوا السماء من خبزاً أعطاهم أنه مكتوب
 كمـا . بسببه تالميذه من كثري ارتد بل السامعني أكثر يفهمه مل جممل، بكالم تكلم بل السؤال، هذا قبل فعلها معجزة

 ومن: (هكذا 1860 سنة املطبوعة العربية الترمجة يف وهي املذكور الباب من والستني السادسة اآلية يف به مصرح هو
: 1835 سـنة  املطبوعة العربية الترمجة ويف). معه ميشون يعودوا ومل الوراء، إىل تالميذه من كثريون رجع الوقت هذا

  ).أبداً ذلك بعد مياشوه ومل أعقام على تالميذه من كثري ارتد مث ومن(
 يطلبـون  واليونـانيون  معجزة يسألون اليهود فإن (22: هكذا قورنيثوس أهل إىل الرسالة من األول الباب يف) الثامن(

 املعجزة بونيطل كانوا كما فاليهود). لليونانيني ومحاقة لليهود معثرة وذلك املصلوب باملسيح نكرز وحنن (23) حكمة
 نكـرز  وحنـن  املعجـزة  يطلبون بأم بولس مقدسهم وأقر أيضاً، احلواريني من يطلبوا كانوا السالم عليه املسيح من

 أيـدي  بـني  معجـزة  أظهروا ما واحلواريني السالم عليه عيسى أن املنقولة العبارات هذه من فظهر. املصلوب باملسيح
 اسـتدل  فلو األوقات، هذه قبل فعلوها معجزة إىل املنكرين أحالوا وال فيها، زاتاملعج طلبوا اليت األوقات يف الطالبني

 وإال للعـادات،  خارق أمر إظهار على قدرة هلم كان ما واحلواريني، السالم عليه عيسى أن على املذكورة باآليات أحد
 منـهم  يظهر مل فلما. األوقات هذه قبل عنهم صدر خارق أمر إىل املنكرين وأحالوا املذكورة األوقات يف عنهم لصدر
 االعتـساف  علـى  حمموالً القديسني عند االستدالل هذا يكون إظهاره، على قدرة هلم كان ما أم ثبت األمرين أحد

 خـالف  حاهلا عرفت اليت القرآنية اآليات ببعض بالتمسك عندنا القسيسني قول فكذا اإلنصاف،  خالف قوله ويكون
 عرفـت  كما الصحيحة، واألحاديث القرآن يف ا مصرح احملمدية املعجزات وأن ال كيف االعتساف، وعني اإلنصاف

  :القرآن من متعددة مواضع يف أيضاً إمجاالً ذكرها وجاء األول الفصل يف
 من} آية رأوا وإذا {الكشاف يف).. مبني سحر إال هذا إن وقالوا يستسخرون آية رأوا وإذا{: الصافات سورة يف -1

 يـسخر  أن بعض من بعضهم يستدعي أو السخرية يف يبالغون} يستسخرون {وحنوه القمر كانشقاق لبينةا اللّه آيات
 أـم  يعين مبني، سحر إال هذا إن قالوا أم عنهم تعاىل اللّه حكاها اليت األمور من والرابع: (الكبري التفسري ويف.. منها
 أن معنـاه : مـبني  وقوله السحر، باب من أا اعتقادهم السخرية تلك يف والسبب منها، سخروا ومعجزة آية رأوا إذا

 القائـل  صـدق  علـى  تدل} آية رأوا وإذا{: البيضاوي ويف.. كالمه انتهى) فيه ألحد شبهة ال بني أمر سحراً كونه
} هذا إن وقالوا {منها يسخر أن بعض من بعضهم يستدعي أو سحر إنه ويقولون السخرية يف يبالغون} يستسخرون{

 القمـر  كانـشقاق } آيـة  رأوا وإذا {اجلاللـني  ويف.. انتـهى  سـحريته  ظـاهر } مبني سحر إال {يرونه ما يعنون
  .احلسيين يف ومثله انتهى،. بني} مبني سحر إال هذا {ما} إن {فيها} وقالوا {ا يستهزؤون} يستسخرون{
  .األول فصلال يف عرفتها وقد} مستمر سحر ويقولوا يعرضوا آية يروا وإن{: القمر سورة ويف -2

.. }البينات وجاءهم حق الرسول أن وشهدوا إميام بعد كفروا قوماً اللّه يهدي كيف{: عمران آل سورة ويف  -3  
 ولفظ كالمه، انتهى. النبوة مبثلها تثبت اليت املعجزات وسائر القرآن من الشواهد) البينات (قوله تفسري يف الكشاف يف

 قليـل  الصورة تلك يف غريها يف واستعماله املعجزات، مبعىن غالباً القرآن يف فيستعمل مقدراً موصوفه كان إذا البينات
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 سـورة  ويف ،}البينـات  مرمي بن عيسى وآتينا{: البقرة سورة يف القوية القرينة بدون القليل، املعىن على حيمل فال جداً
: األعراف سورة ويف ،}بالبينات جئتهم إذ{: املائدة سورة ويف ،}البينات جاءم ما بعد من العجل اختذوا مث{: النساء

 فجـاؤوهم {: الـسورة  تلك يف مث ،}بالبينات رسلهم وجاءم{: يونس سورة ويف} بالبينات رسلهم جاءم ولقد{
 سورة ويف ،}البينات من جاءنا ما على نؤثرك لن{: طه سورة ويف ،}والزبر بالبينات{: النحل سورة ويف ،}بالبينات
: التغـابن  سـورة  ويف ،}بالبينات رسلنا أرسلنا لقد{: احلديد سورة ويف ،}ربكم من بالبينات اءكمج وقد{: املؤمن

  .املواضع هذه غري يف وكذا} بالبينات رسلهم تأتيهم كانت بأنه ذلك{
: يالبيـضاو  يف.. }الظاملون يفلح ال إنه بآياته كذب أو كذباً اللّه على افترى ممن أظلم ومن{: األنعام سورة يف -4
 كـأن } بآياته كذب أو {اللّه عند شفعاؤنا وهؤالء اللّه بنات املالئكة كقوهلم} كذباً اللّه على افترى ممن أظلم ومن{

 بـالغ  وحـده  منها كالً أن على تنبيهاً األمرين بني مجعوا وهم أو ذكر وإمنا سحراً، ومسوها واملعجزات بالقرآن كذبوا
  .ىانته النفس على الظلم يف اإلفراط غاية
 حيث الصحيح، والربهان والبينة باحلجة ثبت مبا وكذبوا اللّه على فكذبوا متناقضني أمرين بني مجعوا الكشاف ويف.. 

 ونـسبوا  اللّه، عند شفعاؤنا وهؤالء اللّه بنات املالئكة وقالوا ا أمرنا اللّه وقالوا آباؤنا، وال أشركنا ما اللّه شاء لو قالوا
  .انتهى بالرسول، يؤمنوا ومل سحراً ومسوها واملعجزات، بالقرآن فكذبوا وذهبوا سوائب،وال البحائر حترمي إليه
 اللّـه  صلى النيب معجزات يف قدحهم منه واملراد اللّه بآيات تكذيبهم خسارم من الثاين والنوع الكبري التفسري ويف.. 
  .ىانته بينة، باهرة معجزة القرآن كون وإنكارهم فيها، وطعنهم وسلم عليه
 جيعل حيث أعلم اللّه اللّه رسل أويت ما مثل مثل نؤتى حىت نؤمن لن قالوا آية جاءم وإذا{: أيضاً السورة تلك ويف.. 

  .}ميكرون كانوا مبا شديد وعذاب اللّه عند صغار أجرموا الذين سيصيب رسالته،
  .انتهى. باهرة جزةمع هلم ظهرت مىت أم} جاءم وإذا{: قوله تفسري يف الكبري التفسري ويف..

 واجـب  عنـده  اإلهلـام  ذلك يكن مل وإن اإلهلام، صاحب وسلم عليه اللّه صلى حممداً أن يعتقد كان الكزندر والبابا
 هـذه  ونقلت) أذنك عند احلمامة إن حممد يا (الفقرة هذه هي بدنيد املسمى كتابه من اخلامس الد يف وقع التسليم،

 النسخة ويف ،267 الصفحة يف األوىل النسخة يف لكنها لندن، يف 1806 وسنة 1897 سنة املطبوع الد عن الفقرة
 املـسيحيني  عنـد  اإلهلام ألن احلمامة، إىل وسلم عليه اللّه صلى حممد إهلام أسند البابا ولعل ،303 الصفحة يف الثانية
 صـورة  علـى  االصطباغ من فرغ ما بعد السالم عليه عيسى على القدس روح نزل وقد القدس، روح بواسطة يكون

 بواسـطة  يكـون  وسلم عليه اللّه صلى حممد إهلام أن فظن مىت، إجنيل من الثالث الباب يف به مصرح هو كما. احلمامة
  .احلمامة

  :أوجه مخسة على وهو النساء باعتبار) الثالث املطعن(
 تـسعاً  أخـذ  بـل  ا يكتف مل وسلم عليه اللّه صلى وحممد زوجات، أربع من أزيد هلم جيوز ال املسلمني أن) األول(

  .أربع من بأزيد أتزوج ألن أجازين اللّه أن حقه يف اللّه حكم وأظهر لنفسه،
  .عليه بواجب ليس العدل هذا أن حقه يف اللّه حكم وأظهر نسائهم، بني عليهم العدل جيب املسلمني أن) والثاين(
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 زيـد  زوجة جحش بنت زينب على نظره وقع الستر رفع مافل عنه، اللّه رضي حارثة بن زيد بيت دخل أنه) والثالث(
 اللّـه  أن وأظهر ا، فتزوج طلقها األمر هذا على زيد اطلع فلما. اللّه سبحان  وقال نفسه يف فوقعت عنهما، اللّه رضي
  .للتزويج أجازين

 رضي حفصة فغضبت نوبتها، ميو يف. عنها اللّه رضي حفصة بيت يف عنها، اللّه رضي القبطية مبارية خال أنه) والرابع(
 اللّه أن فأظهر. التحرمي على يبقى أن يقدر مل مث نفسي، على مارية حرمت: وسلم عليه اللّه صلى حممد فقال عنها، اللّه

  .الكفارة بأداء اليمني إلبطال أجازه
 اللّـه  حكم وأظهر ا،عد انقضاء بعد زوجته، اآلخر يتزوج أن منهم أحد مات إن متبعيه، حق يف جيوز أنه) واخلامس(
  .مماته بعد زوجاته من زوجة يتزوج أن ألحد جيوز ال أنه حقه يف

 رسـائلهم  أكثر يف بعضها أو كلها الوجوه هذه وتوجد. النساء باعتبار املطعن يف جهدهم منتهى اخلمسة الوجوه وهذه
. وغريهـا  اللغو ورد النبوة، ودالئل يح،املس رسالة إثبات ودالئل البهتان، ودافع احلق، الدين وحتقيق احلق، ميزان مثل
  :فأقول كلها الوجوه هذه جواب منها يظهر مثانية أموراً أمهد وأنا

  :السابقة الشرائع يف جائزاً كان واحدة امرأة من أكثر تزوج أن) األول األمر(
 إىل ويرشـده  إليه يوحي للّها وكان اللّه، خليل كان وهو سارة، حياة يف اجر مث بسارة تزوج السالم عليه إبراهيم ألن
  .وحرمته بفسخه أمره بل عليه أبقاه ملا جائزاً الثاين النكاح يكن مل فلو اخلري، أمور
 خالـه،  البـان  ابتنـا  أختـان  منهما فاألوليان وزلفا، وبلها وراحيل ليا نسوة، بأربع تزوج السالم عليه يعقوب وألن

