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، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من ده ونستعينهمإنّ احلمد هللا حن
يهده اهللا فال مضلّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك 
له، وأنّ حممداً عبده ورسوله، وخامت أنبيائه ورسله، وأنّ عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته 

  . ألقاها إىل مرمي وروح منه
   :أما بعد

مسرحا  �كانت الديانات العظمى مبا فيها اليهودية والنصرانية قبل مبعث النيب 
 فلم يبق من رسالة موسى وعيسى عليهما السالم إال ،للفوضى والعبثية من قبل رجاالا

 فاليهود بعد التدمري .الرتر القليل من التوحيد خبليط من العقائد اليونانية والوثنية الرومية
كانوا عرضة لالضطهاد واالستبداد، والنفي  تيطس  الروماينعلى يد القائدخري هليكلهم األ

 ومل يتنفسوا الصعداء إال يف ظل  وضاعت التوراة بضياعهم،واجلالء، والعذاب والبالء،
، وكان لديها يف القرن افترقت إىل نسطورية ويعقوبية وملكانية أما املسيحية فقد و. اإلسالم

، ال يكاد يتفق إجنيل مع آخر حيث تالشت تعاليم املسيح الدي أكثر من مائة إجنيلاين امليالث
اختالفا ال تكاد تدركه العقول السليمة حىت نشبت  �واختلفوا يف طبيعة املسيح ، �

 فأشرقت �سطعت مشس احلق ببعثة النيب يف ظل هذا الصراع املرير  . فظيعةببينهم حر
 فأقام به امللة العوجاء، بعدما ألفت به القلوب بعد شتاا،برسالته األرض بعد ظلماا، وت
 على يد الرعيل انتشر اإلسالم يف كافة بقاع األرضحيث  بدلت الشرائع، وحرف الكلم،

 أوروباحىت بلغ الصني شرقا و تغلغل يف األول من الصحب الكرام وعلى يد التابعني األوفياء 
 دعوم و كانت . جنوباإفريقيا منابع النيل يف  و روسيا مشاال حىتأرمينيا، و بلغ غربا

ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ﴿ :لإلسالم تسلك مسلك
ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سلّ عن ضِبم لَمأَع وه كبِإنّ ر نسأَح ومل  .)١(﴾ِبالِّتي ِهي

                                           
 . ١٢٥: اآلية_ النحل  : سورة)١(
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الَ ﴿ : لقوله تعاىل واحدة إلدخال أهل البالد يف دين اهللا بالقوة؛ و ذلكةيسجل التاريخ حال
يالْغ ِمن دشالر نيبيِن قَد تِفي الد اهاملبادئ، و قد حافظ املسلمون على هذه )١(﴾ِإكْر 

 يف دين اهللا سالم و دخلوا؛ و لذلك استجاب الناس لإلاإلسالميةطوال فترة الفتوحات 
  .أفواجا

فما إن ظهرت راية اإلسالم وثبتت حضارته باألندلس وغريها حىت خاف الغرب على 
من أن يروا هذا النور على صفائه فيكون هلم شرف اإلسالم فعمد على عزل أهله عنه أهليه 

 �وعلى نبينا حممد  يف حبوث كلها افتراء على اإلسالم فاختذوا طريقة الكتابة عن اإلسالم
  . مما ال يصدقه عاقل وال يرضاه أريب

بولس الراهب فمن هؤالء الذين انتقدوا اإلسالم وافتروا عليه قدميا يوحنا الدمشقي، و 
 القرآن الكرمي يف آيات إىل حتريف بعض  جلأأسقف صيدا يف القرن الثالث عشر امليالدي

ساندا لوجهة نظره يف رسالة بعثها إىل بعض أصدقائه املسلمني دف جعل القرآن الكرمي م
ويف األندلس ألف إمساعيل ،  بأن اإلسالم ال يصلح لغري العرب و�القول بألوهية املسيح 

 )٤( الفرنسي الذي أرسل رسالة)٣(، والراهب)٢(بن النغريلة اليهودي كتابا يف تناقض القرآن
 وغري هؤالء تناق النصرانية،حيثه فيها إىل ترك دينه واعإىل املقتدر باهللا صاحب سرقسطة 

    . كثري
 و الشبهات فاندفعوا االاماتوكان أيضا لزاما على املسلمني أن يردوا على تلك 

 ما ميكنهم من الرد على االنصارى ليجدوا فيه و  اليهوديدرسون الكتب املقدسة لدى
و اليت   بني املسلمني وأهل امللتني من اليهود والنصارىخصومهم و بذا دارت عجلة اجلدال

  . تزال إىل يومنا هذاال
درء تلك كتبا مفردة أو فصوال مطولة ل  وهلذا قام العلماء فعقدوا هلذا الغرض

عمرو بن حبر   على سبيل املثال ال احلصرفمن هؤالء. الشبهات اليت أثريت حول اإلسالم

                                           
 .٢٥٦: اآلية_ البقرة : سورة )١(
 . رسالة يف الرد على هذا الكتابتعاىل  صنف ابن حزم رمحه )٢(
))  St. Hughهيـو  ((القديس :  خلص دنلوب من دراسته إىل أن الراهب الفرنسي صاحب هذه الرسالة هو )٣(

   .م١١٠٩م و ١٠٤٩الذي توسد سدة هذا الدير ما بني عامي )) Cluny((كبري رهبان دير 
 .  رمحه اهللا تعاىلأجاب عن هذه الرسالة القاضي أبو الوليد الباجي  )٤(
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رسالة أيب ، و  املعتزيل و كذا القاضي عبد اجلبار، يف الرد على النصارىألف رسالةاجلاحظ 
  ).ختجيل من حرف اإلجنيل (املسماة البقاء صاحل بن احلسني اجلعفري املصري

 كابنأيضا يوجد العديد من مؤلفات كبار علماء اإلسالم املشاهري يف ذلك املضمار 
، و حجة اإلسالم أيب حامد )لفصل يف امللل و األهواء و النحلا (املسماةحزم األندلسي 

، كذلك شيخ )يل إللوهية عيسى بصريح اإلجنيل رد اجلمال( الغزايل قد ألف كتابا بعنوان 
وغري هؤالء ) اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ( اإلسالم بن تيمية و كتابه املشهور 

  . كثري
 كتاب منهو اختصار للجزء املخصص للرد على اليهود والنصارى وكتابنا هذا 

ن ه اهللا، اختصره الشيخ عبد الرمحن بلإلمام ابن حزم رمح) الفصل يف امللل واألهواء والنحل(
أفضل الدين أيب الفضل بن مفضل جالل الدين الكرماين الذي عاش يف القرن الثامن والتاسع 

 من قبل علم الكالم رسالة يف املناقضات الواقعة يف التوراة واإلجنيل(ومساه اهلجري، 
وكتبهم، ويف الباب الثاين  وبوبه إىل بابني، الباب األول يف نقض توراة اليهود ،)والتصوف

 وجعله حتفة للسلطان العثماين بايزيد خان، يف نقض أناجيل النصارى ورسائل قديسيهم
  .الثاين

هذا وأسأل اهللا تعاىل أن ينفعنا مبا علمنا، ويعلما ما جهلنا، وصلى اهللا وسلم على نبيه 
  . وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  

  :                              وكتبه                                     
                                                                             خالد بن علي مفالس

                                              khalid_aboishq@hotmail.com 
                  ١٢/١٠/٢٠٠٨: سال                                                                  
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  : وصف املخطوطة

  
اعتمدت يف حتقيق هذه الرسالة على النسخة اخلطية احملفوظة يف مكتبـة آياصـوفيا مبدينـة        

،  ه٨٨١ة   ورقة كتبت خبط فارسي جيـد سـن        ٣٢ وتقع يف    ٢١٨٨استانبول حتت رقم    
 من  رسالة يف املناقضات الواقعة يف التوراة واإلجنيل      (وعنوان املخطوطة يف أول صفحة منها       

 كما اعتمـدت    ، يوجد يف حواشيها بعض التعليقات للمؤلف      ،) والتصوف  الكالم قبل علم 
  . تشستربييت مكتبةالذي يف)  والنحل واألهواءالفصل يف امللل(ة خمطوط أيضا على نسخ

  
  : ه الرسالةعملي يف هذ

  
  . ضبطت النص، بعد املقارنة بني النسختني:أوال
  . وضعت مقدمة مبا يناسب الرسالة:ثانيا
  . قمت بتخريج اآليات القرآنية وعزوت كل آية إىل سورا:ثالثا
  .اإلصحاح خرجت نصوص التوراة واألناجيل وبقية األسفار مع رقم :رابعا

  .  ترمجت األعالم والبلدان واألمكنة:خامسا
  . ترمجت للفرق الواردة يف الرسالة:سادسا
  .  علقت على بعض الفقرات على قدر اإلمكان:سابعا
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  الصفحة األوىل من املخطوطة
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  الصفحة األخرية من املخطوطة
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، وحفـظ مـن حتريـف       ًاتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذير        

، وجعله هدايـة للمـؤمنني،      ًارفني، ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثري          احمل
، فسبحانه  ًا، وأعد ملن كذب به، عذابا أليما، وأصالهم سعري        ًاكبريًا هلم أن هلم أجر   ًا ومبشر

 رب السماوات واألرض وما بينهما، الرمحن فاسـأل بـه           ،ًامن إله، كان على ذلك قدير     
   .ًاخبري

 حممد الذي جعله داعيا إليه وسراجا منريا، وعلى آله وصحبه وسلم            وصلى اهللا على  
   .ًاتسليما كثري

5��+ :  
  

ملا طالعت  : فيقول الفقري اجلاين جالل اإلسالم الكرماين حفظه اهللا من أن تزه األماين           
لإلمام األوحد األجل، صاحب العلم والفهم والعزم أبو حممد علي بن           ) امللل والنحل (كتاب  

 وجدت خالصة كتابه ما ذكره من املناقـضات واألكاذيـب           ،)١(عيد بن حزم  أمحد بن س  
  ..................... اليهود بزعمهم، وسائر كتب اليهود )٢(الواضحة اليت وقعت يف توراة

                                           
هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندلسي، عامل وفقيه، وحمدث، ولد يف قرطبـة              : ابن حزم  )١(

، وكانت له رئاسة الوزارة وتدبري أمور الدولة وألبيه من قبله، مث زهد فيها وانصرف للعلم والتأليف، فكان ه٣٨٤سنة 
من الكتاب والسنة، أمجع أهل األندلس معرفة يف علم اللسان والبالغة والشعر والـسري            فقيها حافظا يستنبط األحكام     

 ٤٥٦احلزمية والظاهرية، تويف سنة     : واألخبار، يرفض توسع الفقهاء يف القياس، فانتسب إىل مذهبه كثريون يقال هلم           
يف مقارنة األديان   ) األهواء والنحل الفصل يف امللل و   (جملد يف خمتلف فنون العلم، من أشهرها         ٤٠٠، بلغت مؤلفاته    ه

 .     يف الفقه) احمللى(هذا املختصر منه، و 
مبعىن القانون والتعليم والشريعة، وهي الكتاب الذي أنزلـه اهللا علـى   : كلمة مستعربة أصلها العربى تورا    : التوراة )٢(

 وسفر التثنية، وهي حتتوي على سفر اخلليقة وسفر اخلروج وسفر األحبار وسفر العدد:  وهو مخسة أسفار�موسى 
م، وتطلق التوراة جمازا على العهد القدمي املشتمل على أسفار موسـى اخلمـسة              .ق٢٤٠تاريخ اإلسرائليني حىت سنة     

 بعد ختريب اهليكل أيام     �السابقة وعلى كتب األنبياء اليت أحلقت بالتوراة خالل تسعة قرون، فقدت توراة موسى              
ية أيام ارحتشتا ملك فارس جاءت حمرفة عن أصلها، ويف عهد الرشيد قام أمحد بن عبد اهللا                 خبتنصر فلما كتبت مرة ثان    

 . بن سالم بترمجة التوراة إىل العربية
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 النصارى وسائر كتبهم، يتبني بذلك حتريفها كلها، وأا غري الذي أنزل            )١(وأناجيل
وطة، فاختصرت بعضها وخلصتها ومجعتها يف رسـالة        اهللا، مث وهي أيضا كانت كثرية مبس      

خفيفة احلجم، لكون كما قيل بضدها تتبني األشياء، دليال على حقية دين اإلسالم، وزيادة              
طمأنينة وسكينة للمسلمني، ولكون االطالع على ضالل الفرق الضالة نعيما للمؤمنني، كما            

 ويبشر الْمؤِمِنني الَِّذين يعملُـونَ      )٢(ِتي ِهي أَقْوم   ِللَّ هِدييِإنَّ هـذَا الْقُرآنَ    ﴿  : قال تعاىل 
  )٣(﴾الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجراً كَِبرياً وأَنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباآلِخرِة أَعتدنا لَهم عذَاباً أَِليماً

مية، جل مرتهلا، وليظهر بعض     فإن تعذيب األعداء بشارة لألحباء، كما تدل عليه اآلية الكر         
 يلْوونَ أَلِْسنتهم ِبالِْكتاِب ِلتحسبوه ِمـن       )٤(وِإنَّ ِمنهم لَفَِريقاً  ﴿   :ما قال اهللا فيهم يف قوله     

 علَى  الِْكتاِب وما هو ِمن الِْكتاِب ويقُولُونَ هو ِمن ِعنِد اللِّه وما هو ِمن ِعنِد اللِّه ويقُولُونَ               
فَويلٌ لِّلَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم ثُم يقُولُونَ       ﴿ َ  :وقوله )٥( ﴾ اللِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ   

     ـملٌ لَّهيوو ِديِهمأَي تبا كَتمم ملٌ لَّهيناً قَِليالً فَوواْ ِبِه ثَمرتشِعنِد اللِّه ِلي ـذَا ِمنـا  همم 
وأسأل اهللا من فضله أن جيعها لوجهه ويتقبلها وجيزي عليها خري اجلزاء إنـه               )٦( ﴾ يكِْسبونَ

   .باإلجابة جدير، وعلى ما يشاء قدير

                                           
) اخلرب الطيب ( وجاء يف قاموس الكتاب املقدس       ،كلمة يونانية معربة معناها البشارة باخلري أو اخلرب السار        : اإلجنيل )١(

، وبعد رفع املسيح وضياع اإلجنيل املرتل عليه كتبت أناجيل كثري زادت على             �  بشر مبحمد  �وذلك ألن عيسى    
: م منها أربعة وهي املقصود بكلمة اإلجنيل عند املسيحيني اآلن وهي ٣٢٥املائة فاختارت الكنيسة بعد جممع نيقية سنة 

ى العهد اجلديد املشتمل على هـذه       إجنيل مىت وإجنيل مرقس وإجنيل لوقا وإجنيل يوحنا، وتطلق كلمة اإلجنيل جمازا عل            
األناجيل األربعة وعلى الرسائل امللحقة ا، ويطلق املسيحيون اآلن على جمموع العهدين القدمي واجلديد اسم الكتاب                

  .   كان يعمل بشريعة التوراة�املقدس، واإلجنيل ليس فيه تشريعات وأحكام؛ ألن عيسى 
 ).أحسن(يف األصل  )٢(
 .٩/١٠: اآلية _ اإلسراء: سورة )٣(
 ).فريقا منهم(يف األصل  )٤(
 .٧٨: اآلية_ آل عمران : سورة )٥(
 .٧٩: اآلية_ البقرة : سورة )٦(
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مث جعلتها حتفة حلضرت من حتريت يف مشس عينه عني الشمس، كمـا حتـريت يف                  
ماء الذي امتألت مـن     ، وتدور على نفسها حىت تصل إىل عتبة الس        )١(الشمس عني احلرباء  

حمامده، وألطافه الغراء، وانتشر صيت عدله يف األحناء واألرجاء، وارتعدت من هيبته صولة             
اهلالل، واجتمعـت فيـه جمـامع أحاسـن         قلوب األعداء، والذي يشري إليه الفلك بأصبع        

األوصاف واخلالل، والذي هو مبرتلة إنسان العني يف عني اإلنسان، وانتهت إليـه ايـات               
هو السلطان وامتنع كمال وصفه     : اللطف واإلحسان، الذي يقال يف شأنه إذا عد السالطني        

إذا أريد إظهاره عن البيان، املؤيد املنصور بتأييد امللك املنان، السلطان بن الـسلطان بـن                
 مهد اهللا ظـالل     )٢(السلطان غياث السلطنة والدولة والدنيا والدين، أبو املظفر بايزيد خان         

ى كافة أهل اإلميان، وخصوصا على أهل احلديث والقرآن، ووفقه ملا أقر بـه مـن              رأفته عل 
 خمضرة رفيعة األغـصان، إىل وقـت   تهكمال العدل واية اإلحسان، ال زالت رياض سلطن       