 فلو. الثالث الباب يف علمت كما السالم، عليه موسى شريعة يف عيقط حرام األختني بني واجلمع. جاريتان واألخريان
 اللّه وكان باللّه، والعياذ حرام أوالد األزواج، تلك من أوالده يكون أن لزم حراماً، واحدة امرأة من بأكثر التزوج كان
 فإبقـاء . العظيم األمر اهذ يف يرشده وال خسيسة، أمور يف يرشده أن يتصور فكيف اخلري، أمور إىل ويرشده إليه يوحي

  .شريعته يف التزوج هذا مثل جواز على بني دليل األختني سيما األربعة تلك نكاح على السالم عليه يعقوب اللّه
 خرجـوا  ابناً سبعون له وكان (30: هكذا القضاة سفر من الثامن الباب يف كثرية نساء تزوج يواش بن جدعون وألن
 ظـاهرة  ونبوته). ابيمالك امسه ابناً له ولدت شخيم يف له كانت اليت وسريته (31) كثرية نساء له كانت ألن صلبه من
  .العربانية الرسالة من عشر احلادي الباب ومن املذكور، السفر من والسابع السادس الباب من

 غلـف  مـن  غلفـة  مائة املهر بدل وكان شاوول، بنت ميخال أوالً تزوج. كثرية نساء تزوج السالم عليه داود وألن
 اآليـة .. ميخـال  ابنته السالم عليه داود شاوول فأعطى غلفهم، من غلفة مائيت السالم عليه داود وأعطاه الفلسطانيني،

 الـسالم  عليـه  داود وقام قليلة أيام فمضت: (هكذا األول صموئيل سفر من عشر الثامن الباب من والعشرون السابعة
 بالتمـام  للملك ودفعها امللك إىل بغلفهم السالم عليه داود وأتى رجل مائيت الفلسطانيني من وقتل ورجاله هو وانطلق
  ).امرأة له ابنته ميخال شاوول فأعطى ختناً له ليكون

 يف بنتـه  ويعيطه محيالً الغلف هذه من يسوي أن يريد شاوول أكان ويقولون املهر، من البدل ذا يستهزؤون واملالحدة
 شـاوول،  علـى  السالم عليه داود بغى ملا: وأقول استهزائهم عن النظر أقطع لكين. آخر شيئاً غرضه كان أم اجلهاز،
 مـن  والعـشرين  اخلامس الباب آخر يف به مصرح هو كما جليم، من هو الذي ليس بن فلطى ميخال شاوول أعطى
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 ملك تلمى ةابن ومعهما 2 بيغال 1 االزراعايلية احينعام - أخرى نساء بست السالم عليه داود وتزوج. املذكور السفر
 كون ومع. الثاين صموئيل سفر من الثالث الباب يف به مصرح هو كما - 6 وعجال 5 وابيطل 4 وحجبت 3 جاشور

 مـن  داود طلب شاوول، قتل ملا فلذلك الغري فراش يف كانت وإن الشريف، قلبه عن ميخال حمبة زالت ما الست، هذه
. فلـسطني  أهل غلف من غلفة مبائة خطبتها اليت ميخال رأيتام على رد: له وقال ميخال، زوجته شاوول بن اسباسوت

 كمـا . رجع مث حبورمي إىل خلفها باكياً فلطى هذا فجاء داود، إىل وأرسلها ليس بن فلطى من قهراً أسباسوت فأخذها
 وكمـل  زوجـة،  له صارت أخرى مرة السالم عليه داود إىل ميخال وصلت ما فبعد. املذكور الباب يف به مصرح هو
 مـن  عشر الثالثة اآلية.. املقدسة كتبهم يف بعددها يصرح مل وسراري أخرى، نساء داود أخذ مث السبع، الزوجات دعد

 هارون من أتى أن بعد من أورشليم من وسراري نساء أيضاً داود وأخذ: (هكذا الثاين صموئيل سفر من اخلامس الباب
  ).وبنات بنون أيضاً لداود وولد
 وداود. الفصل هذا أول يف علمت كما الزنا هذا على اللّه فعاتبه. أخذها مث باحليلة، زوجها وقتل اأوري بامرأة زىن مث.. 
 نـساء  مـن  غفري جم تزوج يف عاصياً يكن مل لكنه االمرأة، بتلك والتزويج الزنا هذا يف خاطئاً كان وإن السالم، عليه

 علـى  رضاه أظهر بل. تزوجها على اللّه فعاتبه أوريا، أةامر تزوج على عاتبه كما تزوجهن على اللّه لعاتبه وإال أخرى،
 داود حق يف تعاىل اللّه وقول ومثلهن، مثلهن أزيد قليلة هذه كانت وإذا: وقال نفسه إىل إعطاءها ونسب التزوج، هذا
 يف الثـاين،  صـموئيل  سفر من عشر الثاين الباب من الثامنة اآلية يف.. السالم عليه النيب ناثان لسان على السالم عليه

 سنة العظمى رومية يف املطبوعة النسخة على لندن يف 1844 وسنة 1831 وسنة 1822 سنة املطبوعة العربية الترمجة
 وإذا ويهوذا إسرائيل بيت لك ووهبت حضنك يف اضطجعت سيدك ونساء موالك بيت لك ووهبت: (هكذا 1671
 قليلـة  هـذه  كانت إذا وقوله املوضعني، يف املتكلم صيغة على وهبت فقوله). ومثلهن مثلهن فأزيدك قليلة هذه كانت
 فـإذا : (هكـذا  األخرية اجلملة 1811 سنة املطبوعة العربية الترمجة ويف. قلت ما على يدالن ومثلهن مثلهن  فأزيدك
  ).ومثلهن مثلهن فأزيد تقول أن لك ينبغي كان قليلة عندك كانت

 الباب يف به مصرح هو كما جداً، مجيلة وكانت الشونامية شاغ أىب امسها أخرى عذراء شابة عمره آخر يف وتزوج.. 
  .األول السالطني سفر من األول
 وارتـد . جـوار  وثلثمائـة  السالطني بنات من حرات منهن سبعمائة امرأة، بألف تزوج السالم، عليه سليمان وألن

  .األول امللوك سفر من عشر ادياحل الباب يف به مصرح هو كما لألصنام، املعابد وبىن عمره آخر يف بإغوائهن
 عليـه  موسـى  لصرح حراماً كان ولو واحدة، امراة من بأزيد التزوج حرمة التوراة، مواضع من موضع من يفهم وال

 يف علمـت  قد ألنك. مواضع من جوازه يفهم بل حترميها، إظهار يف وشدد احملرمات بسائر صرح كما حبرمته، السالم
 إسـرائيل،  بين على وقسمت ألفاً وثالثني اثنتني كانت املديانيني، غنيمة من كانت اليت راألبكا أن األول الطعن جواب
  .العزب ختصيص فيه يوجد وال يكونوا، مل أو زوجات ذوي كانوا سواء
 إهلك الرب وأسلمهم أعدائك مع القتال إىل خرجت وإذا (10: هكذا االستثناء سفر من والعشرين احلادي الباب ويف
 فأدخلـها  (12) امرأة لك تتخذها أن وأردت وأحببتها، حسنة امرأة املسبيني مجلة يف ورأيت (11) تهموسبي يدك يف
 أبيها على وتبكي بيتك يف وجتلس به سبيت الذي الرداء عنها وترتع (13) أظفارها وتقص رأسها حتلق وهي بيتك إىل
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 حرة فسرحها نفسك واها ال ذلك بعد كانت فإن (14) امرأة لك ولتكن معها وترقد إليها تدخل مث شهر مدة وأمها
 واألخـرى  حمبوبـة  الواحـدة  امرأتان لرجل كان وإن (15) ذليتها  قد أنك تقهرها وال بثمن تبيعها أن تستطيع وال

 ابـن  يعمل يستطيع فال أوالده بني رزقه يقسم أن وأراد (16) بكراً املبغوضة ابن وكان بنون منه هلما ويكون مبغوضة
 لـه  كـان  مـا  كل من ويعيطه البكر هو أنه املبغوضة ابن يعرف ولكنه (17) املبغوضة ابن على ويقدمه بكراً احملبوبة

 تكون ال مبخاطب ختتص ال. اخل املسبيني مجلة يف ورأيت فقوله). البكورية جتب وهلذا بنيه أول هو أنه أجل من الضعف
 واحـدة  مبسبية خيتص احلكم هذا بأن أيضاً التصريح فيه يوجد وال تكن، مل أو زوجة له كانت سواء أعم، بل زوجة له

 إسـرائيلي  لكـل  فجاز جائزاً، له كان نساء يتخذها أن وأراد واحدة، من أزيد املخاطب رأى إذا أنه الظاهر بل فقط،
 غري ةظاهر ادعينا ما على. اخل مبغوضة واألخرى حمبوبة الواحدة امرأتان لرجل كان وإن قوله وداللة. كثرية نساء أخذ

 مـن  وغريمها وداود جدعون أخذ فلذلك موسى، شريعة يف حمرمة كانت ما األزواج كثرة أن فثبت. البيان إىل حمتاجة
  .نساء املوسوية األمة صاحلي

 عنـد  وكانـت  وسلم، عليه اللّه صلى اللّه رسول عمة بنت أا عنها، اللّه رضي زينب قصة يف الصحيح) الثاين األمر(
  .وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول ا تزوج عدا انقضت وملا زيد طلقها مث عنه اللّه رضي ثةحار بن زيد مواله
 أنعـم  للذي تقول وإذ{: هكذا وهي الكبري التفسري عبارة مع القصة ذه املتعلقة األحزاب سورة آيات بعض أنقل وأنا
 زيـد  هم} زوجك عليك أمسك {واإلعتاق لتحريربا} عليه وأنعمت {باإلسالم عليه اللّه أنعم زيد، وهو} عليه اللّه

 الشكوى يف وقيل الطالق يف قيل} اللّه واتق {تطلقها ال أي أمسك،: وسلم عليه اللّه صلى النيب له فقال زينب بطالق
 أنـك  من}  مبديه اللّه ما نفسك يف وختفي {الكفاءة وعدم النسب بسبب علي تتكرب إا فيها قال زيد فإن زينب من

 إىل إشارة ليس. }ختشاه أن أحق واللّه {االبن أو الغري زوجة أخذ يقولوا أن من} الناس وختشى {بزينب التزوج تريد
 معـه،  أحـداً  ختش وال وحده ختشاه أن أحق اللّه املعىن بل اللّه، خيش ومل الناس خشي وسلم، عليه اللّه صلى النيب أن

 وال وخيـشونه  اللّه رساالت يبلغون الذين{: تعاىل قال كما وحده له اخلشية فاجعل أيضاً، الناس وختشى ختشاه وأنت
 وذلك عدا، وانقضت زيد طلقها ملا أي} زوجناكها وطراً منها زيد قضى فلما{: تعاىل قال مث} اللّه إال أحداً خيشون