دعاء يستجاب، ألنه صالح ألصناف الربية، شامل جعلتها مـشتملة           وهذا. دخول اجلنان 
   .على بابني
  .)٣(كتبهم وأكاذيبهااة اليهود وسائر  يف مناقضات تور:األول  

    )٤(كتبهم وأكاذيبهايف مناقضات أناجيل النصارى وسائر : والثاين
  
  

                                           
مث . حيوان متسلق يدور مع الشمس أىن دارت ويتلون جلده ألونا حبرارا ولذلك يضرب به املثل يف التلون: احلرباء )١(

  . ليه حىت يتمكن من الغصن اآلخر إذا أراد االنتقالهو من احلزم والتصون حبيث ال يترك الذي هو ع
 احلكـم   ، وتقلدم١٥١٢و   م١٤٤٧، عاش بني عامي العثمانيني هو ثامن السالطني     حممد الفاتح بايزيد الثاين بن     )٢(

ولد بايزيد يف القرن التاسـع اهلجـري،   .اخلط العريب ، عرف عنه أنه كان يؤلف الشعر، ويتقن فن      م١٤٨١منذ عام   
توىل السلطنة بعد أبيه بعد أن نازعـه    . أماسياحكم يف عهد أبيه مقاطعة      . حممد الفاتح طان  وكان أكرب أوالد أبيه السل    

 وحتاربت الدولتان حربـا مت إبـرام صـلح         اململوكيةوالدولة  حصلت خالفات يف عهده بني دولته       . أخوه جم عليها  
 يف آخر حياته على التنازل      اإلنكشارية اليت انتصر عليها، أجرب من قبل        لدولة البندقية وصلت الغزوات يف عهده     .بعدها

  .وهي نفس السنة اليت تويف فيهاه ٩١٨ سنة سليم األولعن احلكم البنه 
 .كتبت يف حاشية املخطوط) وأكاذيبها( )٣(
 . كتبت يف حاشية املخطوط) وأكاذيبها( )٤(
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 مذ دخلواأن الدليل اإلمجايل على أن كتب اليهود حمرفة أن بين إسرائيل : اعلم أوال

سـبع   ، وقع )١(لؤوهو شا هم  كو إىل والية أول مل    ،�  إثر موت موسى   ،األرض املقدسة 
 :والثانيـة ، أعـوام   بقوا فيها مثانية: أوهلااألوثان، وأعلنوا بعبادة ، فارقوا فيها اإلميان،ردات

  ورمبا ، ثالثة أعوام  :واخلامسة ، سبعة أعوام  : والرابعة ، عشرين عاماً  : والثالثة ،مثانية عشر عاماً  
  .عاماً  أربعني: والسابعة، مثانية عشر عاماً: والسادسة، أكثركان

صغري  يف بلد  فتأمل أي كتاب يبقى مع متادي الكفر ورفض اإلميان هذه املدد الطوال           
، كما جييء تفصيل حدودها، ليس على دينهم واتباع كتام          أيام يف مثلها فقط    مقدار ثالثة 

       . األرض غريهمأحد على ظهر 

وقتل األنبيـاء   ، أكثره معمور باإلعالن بعبادة األوثان،       )٢(سليمان زمان ملوك بين     مث
  وأما ملوك األسباط العشرة فلـم .فكيف جبواز أن يبقى فيه كتاب اهللا ساملا، أم كيف ميكن         

 يكن فيهم مؤمن قط، بل كانوا كلهم معلنني بعبادة األوثان، خميفني األنبياء مـانعني مـن               
                                           

ملك من ملوك ادوم، من رحبوت اليت تقع على ر افراتة ابن قيس،           : وهو) هللاسئل من ا  (اسم عربي معناه    :  شاول )١(
وكان ،   عاما٣٥ً جلس على العرش يف ذلك الوقت حوايل  حنيشاول كان عمر .من سبط بنيامني أول ملوك إسرائيل

إليه أن يسمح هلم ملكـاً      فطلبوا  .  النيب، طالبني تغري نظام احلكم     مشوال إسرائيل إىل     بين جاء شيوخ . طويل القامة جداً  
 ابعثْ لَّهم ِلنِبي قَالُواْ ِإذْ موسى بعِد ِمن ِإسراِئيلَ بِني ِمن الْمِإل ِإلَى تر أَلَم﴿: ، وذلك يف قوله تعاىل كسائر األمم ااورة  

ل النيب أمريا على بين إسرائيل، فاجتمع رجال        عند ذلك واله مشوا   ] ٢٤٦اآلية  : البقرة[﴾  اللِّه سِبيِل ِفي نقَاِتلْ مِلكاً لَنا
مدينة يابني ومدينة جلعاد إىل ماحش العماين فلم يرضوا مبلك شاول، وخرج ماحش مع خلق كثري يف قتال شـاول،                    

 اوودد وقَتـلَ  اللِّه ِبِإذِْن فَهزموهم﴿: فرزق شاول النصر عليهم وقتل من العمانيني مقتلة عظيمة، وذلك يف قوله تعاىل            
الُوتج اهآتو اللّه لْكةَ الْمالِْحكْمو هلَّمعا واُء ِممشمث إن مشوال النيب أخذ شاول ومجاعة من        ] ٢٥١اآلية  : البقرة [﴾ي

   .شيوخ  بين إسرائيل، وأخذ قرنا مملوءا دهنا ومسح شاول بالدهن وذحبوا هللا ذبائح
يل ورث أباه داود عيهما السالم يف النبوة وامللك على بين إسرائيل، وهو الذي             هو نيب من أنبياء بين إسرائ     :  سليمان )٢(

 .   قبل امليالد٦٢٩بىن بيت املقدس على ما أسسه أبوه، تويف سنة 
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مـع  القصد إىل بيت املقدس، مل يكن فيهم نيب قط إال مقتوال أو هاربا، كما وقع يف األصل          
  .طول تفصيل طويل
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 وتكاذيب واضحة، يف الكتاب الذي تـسميه اليهـود          ، يف مناقضات ظاهرة   :فصل
 )٣(والعيـسوية  )٢(والعانانيـة  )١(الربانيـة : التوراة، وهي اليت اتفق عليها الطوائف األربـع       

  ........................  .................................................)٤(والصدقية

                                           
 وأكثرها عدداً يف ماضي تارخيهم وحاضره، وتتميز هذه الفرقة من           ،وهي أهم فرق اليهود    :أو الفريسيني   الربانيني )١(

أا تعترف جبميع أسفار العهد القدمي واألحاديث الشفوية املنسوبة إىل موسى وأسـفار             :  أوال :بأمرين ناحية العقيدة 
يف هذه األرض ليشتركوا يف ملك املسيح  فتعتقد أن الصاحلني من األموات سينشرون   أا تؤمن بالبعث،   : ثانيا .التلمود

أن الفريسيني كـانوا   وتذكر أناجيل املسيحيني. يانة موسىويدخلهم يف د املنتظر الذي يزعمون أنه سيأيت لينقذ الناس   
الطاعـة علـى     أن يظهروه مبظهر الداعي إىل شق عصا       من ألد أعداء املسيح عيسى بن مرمي، وأم هم الذين حاولوا          

 .بالصلب قيصر، وكانوا على رأس املتآمرين به، ومل ينفكوا يدبرون له الكيد حىت حكم عليه
رب من أحدث الفرق اليهودية من الناحية التارخيية، فقد أنشأها عنان بن داود أحد علماء اليهـود يف                  تعت: العنانيني )٢(

ويقوم مذهبها على التمسك مبا     . امليالد، يف عهد اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصور        بغداد يف أواخر القرن الثامن بعد     
ومن مث أطلق على فرقتهم     .  وتعاليم الربانيني واحلاخامات   جاء يف العهد القدمي وحده، وعدم االعتراف بأحكام التلمود        

 وأدخل علـى كـثري مـن        ،التشريعات اليت قررها الربانيون     نسبة إىل منشئها، وقد ألغى عنان مجيع       )العنانيني(اسم  
 فقد انفـرد يف . تشريعام اليت استمدوها من فهمهم لنصوص العهد القدمي تعديالت استمدها هو من اجتهاده اخلاص       

 وقد جنـح عنـان يف حماولتـه         .استنباط األحكام بآراء كثرية ذكر طائفة منها يف كتابه الذي ألفه يف تفسري التوراة             
اإلصالحية، وفتح باب االجتهاد يف فهم النصوص املقدسة،  فترتب على ذلك أن حدث االنقسام يف فرقة القـرائني                   

 .نفسها
خـر  آ وابتدأ دعوته يف زمن      ،كان يف زمن املنصور    عقوب األصفهاين إسحاق بن ي     إىل أيب عيسى   ةنسب: العيسوية )٣(

  أن  وزعم  ، رسول املسيح املنتظر   أنه نيب وأنه زعم و ، فأتبعه كثري من اليهود وادعوا له آيات ومعجزات، ملوك بين أمية
 أن خيلص بين إسرائيل مـن        أن اهللا تعاىل كلمه وكلفه       وزعم ، للمسيح مخسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد        

  طـرياً   اإلطالق  الذبائح كلها وى عن أكل كل ذي روح على  وحرم يف كتابه  ، وامللوك الظاملني األمم العاصني أيدي
، وخالف اليهود يف كثري من أحكام الشريعة  ، وأوجب عشر صلوات وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاا  ، أو يمة كان

وقد أشار ابن حزم إىل هذه النحلة، وذكر أن أصحاا  وأدخل تعديالت كثرية على األحكام اليهودية،   وأنكر التلمود، 
والعيسوية هم أصحاب أيب عيسى األصفهاين رجل من اليهـود          (:  إذ يقول  ،� ونبوة حممد  � يقرون بنبوة عيسى  

ويقولون إن عيسى . �ن مرمي وحممد وهم يقولون بنبوة عيسى ب. وبلغين أن امسه كان حممد بن عيسى. كان بأصفهان
نيب أرسله  �ويقولون إن حممداً . بعثه اهللا عز وجل إىل بين إسرائيل على ما جاء يف اإلجنيل وأنه أحد أنبياء بين إسرائيل

، وقد بقيت هذه الطائفة     اهللا تعاىل بشرائع القرآن إىل بين إمساعيل وإىل سائر العرب، كما كان أيوب نبياً يف بين عيص                
     . بقية يف أصبهان ودمشق والعراق إىل القرن العاشر امليالدي مث انقرضت

، وتأيت �طبقة من الكهنة اشتق امسها من اسم صادوق الذي كان كبري الكهنة إبان حكم سليمان          : الصدوقيون )٤(
وقد .  األوىل الالحقة للميالد   الفريسيني طوال القرنني األول والثاين قبل ميالد املسيح، ويف املرحلة          يف األمهية بعد فرقة   

 =وختتلف هذه .  وفرقة الفريسينيدات وحوادث دامية بني هذه الفرقةاملرحلتني مشا شهد التاريخ اليهودي يف هاتني
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ولكن الدليل املذكور دل علـى أـا         ،)٢(فإن تورام مل تقع إلينا     ،)١(دون السامرية 
 ، يزعمون أا املرتلة،توراة غري اليت بأيدي سائر اليهود السامريةأن بأيدي : أيضا حمرفة فأوهلا

 أن اليت بأيـدي     :د يقولون  وسائر اليهو  ، اليهود حمرفة مبدلة    سائر بأيدي أن اليت بويقطعون  
 قولـه تعـاىل   وامي اهللا إن كلتا الطائفتني لصادقتان، وأم مصدوقة       ،)٣(السامرية حمرفة مبدلة  

                                           
أا ال تعترف إالّ بالعهد القدمي، وترفض األخذ :  أوال:جوهريني الفرقة من ناحية العقيدة عن فرقة الفريسيني بأمرين= 

وإثابة  باليوم اآلخر، وتعتقد أن عقاب العصاة      تؤمن بالبعث وال   أا ال : ثانيا. لشفوية املنسوبة إىل موسى   باألحاديث ا 
تستدرج املسيح حىت يوافقهم     وتذكر أناجيل املسيحيني أن هذه الفرقة قد حاولت أن        . احملسنني إمنا حيصالن يف حيام    
  .زم أن هذه الفرقة كانت تقول أن العزير ابن اهللا ويذكر العالمة ابن حعلى إنكار البعث واليوم اآلخر؛

إال باألسفار اخلمسة اليت متثل القسم األول من العهـد            بأا ال تؤمن   فرق اليهود ختتلف هذه الفرقة عن     : السامرية )١(
لـديهم  وتنكر بقية أسفار العهد القدمي وأسفار التلمود، ونصوص األسفار املعتمدة   القدمي وسفر يوشع وسفر القضاة،    

هلذه األسفار، وذكر ابن حزم أم يبطلون كل نبوة كانت يف بين             ختتلف يف كثري من املواضع عن النصوص املشهورة       
وهي من بيت املقدس على مثانية  القدس هي نابلس، إسرائيل بعد موسى ويوشع عليهما السالم، وأم يقولون إن مدينة

 . اخلروج عنها ال يستحلون   يعظمونه، وهم بالشاموال وال يعرفون حرمة لبيت املقدس عشر ميالً،
وهـذا  .  والعدد، وتثنية االشـتراع ،والالويني واخلروج، التكوين،:  تتألف التوراة السامرية من مخسة أسفار هي)٢(

ذه كابن حزم وابن تيمية وتلمي  األديانقارنةم الذين كتبوا يف علمو. بأسفارها اخلمسة الكتاب يضم التوراة السامرية
بالسماع، ومنهم من أشار إليها بالنقل عـن   إليهاعليها، منهم من أشار   ومل يطلعواإليهاأشاروا ابن القيم رمحهم اهللا 

م برزت أول خمطوطة للتوراة السامرية يف مدينـة نـابلس           ١٩٧٨ ويف سنة    غريه، وصرحوا بصعوبة احلصول عليها،    
ني صدقة عن خمطوطة قدمية للتوراة السامرية كان قد ترمجها مـن            الفلسطينية قام بتصويرها الكاهن السامري عبد املع      

اللغة العربانية إىل اللغة العربية الكاهن السامري أبو احلسن إسحاق الصوري وكتبها خبط يده أبو الربكات، وملا صور                  
حل الشنار جبامعـة    هذه املخطوطة صورا كثريا وزعها على الراغبني يف االطالع عليها تلبية لرغبة الربوفسور زهري صا              

وقد حصل الدكتور أمحد حجازي السقا على هذه املخطوطة واكتفى بطبعها على مثال طبعة الربوتـستانت                . برلني
مـن  (وأما عن الفروق بينها وبني التوراة العربانية فقد قال الدكتور أمحد حجازي السقا يف كتابـه                 . للتوراة العربانية 

وملا اطلعت عليها وجدا متفقة مـع تـوراة اليهـود           (،  )انية يف األلفاظ واملعاين   الفروق بني التوراة السامرية والعرب    
  ). والنصارى يف بعض األمور وخمتلفة معها يف بعض األمور

وهو يتكلم يف االختالف بـني  ) تنقيح األحباث يف امللل الثالث(قال سعد بن منصور بن كمونة اليهودي يف كتابه     )٣(
وللنسخة اليت عند السامرة فكذلك أيضا، وختالف النسختني بشيء يسري ألم يف األصل             : (ة  توراة النصارى والسامري  

ما كانوا يتعبدون ا، مث بعد نقلهم هلا من غري ضبط وحترير رأوا التعبد ا وهي على تلك احلالة فاستمرت عنـدهم                      
 ).  كذلك
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وقَالَِت الْيهود لَيسِت النصارى علَى شيٍء وقَالَِت النصارى لَيسِت         ﴿  : فيهم مع النصارى  
      .)١( ﴾الْيهود علَى شيٍء

 : قولـه  )٣() كـشبهنا  )٢(آدم كـصورتنا   صنع بناء أ(: هايف أول ورقة من   و :فصل
، ال جيزئ فيه كما جيزئ يف الصورة، وحاشا هللا أن يكون له              التأويالت  من نعا م )٤(كشبهنا

  .  مثل أو شبه

  
  
  
  
  
  

                                           
 . ١١٣: اآلية_ البقرة : سورة )١(
 ).املؤلف( اآلهلة على زعمهم لعنهم اهللا ومجع الضمري مشعر بتعدد )٢(
 ). علَى صورِتنا كَشبِهنانعملُ اِإلنسانَ: وقَالَ اُهللا  (٢٦ : ١ :جاء يف سفر التكوين )٣(
 وهو أن نضيف الصورة إىل ، ومعىن صحيح،حسن مل يقل إال كصورتنا لكان له وجهولو: (قال ابن حزم يف الفصل )٤(

 هذه صورة اهللا أي تصوير اهللا :عمل اهللا وتقول للقرد والقبيح واحلسن  هذا: امللك واخللق كما تقولاهللا تعاىل إضافة
  : هناك نصوص كثرية تنفي التشبيه والتمثيل منها ما يلي). انفرد مبلكها وخلقها والصفة اليت

يا رب لَيس ِمثْلُك والَ ِإلَه  (١٧/٢٠: م األول، ويف أخبار األيا)ليس ِمثْل اِهللا يا يشورونُ (٣٣/٢٦: جاء يف سفر التثنية
كراِدلُونَ ِبِه؟ (٤٠/١٨: ، ويف سفر إشعيا)غَيعٍه تبش أَيو ونَ اللَّههبشت ن٥ /٤٦ :، ويف سفر إشعيا كذلك) ِبم  
لَيس ﴿: هذه النصوص وأمثاهلا كثري تشبه ما جاء يف القرآن الكرمي      ، و )ِبمن تشبهونِني وتسوونِني وتمثِّلُونِني ِلنتشابه؟     (

ال ، ليس يشبهه تعاىل وال مياثله شيء من خملوقاته       : أي] ١١اآلية  : سورة الشورى [﴾  كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع البِصري    
وأفعالَه ، وصفاِته صفات كمال وعظمة   ، ىن وال يف أفعاله؛ ألن أمساءه كلَّها حس       ، وال يف صفاته   ،يف ذاته وال يف أمسائه    

 عنه  �وأما احلديث الذي رواه الشيخان من حديث أيب هريرة          . تعاىل أوجد ا املخلوقات العظيمة من غري مشارك       
فإن الضمري يف صورته عائد إىل آدم، وأنه خلق يف أول نـشأته علـى    ) خلق اهللا آدم على صورته    : (  قال  �أن النيب   

عليها يف األرض وتويف عليها وطوله ستون ذراعا ومل ينتقل أدوارا كذريته، وكانت صورته يف اجلنة                صورته اليت كان    
  ). شرح مسلم للنووي. (هي صورته يف األرض مل تتغري
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 )١( ومـن مث يفـرق  ،فيسقي اجلنان ور خيرج من عدن( :بعد ذلك و قال: فصل
 ، الذي بـه الـذهب  )٢( وهو حميط جبميع بالد زويله،النيلأحدها   ،سوفيصري أربعة رؤ
 وهو حمـيط  )٣(انحواسم الثاين جي  . وا اللؤلؤ وحجارة البلور،البلد جيد وذهب ذلك

واسم الرابع الفرات   . املوصل يف وهو السائر،واسم الثالث الدجلة   .جبميع بالد احلبشة
مـشى إىل   ى كل من له أدىن معرفة و      ظاهر عل . )٤()وأخذ اهللا آدم ووضعه يف جنات عدن      
 )٧( والفـرات )٦( وأن خمرج الدجلة،من عني اجلنوب )٥(مصر والشام واملوصل أن خمرج النيل

عني   وأما دجلة فمخرجها من،ان فيخرج من بالد الرومحفأما جي  ،من الشمال )٨(انحوجي
إحاطة النيـل  : ية، والكذبة الثان فهذه كذبة شنيعة، بكر بالد من ، بقرب آمد  ،خالطأبقرب  

 ،د زويلة اللؤلـؤ اجليـد      أن ببال  :ثالثةالكذبة  ال و ،د احلبشة ان ببال حجيوإحاطة   ، ببلد زويلة 
     .  وال إنسان يهاب الكذب، يقلها اهللا قط ملوهذه فضايح

                                           
 ).يفترق(يف امللل والنحل  )١(
 الـرب بـني بـالد       بلدان أحدمها زويلة السودان مقابل اجدابية يف      : زويلة: (قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان      )٢(

وزويلة مدينة غري مسورة يف وسط الصحراء، وهي أول حدود بالد السودان، وفيها             : السودان وإفريقية، قال البكري   
جامع ومحام وأسواق جتتمع فيها الرفاق من كل جهة، وا خنيل وبساط للزرع يسقى باإلبل، وملا فتح عمرو برقـة                    

 . بعث عقبة بن نافع حىت بلغ زويلة
سيحون وجيحون ران يف نواحي مسرقند وسيحان وجيحان ران (قال العالمة السفاراين يف شرحه شرح املختصر  )٣(

 ).املؤلف) (يف أرض الشام
 .)١٠/١٥ : ٢( : انظر سفر التكوين )٤(
م، وشهرين ليس يف الدنيا ر أطول من النيل ألنه مسرية شهر يف بالد اإلسال: (قال القزويين يف عجائب املخلوقات )٥(

يف بالد النوبة، وأربعة أشهر يف اخلراب، إىل أن خيرج ببالد القمر خلف خط االستواء، وليس يف الدنيا ر يصب من                     
 ).اجلنوب إىل الشمال، وميد يف شدة احلر حني ينقص األار كلها ويزيد بترتيب وينقص بترتيب غريه

 ). عجائب املخلوقات(صن ذي القرنني، هو ر بغداد خمرجه من أصل جبل بقرب آمد عند ح )٦(
مث إىل   وخيرج إىل ملطية مث إىل مسيساط،أرض الروم ال ويدور بتلك اجلبال حىت يدخليمن قالق  من أرمينية مثه خمرج)٧(

 وما فضل منها انصب يف دجلة بعضه ،مث إىل هيت فيصري أاراً تسقي زروع السواد انةغمث إىل  قلعة جنم مث إىل الرقة
 ).عجائب املخلوقات(. فيصري الفرات ودجلة راً عظيماً يصب يف حبر فارس واسط وبعضه بني واسط والبصرة فوق

ر باملصيصة بالثغر الشامي وخمرجه من بالد الروم، ومير حىت يصب مبدينة تعرف بكفربيا بإزاء املصيصة، وعليـه                   )٨(
فيدخل منها إىل املصيصة وينفذ منها فيمتد أربعة أميال مث          عند املصيصة قنطرة من حجارة رومية عجيبة قدمية عريضة،          

 ). معجم البلدان(يصب يف حبر الشام؛ 
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 يف معرفـة اخلـري      )١(هذا آدم قد صار كواحد منـا      وقال اهللا    (:مث قال  :فصل  
 ، نعوذ باهللا من هـذا الكفـر األمحـق     ،من مجلة اآلهلة   اًإهلظاهر أن معناه صار     . )٢()والشر

          .ءهدانا للملة الزهرا وحنمده إذ

بـني   تناكر  وال)٤()سبعة ه إىل باديق )٣(ينيكل من قتل قا (:ه قال اهللاوبعد :فصل
 هو الـذي    نييقا  بن خنوخ بن   ضيل ابن عريا  بيا بن خم  )٥()يلبشاابن مت خ  الم(مجيعهم يف أن    

قيد بـه    وعده أن ي   ، إذ  فنسبوا إىل اهللا تعاىل الكذب     ، به د مل يق  نه وأ ، جد جد أبيه   نييقاقتل  
ألن المخ الذي قتله هـو       ،ههنا ال مدخل له      وأيضاً فإن ذكر السبعة    ،ه ب دقإىل سبعة ومل ي   

  .    نيياخلامس من ولد قا

  

                                           
إن آدم قد صار كواحد منا : وقال الرب اإلله: كيف حيسن أن يقال: (قال عالء الدين الباجي يف كتابه على التوراة )١(

          كواحد منا، يدل   : فإن قوله . ا تكتسب باألكل أيضا   يعلم اخلري والشر، أيتوهم عاقل أن األلوهية تكتسب فضال عن أ
 ).على تكثر الرب سبحانه، واليهود ال يقولون به بل يعتقدون التوحيد

  .)٢٢ : ٣: (انظر سفر التكوين )٢(
وقدم قرباناً هللا من   اشتغل ملا كرب بالزراعة وصار عامالً يف األرض،وهو بكر آدم وحواء) حداد (  اسم سامي معناه )٣(
 فاغتاظ قايني ، فقبل الرب قربان هابيل ورفض قربان قايني،قدم أخوه هابيل من أبكار غنمة ومساا بينما، مثار األرضأ

ولعن قايني من األرض اليت فتحت فاهـا        .  حذره اهللا من اخلطيئة فلم يرعِو وملا خرجا قتله         .جداً وأضمر الشر ألخيه   
 فجعل له الرب ، فأقر قايني بعظم جرميته وشكا إىل اهللا خوفه من أن يقتله أحد،لتقبل دم أخيه ويكون تائهاً وهارباً فيها

دعاه حنوك ومسى املدينة    ف  ولد  له ولد وهناك إذ كان يبين مدينة       ، فخرج إىل بالد نود    ، من انتقام الناس منه    هعالمة تقي 
  ).قاموس الكتاب املقدس( .ومن نسله كان توبال قايني احلداد. بامسه

 ).ِلذَِلك كُلُّ من قَتلَ قَاِيني فَسبعةَ أَضعاٍف ينتقَم ِمنه: فَقَالَ لَه الرب (١٥ : ٤ : يف سفر التكوينجاء )٤(
وولدت . وبال ت وولدت له يابال و   . قايني وقد اختذ لنفسه امرأتني عادة وصلة       وهو ابن متوشائيل من نسل    :  المك )٥(

 وأبـا من اآلباء الذين عاشوا قبل الطوفان من نسل شيث وكان ابناً ملتوشـاحل           . دعى نعمة  ت ةله صلة توبال قايني وابن    
 ، وكان المك خائفاً اهللا ومتكالً على وعده بأنه سيزيل لعنة اخلطيئـة ، فكان أول من سكن القباب واقتىن املال      ،لنوح

هذا يعزينا عن عملنا وتعب : (وأفضل إذ قالوملا ولد نوح أبدى أمله ولده هذا سيقود الناس بربكة اهللا إىل حياة أسعد  
 له نوح وعاش بعـد      ملا ولد فكان لالمك من العمر مائة واثنتان ومثانون سنة         ). أيدينا من ِقبل األرض اليت لعنها الرب      
 ).  قاموس الكتاب املقدس. (ذلك مخسمائة ومخسا وتسعني سنة
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 خالم  أن :حنو ورقتني   مث قال  )١( راعي غنم   كان  وأنه ، وقبل هذا ذكر بن آدم     :فصل
 وهاتان قـضيتان    ،)٢( وملك املاشية  ، أول من سكن األخبية     كان  وهو ،املذكور اختذ امرأتني  

    .  حدمها األخرىأتكذب 

 وولد هلـم    ،فلما ابتدأ الناس يكثرون على ظهر األرض      ( :وبعد ذلك قال   :فصل
 عمـا    تعاىل اهللا  .)٣()أوالد اهللا بنات آدم أن حسان اختذوا منهن نساءً         البنات فلما رأى  

   .)٤(سواء أريد باألوالد املالئكة أو غريها يقولون علوا كبريا،

 وأكال عنـده اخلبـز   ،� )٥(باتا عند لوط  وبعد ذلك وصف أن امللكني:فصل
ـ فإ  حمـض، وأنه كذب )٦( وتعبد هلما، وأن لوطاً سجد هلما على وجه األرض،الفطري ه ال ن
  . وال يتعبدون لسواه،لغري اهللا و ال يسجدون ،ًافطري وال ،رياًمخ املالئكة تأكل

                                           
 ). راِعياً ِللْغنِم وكَانَ قَاِيني عاِمالً ِفي اَألرِضوكَانَ هاِبيلُ (٢ : ٤: يقصد ما جاء يف سفر التوين )١(
. اسم الْواِحدِة عادةُ واسم اُألخرى ِصـلَّةُ      : واتخذَ الَمك ِلنفِْسِه امرأَتينِ    (١٩ : ٤: يقصد ما جاء يف سفر التكوين      )٢(

 ).ِني الِْخياِم ورعاِة الْمواِشيفَولَدت عادةُ يابالَ الَِّذي كَانَ أَباً ِلساِك
  . )٢ : ٦(  :انظر سفر التكوين )٣(
 وهـذه  ، وكذب عظيم إذ جعل اهللا أوالداً ينكحون بنـات آدم ،ناهيك به وهذا محق: (قال ابن حزم يف الفصل )٤(

يف ظاهر  أا دون الكذب وهذه كذبة إال ،بعض أسالفهم قال إمنا عين بذلك املالئكة  حىت أن،عنها مصاهرة تعاىل اهللا
 ).اللفظ

 ، كان لوط ممن آمن بعمه إبراهيم وهاجر معه إىل مصر وعاد إىل الـشام،              � أخي إبراهيم هو ابن حاران    : لوط )٥(
كثرية حىت أن رعاة لوط كانوا يقتتلون مع رعاة إبراهيم بسبب املرعى ولذلك اقترح إبراهيم على ابن  وقد مجع مواشي

أرسله اهللا تعاىل إىل أهل سدوم فظل يدعوا إىل     . وكرماً منه طلب إليه أن خيتار األرض اليت يريدها        أخيه لوط أن يفترقا     
أَتأْتونَ الْفَاِحشةَ وأَنتم تبِصرونَ أَِئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ احلق وينهاهم عن الفحشاء ويقول هلم كما حكى اهللا يف الترتيل ﴿

وِن النن دةً موهلُونَشهجت مقَو ملْ أَنتاء بوملا جاء امللكان إىل ﴾ فكانت هذه املواعظ ال تزيدهم إال مضيا يف عملهم،س 
 أهلكهم  كانت مستحقة اخلراب القريب    مما دل على أن املدينة     امإلنذار لوط خبراب املدينة أساء أهلها معاملته       سدوم
 ).دائرة وجدي(، )قاموس الكتاب املقدس. (اهللا
فَلَما . فَجاَء الْمالَكَاِن ِإلَى سدوم مساًء وكَانَ لُوطٌ جاِلساً ِفي باِب سدوم           (٣:١٩: يقصد ما جاء يف سفر التكوين      )٦(

بِدكُما وِبيتا واغِْسالَ أَرجلَكُما يا سيدي ِميالَ ِإلَى بيِت ع: وقَالَ. رآهما لُوطٌ قَام ِلاسِتقْباِلِهما وسجد ِبوجِهِه ِإلَى اَألرِض
الَ بلْ ِفي الساحِة نِبيت فَأَلَح علَيِهما ِجداً فَماالَ ِإلَيِه ودخالَ بيته فَصنع لَهمـا               : ثُم تبكِّراِن وتذْهباِن ِفي طَِريِقكُما فَقَاالَ     

 ).ِضيافَةً وخبز فَِطرياً فَأَكَالَ
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يف املغارة هو وابنتاه فقالـت الكـربى         � وأقام لوط ( :وبعد ذلك قال   :فصل
 ا تعايل نسق أبانا مخـر     ،كسبيل النساء   أبونا شيخ وليس يف األرض أحد يأتينا       :للصغرى
 )١(أتت الكربى فـضاجعت   ويف تلك الليلة     نستبق منه نسالً فسقتا أبامها مخراً     فونضاجعه  

الغد قالت الكربى للصغرى قد ضاجعت       من   باها ومل يعلم بنومها وال بقيامها فلما كان       أ
 ونستبقي من أبينا نسالً فـسقتاه  ،أنت أيب أمس تعايل نسقه اخلمر هذه الليلة وضاجعيه

  ومحلت ابنتا لوط   ،بنومها وال بقيامها   ضاجعته ومل يعلم  و وأتت الصغرى    ،تلك الليلة مخراً  
ـ   وهو ،بآدت الكربى ابناً ومسته مو     فول ،من أبيهما  �  ،بني إىل اليـوم   آ املـو  )٢(وأب

  .  )٤()اليوم العمونيني إىل )٣( وهو أبوونمسته ابن عمووولدت الصغرية ابناً 

ـ أ : قال لبين إسرائيل� أن موسىم ويف السفر اخلامس من تورا  عاىلـن اهللا ت

 ب وال تقاتلهم فإين ملآ بين مو ال حتارب:ب قال يلآملا انتهينا إىل صحراء بين مو( :قال

 ،)٥()عل لكم فيما حتت أيديهم سهماً ألين قد ورثت بين لوط أد وجعلتها مسكناً هلم          ـأج
 بآ بين موجوارأنت ختلف اليوم (: ن اهللا تعاىل قال يلأ : قال هلم� ذكر أن موسى مث

فـإين مل   داً منهم وال تقاتل أح، بين عمون فال حتارمجوار وترتل ، عادىاملدينة اليت تدع
   .)٦()األرضملك  وقد ورثتهم ،أجعل لكم حتت أيديهم سهماً ألم من بين لوط

                                           
يف  فسقتا أبامها مخراُ  :  �يف قول الكتاب املقدس، عن ابنيت لوط         أي عربة وأية عظة   سبحانك هذا تان عظيم،      )١(

أبيها؟ هل خلت األرض من الرجال بعد أن دمرت القرية أما كان هلما أن  واضطجعت مع ىربتلك الليلة ودخلت الك
ن مما  إوال تبعد عنهم إال فرسخ واحد فقط كما قال ابن حزم،             �يرحال إىل مكان آخر فيه الرجال؟ وقرية إبراهيم         

  الكتاب املقدس  أناحش إال   والف و الفجور يدعو إيل الدهشة والغرابة أن دعوة لوط هي دعوة للطهر والعفاف وحماربة           
 ال يعرف حرمة لألنبياء عليهم السالم، وهذا يكفي أن هذا الكتاب ليس من عند اهللا وأنه بدل وحـرف مـن قبـل                 