 يـستغن،  ومل يـة بالكل الوطر منها يقض فلم إليها حمتاج وهو حاجته، تدفع فهي الزوج نكاح يف دامت ما الزوجة ألن
 عدا وانقضت طلق إذا وأما وطره، بعد منها يقض فلم الرحم، شغل إلمكان تعلق ا له العدة، يف كانت إذا وكذلك
 ال مبعتدته أو الغري بزوجة التزوج ألن الشرع يف ملا موافق وهذا. الوطر منها فيقضي تعلق معها له يبق ومل عنها، استغىن
 منـهن  قـضوا  إذا أدعيائهم أزواج يف حرج املؤمنني على يكون ال لكي{: قوله وكذلك. قضى فلما: قال فلهذا جيوز،
 لقـضاء  يكـن  مل وسلم عليه اللّه صلى النيب من التزويج أن إىل إشارة وفيه عدن، وانقضت طلقوهن إذا أي} وطراً
 اللّه أمر وكان {وسلم عليه اللّه صلى النيب فعل من يستفاد الشرع فإن بفعله، الشريعة لبيان بل السالم عليه النيب شهوة
 كان فائدة، على مشتمل لشرع مبيناً كان أنه مع ا، السالم عليه تزوجه أن بني مث. كائن قضاه ما مقضياً أي} مفعوالً
  .بلفظه كالمه انتهى املفاسد، عن خالياً
 احملبة عدم سبب كان األمر وهذا الكفاءة، وعدم النسب بسبب زيد على تتكرب كانت عنها، اللّه رضي زينب أن فظهر

 انقـضت  فلمـا . األمر آخر طلقها لكنه وسلم، عليه اللّه صلى النيب فمنعه يطلقها، أن عنه اللّه رضي زيد فأراد بينهما،
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 خمفيـاً  احلكـم  نزول قبل وكان. الشهوة قضاء ألجل ال الشريعة لبيان وسلم، عليه اللّه صلى اللّه رسول تزوجها عدا
 يف وقعـت  الـيت  والرواية. تعاىل اللّه شاء إن الثالث األمر يف ستعرف كما فيه بأس وال العرب، عادة ألجل راألم هلذا

 تصنيفاته بعض يف الدهلوي احلق عبد الشيخ احملدث احملقق به صرح كما. احلديث أهل حمققي  عند ضعيفة البيضاوي،
  .انتهى) مثله عن وسلم عليه اللّه صلى النيب صيانة جيب فما رآها حني أحبها أنه يقال وما: (املواقف شرح ويف

 أمـا . وآرائهم األقوام لعادات مطابقة أو الشرائع، مجيع يف متحدة تكون أن جيب ال الشرعية، األمور أن) الثالث األمر(
ـ  السالم عليه إبراهيم زوجة سارة أن فيه عرفت وقد الثالث، الباب يف عليه مزيد ال مبا عرفت فقد األول  أختـاً  تكان
 الزوجات وهذه بعمته، تزوج السالم عليه موسى أبا عمران وأن األختني، بني مجع السالم عليه يعقوب وأن له، عالنية
 وهـذه  والعمـة،  العالنيـة  األخـت  نكاح سيما الزنا ومبرتلة واحملمدية، والعيسوية املوسوية الشريعة يف حمرمة الثالث

 غايـة  املتـزوجني  ـؤالء  ويـستهزؤون  بليغاً تشنيعاً يشنعون فهم اهلند، مشركي علماء عند القبائح أقبح الزوجات
  .الزنا أنواع أشد إىل أوالدهم وينسبون االستهزاء،

 30) وآخـرين  عشارين من كثرياً مجعاً كانوا معه متكئني كانوا والذين (29: هكذا لوقا إجنيل من اخلامس الباب ويف
 يـصوم  ملـاذا  وقالوا (33) وخطاة عشارين مع وتشربون تأكلون ملاذا قائلني تالميذه على والفريسيون كتبتهم فتذمر(

 فالكتبـة  ويـشربون  فيـأكلون  تالميـذك  وأما أيضاً الفريسيني تالميذ وكذلك طلبات ويقدمون كثرياً يوحنا تالميذ
 ويشربون يأكلون مبأ السالم عليه عيسى تالميذ على يشنعون كانوا وأشرفها اليهود فرق أعظم من الذين والفريسيون

  ).يصومون ال وأم والعشارين اخلطاة مع
 فتـذمر  (2) ليـسمعوه  منـه  يدنون واخلطاة العشارين مجيع وكان (1: هكذا لوقا إجنيل من عشر اخلامس الباب ويف

 يأكل أنه السالم عليه عيسى على يشنعون كانوا فالفريسيون) معهم ويأكل اخلطاة يقبل هذا قائلني والكتبة الفريسيون،
  .ويقبلهم اخلطاة مع
 3) اخلتـان  أهـل  مـن  الذين خاصمه أورشليم إىل بطرس صعد وملا (2: األعمال كتاب من عشر احلادي الباب ويف

  ).معهم وأكلت غلفة ذوي رجال إىل دخلت إنك قائلني(
 وملـا  (2) أورشليم من قادمني الكتبة من وقوم الفريسيون إليه واجتمع (1: هكذا مرقس إجنيل من السادس الباب ويف
 يغـسلوا  مل إن اليهـود  وكل الفريسيني ألن (3) الموا مغسولة غري أي دنسة بأيد خبزاً يأكلون تالميذه من بعضاً رأوا

 كـثرية  أخـر  وأشياء يأكلون، ال يغتسلوا مل إن السوق ومن (4) الشيوخ بتقليد متمسكني يأكلون ال باعتناء أيديهم
 يـسلك  ال ملاذا والكتبة الفريسيون، سأله مث (5) وأسرة حناس، وآنية وأباريق، سكؤو غسل من ا للتمسك تسلموها
  ).مغسولة غري بأيد خبزاً يأكلون بل الشيوخ تقاليد حسب تالميذك

 أو املـسلم  مـع  منـهم  أحد أكل لو وعندهم عظيمة، تشددات اهلند مشركي أقوام من وغريهم اهلند، برامهة ملة ويف
 زيـد  كان وملا. العرب مشركي عند قبيحاً كان الطالق، بعد املتبىن زوجة ونكاح ملته، عن خرج والنصراين اليهودي

 طعـن  من أوالً خياف أيضاً وسلم عليه اللّه صلى حممد كان وسلم، عليه اللّه صلى حممد متبىن عنه اللّه رضي حارثة بن
  .املشركني بعادة يبال ومل الشريعة، لبيان ا تزوج اللّه أمره فلما عنها، اللّه رضي زينب نكاح يف املشركني عوام
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 مـن  املقدسـة  كتبـهم  بـضاعات  إىل ينظـرون  وال يستحيون ال بروتستنت، علماء من الطاعنني أن) الرابع األمر(
. اخلـامس  الباب من والثالث الثاين والفصل األول، الباب يف منها نبذاً عرفت اليت واألحكام واألغالط، االختالفات،

 أيـضاً  املوضـع  هذا أترك ال أن وأريد. الفصل هذا ابتداء يف عرفتها قد اليت وأصحام وعشائرهم نبياءاأل ذنوب ومن
  :سبق فيما كثرية أمور على إطالع للناظر حصل وإن التوراة، يف املندرجة األمور بعض ذكر عن خالياً

 دلـب،  ومـن  ولـوز،  حور، نم خضرة عصياً يعقوب فأخذ (37: هكذا التكوين سفر من الثالثني الباب يف - 1
 املـاء  مساقي يف العصى ووتد (38) وبيضاء بلقاء، املقشرة العصي فظهرت فيها ظاهرة واخلضرة بياضها من وكشف
 النعاج التوحم، محية يف أنه وصار (39) حتمل إليها نظرها ويف العصى، على الغنم تتوحم لتشرب الغنم جاءت إذا لكي

 أمـام  املـساقي  يف القـضبان  ووضع القطيع، يعقوب وعزل (40) اللون خمتلفة مرةومت منقطة وتنتج بالعصى، تتبصر
 كل يف فكان (41) بعض عن بعضها مفترقة والقطعان ليعقوب، والباقي لالبان، كلها والسود البيض، فكانت الكباش

 منها محل وما (42) عصىال على الغنم ليتوحم املساقي يف الغنم قدام القضبان يعقوب جعل أوالً الغنم من محل ما عام
 مواشـي  لـه  وصارت جداً، جداً الرجل فاستغىن (43) ليعقوب وأوله لالبان، الغنم نتاج آخر فصار جيعلها مل أخرياً

  ).ومحري وإبل، وعبيد، وإماء، كثرية،
ـ  على كوم وأما أصوهلم، ألوان شبه على تكون غالباً العادة، جرى حبسب األوالد فإن أيضاً، عجيب وهذا  مـا  بهش
  .كلهم خضراً الربيع يف املتولدة األوالد يكون أن يلزم وإال أصالً، العقالء من أحد يتومهه فال وغريها، العصى من يرونه

 كان الصوف من الربص ضربة ثوب يف أو رداء يف كان وإن (46: هكذا األحبار سفر من عشر الثالث الباب يف -2
 أو بيـضاء  الـضربة  كانت فإن (48) أدمي عمل يف أو جلدة يف أو اللحمة يف أو السدا يف (47) الكتان من أو الثوب
 احلـرب  فينظر (49) فلريوه برص ضربة فإا األدمي جلود كل يف أو اللحمة، يف أو السداء يف اجللد يف أو الرداء يف محراء
 أو السدا يف أو الرداء يف مشت قد رآها فإن السابع اليوم يف إليها وينظر (50) أيام سبعة عليها احلرب وحيجز الضربة إىل

 أو الـسدا  أو الرداء  احلرب فليحرق (51) جنس وهو مر برص ضربة فإا الصنعة يصنع أدم كل يف أو أدمي يف أو اللحمة
 احلـرب  رأى وإن (52) بالنار فيحرقونه برص أنه أجل من ضربة فيه يكون جلد من أدمي كل أو الكتان أو الصوفة لفافة

 فيـه  مـا  فليغسل احلرب فليأمر (53) جلود من أدمي كل يف أو اللحمة يف أو السدا يف أو الثوب يف تفش مل الضربة أن
 لوـا،  تغـري  تكن مل فإن غسلوها ما بعد من الضربة إىل احلرب وينظر (54) أخر أيام سبعة احلرب عليه وحيجز الضربة،
 بعد من استوت قد أا احلرب رأى وإن (55) باله يف أو جدته يف ضربة فإا بالنار أحرقوه خبيث فإنه تتغري مل والضربة

 يف أو الـرداء  يف أيضاً رأى فإن (56) اللحمة من أو السدا من أو اجللد من أو الرداء من فليلقط احلرب فليأمر غسلت ما
 57) فيه كثرت قد ةالضرب فإن النار يف فألقوه اجللود، من يستعمل ما مجيع األدم جلود كل يف أو اللحمة يف أو السدا

 الصوف رداء يف الربص سنة هذه (58) فيطهر مرتني فيغسل غسل، إذا منه يذهب أدمي أو حلمة أو سدا أو رداء وكل(
  ).ينجسه أو يطهره األدم جلود كل أو اللحمة أو السدا أو الكتان أو

  .الوساوس هذه أمثالب والثياب اجللود إحراق أيليق األوهام، مثرات فإا األحكام هذه إىل فانظروا
 ضـربة  كـان  إن مرياثاً أعطيكم اليت كنعان أرض دخلتم إذا (34: هكذا األحبار سفر من عشر الرابع الباب يف -3

 الكـاهن  يـأمرهم  (36) بـرص  كأا ضربة بييت يف ظهر إن له ويقول الكاهن البيت رب خيرب (35) بيت يف برص
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 37) البيت ضربة لينظر الكاهن يدخل مث البيت يف ما كل يتنجس لئال هإلي لينظر البيت يدخل أن قبل البيت فيفرغون
 من خارجاً الكاهن فليخرج (38) احلائط من أغمق ومنظرها محراء أو صفراء قشوراً البيت حيطان يف ضربة كان فإن(

 فشت قد الضربة رأى فإن فينظر، السابع اليوم يف يرجع مث (39) أيام سبعة البيت ذلك على وحيجز بابه، وليقم البيت،
) جنـس  موضع يف القرية من خارجاً وتلقى فتنقض، الضربة فيها اليت باحلجارة الكاهن  فليأمر (40) البيت حيطان يف

 تدخل (42) جنس موضع يف القرية من خارجاً قشر الذي التراب ويلقي باستدارته، داخل من البيت ذلك ويقشر (41
 وكثرت الضربة، فشت فإن (43) ويطني به ويطلون ذلك غري تراباً أخذونوي احلجارة، تلك مكان يف أخرى حجارة

 يف أن فليعلم البيت، يف فشت قد الضربة كانت إن وينظر الكاهن فيدخل (44) وطني البيت قشر ما بعد من البيت يف
ـ  خارجة بأسرها وطينه وخشبه، حجارته، ويلقون يهدمونه، ولساعته (45) جنس وهو مراً برصاً البيت  يف القريـة  نم
 شيئاً فيه أكل أو فيه رقد ومن (47) الليل إىل جنساً يكون عليه حمجوز وهو البيت ذلك دخل ومن (46) جنس موضع

 أجـل  من الكاهن فليطهره ثانياً طني ما بعد البيت يف يفش مل الربص ورأى الكاهن، دخل وإن (48) كسوته فليغسل
  ).ضربته من برئ قد أنه

 أيعتقـد  العنكبـوت،  نسج من أوهن هي اليت األوهام، هذه مبثل البيوت أدم األوهام، مثرات من أيضاً األحكام فهذه
  .اهلدم أو لإلحراق قابالً أبرص البيت، أو اجللد، أو الثوب، يكون أن أوربا عقالء

 كان إنو فليكسر، زرعه يقطر من مسه فخار من إناء وأي (12: هكذا األحبار سفر من عشر اخلامس الباب يف  -4
 ويكـون  باملاء، كله جسده يغسل جنابة منه خرجت أو جنب رجل وأميا (16) باملاء فليغسل حناس أو خشب من إناء

 إىل جنـساً  ويكـون  باملاء، ويستحم ثيابه، يغسل طامث وهي امرأة، عليه جلست ثوباً مس ومن (23) الليل إىل جنساً
 فإنـه  يـضطجع  مضطجع وكل أيام، سبعة جنباً يكون فإنه حيضتها من فأصابه رجل معها اضطجع وإن (24) الليل
  ).جنساً يكون
 سـريان  تـوهم  وإن فيه املس مبجرد شيء يسري ال  أنه وظاهر املال، إضاعة الفخار إناء إىل بالنسبة األول احلكم ففي
 جنساً كونه معىن ما لثاينا احلكم ويف. والنحاس اخلشب، إناء يف اكتفى كما باملاء، بغسله فيه يكتف لَم فَِلم فيه، شيء
 الثوب، مس مبجرد شيء يسري ال أنه الظاهر ألن نظر أيضاً الثالث احلكم ويف. باملاء كله اجلسد غسل ما بعد الليل إىل

 وإن كافياً، الثوب مس به الذي العضو غسل كان شيء، سريان توهم وإن املاس، جسد يف احلائض عليه جلست الذي
 كلـها،  واجلسد الثياب، غسل ما بعد الليل، إىل جنساً كونه معىن فما جسده، سائر يف سامل مبجرد شيء سريان توهم

 مبجرد وههنا. اجلسد غسل يكفي بل الثياب غسل عليه جيب ال جنباً، وصار احتلم، أو جامع، إذا الرجل أن والعجب
 صار مب احليض من شيء إصابة جردمب الرجل فإن الثالثة من أعجب الرابع واحلكم. أيضاً الثياب غسل يلزم الثوب مس

 احلـائض  أحكام ويف أيام، سبعة إىل جنساً أيضاً هو يكون أيام سبعة إىل جنسة تكون هي فكما احلائض، حكم حكمه
 الناس أجنس كلهم النصارى جند األحكام هذه إىل وبالنظر. الباب هذا يف مذكورة عجيبة تشددات أيضاً، واملستحاضة

  .قاًمطل يراعوا ال ألم
 قبـة  باب يف مذبوحني الرب أمام ويقيمهما اجلديني يأخذ مث (7: هكذا األحبار سفر من عشر السادس الباب يف -5

 أصابته الذي اجلدي هارون ويقرب (9) لعزرائيل أخرى وقرعة للرب واحدة قرعة قرعتني عليهما ويقترع (8) الزمان
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 عليـه  ليـستغفر  الرب أمام حياً يقوم عزرائيل قرعة وقعت الذي يواجلد (10) اخلطيئة بدل قرباناً ويصريه الرب قرعة
  ).القفر إىل لعزرائيل ويسرحه

 ورأيـت  اللّـه،  لغـري  لقربان إنه ريب وال القفر، إىل وتسرحيه لعزرائيل القربان معىن وما أيضاً، عجيب احلكم وهذا
 جوعـاً  متـوت  حـىت  القفر يف ال األسواق يف يتركوا لكنهم آهلتهم، أمساء  على الثريان يتركون أم اهلند مشركي
  .وعطشاً

 فـال  ولد له وليس أحدهم فمات مجيعاً أخوة سكن إذا (5: هكذا االستثناء سفر من والعشرين اخلامس الباب يف -6
 فليـسمه  منـها  يكون الذي البكر والولد (6) أخيه زرع ويقيم أخوه يأخذها ولكن غريب، برجل امليت امرأة تتزوج
 بـاب  إىل املرأة فتذهب بالسنة له حتق اليت أخيه امرأة يأخذ أن يرض مل فإن (7) إسرائيل من امسه يبطل لئال يهأخ باسم
 8) زوجـة  له يأخذين أن يريد وال إسرائيل يف أخيه اسم يقيم أن يريد ال زوجي أخا أن هلم وتقول املشيخة إىل القرية

 مـن  اخلـف  وختلع املشايخ قدام منه املرأة فتدنو (9) أتزوجها أن دأري ال وقال أجاب فإن ويسألونه يطلبونه ولوقتهم(
 خملـوع  بيت إسرائيل يف امسه ويدعي (10) أخيه بيت يعمر ال رجل بكل يفعل هكذا وتقول وجهه يف وتبصق رجله

  ).اخللف
 غـري  أو الصورة، قبيحة شوهاء أو عرجاء، أو عمياء، أو عوراء، تكون قد امليت، امرأة ألن أيضاً، عجيب احلكم وهذا

 علمـاء  أن منها وأعجب عجيبة، أيضاً أخيه لزرع اإلقامة وهذه الرجل، ا يرضى فكيف آخر، بعيب معيبة أو عفيفة،
 يف بـه  مـصرح  هو كما). أخيه زوجة يتزوج أن للرجل حيل ال: (وقالوا الشأن العظيم احلكم هذا تركوا بروتستنت

 الكنيسة استعمال موجب على وطقوسها، الكنيسة رسوم من وغريها امة،الع الصالة كتاب من والنسب، القرابة جدول
 مـن  إال أخـذوها  وما اإلجنيل، يف يوجد ال احملرمات، بيان أن مع قالته، يف 1840 سنة املطبوع واألرلندية اإلنكليزية

  .التوراة
 الـسالم  عليـه  املـسيح  على اعتراضام بأمثال يعترض االعتساف، مهته جل كان إذا املتقشف، أن) اخلامس األمر(

  .واحلواريني
) شـيطان  به فتقولون مخراً يشرب وال خبزاً يأكل ال املعمدان يوحنا جاء (33: هكذا لوقا إجنيل من السابع الباب يف

 وسأله (36) واخلطاة للعشارين حمب مخر وشريب أكول إنسان ذا هو فتقولون ويشرب يأكل اإلنسان ابن وجاء (34
 أنـه  علمت إذ خاطئة كانت املدينة يف امراة وإذا (37) واتكأ الفريسي بيت فدخل معه يأكل أن الفريسيني من واحد
 بالـدموع  قدميه تبل وابتدأت باكية ورائه من قدميه عند ووقفت (38) طيب بقارورة جاءت الفريسي بيت يف متكئ

 يف تكلـم  ذلـك  دعاه الذي ريسيالف رأى فلما (39) بالطيب وتدهنهما قدميه وتقبل رأسها بشعر متسحهما وكانت
 لسمعان وقال املرأة إىل التفت مث (44) خاطئة إا هي وما تلمسه اليت االمرأة هذه من لعلم نبياً هذا كان لو قائالً نفسه
 بـشعر  ومـسحتهما  بالدموع رجلي غسلت فقد هي وأما تعط مل رجلي ألجل وماء بيتك دخلت أين املرأة هذه انتظر
 فقد هي وأما رأسي تدهن مل بزيت (46) رجلي تقبيل عن تكف مل دخلت فمنذ هي وأما تقبلين مل قبلة (45) رأسها
 قليـل  لـه  يغفر والذي كثرياً أحبت ألا الكثرية خطاياها غفرت قد أقول ذلك أجل من (47) رجلي بالطيب دهنت



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

388

 يغفـر  الـذي  هذا من أنفسهم يف ونيقول معه املتكؤون فابتدأ (49) خطاياك لك مغفور هلا قال مث (48) قليالً حيب
  ).بسالم اذهيب خلصك قد إميانك للمراة فقال (50) أيضاً خطايا

 ومرثـا  مـرمي  قرية عيناً بيت من لعازر وهو مريضاً إنسان وكان (1: هكذا يوحنا إجنيل من عشر احلادي الباب ويف
 وكـان  (5) بـشعرها  رجليه مسحتو بطيب الرب دهنت اليت هي أخوها لعازر كان اليت مرمي وكانت (2) أختها
  .السالم عليه عيسى رجلي ومسحت دهنت كانت اليت هي مرمي احملبوبة فهذه) ولعازر وأختها مرثا حيب يسوع

 لكـم  أقول احلق احلق وقال وشهد بالروح  اضطرب هذا يسوع قال ملا (21: يوحنا إجنيل من عشر الثالث الباب ويف
 وكـان  (23) عنه قال فيمن حمتارون وهم بعض إىل بعضهم ينظرون التالميذ فكان (22) سيسلمين منكم واحداً أن

 يكون أن عسى من يسأل أن بطرس مسعان إليه فأومأ (24) حيبه يسوع كان تالميذه من واحد يسوع حضن يف متكئاً
 الـسادسة  اآليـة  يف التلميذ، حق يف ووقع). هو من سيد يا له وقال يسوع صدر على ذاك فاتكأ (25) عنه قال الذي

 احلـادي  الباب من العشرين واآلية السابعة واآلية العشرين، الباب من الثانية واآلية عشر، التاسع الباب من والعشرين
  .حيبه كان يسوع أن يوحنا، إجنيل والعشرينمن