 . حاخامات اليهود
 ).أب(يف األصل  )٢(
 ).أب(يف األصل  )٣(
  . )٣٠/٣٨ : ١٩(:  انظر سفر التكوين)٤(
 .)٩ : ٢(: انظر سفر التثنية )٥(
 .)١٨ : ٢(: انظر سفر التثنية )٦(
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 أنه أترى    باهللا،  تقشعر من مساعها جلود املؤمنني العارفني      اليتفضائح  الهذه  انظر إىل   
 كيف وليس بني املغـارة      ،كله حىت مل يبق يف األرض أحد يضاجعهما        انقطع نسل ولد آدم   

وأن اهللا   ، إال فرسخ واحـد    ،�إبراهيم    و قرية سكىن   ،مع بنتيه  �يها لوط   اليت كان ف  
  .أطلق نبيه ورسوله على هذه الفاحشة العظيمةتعاىل 

إبراهيم أخذها فرعون ملك      أن سارة امرأة   :ويف موضعني من تورام املبدلة     :فصل
امللكني يف منامهما   اهللا تعاىل أرى      وأن ، مرة ثانية  )٢( وأخذها ملك اخللص أبو ملك     ،)١(مصر

 وذكر أن ملك اخللص أخذها بعد أن ولدت إسـحاق  .�ما أوجب ردها إىل إبراهيم 
قـد  هي بإسحاق فكيف بعد أن ولدته و )٣(وهي عجوز بإقرارها بلساا إذ بشرت، �

يف  �  وأن إبـراهيم ،تفنت ملكاً  ومن احملال أن تكون يف هذا السن، عاماجاوزت تسعني
ي أخيت بنـت  ـه : أنه قال للملك،�  وذكر عن إبراهيم،)٤(هي أخيت  قالكلتا املرتني

 أنـه  �  فنسبوا يف نص تورام إىل إبـراهيم .أيب لكن ليست من أمي فصارت يل زوجة      
  .)٥( أختهتزوج

                                           
 .)١٠/٢٠ : ١٢ ( : انظر سفر التكوين)١(
 .)١/١٨ : ٢٠(:  انظر سفر التكوين )٢(
 ).املؤلف(﴾ ناها ِبِإسحاق وِمن وراء ِإسحاق يعقُوب قَالَت يا ويلَتى أَأَِلد وأَناْ عجوزفَبشر﴿: قال تعاىل )٣(
جرى البن حزم رمحه اهللا نقاش حول هذه املسألة مع إمساعيل بن النغريلة اليهودي الذي كان وزيـرا يف مملكـة                      )٤(

بن يوسف الكاتب  إمساعيل الكالم من بعض من شاهدناه منهم وهووقفت على هذا (: غرناطة أيام حكم باديس فقال
 ،وهي لفظة تقع يف العربانية على األخت وعلى القريبة يل إن نص اللفظة يف التوراة أخت  فقالريلةاملعروف بابن النغ

أنـه أراد   فوجـب  . لكن ليست من أمي وإمنا هي بنت أيب:القريبة ههنا قوله  مينع من صرف هذه اللفظة إىل:فقلت
 ).وأقل ما يف هذا إثبات النسخ الذي تفرون منه فخلط ومل يأت بشيء ،األخت بنت األب

 �أيب هريرة  للصحابة رضي اهللا عنهم عن القصة األوىل من دون شبهة، عن �هناك حديث صحيح حكاه النيب      )٥(
ِإنـي  ﴿: قولـه . وجل ات اهللا عز  منهن يف ذ   مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات، ثنتني       (: �قال رسول اهللا     :قال

ِقيموقوله. ﴾س :﴿  مهكَِبري لَهلْ فَعإن : بينا هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبار من اجلبابرة، فقيل لـه             : وقال. ﴾ب
يـا  : أخيت، فأتى سارة فقال   : من هذه؟ قال  : هاهنا رجال معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال           

تكذبيين، فأرسل إليها، فلما  س على وجه األرض مؤمن غريي وغريك، وإن هذا سألين فأخربته أنك أخيت، فال       سارة لي 
مث تناوهلا الثانية فأخذ مثلها أو      . أضرك، فدعت اهللا فأطلق    ادعي اهللا وال  : دخلت عليه ذهب يتناوهلا بيده فأخذ، فقال      

 = إمنا أتيتموينتأتوين بإنسان، إنكم مل: حجبته، فقال  بعضفأطلق، فدعا يل وال أضرك، فدعت ادعي اهللا :أشد، فقال
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 ،نسائه وأوالده ب  )١(يعقوب رجع من عند خاله البان      أن( وبعد ذلك ذكر     :فصل
 وصارعه رجـل إىل     ، وبقي وحده  ،من ولده وأحد عشر    تيهأملما أصبح أجاز امرأتيه و    ف

 خلين ألنـه قـد      :وقال له  فعرج من وقته،     )٢(بضهمس عقب مأ   فلما عجز عنه     ،الصبح
 : يعقوب قال له: قال؟ كيف امسك: فقال له،حىت تبارك علي  لست أدعك: قال،أصبح

 فكيـف علـى     ،إسرائيل من أجل أنك قوياً على اهللا       إاللست تدعى من اليوم يعقوب      
 وبـارك عليـه يف   ؟ مل تسألين عن امسي:فقال له ، عرفين بامسك: فقال له يعقوب؟سالنا

 مواجهة وسلمت   )٤( رأيت اهللا  :وقال )٣(فنئيليعقوب ذلك املوضع    ى   فسم ،ذلك املوضع 
يعرج من رجله وهلذا ال يأكل بنـوا    وهوفنئيل وبزغت له الشمس بعد أن جاوز ،نفسي

  .)٥() ملس اهللا وانقباضه،ليوم الفخذ إىل ايفإسرائيل العقب الذي 
  مل  مث ،عن كل شبه خللقه    صارع اهللا تعاىل اهللا    �  ذكر يف هذا املكان أن يعقوب     

 ،عن أن يصرع يعقوب بنص كالم تورام  عجزتعاىلن اهللا أ : حىت قالواسوءةيكتفوا ذه ال
وقيـل   !؟لناسعلى اهللا فكيف على ا  كنت قوياً: لهوحقق ذلك قوهلم عن اهللا تعاىل أنه قال

                                           
 يف حنـره،  الكافر، أو الفـاجر،    رد اهللا كيد  : مهيا، قالت : هاجر، فأتته وهو يصلي، فأومأ بيده      بشيطان، فأخدمها = 

  . تصرا خم البخاري ومسلمأخرجه .)تلك أمكم، يا بين ماء السماء: قال أبو هريرة. وأخدم هاجر
سكن حاران يف فـدان     . ، وأخو رفقة  �  ناحور أخي إبراهيم   بنابن بتوئيل   ) األبيض(معناه   اسم عربي :  البان )١ (

 البـان     خاله  إىل  وملا هرب يعقوب من وجه عيسو ذهب       ووالد زوجتيه ليا وراحيل،    �، وهو خال يعقوب     آرام
  . ومالك قطيع غنم وماعز ،ووجده رب عائلة كبرية وأبا لعدة بنني  وابنتني على األقل  وسيد عبيد كثريين

املأبضان ماحتت الفخذين يف مثاين أسافلهما؛      : كل مايثبت عليه فخذك؛ وقيل    : املأبض: يف اللسان  قال ابن منظور   )٢(
 .  املأبض باطن الركبة من كل شيء، واجلمع مآبض: وقال اجلوهري

وجه اهللا، وهو اسم خمـيم شـرقي األردن،          : اسم عربي معناه  ): فنئيل(و  . والصواب ما أثبتناه  ) قبئيل(يف األصل    )٣(
    ).قاموس الكتب املقدس). (ويعقوب أول من من أعطاه هذا االسم، ألنه هناك نظر اهللا وجها لوجه

الَ تقِْدر أَنْ ترى وجِهي َألنَّ الِْإنسانَ الَ        : (هكذا � موسى خطاب يف اللّه قول ٢٠ : ٣٣ اخلروج سفرجاء يف    )٤(
 فرأى). َألني نظَرت اَهللا وجهاً ِلوجٍه ونجيت نفِْسي( :� يعقوب قول ٣٠ : ٣٢ التكوين سفر يف و). ويِعيشيراِني 
 فتأمل هذا التباين الذي وقع يف الكتاب الذي يدعى الكتاب املقدس وينسب        حياً، وبقي لوجه وجهاً اللّه � يعقوب

  .إىل اهللا تعاىل
   .)٢٣/٣٢ : ٣٢(: نانظر سفر التكوي )٥(
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 للذي وقع بعد املـصارعة، وأن       تذكرياًأسري اهللا فإن إيل بلغتهم هو اهللا،        : أن إسرائيل معناه  
   . ألنه قابل فيه إيل وهو اهللا )١(املوضع مسي فنئيل

  
لست تدعى من اليوم يعقوب لكن      (: ويف الفصل املذكور أن اهللا تعاىل قال ليعقوب       

قل آلل يعقوب وعرف بـين      (:  قال اهللا تعاىل   :ن تورام  مث يف السفر الثاين م     .)٢()إسرائيل
 فقد مساه بعد ذلك يعقوب وهذه نسبة الكذب إىل اهللا تعاىل عما يقولون علوا                )٣()إسرائيل

   . ًاكبري
سرية أبيه   ابنة بلها    )٤(وبينا إسرائيل بذلك املوضع ضاجع روبان     (: مث قال  :فصل  

 مث أكد هذا بأن ذكر يف قرب آخـر الـسفر            )٥() يعقوب ه ابين ي ونفتايل أخو  أم داين  وهي
نك إ( : ابنهوبان أن يعقوب قال لر، وخماطبته لبنيه ابناً ابناً،�ذكر موت يعقوب  :األول

بعد أن   ،)٦() وليس مما ابتذلت فراشي ختلص     ، ووسخت فراشه  ،صعدت على سرير أبيك   
افتـضها   و،�  بنـت يعقـوب  ا أخذ دينيثي احلارمحبن  )٧(يمحس أن   :تورام ذكر يف 
أبيه،  و سحيمإىل أن ذكر قتل الوي ومشعون ل      ،  مث بعد ذلك خطبها إىل يعقوب أبيها      ،  )٨(غلبة

                                           
 .والصواب ما أثبتناه) قبئيل(يف األصل  )١(
 .)٢٩ : ٣٢(: انظر سفر التكوين )٢(
 . )٤ : ١٩(: انظر سفر اخلروج )٣(
أحد أسباط إسرائيل االثـين عـشر،     وهو   ولدته له ليئة،   هو بكر يعقوب  ،  )هوذا ابن   ( اسم عربي معناه    : وبنيأر )٤(

خوته لقتل يوسف تقدم هو باقتراح أن يلقى أخوه يف البئر آمالً أن يرده إىل أبيه إعندما تآمر . وكان نسله قليالً وضعيفاً
وعندما كان يعقوب على فراش املوت أعلن     . حنوك وفلّو وحصرون وكرمي     : وقد كان لرأوبني أربعة أوالد هم     . حياً

وبـسب خطيئتـه    ).  ال تكون له الرئاسة      (وأنه ال يتفضل أي     . كاملاء) غري ثابت   ( بأن رأوبني سوف يكون فائراً      
  ). قاموس الكتاب املقدس.( خسر امتياز البكورية  اليت ا دنس فراش أبيه الشنيعة

 .)٢٢ : ٣٥(: انظر سفر التكوين )٥(
  .)٤ : ٤٩(: انظر سفر التكوين )٦(
 . اغتصب دينة ابنة يعقوب، وقتله أخويها مشعون والوييأمري شكيم، الذ )٧(
وخرجت ِدينةُ ابنةُ لَيئَةَ الَِّتي ولَدتها ِليعقُوب ِلتنظُر بناِت اَألرِض فَرآها شِكيم ابـن               (٣٤/١:  سفر التكوين  جاء يف  )٨(

 ).حمور الِْحوي رِئيِس اَألرِض وأَخذَها واضطَجع معها وأَذَلَّها
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  تعاىل معاذ اهللا أن خيذل اهللا،)١(على ابنيه قتلهما هلم �  وإنكار يعقوب،ومجيع أهل مدينته
 هديد من التينكر ذلك بأكثر  مث ال، وال يعصمه يف حرمة امرأته وابنته من هذه الفضائح،نبيه

     .الضعيف فقط
 ،الكفرةاألنذال  هؤالء    أمة تقر بالنبوة تنسب إىل األنبياء ما ينسبه         قط اهللا ما رأيت  بو

 مث ينـسبون إىل     .� أنه تزوج أخته فولدت له إسـحق       �فتارة ينسبون إىل إبراهيم     
ـ     ليست امرأته  )٢(يعقوب أنه تزوج امرأة فدست إليه أخرى       ـ  ـفولدت أوالداً من سل هم انت

روبـان   مث ينسبون إىل     .السالم موسى وهارون وداود وسليمان وغريهم من األنبياء عليهم       
 اأ �يعقوب  ابنة  ينسبون إىل     مث ، وأم أخويه  ، النيب ة زوج ةيعقوب أنه زىن بربيب    )٣ (]بن[

لت وولدت  م فح ،)٥( زنا بامرأة ولده   )٤(يهوذا  مث ينسبون إىل   . غلبة ت وافتض ،فسق ا كرهاً  

                                           
فَحدثَ ِفي الْيوِم الثَّاِلِث ِإذْ كَانوا متوجِعني أَنَّ ابني يعقُـوب ِشـمعونَ والَِوي               (٢٥: ٣٤: جاء يف سفر التكوين    )١(

حـد الـسيِف    وقَتالَ حمور وشِكيم ابنه بِ    . أَخوي ِدينةَ أَخذَا كُلُّ واِحٍد سيفَه وأَتيا علَى الْمِدينِة ِبأَمٍن وقَتالَ كُلَّ ذَكَرٍ            
غَـنمهم  . ثُم أَتى بنو يعقُوب علَى الْقَتلَى ونهبوا الْمِدينةَ َألنهم نجسوا أُخـتهم           . وأَخذَا ِدينةَ ِمن بيِت شِكيم وخرجا     

اوسبوا ونهبوا كُلَّ ثَروِتِهم وكُلَّ أَطْفَاِلِهم وِنـساَءهم        . خذُوهوبقَرهم وحِمريهم وكُلَُّ ما ِفي الْمِدينِة وما ِفي الْحقِْل أَ         
كَدرتماِني ِبتكِْريِهكُما ِإياي ِعنـد سـكَّاِن اَألرِض الْكَنعـاِنيني    : فَقَالَ يعقُوب ِلشمعونَ والَِوي . وكُلَّ ما ِفي الْبيوتِ   

نيالِْفِرِزيقَِليلٌو فَرا نأَنِتي.  ويبا وأَن ِني فَأَِبيدونِربضيو لَيونَ عِمعتجفَي.( 
 ).٢٩/٢٥: (انظر سفر التكوين )٢(
  .زيادة اقتضاها املقام )٣(
لسبب وأعطي هذا االسم  .وهو رابع أبناء يعقوب من ليئة، ولد يف ما بني النهرين) محد ( اسم عربي معناه  :يهوذا )٤(

 .نه أصغر من رأوبني، ومشعـون والوي        أفقد نال رضى والده وحبه، وحصل على بركته مع          . أمه عند والدته   شكر
 وقد ولد له مـن      .وبعد رجوعه إىل كنعان احندر إىل مصر مع بنيه الثالثة           . وكان شهماً، وكان كفيالً ألخيه بنيامني     

فأجنبت منه ذا    )عري( يهوذا زىن بثامار زوجة ابنه       أنول التوراة ب  تقو. تامار أرملة ابنه ابنان آخران مها فارص وزارح       
  .  عليهم السالم و املسيح وسليمانفارص داودتوأمني مها فارص وزارح، ومن ذرية _ حسب زعمهم _ الزنا 

  ).١٤/٢٠: ٣٨: (انظر سفر التكوين )٥(
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تـزوج    أنه،)١( مث ينسبون إىل يوشع بن نون.عليهما السالموسليمان  منه انتسل داودولداً 
 مث ينسبون إىل عمـران ابـن        .املوقفة نفسها للزنا يف مدينة أرحيا      الزانية املشهورة  )٢(رحب

فولد صر ولدت جلده مب )٤(بدوامسها يوحا  أخت والده)٣( أنه تزوج عمته    إىل الوي ث بن اهاق
 مث ينسبون .نسبها يف آخر السفر الرابع  هكذا ذكر.وموسى عليهما السالم له منها هارون

 وأا ولدت منه    ،حمصنة وزوجها حي    أنه زىن جهاراً بامرأة رجل من جنده       ،� إىل داود 
 مث .� وهـي أم سـليمان   ، مث مات ذلك الفرخ الطيب مث تزوجها،)٥(ذلك الزنا ابناً من

 مث  . أمام النـاس   )٦(عالنية لسالم أنه فسق بسراري أبيه    ينسبون إىل أمثون بن داود عليهما ا      
 وأنه بىن هلن بيـوت      ،زواجهن له  وأنه تزوج نساًء ال حيل     ،العهر �ينسبون إىل سليمان    

                                           
فرامي  أ من سبط   وهو خليفة موسى، وابن نون     .شعهو وامسه يف األصل  ). يهوه خالص   ( اسم عربي معناه     :يشوع )١(

 وبعد موت موسى مباشرة أخذ يـشوع يف         .ذكر أوالً عند معركة رفيدمي،      . وكان أوالً خادماً ملوسى   . ولد يف مصر  
ويف أثناء هذه احلملة أمر يشوع الشمس بالوقوف ، فبدت الشمس كأا واقفـة ال               . االستعداد السريع لعبور األردن   

 ).قاموس الكتاب املقدس. ( قاد يشوع معارك الغزو يف مشايل كنعان وأخذ حاصور وغريها من املدنوقد. تتحرك
رسلهما أهي امرأة زانية من أرحيا أضافت اجلاسوسني اللذين          ).متسع  ( أو  ) رحب  ( اسم عربي معناه    : راحاب )٢(

   حببل من الكوة إذ كان بيتها مالصقاً لـسور         ا لدى البحث عنهما، وأخرياً أنزلتهما       ميشوع ليتجسسا املدينة، وخبأ
وذه الطريقة أنقذما فعادا ساملني إىل حملة العربانيني وقبل أن أطلقتهما قطعت عليهما عهداً ليتوسطا يف إنقاذ                 . املدينة

يتـها  حياا وكل بيت أبيها إذا ما دخل العربانيون املدينة وخربوها، وعندما أخذ يشوع أرحيا جنت راحاب مع كل ب                  
  ). قاموس الكتاب املقدس( .فسكنوا مجيعاً يف وسط بين إسرائيل

  ).فَولَدت لَه هارونَ وموسى. وأَخذَ عمرام يوكَابد عمته زوجةً لَه (٦/٢٠: جاء يف سفر اخلروج )٣(
 . وابنة الويوامرأتهام وكانت عمة عمر. م هارون وموسى ومرميأوهو اسم ) يهوه جمد( اسم عربي معناه )٤(
وكَانَ ِفي وقِْت الْمساِء أَنَّ داود      : ( أكتفي ببعض فقراا   ٢٧ /٢: ١١: هذه القصة املفتراة يف سفر صموئيل الثاين       )٥(

             ِحمتسأَةً ترطِْح املَى السع أَى ِمنِلِك، فَرِت الْميطِْح بلَى سى عشمتِريِرِه وس نع ظَـِر     . قَامنِميلَةَ الْمأَةُ جرِت الْمكَانو
أَلَيست هِذِه بثْشبع ِبنت أَِليعام امرأَةَ أُوِريا الِْحثِّـي؟ فَأَرسـلَ داود        : فَأَرسلَ داود وسأَلَ عِن الْمرأَِة، فَقَالَ واِحد      . ِجداً

: وحِبلَِت الْمرأَةُ، فَأَرسلَت وأَخبرت داود وقَالَت       فَاضطَجع معها وِهي مطَهرةٌ ِمن طَمِثها      رسالً وأَخذَها، فَدخلَت ِإلَيهِ   
اجعلُوا أُوِريا ِفي   : ولُوكَتب ِفي الْمكْتوِب يقُ   . وِفي الصباِح كَتب داود مكْتوباً ِإلَى يوآب وأَرسلَه ِبيِد أُوِريا          ِإني حبلَى 

       وتميو برضاِئِه فَيرو وا ِمنِجعارِة، وِديدِب الشرِه الْحجِتـِه،            ويا ِإلَـى بهـمضو داولَ دسةُ أَراحنِت الْمضا ملَمو
  ).وصارت لَه امرأَةً وولَدت لَه ابناً

 ).١/١٤: ١٣: (ينانظر سفر صموئيل الثا )٦(
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واحلال أنه تقرر أن الزنـا مل  ،  مع ما ذكرن قبل.)١( القرابني لألوثان ألجلهن وقرب ،األوثان
   .ًايصري كافرأن أحدا متىن أن الزنا حالال يكن حالال يف شيء من األديان، حىت قيل لو 

  
تعاىل  ان على اهللاـنت وما افتراه الكفرة أسالفهم األ،عجبوا لعظيم كفر هؤالء القوماف

اهللا  لعنـة  )٢( وعلى كاتبه،من هذاشيئا  مث على كل كتاب حقق .وعلى رسله عليهم السالم
امللة  داكم منـ على ما هسالماإل  أهل اهللا معاشرفامحدوا. وغضبه عدد كل شيٍء خلق اهللا

   .الزهراء اليت مل يشبها تبديل وال حتريف
  

قـل  ( :� أن اهللا تعاىل قـال ملوسـى         : وقال يف السفر الثاين من تورام      :فصل
  وإن كرهـت   ، ويقول ائذن لولدي ليخدمين    ،سرائيل بكر ولدي  إالسيد يقول    لفرعون

  ليت شعري ماذا ينكرون علـى ،هذا عجب ناهيك به .)٣()اإلذن له سأملك بكر ولدك

يدعوا بنوة هللا إال لواحد أتى مبعجزات عظيمة وأما هذه الكتب             مل ؟ ألم النصارى بعد هذا  
 هم أوسـخ    ، إىل مجيع بين إسرائيل     تعاىل هللا ة ا فإم ينسبون بنو    يومن  وكل من  ،السخيفة

   .، عليهم لعائن اهللا تترىكفرهم أوحش، فمجلة األمم وأرذهلم

  

                                           
موآِبيـاٍت  : وأَحب الْمِلك سلَيمانُ ِنساًء غَِريبةً كَِثريةً مع ِبنـِت ِفرعـونَ           (١١:١/٦: جاء يف سفر امللوك األول     )١(

        مهنقَالَ ع ِم الَِّذيناُألم اٍت ِمنِحثِّياٍت ووِنيديصاٍت ووِميأَداٍت ووِنيمعاِئيلَ   ورِني ِإسِلب بالَ     :  الر مهو ِهملُونَ ِإلَيخدالَ ت
      ِتِهماَء آِلهرو كُمِميلُونَ قُلُوبي مهَألن ،كُملُونَ ِإلَيخدةِ   . يبحالَِء ِبالْمؤانُ ِبهملَيس قصاِء      . فَالْتسالن ِمئٍَة ِمن عبس لَه تكَانو

ديالس    اِريرالس ثَالَثُ ِمئٍَة ِمناِت، و .  هقَلْب هاؤِنس الَتاَء          . فَأَمرو هقَلْب لْنأَم اَءهانَ أَنَّ ِنسملَيِة سوخخياِن شمكَانَ ِفي زو
فَذَهب سلَيمانُ وراَء عشتورثَ ِإلَهِة الـصيدوِنيني       . آِلهٍة أُخرى، ولَم يكُن قَلْبه كَاِمالً مع الرب ِإلَِهِه كَقَلِْب داود أَِبيهِ           

نيوِنيمِس الْعِرج لْكُوممو .بِي الرنيِفي ع رانُ الشملَيِملَ سعو.( 
 ).املؤلف. (على واضعه )٢(
أَطِْلِق ابِنـي   : فَقُلْت لَك . ِإسراِئيلُ ابِني الِْبكْر  : ولُ الرب هكَذَا يقُ : فَتقُولُ ِلِفرعونَ  (٢٢ : ٤: جاء يف سفر اخلروج    )٣(

طِْلقَهأَنْ ت تيِني فَأَبدبعِلي .الِْبكْر كنلُ ابا أَقْتا أَنه(. 
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الً من ـرج ونـبيهو وسبعأاداب وـمث صعد موسى وهارون ون( : مث قال:فصل
صافية ومل ميـد    وكسماء، وحتت رجليه كلبنة من زمرد فريوزي،إىل إله إسرائيل املشايخ

من  ةوقال مبقرب.)٢() إىل اهللا وأكلوا وشربوا)١(الرب يده إىل خيار بين إسرائيل الذين نظروا
 هذا  .)٣()إسرائيل ل يراه مجاعة من بين    بكلة يف قرن اجل   منظر عظمة السيد كنار آ    ( :ذلك

    . وتشبيه ال خفاء به،جتسيم ال شك فيه

فلما أطال موسى املقام اجتمع بنو إسرائيل إىل هـارون          ( :قال  وبعد ذلك  :فصل
 فإننا ال ندري ما أصاب موسى الرجل الذي أخرجنـا مـن             ،اًإهل قم واعمل لنا     :وقالوا
 ،اقلعوا أقراط الذهب عن آذان نسائكم وأوالدكـم وبنـاتكم  :  فقال هلم هارون.مصر

 فلما قبضها هارون أفرغها وعمل هلـم        ،به وأتوه باألقراط    ففعلوا ما أمرهم   ،وائتوين ا 
بين إسرائيل الذي أخرجكم من مصر فلما بصر ا هـارون             هذا إهلكم يا   : وقال ،عجالً

السيد فلما قاموا صباحاً قربوا له قرباناً        غداً عيد    : عليه  وبرح ،بىن مذحباً بني يدي العجل    
ظاهرة، ال الفضائح فيها  .)٤( )العامة تأكل وتشرب وقاموا للعب  وقعدت،وأهدوا له هدايا

     .)٥(حاجة إىل النبيه عليها

                                           
 تـارة،   لقد أعظم أهل الكتاب على اهللا الكذب بادعائهم أنه أعلن ذاته لإلنسان بوسائل خمتلفة، فتجسد له، ورآه                 )١(

وما كَانَ ِلبشٍر أَن يكَلِّمه اللَّه ِإلَّا وحياً أَو ِمن وراء ِحجاٍب أَو يرِسلَ رسـوالً                ﴿: قال اهللا تعاىل  . وصارعه تارة أخرى  
ِكيمح ِليع هاُء ِإنشا يِبِإذِْنِه م وِحي٥١اآلية : الشورى[﴾ فَي.[ 

 .)٩/١١ : ٢٤(: انظر سفر اخلروج )٢(
 .)١٧ : ٢٤(: انظر سفر اخلروج )٣(
 .)١/٦ : ٣٢(: انظر سفر اخلروج )٤(
صـنع هلـم    زورا وكذبا أنه هو الذي  مما نسبته إليه اليهود، إذ نسبوا إليه�لقد برأ اهللا سبحانه وتعاىل هارون        )٥(

 اهللا لرسالته، فاليهود ما تركوا العجل من الذهب، وهذا حمض كذب وافتراء ال يليق بين من أنبياء اهللا وهو الذي اختاره
دار بني موسـى     نبيا إال وضعوا وصمة عار على جبينه ونسبوا إليه كل قبيح ومستنكر، وقد حكى القرآن الكرمي ما                

ِإنَّ ربكُـم  و ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ ِمن قَبلُ يا قَوِم ِإنما فُِتنـتم ِبـهِ  ﴿: وهارون عليهما السالم يف هذا األمر قال تعاىل  
يا هارونُ مـا     قَالَ} ٩١{قَالُوا لَن نبرح علَيِه عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا موسى        } ٩٠{الرحمن فَاتِبعوِني وأَِطيعوا أَمِري   

ِإني خِشيت   الَ يا ابن أُم لَا تأْخذْ ِبِلحيِتي ولَا ِبرأِْسي        قَ} ٩٣{أَلَّا تتِبعِن أَفَعصيت أَمِري   } ٩٢{ منعك ِإذْ رأَيتهم ضلُّوا   
  =  نصحهم  �فالقرآن يبني أن هارون .]٩٠/٩٤اآلية: طه[﴾ أَن تقُولَ فَرقْت بين بِني ِإسراِئيلَ ولَم ترقُب قَوِلي
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دعـين  ( :�  قال ملوسـى   تعاىلاهللا    ذكر أن  ، ويف خالل هذه الفصول    :فصل  
 :إليه وقـال لـه    وأن موسى رغب،ة وأقدمك على أمة عظيم،أغضب عليهم وأهلكهم

  وقلت هلم سـأكثر ،كذلم ب هلتحلفتذكر إبراهيم وإسرائيل وإسحاق عبيدك الذين 

 وأورثتهم مجيع هذه األرض الـيت وعـدم ـا           ،ذريتك حىت يكونوا كنجوم السماء    
هللا إخباره بـأن ا فيه . )١()فحن السيد ومل يتم ما أراد إنزاله من املكروه بأمته ،ا وميلكون

 إىل اهللا تعـاىل،     )٢(وفيه نسبة البداء    ذلك وكيف ،تعاىل مل يتم ما أراد إنزاله من املكروه م        
   . بعد ذلك)٣(وحاش هللا من ذلك، والعجب من إنكار من أنكر منهم النسخ

 القـادرين   ،مصر ذلك أن عدد بين إسرائيل اخلارجني من       : ويف السفر الرابع   :فصل
 عشرين سنة فصاعداً كانوا سـتمائة ألـف وثالثـة آالف            كان ابن  على القتال خاصة من   
 وال  سنةله أقل من عشرين  وأنه ال يدخل يف هذا العدد من كان،مقاتال ومخسمائة ومخسني
أحصى يف أيامـه بـين       � أن داود    : ويف كتبهم  )٤ ( وال النساء مجلة   ،من ال يطيق القتال   
 بـين  ى حاش.وجد األسباط الباقية و،مقاتل ة ألفئ مخسما:يهوذا خاصة إسرائيل فوجد بين

 من ال يقدر    ، النساء بنيامني فلم حيصهما ألف ألف مقاتل غري ثالثني ألفاً سوى           وبين ،الوي

                                           
  .ونبههم إىل أن هذا ابتالء وأمرهم باتباعه وطاعته= 

  ).١٠/١٤: ٣٢: (نظر سفر اخلروجا )١(
 ].٤٧اآلية : الزمر[﴾ وبدا لَهم من اللَِّه ما لَم يكُونوا يحتِسبونَ﴿: بعد اخلفاء، قال تعاىل  البداء يف اللغة هو الظهور)٢(

والبداء  االعتقاد ذا البداء يف العلم وهو أن يظهر له خالف ما علم وال أظن عاقالً يعتقد ه : معان له اصطالحا والبداء
 األمر وهو أن يأمر بشيء مث يأمر بـشيء  وهو أن يظهر له صواب على خالف ما أراد وحكم، والبداء يف   :  اإلرادة يف

خبالف النسخ، فإنه كان . وكل هذه املعاين ال تليق بذات اهللا؛ ألا انتقاص من علمه وإرادته  . آخر بعده خبالف ذلك
وتوراة اليهود مألى بوصف اهللا بالبداء، فقد نسبوا إليه سبحانه اهلم بالفعل مث العدول              . زلمشترطا يف التقدير منذ األ    

  .عنه، كما نسبوا إليه الندم واحلزن على أفعال كان قد فعلها
على  هو اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت خبطاب آخر     : اإلبطال واإلزالة، واصطالحا  : يأيت يف اللغة مبعنيني    )٣(

  .ومن ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق رفع حكم بعد ثبوته،  لواله الستمر احلكم املنسوخوجه
  فَكَانَ جِميع املَعدوِدين ِمن بِني ِإسراِئيل حسب بيوِت آباِئِهم ِمِن ابِن ِعشِرين سنةً (٤٥/٤٦: ١: جاء يف سفر العدد )٤(

 ).ِفي ِإسراِئيل ِست ِمئَِة أَلٍف وثَالثَةَ آالٍف وخمس ِمئٍَة وخمِسنيفَصاِعداً كُلُّ خاِرٍج ِللحرِب 
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 إمنا كانوا يف فلسطني واألردن وبعض ، وكل هؤالء،صيب أو شيخ أو معذور على القتال من
 وطـول  .نقصي ملتساع و كما كان مل يزد باال)٢( حبالتهوالبلد املذكور . فقط)١(عمل الغور

 ، مثانية أميـال   ،)٣(يق إىل طربية  فاملذكورة مبساحة اخللفاء احملققة من عقبة أ       بالد بين إسرائيل  
 إىل علمني عندمها    عشر ميالً  ا اثن ،)٥(عشر ميالً إىل اللجون    ا اثن  إىل الطور  )٤(جبل أفرامي  منو

حنـو أربعـني مـيالً إىل     )٦( ومبدأ عمل فلسطني ميل واحد إىل الرملة،ينقطع عمل األردن
 وعرضه  ، فذلك ثالثة وسبعون ميالً    ،إسرائيل  وموضع الرملة هو آخر عمل بين      ،)٧(عسقالن

 وعمل صغري شرقي األردن ،وأول عمل عمان ،من البحر الشامي إىل أول عمل جبل الشراة
   . وال يزيد، تكون أقل من ثالثني ميالً،)٨(مدينة بيسان  فيه،يسمى الغور

                                           
 الوسطى ، واألغوار الشمالية األغوار وتقسم إىل مناطق كثرية منها  الغور أو وادي األردن هو منطقة تقع يف األردن)١(