 ومعـه  للّها مبلكوت ويبشر يكرز وقرية مدينة يف يسري كان ذلك أثر وعلى (1: هكذا لوقا إجنيل من الثامن الباب ويف
 سـبعة  منـها  خرج اليت ادلية تدعي اليت مرمي وأمراض شريرة أرواح من شفني قد كن نساء وبعض (2) عشر االثنا

  ).أمواهلن من خيدمنه كن كثريات وأخر وسوسنة هريودس وكيل خوزي امرأة وبونا (3) شاطني
 من العقل وإزالة لألتقياء شرا يناسب وال هلالكوا والكفر للضالل وسبب اللّه عند وقبيحة اخلبائث أم اخلمر أن وظاهر

 يف الـدخول  أرادوا إذا وأوالده هارون على شرا اللّه حرم ولذلك نيب غري أو نبياً الشارب كان سواء الالزمة خواصها
  .معهم أبدياً عهداً حرمتها وجعل املوت سبب وجعلها اخلدمة ألجل الشهادة قبة
 وال أنـت  ال يسكر آخر شيئاً وال مخراً تشربوا ال (9) هلارون الرب وقال (8: هكذا اراألخب سفر من العاشر الباب يف

  ملـك  منـع  ولذلك). أجيالكم يف األبد إىل لكم عهداً هذا ويكون متوتوا لئال الشهادة قبة يف الدخول أردمت إذا بنوك
 خبـث  يسري وال األتقياء، من ولدها ليكون محلها، وقت مسكر كل وشرب اخلمر، شرب من نوح ما زوجة الرب،

 4: هكذا القضاء سفر من عشر الثالث الباب يف الباب هذا يف أيضاً، زوجها على وأكد التقي، الولد هذا يف املسكرات
 قلـت  مـا  مجيـع  عـن  فليحذر ملنوح الرب مالك فقال (13) جنساً شيئاً تأكلي وال واملسكر اخلمر شرب من إياك(

 مـا  بكل وحتفظ جنساً شيئاً تأكل وال مسكراً وال مخراً تشرب وال الكرم من خيرج امم شيئاً تأكل وال (14) المرأتك
 أنه حيىي، تقوى أوصاف من بني السالم، عليهما حيىي بوالدة زكريا، امللك بشر ملا ولذلك) هلا قلت ما وتفعل به أمرا

  .آخر مسكراً وال مخراً يشرب ال
). يـشرب  ال ومسكراً ومخراً الرب أمام عظيماً يكون ألنه: (هكذا لوقا يلإجن من األول الباب من عشر اخلامسة اآلية

  .واملسكرات اخلمر شرب بسبب ضلوا والكهنة، األنبياء أن وشهد املسكر، شارب ذم السالم، عليه أشعيا ولذلك
 أن واملقتدرين مراخل شرب على منكم لألقوياء الويل: (هكذا أشعيا كتاب من اخلامس الباب من والعشرون الثانية اآلية

  ).املسكرة ميزجوا
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 املـسكر  من وضلوا اخلمر بسبب يفهموا مل أيضاً وهؤالء: (هكذا كتابه من والعشرين الثامن الباب من السابعة واآلية
  ).القضاء يفهموا ومل الرؤيا يعلموا مل املسكر من تاهوا اخلمر يف غرقوا للمسكر يعلموا مل والنيب الكاهن

 شـرب  لوطـاً  وأن. عريانـاً  وصار عقله، وزال اخلمر، شرب السالم، عليه نوحاً أن الفصل، ذاه أول يف عرفت وقد
  .بشرا املولعني من مثله يسمع مل حبيث فعل، ما بابنتيه وفعل عقله، وزال اخلمر،

 يف ءمـا  صـب  مث ا واتزر منشفة وأخذ ثيابه وخلع العشاء عن قام: (هكذا يوحنا إجنيل من عشر الثالث الباب ويف
  ).ا متزراً كان اليت باملنشفة وميسحها  التالميذ أرجل يغسل وابتدأ مغسل
 الـسالم  عليه عيسى أن يوهم هذا: (هكذا إلزاماً بقاءه اللّه أطال البالغة مضمار فارس الظريف األملعي اللوذعي وقال
 انتـهى ) الثياب عن التجرد يوجب ال األقدام غسل فإن يفعل، ما يدري يكن مل حىت اخلمرة فيه سرت قد كان وقتئذ
  .بلفظه كالمه
 ال (31: هكذا والعشرين الثالث الباب يف األمثال سفر كتابه يف الشراب ذم يف السالم عليه النيب احلكيم سليمان وقال
 ملـك  ومثـل  كاحلية يلدغ أمره اية ويف (32) لذيذاً ويدخل الزجاج يف لونه شعشع وإذا اصفر إذا اخلمر إىل تنظر
  ).مسومه يسكب ياتاحل

 شاباً الرجل كان إذا سيما العصمة، ترجى ال شديدة آفة الشبان، الرجال مع األجنبيات الشواب النساء اختالط وكذا
 أن السالم، عليه داود حال عرفت وقد. ونفسها مباهلا وختدمه معه تدور وهي حمبوبة فاحشة واملرأة اخلمر، شارب عزباً
 حـال  عرفت قد وكذا. اخلمسني وجاوز األزواج كثري كان أنه مع بلغ، ما إىل بلغه األجنبية، االمرأة إىل واحداً نظراً

 وملا شبابه، يف صاحلاً نبياً كان ما بعد شيخوخته، يف وثنياً مرتداً وجعلناه عقله أزلن قد النساء أن السالم، عليه سليمان
 روبيـل  مثـل  أسـالفه  حال ومن وثامار، أمنون تهوأخ أخيه حال ومن وأمه، أبيه حال من الكاملة التجربة له حصل

  :فقال األمثال سفر يف بليغاً تشديداً الباب هذا يف شدد. نفسه حال من سيما ويهودا،
 مـن  ألطـف  وحنجرا عسالً، تسكبان األجنبية االمرأة شفيت ألن (3) االمرأة مكر إىل تصغ ال: (اخلامس الباب يف

 إىل تنفـذ  وخطوـا  املوت إىل تنحدران رجالها (5) فمني ذي كسيف ومرهفة كالعلقم، مرة عاقبتها مث (4) الدهن
 فمي أقوال عن تبعد وال مين، امسع ابين يا  واآلن (7) تدرك ال ضالة طرقها ألن احليات سبيل أنت تسلك (6) اجلحيم
  ).أجنبية وحتاضنك غريبةال االمرأة ابين يا تضلك ملاذا (20) مرتهلا أبواب إىل تدن وال بعيداً، منها طريقك أجعل

 تقتنـصك  وال مجاهلا قلبك يشتهي ال غريبة لسان لطافة ومن رضية امرأة من لنحفظك (24: السادس الباب يف قال مث
 أن رجـل  أيـستطيع  (27) الكرمية النفس تصطاد الرجل وامرأة واحدة خبزة مقدارها الزانية قيمة فإن (26) غمزاا
 امـرأة  إىل يـدخل  من هكذا (29) رجاله حتترق وما مجر على يتمشى أم (28) ثيابه حتترق وما ناراً حجره يف خيفي
  ).ملسها إذا يتربأ ال غريبة
 تضلن وال طرقها إىل قلبك حتنحن ال (25) فمي أقوال إىل وأصغ استمعين ابين يا فاآلن (24: السابع الباب يف قال مث
 إىل حمـدرة  اجلحـيم  طـرق  هو بيتها (28) قوي كل قتلت وهي جرحى كثريين طرحت قد فإا (26) مناهجها يف

  ).املوت مطابق
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 يف كنـائم  وتكـون  (34) بامللتويات يتكلم وقلبك األجنبيات تنظران عيناك (33: والعشرين الثالث الباب يف قال مث
  ).الدفة تلفت إذ راقد وكمدير البحر قلب
 عيسى أن أقول هذا، عرفت وإذا اربون، به شهد كما وأشنع النساء اختالط من أخوف بل آفة األمارد اختالط وكذا
 مرمي بلت فإذا عزباً، شاباً وكان مخر، شريب أكول أنه يقولون معاصروه كان حىت اخلمر، شارب كان ملا السالم عليه

 فاحـشة  الوقت هذا يف وكانت رأسها، بشعر متسحهما وكانت دخلت، منذ تقبيلهما عن تكف ومل بدموعها، قدميه
 أقـوال  نـسي  وكيف السالم، عليهما وسليمان وداود يهوذا أسالفه، حال السالم عليه عيسى نسى فكيف. مشهورة
 خيفـى  أن ميكـن  ال كما يتربأ، ال ملسها من وأن واحدة، خبزة مقدار قيمتها أن يعلم مل وكيف السالم، عليه سليمان

 حـىت  األمور، ذه هلا أجاز فكيف. رجاله ترقحت وما النار، مجر على ميشي أو ثيابه، حتترق وما ناراً، حجره يف رجل
 خطاياهـا  غفر وكيف النفسانية، الشهوات مقتضى من تكن مل األمور هذه أن يتصور وكيف الفريسي، عليه اعترض
  .املقدس العادل اللّه لذات الالئقة هي األمور أهذه. الفعل هذا على وذنوا
 كـان  إذا النـصارى،  مطارنة بأحد اآلن يليق فهل مباحة، بغياً ئذوقت كانت وقد: (ذكره السابق اللوذعي قال ولذلك
 أمـارة  تبدي أن غري من الناس، من مأل مبحضر رجليه تغسل أن يف فاحشة لقبيحة يأذن أن معارفه، أحد بيت يف ضيفاً
  .كالمه انتهى) جهراً وال سراً ال قبل، من التوبة
 تـزل  مل أنـه  يتصور فكيف. أمواهلن من خيدمنه كثرية نساء عهموم تالميذه عشر واالثنا هو ويدور مرمي، حيب وكان

 داود وقدم بكنته، زىن حىت يهودا وقدم أبيه، بزوجة زىن حىت روبيل، قدم زل كما الشديدة، املخالطة هذه مع أقدامهم
  .بأخته زىن حىت أمنون وقدم أوريا، بامرأة زىن حىت السالم عليه

 ومعهـم  القرى يف جيولون كانوا وتالميذه عيسى أن من لوقا ذكره ما منه أغربو: (ذكره السابق اللوذعي قال ولذلك
 الشرقية، البالد يف واحد لكل يتأتى ال بأنه خبري وأنت والزنا، بالفجور مشهوراً أمرها كان اليت هذه مرمي منهن نساء،

) معـاً  الوليات تلك مع يبيتون كانوا األولياء هؤالء أن بد فال. خمصوص حمل يف وحده يبيت أن القرى، يف وخصوصاً
  .بلفظه كالمه انتهى

 أقـر  مـا  على السالم، عليه املسيح صعود قبل اإلميان، يف كاملني كانوا ما ألم أقوى، احلواريني أقدام مزلة واحتمال
 يتزوجـون  ال كاتلـك،  فرقـة  من والشمامسة األساقفة أن ترى أال الزنا، من العصمة حقهم يف يظن فال. علماؤهم

 الفاحشات بيوت كنائسهم كأن الدنيا، أهل من الغين الفاسق يفعله ال ما ويفعلون العفاف، من األمر هذا أن يدعونو
  .الزانيات

] 1 [يقـول  برنردوس القديس: (هكذا الثانية الرسالة يف رسالة، عشرة الثالث كتاب من 145 و 144 الصفحة يف
 يف بالزنـا  فملؤوهـا  دنس بال هو الذي واملضجع املكرم الزواج الكنيسة من نزعوا (اإلنشاد نشيد يف 66 عدد وعظ