وحار جـدا   ا   شتاء دافئردن ألا مناخها    وكما يقال فهو سلة خضار األ      والغور وهو من أخصب األراضي الزراعية     
 .صيفا

 .والصواب ما أتبثنا) حيبه(يف األصل  )٢(
 الصيف يف كربة ضيقة فهي ، يف طرف الغوروالبحرية اجلبل بنية موضوع كنعان وادي وبلد األردن قصبة: طربية )٣(

 مـن  وسوقها  هـ صلحا،    ١٣ فتحت على يدي شرحبيل بن حسنة يف سنة          عرض، بال فرسخ من حنو طوهلا مؤذية،
 كـبري  السوق يف واجلامع املاء، حارة عدة ومياض وقيد، بال محامات مثاين ا اجلبل، على واملقابر الدرب، إىل الدرب
 .موصولة حجارة أساطني على باحلصى أرضه فرش قد حسن

  الكتاب (اً لسبط أفرامي يف القسم األوسط من فلسطني الغربية واليت عينت نصيب  وهي األرض اجلبلية الواقعة)٤(
 ).املقدس

بلد باألردن بينه وبني طربية عشرون ميال، ويف اللجون صخرة مدورة يف وسط املدينة، وعليها قبة زعموا         : اللجون )٥(
دخل هذه املدينة يف وقت مـسريه   �وحتت الصخرة عني غزيرة املاء، وذكروا أن إبراهيم   �أنه مسجد إبراهيم    

إنه ضرب بعـصاه    : ه وكانت املدينة قليلة املاء، فسألوا إبراهيم أن يرحتل عنهم لقلة املاء؛ فيقال            إىل مصر، ومعه غنم ل    
 . موضع يف طريق مكة من الشام : هذه الصخرة فخرج منها ماء كثري، واللجون أيضا

سـليمان  مدينة عظيمة بفلسطني، وكانت رباطا للمسلمني، وهي كورة فلسطني وكانت دار ملك داود و             : الرملة )٦(
 .    من الفرجنة، وقد خرا خوفا من االستالء عليها مرة أخرىه ٥٨٣عليهما السالم، استنقذها صالح الدين سنة 

 من فلسطني على ساحل البحر بني غزة وبيت حربين يقال هلا عروس الشام وكان يرابط                ،مدينة بالشام :  عسقالن )٧(
 .اجلنوب الغريب من مدينة يافا على مسافة مخسني كيلومترا منهاوهي واقعة يف  .املسلمون حلراسة الثغر منها ا
مدينة باألردن بالغور الشامي، ويقال هي لسان األرض، وهي بني حوران وفلسطني، وا عني الفلوس يقال : بيسان )٨(

 . إا من اجلنة وهي عني فيها ملوحة يسرية، وتوصف بكثرة النخل
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 أن تكون املسافة املذكورة تقسم أرضـها        ، املفضوح  الفاحش هلذا الكذب عجبوا  اف
 والكل بزعمهم أخذاألعداد املذكورة، على عدد يكون أبناء العشرين منهم خاصة أزيد من 

  .   ذلك غري ممكن البتةاعلموا أنف ،سهمه من األرض املذكورة ليعيش من زرعها ومثرا

 معانـدين   ، السالم ما موسى عليه  ين أخو ذلك ذكر قيام مرمي وهارو    وبعد   :فصل
بنـت    أا: وكيف تكون حبشية وقد قال يف أول تورام،احلبشية ملوسى من أجل امرأته

  .القولني يكذب اآلخر  فأحد هذين، شك من ولد مدين بن إبراهيم وهو بال،)١( املديينايثرو

 رأى رؤيا وأتـاكم     إن طلع فيكم نيب وادعى أنه     ( :اخلامس فقال   مث ذكر يف السفر    :فصل
 اتبعوا أبناء إهلـة األجنـاس فـال     :مث قال لكم بعد ذلك      وكان ما وصفه   ،خبرب ما يكون  
دعاهم إىل اتبـاع   النبوة مث أمرهم مبعصيته إذا ألنه أثبت عظيمة  شنعةههذو .)٢()تسمعوا له

 وحاش  ،هذا الكالم  � حاش هللا من أن يقول موسى        ، وهذا تناقض فاحش   ،آهلة األجناس 
خمذولون نقلوا دينهم   والقوم،يأمر بباطل  أن يظهر آية على يدي من ميكن أن يكذب أوهللا

 هرأن ينسبوا إىل األنبياء الكفر والضالل والكذب والع       بعن زنادقة مستخفني ال مؤنة عليهم       
 ويقتـل   ،األوثان  يعبد )٤( بإقرارهم كافر ملعون    بن حزقيا وهو   )٣(منشاالنبوة إىل   كما نسبوا   

                                           
.  صديق أو خليـل اهللا : ويدعى أيضاً رعوئيل أي   ، كاهن مديان، ومحو موسى    ،)ضلف( اسم مدياين معناه     : يثرون )١(

وبينما كانت بناته السبع يرعني أغنامـه،       . ويظهر أن هذا االسم كان امسه الشخصي، ويثرون لقب شرف أطلق عليه           
ورعى موسى . أسدى إليهن موسى اهلارب من مصر خدمة، أدت إىل تعرفه بأسرة يثرون وزواجه بصفورة إحدى بناته

 .  ويرجح أن يثرون كان من إبراهيم وقطورة،أغنام محيه
  ).١/٣: ١٣: (انظر سفر التثنية )٢(
وهو ابن  . م.  ق ٦٩٣ابن حزقيا وخليفته على عرش يهوذا تبوأ العرش سنة          ) من ينسى (اسم عربي معناه    :  منسى )٣(

ضلَّ شعبه عن احلق وجعلهم يذحبون لكل جند        أة و اثنيت عشرة سنة، واشتهر يف أول ملكه بأعمال كفرية وقساوة بليغ          
يعد ما  . م. ق ٦٣٩سنة    مات إسرائيلالسماء حىت أم عملوا ما هو أقبح من األمم الذين طردهم الرب من أمام بين                

  .أفسدهأصلح كثرياً مما كان قد 
 .يف األصل معلن )٤(
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 ،بالفـسق   عندهم فاسق مـشهور     وهو ،ايبذ ال )١(املعجزات إىل مشسون   وينسبون   .األنبياء
 أنـه   :�وكنسبتهم إىل هارون    ،   املعجزات إىل السحرة   ا ونسبو . ن ممتعشق للفواسد مل  

 العجل أمام قومه للرقص والغناء إستاه  وجرد، وقرب له القربان، وبىن له مذحباً،عمل العجل
 وأنه قتـل    ،)٢(الكديقرب القرابني لألوثان على      أنه :�ان   وكما نسبوا إىل سليم    .عراة
 علـى   تعـاىل  اهللاوامحدوا ،عجبوا لعظيم بليتهما ف. وهو نيب مثله، بن صوريا صرباً)٣(بآيو

   .  واسألوه العافية ال إله إال هوة،السالم

فتويف موسى عبد اهللا بـذلك املوضـع يف أرض   ( : مث قال يف آخر تورام:فصل 
 وكان موسى يوم تويف ابـن       ،قربه إىل اليوم    ومل يعرف آدمي موضع    ،بل فغور ب مقا آمو

أسنانه فنعاه بنو إسـرائيل يف أوطنـة     وال حتركت،ينقص بصره مائة وعشرين سنة مل 
 إذ جعـل    ،نون امتأل مـن روح اهللا      شع بن و مث إن ي   ، وأكملوا نعيه  ،ب ثالثني يوماً  آمو

اهللا به موسى ومل خيلف موسـى يف   فعلوا ما أمر و،موسى يديه عليه ومسع له بنو إسرائيل
مجيع عجائبه اليت فعل علـى يديـه     وال من يكلمه اهللا مواجهة يف، مثلهابين إسرائيل نبي

 موسـى يف  صنع ما صنع      وال من  ، ومجيع أهل مملكته   ،بأرض مصر يف فرعون مع عبيده     
 وحجة صادقة يف    ،قاطع ودليل   ،الفصل شاهد عدل وبرهان تام    هذا   .)٤()مجاعة بين إسرائيل  
 وأا غري   ، أو تعمد بفكره   ، جبهله صر كتبه هلم من خت    ،وأا تاريخ مؤلف   ،أن تورام مبدلة  
 إذ ال ميكن أن يكون هذا الفصل مـرتالً علـى   ،� على موسى اهللا تعاىل مرتلة من عند

ىل  وهذا هو حمض الكذب تعـا ،خباراً عما مل يكن مبساق ما كانإ  فيكون،موسى يف حياته

                                           
 وكـان   .اً لبين إسرائيل قضى مدة عشرين سنة      يض وكان قا  ،وهو ابن منوح  ) مشس  ( اسم عربي معناه     : شمشون )١(

 وعند اكتمال شبابه تزوج بإمرأة من متنة، وهي مدينة فلسطينية، وكان ذلك بـدون رضـى               . معروفاً بقوته العجيبة  
 ).قاموس الكتاب املقدس. (والديه، وضد الناموس

 . األرض الغليظة، والشيء الصلب احلجارة والطني: مجع كدية وهي: الكدى )٢(
 غري أنـه . وكان يوآب شجاعاً.بكر أوالد صروية أخت داود ورئيس جيشه       ) يهوه أب (اسم عربي معناه    :  يوآب )٣(

 ).قاموس الكتاب املقدس (.كان طموحاً، صارماً، عدمي الشفقة، شديد االنتقام
 ).٥/١٣: ٣٤: (انظر سفر التثنية )٤(
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 وأنه تاريخ ألف بعد دهر ،مل يعرف قربه آدمي إىل اليوم بيان ملا ذكرنا كاف  وقوله.هاهللا عن
  .  )١(طويل والبد

  

�����  
   

  

  

                                           
 ليس  �إىل أن موسى    )) رسالة يف الالهوت والسياسة   ((م  توصل املؤرخ اليهودي باروخ سبينوزا يف كتابه القي        )١(

ه، وأن أحدا يدعى ابن عزرا أتى بعده مبدة طويلة هو الذي كتـب هـذه                يهو كاتب األسفار اخلمسة اليت تنسب إل      
ويعد سبينوزا من األوائل الذين محلوا لواء نقد الكتاب املقدس على ضوء النقد العلمي اخلايل من التعـصب                  . األسفار

  . عمى، وحيلل أسفار التوراة سفرا سفرا، مبينا نصيب كل من الصحة التارخييةاأل
  .مل يكتب موسى مقدمة سفر التثنية ألنه مل يعرب ر األردن) أ ( 
كان سفر موسى مكتوبا على حائط املعبد الذي مل يتجاوز اثين عشر حجرا، أن السفر كان أصغر بكثري مما لدينا ) ب(

  . اآلن
  . ، وال ميكن أن يقول موسى ذلك إن كان هو كاتبها))وقد كتب موسى التوراة: ((سفر التثنيةقيل يف ) ج(
، مما يدل على أن الوضع قد تغري وقت ))وكان الكنعانيون يف هذه األرض: ((يف سفر التكوين، يعلق الكاتب قائال) د(

  . يكون موسى هو الراويتدوين الكاتب هذا السفر، أي بعد موت موسى وطرد الكنعانيني، وبذلك ال 
جبل اهللا، ومل يسم ذا االسم إال بعد بناء املعبد، وهو ما مت بعد بعد عصر                )) جبل موريا ((يف سفر التكوين مسى     ) ه(

  . موسى
وضعت بعض اآليات يف قصة أوج، توحي بأن الرواية كتبت بعد موت موسى مبدة طويلـة؛ إذ                 : يف سفر التثنية  ) و(

  . ثت منذ زمن بعيديروي املؤلف أشياء حد
  : مث يضيف سبينوزا على ملحوظات ابن عزرا هذه ملحوظات أخرى

  . كتابة األسفار بضمري الغائب وليس بضمري املتكلم) أ  ( 
  . مقارنة موت موسى وحلده واحلزن عليه مبوت األنبياء التالني له)  ب(
  . تسمية بعض األماكن بأمساء خمتلفة عما كان عليها يف عصر موسى) ج(
  .استمرار الرواية يف الزمان حىت بعد موسى) د(
 



pb›Ôbå¾a@ðñÐ@óÜb�Š@ @    ٣٤  

 يضيفوا اليت الكتب سائر يف مما طرفاً تعاىل اهللا شاء إن نذكر أن حان واآلن :فصل
 فيـه  فإن يوشع )١(كتاب أما تورام، يف ذكرنا كالذي الفساد من السالم عليهم األنبياء إىل

 وال قط، يكتبه مل يوشع وأن بيقني، متأخريهم بعض ألفه تاريخ أيضاً أنه على قاطعة براهني
 اليت يبوش ملك ذوسراق إىل ذلك انتهى فلما( نصاً فيه أن ذلك فمن  ،عليه أنزل وال عرفه
 أن يوشـع  خيـرب  أن احملال من .ذكره أمراً فعل )٢()املقدس بيت داود بن سليمان فيها بىن

  .سنة ستمائة بنحو � سليمان قبل يوشع أن احلال و املقدس، بيت بىن سليمان

 أنت الرب يل قال( :منه األول املزمور ففي :)٣(الزبور أنه يدعون الذي الكتاب وأما
 الليلـة  أشـبه  ما ؟الباب هذا يف النصارى على تنكرون شيء فأي .)٤()ولدتك اليوم ابين

 ومثل قبلها، اليت من أطم وهذه )٥()كلكم العلي وبنو ،اهللا بنو أنتم(: أيضاً يهوف  ! بالبارحة
    . أننت أو النصارى عند ما

 

  

                                           
   : مل يظهر هلم إىل اآلن باجلزم اسم مصنفه وال زمانُ تصنيفه، وافترقوا إىل مخسة أقوال )١(

  .إنه تصنيف يوشع:  كرىوردكتالجرهارد، وديودييت، وهيوت، وباترك، وتامالين و: (قال
   . إنه تصنيف فنيحاس: الئت فتوردكتالوقال 

  إنه تصنيف العازار، : ال كالونوق
   .إنه تصنيف صموئيل: وقال وانتل
. رميا مدة مثامنائة ومخسني سنة ختميناً     إرميا، فانظروا إىل اختالفهم الفاحش، وبني يوشع و       إإنه تصنيف   : وقال هنري 

   ).١/١٢٩: إظهار احلق(
  .مل أجد هذا النص بعينه يف النسخ املتوفرة لدي )٢(
 مزمورا يف العهد القدمي، وهي عبارة عن األغاين واألناشيد الدينية الـيت             ١٥٠زامري اليت يبلغ عددها     هي جمموعة امل   )٣(

 .تغين ا اإلسرائليون يف األعياد واالحتفاالت الدينية على صوت املزامري وغريه من اآلالت املوسيقية
 ).٧ : ٢(: انظر املزمور )٤(
 ).٦ : ٨٢: ( انظر املزمور)٥(
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 ،ملكـك  قضيت ،العدل قضيت( تعاىل اهللا خياطب منه أربعني الرابع املزمور يف و
 بـني  الفـرح  بزيـت  )١(إهلـك  دهنـك  لكذلك ،املكروه وأبغضت ،الصالح أحببت

 اهللا على آخر إله وإثبات الظهر، وقاصمة الدهر، وفضيحة األبد، سوءة هذه .)٢()إشراكك
   .هللا إشراك وإثبات الصالح، حمبته على وجمازاة ،له إكراماً بالزيت دهنه تعاىل

 )٣(وعقاصـها  ميينك عن زوجك وقفت(: فيقول تعاىل اهللا خياطب بيسري هذا وبعد
 ،أبيك وبيت ،عشريتك وآنسي ،ريوأبص ،بأذنيك وميلي ،امسعي :االبنة أيتها ،ذهب من

 األوالد أنكرنـا  كان اهللا شاء  ما .)٥()طوعاً له فاسجدي واهللا الرب وهو امللك )٤(فيهواك
 مـن  باهللا ونعوذ أصالً، فضالً النصارى على هلم نرى فما وتعاىل، اهللا تبارك بالزوجة، فأتونا

  . اخلذالن

 أجعـل  حـىت  مييين عن اقعد ريبل الرب قال( :وتسعاً مائة املويف املزمور يف وفيه
 عـن  يقعد ورب رب، فوق رب اجلنون، يف قبله كالذي هذا .)٦()قدميك كرسي كءأعدا
     . اخلذالن من باهللا ونعوذ .رب على حيكم ورب رب، ميني

   

  
                                           

 .خطوط االهليف امل )١(
أَحببت الِْبر وأَبغضت اِإلثْم ِمن أَجـِل       . قَِضيب اسِتقَامٍة قَِضيب ملِْكك    (٦/٧:  جاء يف املزمور اخلامس واألربعون     )٢(