  ).األدناس أنواع وبكل واألخوات واألمهات الذكور مع املضاجع
 نـذروا  يكونـوا  مل األكلريوسيني أن ليت يا: يقول 1300 سنة البورتكال بالد يف سلفا أسقف بيالجيوس والفاروس

  .الكهنوت أبناء من بيسري عدداً أكثر هناك لرعيةا أبناء ألن سبانيا، أكلريوس سيما وال العفة،
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 مـع  متكاثرة جناسة على معتادين غري قالئل قسوساً وجد أنه: (كتب عشر، اخلامس اجليل يف سالتزبرج أسقف ويوحنا
  .ملخصاً بلفظه كالمه انتهى) للزنا املخصوصة البيوت مثل متدنسة الراهبات أديرة وأن النساء،
 أتـرك  بل هذه، على أزيد أن إىل حاجة فال ادعوها، اليت القسوس هؤالء عصمة حق يف كفيت هذه، قدمائهم وشهادة
 لفقـرهم  املعائـب  أشـد  أنه الزواج ويفهمون العصمة، يدعون الذين اهلند مشركي فقراء حال مثلهم: وأقول ذكرهم

  .هلم حيصل ما الفساق لألمراء حيصل ال وأفسقهم، الناس أفجر وهم وطريقتهم،
 يـا  فسأهلا القرية، من جتيء كاعبة جارية رأى اهلند، قرى من قرية إىل وصل ملا املسافرين، بعض أن: كايةح وتذكرت

 كناا من أفضل لكين القرية، بنات من إين السائل أيها: الالكعة هذه فأجابت كناا؟ من أم القرية بنات من أنت بنت
  .واملنام االرؤي يف إلحداهن حيصل مل ما يل حيصل الشهوة قضاء يف

 مطلقـاً،  الـزواج  عن مستغنياً السالم، عليه عيسى كان املنكرين فعند املتزوجني، من جسيم حظ ذوو اردون فهؤالء
 فرقـة  مـن  والقـسوس  الشمامسة حضرات مثل األزواج كثرة عن أو مطلقاً، الزواج عن إما مستغنني تالميذه وكان

 الفحـش  ـذا  ابتلوا الذين عند مة حمل لتلميذه، السالم عليه سىعي حمبة وكذا. اهلند مشركي فقراء ومثل كاتلك،
  .القبيح
 الـيت  كـاملرأة : (هكذا يسوع، صدر على ذاك فاتكأ أعين، الرابع اإلجنيلي قول على ذكره، السابق األملعي قال ولذلك
  .بلفظه كالمه انتهى) له فتتغنج عاشقها من شيئاً حتاول
 يف منها أمراً اعتقد وال. التقريرات هذه أمثال من أتربأ فإين وإال إلزاماً، كتبته اخلامس، األمر هذا يف كتبت ما أين واعلم
  .متعددة ومواضع الكتاب، مقدمة يف صرحت كما األجماد، حواريه حق يف وال السالم، عليه عيسى حق

 وسـلم  عليه اللّه صلى النيب فقول .انتهى) األمة حترمي اإلميان من: (هكذا التحرمي سورة يف اجلاللني يف) السادس األمر(
  .املعىن ذا ميني نفسي على مارية حرمت

 يقال ال اللّه، حكم إليه جاء أو األصل، من جائزاً كان أنه ألجل فعل، مث األمر هذا أفعل ال النيب قال إذا) السابع األمر(
 العتيـق،  العهد كتب يف اللّه حق يف مثله جديو وعندهم. البتة عاصياً يكون يفعل مل لو الثانية الصورة يف بل أذنب، أنه

 من اخلامسة الشبهة جواب ويف الثالث، الباب من الثاين القسم أمثلة يف عليه، مزيد ال مبا عرفت كما األنبياء عن فضالً
 لإجني من عشر اخلامس الباب يف السالم، عليه عيسى حق يف اجلديد، العهد يف ويوجد. اخلامس الباب من الرابع الفصل

 عليه عيسى استحسنه حسناً جواباً فأجابت السالم عليه عيسى فأىب بنتها، شفاء ألجل استغاثت كنعانية امرأة أن مىت،
 قانـا  عرس يف منه استدعت السالم عليه عيسى أم أن يوحنا إجنيل من الثاين الباب ويف. فشفيت البنتها ودعا السالم،
  .حوله مث ساعيت، تأت مل امرأة يا ولك يل ما وقال مخراً، املاء حيول أن اجلليلي،

 من كثرية، بأمور خمصصني كانوا وأوالده هارون أن ترى أال خبصائص، اللّه أولياء خيصص بأن بأس ال) الثامن األمر (
  .إسرائيل بين من غريهم عن فضالً اآلخرين، الوى لبين جائزة األمور هذه كانت وما ا، يتعلق وما الشهادة، قبة خدمة
 املعاندين، هؤالء من العجب كل أتعجب لكين اخلمسة، بالوجوه مطعنهم جواب لك ظهر الثمانية، األمور عرفت وإذا
. اللّـه  جانـب  من يكون أن جيوز ال األمر هذا أن يقولون آرائهم، يف حسناً يكون ال أمراً الغري شريعة يف رأوا لو أم

 مـن  يكون شرائعهم، يف منه أشنع أمر وجد ولو. النبوة مبنصب بالئق ليس هذا أن يقولون أو العادل، احلكيم املقدس
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 وأن نفسه، على يهوذا وآل إسرائيل آل إمث حيمل أن السالم عليه حلزقيال اللّه فأمر. النبوة مبنصب الئقاً أو اللّه، جانب
 مكـشوف  ميـشي  أن السالم، عليه ألشعيا اللّه أمر وكذا. اإلنسان برباز ملطخاً خبزاً يوماً، وتسعني ثلثمائة إىل يأكل
 لنفسه يأخذ أن هلوشع أمره وكذا. العقل قيد يف كونه مع سنني، ثالث إىل والرجال النساء بني وعرياناً الغليظة، العورة
 احلكـيم  اللّـه  جانب من أموراً عندهم كلها يكون. لزوجها حمبوبة فاسقة بامرأة يتعشق وأن الزنا، وأوالد زانية زوجة

 أن ميكـن  ال عـدا  وانقضاء زوجها طالق بعد زينب نكاح وإجازة. املقدسني األنبياء هؤالء مبناصب والئقاً املقدس،
 النبـوة،  درجـة  عن يسقط ال وكذا. وسلم عليه اللّه صلى حممد نبوة مبنصب الئقاً يكون وال اللّه، جانب من يكون

 وأخذ سنة، عشرة أربع أباها وخدم راحيل، شقتع أن بسبب التوراة، بنص البكر اللّه ابن هو الذي السالم عليه يعقوب
 نـساء  أخذ أن بسبب الزبور، بنص اآلخر، البكر اللّه ابن داود عنها يسقط ال وكذا األختني، بني ومجع زوجات، أربع

  السالم عليه داود ويكون ورضاه، اللّه بة كلها النساء هذه تكون بل أوريا بامرأة يزين أن قبل كثرية، وجواري كثرية،
 على عليه العتاب يصدر وال. مثلهن فأزيد تقول أن لك ينبغي كان قليلة عندك كانت فإذا: حقه يف اللّه يقول ألن قابالً
 سـليمان  عنها يسقط ال وكذا. االمرأة تلك وأخذ باحليلة، الغري ذلك وقتل الغري، بامرأة زىن أنه على بل النساء، تكثري
 يف وارتـد  واجلـواري،  الزوجات من امرأة ألف أخذ أن بسبب املقدسة كتبهم ادةبشه اللّه ابن هو الذي السالم، عليه
. إهلية كتباً اإلنشاد، ونشيد واجلامعة األمثال أعين الثالثة، كتبه ويكون النبوة مسلم يبقى بل األصنام، وعبد عمره آخر

 حـب  بـسبب  األجماد، وحواريه وحيدال اللّه ابن عنها يسقط ال وكذا. بابنتيه الزنا بسبب عنها، لوط يسقط ال وكذا
 املخالطـة  هـذه  مع بشيء أيضاً يتهمون ال بل. الشرقية البالد قرى يف النساء مع واجلوالن التالميذ، وبعض الفاحشة،
 ونكـاح  األزواج، بكثـرة  النبوة درجة عن وسلم عليه اللّه صلى حممد ويسقط. وشباناً اخلمر شاريب وكوم الشديدة
 مـن  بوجـه  ذاته يف تكثر ال حقيقياً، واحداً كان ملا اللّه أن األمور هذه منشأ لعل. حترميها بعد تهجاري وحتليل زينب،
 الثالثـة  األقانيم على مشتملة ذاته كان ملا وعندهم مناسب، غري أمراً تسع ال املقدسة فذاته اإلسالم، أهل عند الوجوه
 ألن. مناسـب  غـري  أمـراً  تسع حقيقياً امتيازاً اآلخر نع منهم كل املمتاز كلها، األلوهية بصفات منهم كل املتصف
 البـاب  يف عرفـت  كما به، الظاهر حبسب يقروا مل وإن البتة يستلزمه بل التعدد، يفارق أن ميكن ال احلقيقي، االمتياز
  .الواحد من أكثر والثالثة الرابع
 وعبـادة  الشرك حىت الذنوب، من ذنب نم العصمة تكن مل ملا وكذلك املسلمني، إله من أقوى زعمهم يف إهلهم فلعل

 ساحة كانت عندهم، للنبوة شرط املعاصي، من وغريها الوحي تبليغ يف حىت والكذب والسرقة والزنا واألصنام العجل
 اللّـه،  أبناء كانوا ملا وعيسى وسليمان وداود يعقوب أن منشأها. لعل أو املسلمني عند ساحتها من أوسع عندهم النبوة
 ال اللّـه،  عبد بن اللّه عبد كان ملا فإنه وسلم، عليه اللّه صلى حممد خبالف يشاؤون، ما أبيهم مملكة يف لوايفع أن فلهم
 وعـدم  املكـابرة  ومن واالعتساف الباطل التعصب من باللّه نعوذ. يشاء ما وسيده مالكه مملكة  يف يفعل أن له جيوز

  .اإلنصاف
 أما. اآلخرين للمذنبني شافعاً يكون أن يصح ال مذنب وكل مذنباً، كان لموس عليه اللّه صلى حممد أن) الرابع املطعن(

  :وقع فلما الصغرى
  .}واإلبكار بالعشي ربك حبمد وسبح لذنبك واستغفر حق اللّه وعد إن فاصرب{: املؤمن سورة يف
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  .}واملؤمنات وللمؤمنني لذنبك واستغفر اللّه إال إله ال أنه فاعلم{: حممد سورة ويف
  .}تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك اللّه ليغفر مبيناً فتحاً لك فتحنا إنا{: الفتح ةسور ويف
 املـؤخر  وأنت املقدم أنت مين به أعلم أنت وما أعلنت وما أسررت وما أخرت وما قدمت ما يل فاغفر: (احلديث ويف
  .األخرى األحاديث يف وقع مما وحنوه). أنت إال إله ال
 أمـوراً  بطالمـا  لتوضـيح  أمهد وأنا يقيناً، كاذبة فالنتيجة صحيحتني، غري كلتامها ىوالكرب الصغرى أن) واجلواب(

  :مخسة
 العبـد  حق يف اخلالق الرب حضرة عن صدر ما فكل وخملوق، مربوب كله واخللق وخالق، رب اللّه أن) األول األمر(

 عـن  يصدر ما كل وكذا. واخلالقية لكيةاملا ومقتضى حمله يف فهو واالستعالء والعتاب اخلطاب من املخلوق، املربوب
 املخلـصون،  اللّه عباد واألنبياء والعبودية املخلوقية ومقتضى أيضاً، موقعه يف فهو إليه، والتضرعات األدعية من العباد،

 أدعيـة  ويف اللّـه  كـالم  يف املواضع، هذه أمثال من موضع، كل يف احلقيقي املعىن على واحلمل غريهم، من أحق فهم
 بعـضاً  األمنوذج سبيل على أنقل وأنا. الزبور سيما العهدين، كتب يف كثرية وشواهده وضالل خطأ وتضرعام اءاألنبي
  :منها

 ركـض  الطريق، إىل خارج هو وفيما (17: هكذا لوقا إجنيل من عشر والثامن مرقس، إجنيل من العاشر الباب يف] 1[
 ليس صاحلاً تدعوين ملاذا يسوع له فقال (18) األبدية احلياة ألرث أعمل ماذا الصاحل  املعلم أيها وسأله له وجثا واحد
 اللّـه  إال صـاحل  وال صـاحلاً  لست بأين السالم عليه عيسى فأقر. مرقس بعبارة انتهى) اللّه وهو واحد إال صاحلاً أحد

  .وحده
 إهلـي  (2) جهلـي  بكـالم  يخالص عين تباعد تركتين ملاذا انظر إهلي إهلي (1: هكذا والعشرين الثاين الزبور يف] 2[

 علـى  السالم، عليه عيسى إىل راجعة الزبور هذا آيات كان وملا). يب حتفل فلم وبالليل يل تستجب فلم أدعوك بالنهار
  .السالم عليه عيسى هو عندهم ا القائل فكان التثليث، أهل زعم

 يـسوع  صـرخ  التاسعة الساعة وحنو: (ذاهك مىت إجنيل من والعشرين السابع الباب من واألربعون السادسة اآلية] 3[
  ).تركتين ملاذا إهلي إهلي أي شبقتين ملا إيلي إيلي قائالً عظيم بصوت

 5) اخلطايـا  ملغفرة التوبة مبعمودية ويكرز الربية يف يعمد يوحنا كان (4: هكذا مرقس إجنيل من األول الباب يف] 4[
 تلـك  ويف (9) خبطاياهم معترفني األردن ر يف منه مجيعهم واواعتمد أورشليم وأهل اليهودية كورة مجيع إليه وخرج(

  ).األردن يف يوحنا من واعتمد اجلليل ناصرة من يسوع جاء األيام
 مـن  الثالثة واآلية واخلامسة الرابعة اآلية يف مرقس صرح كما. اخلطايا مبغفرة التوبة، معمودية املعمودية، هذه وكانت
 ويف). اخلطايـا  ملغفرة التوبة مبعمودة يكرز باألردن احمليطة الكورة مجيع إىل فجاء: (ذاهك لوقا إجنيل من الثالث الباب
 مـن  والعشرين الرابعة اآلية ويف. اخل) للتوبة مباء أعمدكم أنا: (هكذا مىت إجنيل من الثالث الباب من عشر احلادية اآلية

). إسـرائيل  شعب جلميع التوبة مبعمودية جميئه لقب فكرز يوحنا سبق إذ: (هكذا األعمال كتاب من عشر الثالث الباب
  .اخل) التوبة مبعمودية عمد يوحنا أن بولس فقال: (هكذا األعمال كتاب من عشر التاسع الباب من الرابعة واآلية
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 حيىي من عيسى اعتماد سلم فمىت اخلطايا، ملغفرة التوبة معمودية كانت املعمودية، هذه أن على تدل كلها، اآليات فهذه
  .ذلك غري ليست االعتماد هذا حقيقة ألن أيضاً، منهما والتوبة باخلطايا اعترافه تسليم لزم السالم، عليهما

 حنـن  كمـا  ذنوبنا لنا اغفر: (هكذا تالميذه السالم عليه عيسى علمها اليت الصالة يف مىت إجنيل من السادس الباب ويف
  ).الشرير من جننا لكن جتربة يف تدخلنا وال إلينا للمذنبني أيضاً نغفر

 اإلجنيـل  مواضع من موضع من يثبت ومل تالميذه، علمها اليت الصالة تلك يصلي كان السالم، عليه عيسى أن والظاهر
 ذنوبنـا  لنا باغفر دعاؤه يكون أن فلزم الصالة، كثري كان أنه الثاين األمر يف وستعرف. الصالة هذه يصلي كان ما أنه

  .اآلالف بلغت كثرية مرات
 الـسالم،  عليـه  عيسى حق يف يدعوا لكنهم التثليث، أهل عند النبوة شروط من تكن مل وإن الذنوب، من عصمةوال

  :اجلمل فهذه متروكاً ال للّه ومقبوالً صاحلاً عندهم، أيضاً االعتبار ذا السالم عليه عيسى وكان. أيضاً الناسوت باعتبار
 أدعـوك  بالنهار] 4. [جهلي بكالم خالصي عين تباعد] 3. [تركتين ملاذا إهلي إهلي] 2. [اخل صاحلاً يدعوين ملاذا] 1[

 املعاين على حممولة تكون ال. ذنوبنا لنا اغفر] 6. [االعتماد عند باخلطايا واالعتراف التوبة ألفاظ] 5. [يل تستجب فلم
 كـالم  بـسبب  اخلالص، عن بعيداً هللّ متروكاً وكان صاحلاً، يكن مل أنه يلزم وإال التثليث، أهل عند الظاهرية احلقيقية
 باعتبـار  واملربوبيـة  املخلوقية مبقتضى التضرعات هذه أن يقال أن بد فال. مذنباً خاطئاً الدعاء، مستجاب غري. اجلهل

  .الناسوت
 4) اللّـه  يطلب أو يفهم من هل لينظر البشر بين على اطلع السماء من الرب (3: هكذا واخلمسني الثالث الزبور ويف

  ).أحد وال حىت صالحاً يعمل من وليس والتطخوا مجيعاً زاغوا قد كلهم(
 فيهـا  النور انتظرنا العدل يدركنا وال عنا احلكم تباعد فلذلك (9: هكذا أشعيا كتاب من واخلمسني التاسع الباب ويف

 معنا فجورنا ألن تناأجاب وخطايانا قدامك تكاثرت آثامنا أن أجل من (12) الظلمة يف سرنا فها الشعاع انتظرنا الظالم
 بـالظلم  لنـتكلم  إهلنا وراء نسلك ال أن حىت خلف إىل واندبرنا الرب على ونكذب خنطئ أن (13) عرفناها وآثامنا

  ).كاذب بكالم القلب من وتكلمنا حبلنا والتعدي
 مثل وسقطنا براتنا كل احلائض وكخرقة كالنجس مجيعنا وصرنا (6: هكذا أشعيا كتاب من والستني الرابع الباب ويف

 واطرحتنـا  عنا وجهك أخفيت وميسكك يقوم ومن بامسك يدعو من ليس (7) ذرونا كالريح وآثامنا مجيعاً حنن الورق
 ولـو  وغـريه،  النيب ناثان مثل السالم، عليه داود زمان يف موجودين كانوا الصلحاء من كثرياً أن شك وال).. إمثنا بيد

 الزبـور  مـن  الرابعـة  اآلية مصداق يكونوا مل أم ريب فال التثليث، أهل زعم على معصومني يكونوا مل أم فرضنا
 وصـلحاء  عهـده  أنبياء من وغريه وأشعيا الغري، مع التكلم صيغ السالم، عليه أشعيا عباريت يف ووقعت أيضاً، املذكور
 تكـون  فـال  أيضاً، طعاًق العبارتني يف املصرحة، األوصاف مصاديق يكونوا مل لكنهم معصومني يكونوا مل وإن زمانه،
 تلـك  أن إىل الرجـوع  مـن  فيهـا  بد ال بل الظاهرية، احلقيقية معانيها على حمموالت العبارتان وهاتان الزبور عبارة

 أرمياء، مراثي من واخلامس الثالث والباب دانيال، كتاب من التاسع الباب يف وقع وكذا. العبودية مبقتضى التضرعات
  .لبطرس األوىل الرسالة من الرابع والباب
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 ألجـل  األفعال هذه إىل حمتاجني يكونون وال. م لتسنت األمة، لتعليم تكون ما كثرياً األنبياء أفعال أن) الثاين األمر (
  .أنفسهم

 مـن  والثالثون اخلامسة واآلية. ليلة أربعني أو اراً، أربعني صام السالم عليه عيسى أن مىت، إجنيل من الرابع الباب يف
). هناك يصلي وكان خالء موضع إىل ومضى وخرج قام جداً باكراً الصبح ويف: (هكذا مرقص إجنيل من ألولا الباب
 كله الليل وقضى ليصلي اجلبل إىل خرج األيام تلك ويف: (هكذا لوقا إجنيل من اخلامس الباب من عشر السادسة واآلية

  ).للّه الصالة يف
 هذه تكون أن بد فال الشديدة، التكاليف هذه إىل له حاجة فال التثليث، أهل زعم على اللّه بذات املسيح احتاد كان وملا

  .التعليم ألجل األفعال
 وغريها، والطالق والنكاح واحلج والصوم والزكاة الصالة مثل الشرعية، الكتب يف املستعملة األلفاظ أن) الثالث األمر(

 حق يف استعمل إذا الشرعي، االصطالح هذا يف الذنب ولفظ مانع، عنها مينع مل ما الشرعية معانيها على حتمل أن جيب
 ذنـب  يف وشـعور  قصد بال ويقع مباحاً، أمراً أو عبادة معصوم يقصد أن عن عبارة وهي. الزلة مبعىن يكون أألنبياء،
 بسبب يعثر أو قدمه يزل قد لكنه الطريق، قطع قصده يكون السالك أن كما الذنب، ذا املباح األمر أو العبادة اورة

  .األوىل ترك مبعىن يكون أو الطريق، ذلك يف واقع حجر أو طني
. الرابـع  الباب مقدمة يف عليه، مزيد ال مبا عرفت كما كثري، األنبياء وكالم اللّه كالم يف ااز وقوع أن) الرابع األمر(

 كتبـهم  يف كـثري  املضاف حذف أن اخلامس، الباب من الرابع الفصل من الرابعة الشبهة جواب يف أيضاً عرفت وقد
  .املقدسة

} رسـلك  على وعدتنا ما وآتنا ربنا{: تعاىل  قوله يف كما التعبد حمض به املقصود يكون قد الدعاء أن) اخلامس األمر(
 إال حيكـم  ال أنه نعلم أنا مع) باحلق احكم رب{: تعاىل كقوله. بطلبه أمرنا ذلك ومع واجب، الشيء ذلك إيتاء فإن

  .باحلق
 علـى  يتـصور  الستر وهذا القبيح، على الستر والغفران الغفران، طلب االستغفار أن أقول اخلمسة، األمور عرفت اوإذ

  :وجهني
  .اهلوى قبائح عليه ستر فقد عصم من ألن منه بالعصمة: األول
  .الوجود بعد بالستر: والثاين