فَقَاِئكر ِمن اِج أَكْثَرِتهِن اِالبهِبد كاُهللا ِإلَه كحسم ذَِلك.( 
ة خصلة تأخذها املرأة من شعرها فتلويها، مث تعقدها حىت يبقى فيها التواء، مث ترسـلها                العقاص العقائص والعقيص   )٣(

 ).املؤلف. (والعقاص أيضا ما يعقص
 ). فيهوال(يف املخطوط  )٤(
ِبذَهِب أُوِفـري   جِعلَِت الْمِلكَةُ عن يِميِنك     . بنات ملُوٍك بين حِظياِتك   ( ١٠/١٢:  املزمور اخلامس واألربعون   جاء يف  )٥(

ِدي لَهجِك فَاسديس وه هِك َألننسح ِلكالْم ِهيتشأَِبيِك فَي تيبِك وبعش يسانِك وأَِميِلي أُذْنظُِري وانو تا ِبنٍامسعي ي(. 
 ويف نـسخة    ).ى أَضع أَعداَءك موِطئاً ِلقَدميك    اجِلس عن يِميِني حت   : قَالَ الرب ِلربي  ( ١ : ١١٠: املزمورجاء يف    )٦(

هذه العبارة تفيـد    .)ِاجِلس عن يميين حتى أَجعلَ أَعداَءك موِطئًا ِلقَدميك         : الرب ِلسيدي  قالَ( ١ : ١١٠الكاثوليك  
 وجود إهلني، أحدمها أقوى من اآلخر، فمن الرب املتكلم؟ ومع أي رب يتكلم؟ 
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 بقي الذي كاجلبار نومه من كاملنتبه قام الرب( :منه سبعني السابع املزمور يف وفيه
 مسع ما )٢()ريشاجل كقوة قوته الذي ربكم اتقوا( وفيه )١()ريشاجل وميق كما اخلمار أثر به
  .)٣(الفصل هذا مبثل السخيف، الكفر يف وال اللفيف، احلمق يف

 العـزة  إله ووقف ،اآلهلة جمتمع يف اهللا قام( :)٤(]منه[ مثانني احلادي املزمور يف وفيه
  ؟)٦( )اهللا بين مجيع يف اهللا مثل يكون ذا من( :والثمانني الثامن املزمور يف وفيه  . )٥()وسطهم
 يبقى داود عرش إن( :وبعده )٧()بين بكر جعلته وأنا والداً يدعوين داود إن(: يقول وبعده
 هو واحد فيهم وكان ،أب وبين قبيلة اآلهلة صارت قبلها، كاليت هذه .)٨()أبداً سرمداً ملكه

 كذب مع ،هذا عن اهللا تعاىل شك، بال نقص فيهم األخرى فاآلهلة مثله، فيهم ليس سيدهم
    . سرمداً داود ملك بقاء يف الوعد

 أرواحهـم  خرجـت  إذا كالعشب الناس( :الدهرية امللحدين قول يوافق مما وفيها
 ميالً هذا إىل ليميل اليهود دين وإن .)٩()ذلك بعد يفهمون وال ،مكام يعلمون وال ،نسوا

                                           
 ).٧٨/٦٥: ( انظر املزمور)١(
 .مل أجد هذا النص يف النسخ املتوفرة لدي )٢(
 وقد علمنا أنه    ،مرة يشبه قيام اهللا تعاىل باملنتبه من نومه       ( :ابن حزم رمحه اهللا تعقيبا على هذه النصوص املفتعلة        قال   )٣(

 ءوما عهد للمر ،ومرة يشبهه جببار مثل ، وال أثقل حركة منه حني قيامه منه،أكسل وال أحوج إىل التمددء ال يكون املر
 ومرة ،أضعف عويالً منه يف حان اخلمار  وال، وال آمل صداعاً، وال أخبث نفساً،وقت يكون فيه أنكد وال أثقل عينني

 حاش هللا من هذه النحوس اليت حـق  ،من الثريان بقرن يف وسط رأسه  وما اجلريش واهللا ما هو إال ثور،ميثله باجلريش
 ونعوذ باهللا من، وحيمق بالكل ويقذف الناس باحلجارة ويسقط عنه اخلطاب،يعتدل دماغه ا السوط حىتمن يؤمن  

 ).١/٣٠٨: الفصل ( . البالء
 .زيادة يقتضيها السياق )٤(
 ).١ : ٨٢: ( انظر املزمور)٥(
 ).٦ : ٨٩: ( انظر املزمور)٦(
 ).٢٧ : ٨٩: ( انظر املزمور)٧(
 ).١١/١٢ : ١٣٢: ( انظر املزمور)٨(
 ).١٥ : ١٠٣: ( انظر املزمور)٩(
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 )١(الدهرية مذهب وهذا .املوت بعد جزاء وال الً،أص معاد ذكر تورام يف ليس ألنه شديداً،
 مل ممـا  فيه أن على العامل، يف محق وكل والتشبيه، ،والشرك ،الدهرية مجعوا فقد كلفة، بال

    . )٢( � لنبيه ومعجزة عليهم، لنا حجة وأبقاه حتريفه، على اهللا يطلقهم

 الدم وأن ،ويتبعونه )٣(املال إليه يؤدون سبأ، وبين العرب أن :منه ستني احلادي يف 
   املدينة من ويظهر :أيضاً وفيه .ديننا يف إال ليست اليت الدية صفة وهذه .مثن عنده له يكون

                                           
فرقة إحلادية من أهل الغلو، نفوا الربوبية وجحدوا الصانع، وزعموا أن العامل مل يزل موجودا كـذلك                 :  الدهرية )١(

والـدهريون  . بنفسه ال بصانع، ومل يزل احليوان من النطفة، والنطفة من احليوان، وكذلك كان، وكذلك يكون أبدا               
ة والبعث واحلساب واجلنة والنار، وتقول بأن اية اإلنسان هي موته، ويردون كل شيء إىل فعل األفالك، ينكرون النبو

والطبيعيون الدهريون خالف فالسفة الدهريني، فـاألولون يقولـون         . وال يعرفون اخلري وال الشر، وإمنا املنفعة واللذة       
وس واملعقول معا، وينكرون احلدود واألحكام، وقد وصفهم باحملسوس و وينكرون املعقول، بينما يقول اآلخرون باحملس

 ].٢٤اآلية : اجلاثية[﴾ وقَالُوا ما ِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهِلكُنا ِإلَّا الدهر﴿: ىلاالقرآن الكرمي بقوله تع
  السابقة التوراة والزبور واإلجنيل وغريها كانت حتتويإلهليةاالكتب  أن إىل أشار القرآن الكرمي يف أكثر من مورد )٢(

 كانوا يعرفون مبوجب تلك وأمينتظرون بعثة نيب يظهر يف مكة   الكتاب كانواأهلن أ، و� النيب حممد على خرب بعثة
ِمنهم  أَبناَءهم وِإنَّ فَِريقًا كَما يعِرفُونَالَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعِرفُونه ﴿ :  قال تعاىل نعته وصفته ومكان مولده،النصوص

مهو قونَ الْحمكْتون لَيلَمعالَِّذي﴿ :وقال تعاىل ،]١٤٦اآلية : البقرة[﴾ ي يالْأُم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين   ـهونِجدي
وِإذْ قَالَ ِعيسى ابن مريم يا بِني ِإسراِئيلَ ﴿ :وقال تعاىل ،]١٥٧اآلية : األعراف[﴾ ِجنيِلوالِْإ مكْتوبا ِعندهم ِفي التوراِة

ية اآل:  الصف[﴾أَحمد ومبشرا ِبرسوٍل يأِْتي ِمن بعِدي اسمه رسولُ اللـه ِإلَيكُم مصدقًا ِلما بين يدي ِمن التوراِة ِإني
فالتوراة ،  رغم التحريف الطارئ عليها،� نود هنا أن نذكر بعض البشائر اليت بشرت ا التوراة بنبوة نبينا حممد               .]٦

وال ختفى هذه البشارات على ، اليت بني أيدي الناس اليوم حمرفة مغرية ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات شيء كثري
): ١:٣٣/٣(فمن ذلك ما ورد يف سفر التثنيـة         .  متجردا من اهلوى   ،�  ويعرضها على سرية رسول اهللا    ، من يتأملها   

،  وسيناء هي املوضع الذي كلم اهللا فيه موسـى         ،)جاَء الرب ِمن ِسيناَء وأَشرق هلُم ِمن سِعري وتْألَأل ِمن جبِل فَارانَ           (
وكون جبال فاران   ، ،� حيث أوحى اهللا حملمد      ،وفاران هي جبال مكة   ، وساعري املوضع الذي أوحى اهللا فيه لعيسى      

والتِني والزيتوِن وطُوِر ِسيِنني    ﴿: وقد مجع اهللا هذه األماكن املقدسة يف قوله       . دلت عليه نصوص من التوراة    ، هي مكة   
الِْكتاب ِلمن الَ يعِرف الِْكتابـةَ      أَو يدفَع   (): ٢٩/١٢(وجاء يف سفر إشعياء     ]. ١/٣اآلية  : التني [﴾  وهذَا الْبلَِد الْأَِمنيِ  

 قَالُ لَهيقُولُ  : وذَا فَيأْ هةَ  : اقْرابالِْكت ِرفعلى حممد   �نزل جربيل    وهذا تصديق ما جاء يف بدء الوحي حيث          .)الَ أَع
 فضمه  بقارئ أنا   جييب يف كل مرة ما     ،� النيبيف غار حراء ألول مرة وأمره بالقراءة مكرراً ذلك ثالث مرات و            ،�

  ].١/٢اآلية : العلق [ ﴾خلَق الِْإنسانَ ِمن علٍَق اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق﴿:  قائالً �جربيل 
         =   هلُ الْبريِةأَ أَمامه تجثُو. ِصي اَألرِضويمِلك ِمن الْبحِر ِإلَى الْبحِر وِمن النهِر ِإلَى أَقَا (٧٢:٨/١٧ جاء املزامري )٣(
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   .  العاملني رب هللا واحلمد به، خفاء ال � اهللا برسول بني إنذار وهذا

 :يـسمى : واحـدها  :ثالثـة  فهـي  .� سليمان إىل يضيفوا اليت الكتب وأما
 ال أمحـق  كالم ألنه األهواس، هوس احلقيقة على وهو األشعار، شعر اهمعن )١(شارهشريمي

 يأيت  ومرة مبؤنث، يتغزل ومرة مبذكر، يتغزل مرة هو إمنا مراده، منه أحد يدري وال ،يعقل
 إىل يـذهب  بعضهم رأيت وقد .دماغه فسد والذي املصروع به يأيت ما مبرتلة لزج بلغم منه
   .ريفظ آخر سواسو وهذا الكيمياء، على رموز أنه

 اهللا خيلق أن قبل(: قال أنه وفيه مواعظ، فيه األمثال، معناه )٢ (الَشم :يسمى: والثاين
 تكون أن وقبل ،األرض تكون أن قبل القدمي ومن ،)٣(صرت أنا األبد من البدء يف شيئاً

 وال،  بعـد  األرض خلـق  كان وليس ،ولدت كنت وقد ،اشتلمت كنت قد أنا النجوم

                                           
 =  ابرونَ التسلْحي هاؤدأَعةً     وقِْدمِسلُونَ تراِئِر يزالْجو ِشيشرت لُوككُـلُّ         . م لَه دجسيةً وِديونَ همقَدٍأ يبسا وبش لُوكم

يشِفق علَى الْمَِـسِكِني والْبـاِئِس      . ي الْفَِقري الْمستِغيثَ والْمَِسِكني ِإذْ الَ مِعني لَه       كُلُّ اُألمِم تتعبد لَه َألنه ينج     . الْملُوِك
  .)والْخطِْف يفِْدي أَنفُسهم ويكْرم دمهم ِفي عينيِه ِمن الظُّلِْم. ويخلِّص أَنفُس الْفُقَراِء

حـوار،   هيئـة  نشيد سليمان، وهو قصائد حب كُتبت على  ويسمى أحياناً)شارهشريمي(بالعربية  نشيد األنشاد )١(
اليت كانت حتب الراعي بعد أن خطبت له، وبقيت وفية على حبها له  وتدور أحداثها حول غرام سليمان بشوالوميت

حالـه  ) اب نشيد اإلنشاد  وكت(قال رمحت اهللا    . ويرى البعض أا جمرد أغاين حب وزفاف      . النهاية إىل أن تزوجا يف   
غلط حمض، بل صـنف هـذا        �إن القول بأن هذا الكتاب من تصنيف سليمان         : سقيم جداً قال بعض املتأخرين    

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، وقال        ) وشنت(قته وقال   ال يسلمان صدا  ) سيمن وليكلرك (كثرياً، وكان   

حكـم كاسـتليو    (): وارد كاتلك (الظاهر أن هذا الكتاب جعلي، وقال       : بعض املتأخرين أيضاً هكذا، وقال ِسملز     
  ). ١/١٤٥إظهار احلق (.)بإخراج هذا الكتاب من كتب العهد العتيق، ألنه غناء جنس

اإلله،  خمافة: خمتلفـة مثل  وهو يضم جمموعة من األمثـال، ويتـناول موضـوعات)الَشم(عربية األمثال بال سفر )٢(
املنكر، واألمر بالعدل، والصرب، وعدم الغـش يف الكيـل،           وطاعة الوالـدين، واحـترام املعلمـني، والنـهي عن     

، � هذا الكتاب كله من تصنيف سليمان        أن: حاله سقيم أيضاً، ادعى البعض    : (قال رمحة اهللا  . والتبصر يف األمور  
  ).١/١٤١إظهار احلق( ).وهذا االدعاء باطل يرده اختالف احملاورة وتكرار الفقرات

  ).صرتب(يف األصل  )٣(
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 حـداً  للنجـوم  جيعل كان وإذ ،حاضراً كنت )١(]قد[ السماوات اهللا خلق وإذ ،األار
 كـان  وإذ ،املياه عيون ويقدر ،العلو يف السماوات يوثق وكان ،ا )٢(وحيدق ،صحيحاً
 نيب إىل فكيف رجل؟ إىل هذا يضاف هل )٣()للجميع مهيئاً معه أنا األرض أساسات يعلق
 . الكالم هذا � سليمان يقول أن هللا وحاش صحيح؟ اإلشراك هذا وهل مرسل

 اختـرين (: تعاىل هللا خماطباً قال أنه فيه ،اجلوامع: معناه )٤(قوهيلث يسمى: والثالث
 له يكون أن هللا وحاش .سلف كالذي هذا .)٥()وبناتك بنيك على وحاكماً ،ألمتك أمريا
 ورذالتهم ياهم،دن يف وضعفهم دينهم، يف كفرهم يف إسرائيل بين مثل السيما وبنون، بنات
     . واجلسدية النفسية أحواهلم يف

  

  

                                           
  .ساقطة من األصل )١ (
 ).املؤلف. ( قد أحدقوا به إذا أحاطوا)٢(
 ).٢٢/٣٠ : ٨(: انظر سفر األمثال )٣(
العهد القدمي، حياول واضعه أن يعرف معىن احلياة   أي اجلامعة، أحد أسفار)قوهيليت(ربية  بالع يسمىسفر اجلامعة )٤(

 ويرى صاحب الـسفر أن . باطل وعبث، فيسقط يف العدمية واحلسية والقدرية وهدفها، ولكنه يرى أن كل شيء

املوت، ولذا فيوم الوفاة خري  داحلكمة واملعرفة ال جدوى من ورائهما، فال فرق بني احليوان واإلنسان، وال حساب بع
وكتاب اجلامعـة  (: قال رمحة اهللا. يذهب ليبارك مقدم مولود من يوم امليالد، وأن يذهب اإلنسان للعزاء خري من أن

وهو عامل مشهور من )  قمجىريبال(، وقال �إنه من تصنيف سليمان عليه : فيه اختالف عظيم أيضاً، قال البعض    
  بـأمر   إن أحداً صنفه   :)كروتيس(إنه تصنيف حزقيا، وقال     ) تامليودي(شعيا، وقال علماء    علماء اليهود إنه تصنيف أ    

 إنه صنف بعد ما أطلق      :من العلماء املسيحية وبعض علماء جرمن     ) جهان(بيهود، وقال   أألجل تعليم ابنه    ) بابلرزو(
هود بعد ما أطلقوا من أسر بابـل  والي) فانسأانتيوكس (إنه صنف يف زمان : بنو إسرائيل من أسر بابل، وقال زرقيل    

  ).١/١٤٤إظهار احلق (.أخرجوه من الكتب اإلهلامية، لكنه أدخل بعد ذلك فيها
قِد اْخترتين أَنت ِلشعِبك مِلكًـا      ( جاء فيه    ٧ : ٩) احلكمة(، وإمنا هو يف سفر      )قوهيلث(هذا غري موجود يف سفر       )٥(