 املـؤمنني  حق يف الثاين بالوجه الثانية ويف. وسلم عليه اللّه صلى النيب حق يف األول، بالوجه األوليني اآليتني يف فالغفران
  .واملؤمنات

  :هكذا الثانية اآلية تفسري ذيل يف سره قدس الرازي الفخر اهلمام اإلمام قال
 مـع  وحال نفسه، مع وحال اللّه، مع حال: ثالثة أحوال له وسلم عليه اللّه صلى النيب أن وهي لطيفة، اآلية هذه ويف(

 هلـم،  فاسـتغفر  املـؤمنني  مع وأما اللّه، من العصمة واطلب لذنبك فاستغفر نفسه مع وأما فوحده، اللّه مع فأما غريه،
  .بلفظه كالمه انتهى) اللّه من هلم الغفران واطلب
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} رسـلك  علـى  وعدتنا ما وآتنا ربنا{: تعاىل قوله يف كما التعبد حمض اآليتني يف باالستغفار األمر من املقصود أن أو
  .اخلامس األمر يف عرفت كما} باحلق احكم رب{: وكقوله

.. األمـة  لتعليم كان وسلم عليه اللّه صلى فاستغفاره أمته، يف مسنوناً االستغفار يكون أن األمر هذا من املقصود أن أو
  .انتهى) أمته به ليسنت عصمته مع ذلك له قيل: (هكذا الثانية اآلية تفسري ذيل اجلاللني يف
 ويف. اآليـة ) أمتك لذنب واستغفر حق اللّه وعد إن فاصرب: (األوىل اآلية يف والتقدير. حمذوف يتنياآل يف املضاف أن أو

 فـال  بيتك، أهل من ليسوا الذين واملؤمنات املؤمنني ولذنب بيتك أهل لذنب واستغفر اللّه إال إله ال أنه فاعلم: (الثانية
 املـراد  أن أو كتبـهم،  يف شائع كثري املضاف حذف أن لرابع،ا األمر يف عرفت وقد). واملؤمنات املؤمنني ذكر يف بعد

 بروتـستنت،  علمـاء  من اخلرافة سن بلغ من بعض أن األحباء، من ومسعت. األفضل ترك أو الزلة اآليتني يف بالذنب
 مـن  ذنـب  وسلم عليه اللّه صلى حممد من ظهر ما أنه فرضنا: وقال اجلديد تأليفه بعض يف التوجيه هذا على اعترض
 صـلى  حممد فيكون واإلجنيل التوراة أعين اللّه كالم به حيكم ما على ذنب أيضاً األوىل فترك األوىل، ترك غري الذنوب

  .مذنباً وسلم عليه اللّه
 فـذلك  يعمـل  وال حسناً يعمل أن يعرف فمن: (هكذا رسالته من الرابع الباب من عشر السابعة اآلية يف يعقوب قال

  .انتهى) له خطيئة
 هـذا،  على السالم عليه حيىي اللّه مدح حىت حسن، اخلمر شرب ترك أن شك ال ألنه السن، خرافة منشؤه هذا: أقول
 بـشعر  ومـسحهما  الرجلني غسل يف بغي مباحة لفاحشة اإلذن عدم أن شك ال وكذا قالوا، ما حقها يف األنبياء وقال

 القرى يف معهن واجلوالن الشواب، األجنبيات ساءبالن الشديدة املخالفة ترك وكذا. حسن الناس من مأل مبحضر رأسها
 أن حـىت  الـسالم،  عليه عيسى احلسنة األمور هذه فعل وما. عزباً شاباً املخالط الرجل كان إذا سيما حسن، الشرقية

 هـذا  أن علـى . مذنباً أيضاً إهله يكون أن رأيه على فيلزم الثالث، املطعن جواب يف عرفت كما عليه طعنوا املخالفني
 رسـالة  من إال هلذا، سنداً أورد ما وهو التوراة، يف احلكم هذا يوجد وال العوام، تغليط ألجل التوراة لفظ زاد ملعترضا

 كمـا  لوطر، ومقتداه إمامه حتقيق على سيما بروستنت، فرقة من األعالم العلماء حتقيق على إهلامية، ليست اليت يعقوب
  .شبهة بال واه فاعتراضه حبجة ليس العلماء هؤالء على يعقوب المفك. األول الباب من الرابع الفصل يف عرفت

  .العصمة بالغفران املراد أو األفضل، ترك بالذنب املراد أو حمذوف، فاملضاف الثالثة اآلية وأما
 تعظيم منها املقصود بل وغفرانه، ذنب صدور إثبات ليس اآلية، هذه من املقصود أن: عطية وابن السبكي اإلمام وقال

 بالفتح أوالً فبشر السورة، هذه أول يف وإحسانه تعظيمه أظهر اللّه ألن. فقط وإكرامه وسلم عليه اللّه صلى اللّه سولر
 صـدور  فرض فلو. العزيز النصر وإعطاء املستقيم الصراط وهداية النعمة وإمتام الغفران الفتح هذا غاية جعل مث املبني،
 إلكرامه تارة يقول خادمه عن رضي إذا السيد أن كما. والتعظيم التكرمي ضاهافمقت الكالم، لبالغة خمالً يكون ما ذنب

  .خطيئات اخلادم هذا عن يصدر مل وإن عليها أؤاخذك وال واملتأخرة، املتقدمة خطيئاتك عنك عفوت: رضاه وإظهار
 درجـة  اللّـه  عند اخللق فعأر كان ملا وسلم، عليه اللّه صلى اللّه رسول أن فتوجيهه احلديث، يف املذكور الدعاء وأما

 غـري  إىل بالنـسبة  حاليه، أرفع عليه بكليته إقباله ربه، غري مالحظة عن قلبه خلوص عند حاله وكان معرفة، به وأمتهم
 طلبـاً  ذلـك  من اللّه يستغفر فكان كماله، رفيع من واحنطاطاً نقصاً ضرورياً كان وإن سواه، مبا شغله يرى كان ذلك



 com.barsoomyat.www ھدیة من موقع – العالمة رحمة اهللا ھندي –إظھار الحق 

  

397

 حاله، أعلى إىل بالنسبة عنه يستغفر أن بد ال الذي الذنب مبرتلة عنده، أيضاً الضروري الشغل هذا فكان األعلى، للمقام
 عـن  الصالح نفى العبودية، مبقتضى أيضاً السالم عليه عيسى أن كما. العبودية مبقتضى الدعاء هذا مثل صدور كان أو

 2) تـركتين  ملاذا إهلي إهلي (1: اجلمل ذه وتفوه وبنا،ذن لنا باغفر مراراً ودعا االعتماد، عند باخلطايا واعترف نفسه،
 احملـض  التعبد ألجل الدعاء هذا كان أو) يل تستجب فلم أدعوك بالنهار إهلي (3) جهلي بكالم خالصي عين وتباعد(

 كمـا  األوىل، وترك الزلة، مبعىن فيها املذكور الذنب وأن 5 األمة تعليم ألجل كان أو 4 اخلامس األمر يف عرفت كما
 األحاديث، يف بعضها أو كلها جتري اخلمسة التوجيهات وهذه شيء،  يرد ال تقدير كل وعلى الثالث، األمر يف عرفت
 حممـد  كون املعترض، ا استدل اليت املذكورة واألحاديث اآليات من يثبت مل وإذا. املذكور احلديث مثل تكون اليت

  .الصغرى كذب ثبت مذنباً، وسلم عليه اللّه صلى
  .النقلي بالربهان أو التثليث، أهل بعندية املعترض يثبتها أن إما ألا ممنوعة، كليتها فألن الكربى، كذب وأما
 البـاب  مـن  الثـاين  الفصل يف عرفت ما على عنديام أكثر تتم ال كما علينا، تتم ال هذه فعنديتهم األول كان فإذا

  .اخلامس
 ذنـوب  اللّه يغفر أن يف استبعاد وال ذلك هلم وأىن مقدماته، يف النظر وعلينا ،الربهان ذلك بيان فعليهم الثاين كان وإن

 لوجه قبحه يبقى ال غفر فإذا يغفر، مل ما عقالً الذنب قبح أن على اآلخرين، حق يف شفاعته يقبل مث واسطة، بال واحد
 تقـدم  ما اللّه لك ليغفر{: قال بأن ذنبال إلثبات الفاسد، بزعمهم نقلوها اليت الثالثة اآلية يف التصريح يوجد وقد ما،
 الـدار  هذه يف مغفورة، متأخرة أو كانت متقدمة وسلم عليه اللّه صلى حممد ذنوب صارت فإن. }تأخر وما ذنبك من

  .األخرى الدار يف لآلخرين شفيعاً يكون أن يف مانع شيء بقي فما الدنيا،
 عليـه  موسـى  فشفع الكل، يهلك أن اللّه أراد العجل، عبدوا لماإسرائيل بين أن ترى أال يقيناً، فغلط الثالث كان وإن

 الـرب  قال مث اخلروج، سفر من والثالثني الثاين الباب يف به مصرح هو كما. أهلك وما شفاعته، اللّه فقبل هلم، السالم
 أنـا : وقـال  شفاعته، اللّه فقبل موسى فشفع معكم، أذهب ال وأنا كنعان أرض إىل إسرائيل وبنو أنت اذهب: ملوسى
 أن أخـرى  مـرة  اللّـه  أراد عصوا ملا مث. اخلروج سفر من والثالثني الثالث الباب يف به مصرح هو كما. معك أذهب

 حيـات  عليهم اللّه أرسل أخرى مرة عصوا ملا مث. شفاعتهما اللّه فقبل السالم عليهما وهارون موسى فشفع يهلكهم،
 عـشر  الـسادس  البـاب  يف به مصرح هو كما شفاعته، اللّه فقبل مهل فشفع مستشفعني، موسى إىل فجاؤوا تلدغهم،
 شـفيع  وسـلم  عليـه  اللّه صلى حممد كون يف نقالً وال عقالً استحالة فال. العدل سفر من والعشرين احلادي والباب

  .الباب آخر هذا وليكن. القيامة يوم شفاعته وارزقنا وعدته، الذي حمموداً مقاماً ابعثه اللهم املذنبني،
 مـن  ومثانني ومائتني ألف سنة يف املنسلك رجب شهر من عشر السادس اليوم يف الكتاب، هذا تأليف يف ابتدأت وقد

 الـسنة  مـن  احلجة ذي آخر يف منه وفرغت أمجعني، وأصحابه آله وعلى عليه اللّه صلى واملرسلني األنبياء سيد هجرة
  ).1280 اللّه برمحة احلق أييدت (ختمه تاريخ وصار العاملني رب للّه واحلمد املذكورة،

 مـن  ينـال  وال وبغضاً، لعنة إال املالئكة من ينال وال وذالً، مذمة إال االس من ينال ال الذي احلاسد من باللّه فأعوذ
 إىل أمري وأفوض. ونكاالً فضيحة إال املوقف عند ينال وال وهوالُ، شدة إال الرتع عند ينال وال وغماً، جزعاً إال اخللق

  :ومترجياً متضرعاً وأقول. النصري ونعم املوىل نعم إنه اخلبري، لطيفال
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 ال مـا  حتملنـا  وال ربنا. قبلنا من الذين على محلته كما إصراً علينا حتمل وال ربنا. أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا
   .رينالكاف القوم على فانصرنا موالنا أنت وارمحنا، لنا، واغفر عنا، واعف به، لنا طاقة
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