 كجزء من الكنيسة الكاثوليكية هعتمدتة من األسفار املرفوضة لدى اليهود بينما ، وسفر احلكم)وَألبناِئك وبناِتك قاِضيا
 .كتبها املقدسة
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 عـن  وأذهـب  عيصاو، بين على يدي سأمد السيد يقول( )١(حزقيل كتاب ويف
 هـذا  .)٢()إسرائيل بين أميت يدي على منهم وأنتقم ،وأقفرها ،واألنعام اآلدميني أرضهم
قون يف بالدهم، بـنص      با )٣(عيصاو وبنو مجلة، بادوا إسرائيل بين ألن ،كذبه الح قد ميعاد
 منـهم،  أنـه  يعرف أحد منهم األرض أدمي على فما عيصاو، بنو باد ذلك بعد مث. كتبهم

 أن ميكنهم أن بذلك وبطل العرب، من وغريهم )٤(خلم وسكاا للمسلمني، بالدهم وصارت
  .  املستأنف يف يكون هذا أن يدعوا

 )٧(]و[ )٦(واللحيـة  الرأس أبيض شيخاً تعاىل اهللا رأى أنه :� )٥(شعيا كتاب ويف
 أن غريي أعطي أنا هذا مثل قط مسع من الرب قال( :وفيه  . يقوله أن لنيب حاشا تشبيه هذا

                                           
وهو أحد أبناء  الكهنوتية ومن قبيلة إفرامي، وحزقيال نيب من أسرة صادوق ).اهللا يقوي(اسم عربي معناه  :حزقيال )١(

مثـاين  .) م. ق ٥٧٩(ِمل مسبياً من يهوذا مع يهوياكني       ولد وكرب ونشأ يف فلسطني، مث ح      . األنبياء الكبار، ابن بوزي   
  . وهناك اختاره اهللا ليكون له نبياً. سنوات بعد نفي دانيال

 ).١٣/١٤ : ٢٥: ( انظر سفر حزقيال)٢(
ومسي كذلك ألنه ولد أمحر كفروة     . ابن اسحق ورفقة، وتوأم يعقوب    ) شعر  ( اسم عربي معناه     :ِعيسو أو   عيصاو )٣(

تكاثر نسل عيسو،   . وكان يعود إىل البيت دوماً ومعه ما يصطاده ويقدم منه ألبيه          . الصيد منذ صغره  وقد هوى    .شعر
. دوم ألن نسل عيسو مسوا باالدومينيآواحتلوها من سكاا وكذلك مسيت بالد ) شرقي العربة(وسكنوا يف جبل سعري 

 .ويسمى جبل سعري جبل عيسو أيضاً
خلم حي من اليمن، ومنهم كانت ملوك العرب يف اجلاهلية، وهم آل عمرو بن : ةحي من جذام؛ قال ابن سيد: خلم )٤(

 ). لسان العرب. (ملوك خلم كانوا نزلوا احلرية، وهم آل املنذر: أبو منصور: عدي بن نصر اللخمي، قال
 هو أعظم أنبيـاء  اليهود، بل وأشعياء اسم نيب من أهم أنبياء. اإلله خيلص  اسم عربي معناه)يشعياهو(أو :  أشعياء)٥(

ولذا، كان أشعياء مقرباً من . ملكي، كما كان ذا ثروة طائلة كان من أسرة نبيلة، أو رمبا من دم. العهد القدمي قاطبةً
 .منسى أعدمه ويقال إن. البالط امللكي

ر ِإذ نِصبت عـروش  وبينما كُنت أَنظُ ()٩ : ٧( ولكن هناك نص شبيه به يف سفر دانيال  إشعيا مل أجده يف سفر     )٦(
 ).وعرشه لَهيب نار وشعر رأِسه كالصوِف النِقي وكانَ ِلباسه أَبيض كالثَّلْج فجلَس قَدمي اَأليام

 .ساقطة من األصل )٧(

 
 
 
 
 



pb›Ôbå¾a@ðñÐ@óÜb�Š@ @    ٤١  

 أن بـه  مسع ما أطم هذا .)١()ابن بال أنا أفأكون البنني غريي أرزق وأنا ؟اأن ألد وال ،يلد
 ،الولـد  إضافة ارىالنص قول من أشنع هذا وكل خلقه، على البنني كون يف تعاىل اهللا يقيس

  . اخلذالن من باهللا نعوذ تعاىل، اهللا إىل والشريك ،والزوجة

 إال السالم عليهم األنبياء إىل يضيفوا اليت الكتب يف مما نكتب مل )٢(حممد أبو قال

 ذلك لكثر والكذب املناقضات من فيها ما تقصينا ولو أيضاً، فضيحتها على داالً ،يسرياً طرفاً
   .  كفاية دناهأور وفيما جدا،

  

  

�����  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ).٩ /٨ : ٦٦(: انظر سفر إشعيا )١(
 .يعين ابن حزم رمحه اهللا تعاىل )٢(



pb›Ôbå¾a@ðñÐ@óÜb�Š@ @    ٤٢  

 الـذين  )١(أحبارهم كالم من جداً كثري من يسرياً طرفاً اهللا شاء إن نذكر اآلن وحنن
 ومجيـع  األنبيـاء  وكتب لتورام، نقلهم يف يرجعون وإليهم ودينهم، كتام أخذوا عنهم

 هـذا  مـن  يكفي كان ولقد والكذب، الفسق من مقدارهم فهم ذي كل لريى ،شرائعهم
 وهذا القرابني، من به تعاىل اهللا أمر مما عوضا شريعة الصلوات هذه هلم عملوا بأم إقرارهم
  .  جهرا الدين تبديل

 أخاهم باعوا إذ � يوسف إخوة أن :مشهور )٢(كتبهم يف و أحبارهم ذكر :فصل
 بذلك، ىلتعا اهللا خيربه مل ولذلك يوسف، ابنه حياة أبيهم إىل بلغ من كل على اللعنة طرحوا

   . املالئكة من أحد وال

 أخاهم، النيب باعوا قوم لعنة عليه يقع أن خاف اهللا أن تعتقد أمة جلنون فاعجبوا
  . الكذب أعظم وكذبوا العقوق، أشد أباهم النيب وعقوا

 بين على يسخط أن أراد إذ اىلـتع هللا قال � هارون أن كتبهم بعض ويف :فصل
 .)عظيمة مملكة لك أقمنا وأنا أخي ألن وحق ذمام عليك افلن ،تفعل ال رب يا(: إسرائيل

  . اجلنون هذا يقول أن، � هلارون حاشا أخرى طامة هذه

 خلف التابوت على يصورمها أن اهللا أمر اللتني الصورتني أن كتبهم بعض ويف :فصل
 علواً كفرهم عن اهللا تعاىل معه � موسى وصورة اهللا صورة كانتا إمنا السرادق يف احلجلة
    . كبرياً

 فقد لكم تعرض من( :إسرائيل ينـلب قال اىلـتع اهللا أن كتبهم بعض ويف :فصل
   .)٣( )عيين حدقة تعرض

                                           
 ). اإلفحام(فاملراد م الفقهاء كما قال السموأل يف أي علماء اليهود واحلامخات  )١(
 .   لو مسى ابن حزم أمساء هذه الكتب لكان أفضل )٢(
بعد الْمجِد أَرسلَِني ِإلَى اُألمِم الَِّذين سلَبوكُم َألنـه مـن           : َألنه هكَذَا قَالَ رب الْجنودِ     (٨:٢جاء يف سفر زكريا      )٣(

 ).م يمس حدقَةَ عيِنِهيمسكُ
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 أربعـني  التيه يف � موسى مع إسرائيل بين تردد علة أن كتبهم بعض ويف :فصل
 لباع مساه صنماً الشام إىل مصر طريق على بىن فرعون ألن كانت إمنا كلهم، ماتوا حىت سنة

    . النفاد على يقدر وال حيريه هرب من لكل طلسماً وجعله )١(صفون

 ومن موسى نبيه وجييز !تعاىل اهللا يغلب فرعون طلسم يكون أن جييز ملن فاعجبوا
     . البحر يف غرق إذ القوة هذه عن فرعون كان فأين ميوتوا، حىت معه

 وزنا رامح بن سحيم غصبها إذ � يعقوب بنت دينا أن كتبهم بعض ويف :فصل
 يف ووقعـت  مصر، إىل ومحلها الزنا الفرخة تلك خطف عقاباً وأن ابنة وولدت حبلت ا

    . غزلن إذا النساء ا يتحدث اليت اخلرافات تشبه وهذه وتزوجها، فرباها يوسف حجر

 علـى  املوتى حييون السحرة أن :صحته يف خيتلفون ال مما كتبهم بعض ويف :فصل

 الطبائع، أحال فاسق أو صاحل من عرفه من وكالماً ودعاء تعاىل هللا أمساًء ههنا وأن .احلقيقة
 _ طالوت وهو _  امللك لشاؤل أحيت ساحرة عجوزاً وأن املوتى، وأحىي باملعجزات، وأتى
   .)٢(موته بعد النيب مشوال

                                           
 وهو مكان قرب خليج الـسويس علـى         ،)بعل برج املراقبة  (أو  ) بعل الشمال (اسم كنعامي معناه     : بعل صفون  )١(

فَـسعى   ()٩ : ١٤( جاء يف ذكره يف سفر اخلـروج         .الشاطئ الغريب من السويس حيث عرب العربانيون البحر األمحر        
اَءهرونَ وِريالِْمصمكُوهرأَدو وِث . مفَِم الِْحري دنِِر عحالْب دنِاِزلُونَ عن مهِشِه ويجاِنِه وسفُرنَ ووعاِت ِفركَبرِل ميخ ِميعج
 ).أَمام بعلَ صفُونَ

وكَانَ .  ودفَنوه ِفي الرامِة ِفي مِدينِتِهومات صموِئيلُ وندبه كُلُّ ِإسراِئيلَ( ١٤/ ٣: ٢٨: جاء يف سفر صمويل األول )٢(
فَاجتمع الِْفِلسِطيِنيونَ وجاُءوا ونزلُوا ِفي شونم وجمع شاولُ جِميع . شاولُ قَد نفَى أَصحاب الْجانِّ والتواِبِع ِمن اَألرِض

وعلَ ِفي ِجلْبزناِئيلَ ورِإس .لَماًوِجد هقَلْب بطَراضو افخ نيِطيِنيالِْفِلس شيلُ جاوأَى شا ر .بالر لُ ِمناوأَلَ شفَس ، فَلَم
 صاِحبِة جانٍّ فَأَذْهب ِإلَيها     فَتشوا ِلي علَى امرأَةٍ   : فَقَالَ شاولُ ِلعِبيِدهِ  . يِجبه الرب الَ ِباَألحالَِم والَ ِباُألوِرِمي والَ ِباَألنِبياءِ       

وذَهب هو ورجالَِن ، فَتنكَّر شاولُ ولَِبس ِثياباً أُخرى .هوذَا امرأَةٌ صاِحبةُ جانٍّ ِفي عيِن دوٍر: فَقَالَ لَه عِبيده. ))وأَسأَلَها
هوذَا أَنت تعلَم ما    : فَقَالَت لَه الْمرأَةُ   اعِرِفي ِلي ِبالْجانِّ وأَصِعِدي ِلي من أَقُولُ لَكِ       : وقَالَ. معه وجاُءوا ِإلَى الْمرأَِة لَيالً    

 لَها شـاولُ    فَحلَف فَِلماذَا تضع شركاً ِلنفِْسي ِلتِميتها؟    . كَيف قَطَع أَصحاب الْجانِّ والتواِبِع ِمن اَألرضِ      ، فَعلَ شاولُ 
بِبالر :  بالر وه يرِ      ، حذَا اَألمِفي ه قُِك ِإثْملْحالَ ي هأَةُ . ِإنر؟ فَقَالَ   : فَقَالَِت الْملَك ِعدأُص نوِئيلَ  : ممِعِدي ِلي صأَص .

  =:الْمِلك لَها فَقَالَ وأَنت شاولُ؟ ِ ِلماذَا خدعتِني:اولَشوقَالَِت ِل، فَلَما رأَِت الْمرأَةُ صموِئيلَ صرخت ِبصوٍت عِظيٍم
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 بنبوته يقرون من وسائر موسى أن :يؤمنهم فما !حقاً هذا كان إذا شعري ليت فيا
      . أبداً ذلك من شيء بني فرق إىل سبيل وال الصفة، هذه أهل من اكانو

 رأى أنـه  هلم ذكر ،عندهم املعظمني أحبارهم بعض أن :كتبهم بعض ويف :فصل

    . كلها فهدمتها مدينة عشرة ثالث على وقعت ،بيضة باض وأنه ،اهلواء يف يطري طائراً

 ـا  زىن اليت )١(التوراة يف تذكر اليت ،املدينية املرأة أن :كتبهم بعض ويف :فصل

 ،فنفـذه  برحمـه  هارون بن العازار بن )٣(فنحاس طعنه مشعون، سبط من صالو بن )٢(ِزمِري
 نفعـل  هكذا :وقال سفود، يف طائران كأما السماء إىل رحمه يف رفعهما مث حتته املرأة ونفذ
   .عصاك مبن

 مزرعة مقدار املرأة تلك جزع تكسري كان أنه عندهم معظم أحبارهم من كبري قال
   .خردل مدى

 مضحكة واهللا وهذه .ذراع سبعمائة كان فرعون حلية طول أن :كتبهم ويف :فصل
 ودينهم كتبهم أخذوا لقوم وتباً !الدين فلينقل هؤالء مثل عن .األحزان وتطرد الثكاىل تسلي
    . وأشباهه الكذاب الرقيع هذا مثل عن

  

                                           
 .)رأَيت آِلهةً يصعدونَ ِمن اَألرِض: فَماذَا رأَيِت؟ فَقَالَِت الْمرأَةُ ِلشاولَ. الَ تخاِفي= 
  ).١٤:٢٥: (انظر سفر العدد )١(
  .حاس بن ألعازار الكاهن يف شطيم يف غريته للربرئيس يف سبط مشعون قتله فين:  ِزمِري)٢(
غار للرب فقتل زمري بـن سـالو        . روناابن ألعازر وحفيد ه    :وهو اسم ) النويب  ( اسم مصري معناه     : ِفينحاس )٣(

فوعـد  . الشمعوين مع املديانية اليت زىن معها فوقف الوباء وكان قد اجتاح العربانيني بسبب زيغام وراء املـديانيات     
 م، ٧٠تمرار الكهنوت يف نسله وثبت الكهنوت فعالً يف أسرته حىت خراب أورشليم واهليكل على يد الرومان سنة باس

 . باستثناء الفترة اليت قامت فيها أسرة عايل خبدمة الكهنوت
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 سـنة  كـل  يف كانت � سليمان جباية أن :ظمةاملع )١(كتبهم بعض ويف :فصل
 إال قـط  ميلك مل أنه يقرون وهم ذهب، من قنطار ألف وستني وستة ،قنطار ألف ستمائة

 يبلغهـا،  مل الناس بأيدي ذهب كل مجع لو اليت اجلباية فهذه .فقط والغور واألردن فلسطني
    . ؟خرجت أين من

 أنفه إىل أعالها من خالقهم ةجبه تكسري أن )٢(توما شيعر هلم كتاب ويف :فصل
   . والنهايات واحلدود واملساحات الصور من هللا حاش ذراع آالف مخسة

 رأس يف أن احلـيض  أحكام تفسري معناه شاذرناسيم له يقال آخر كتاب ويف :فصل
 والكواكب، الشمس منه تضيء فص له خامت أصبعه ويف ذهب، قنطار ألف فيه تاجا خالقهم

    . احلماقات هذه عن اهللا تعاىل صندلفون امسه التاج ذلك دمخي الذي امللك وأن

 ومن يؤدب ،األنبياء وشتم تعاىل اهللا شتم من أن اهللا لعنهم أحبارهم عليه أمجع ومما
    . يقتل أي ميوت األحبار شتم

 وعلى األنبياء على أنفسهم يفضلون ،هلم دين ال ملحدون أم واعلموا هلذا فاعجبوا
  . أسافلهم من خيرج ما فعليهم .اهللا

 

 

 

                                           
لَِّذي أَتى سلَيمانَ وكَانَ وزنُ الذَّهِب ا (١٣:٩/١٤، ويف سفر األخبار الثاين ١٤:١٠/١٥جاء يف سفر امللوك األول  )١(

ما عدا الَِّذي ِمن ِعنِد التجاِر وتجارِة التجاِر وجِميِع ملُوِك الْعرِب           . ِفي سنٍة واِحدٍة ِست ِمئٍَة وِستاً وِستني وزنةَ ذَهبٍ        
     .)ووالَِة اَألرِض

  يف التلمود الذي يعد أكثر قداسة عند اليهود من التوراة، فقد جـاء            إىل) الفصل(يضيف ابن حزم هذا الكتاب يف        )٢(
من احتقر أقوال احلاخامات استحق املوت أكثر ممن احتقر أقوال التوراة، وال خالص ملـن تـرك                 ) (حاجيجا(كتاب  

 ). تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط، ألن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء يف شريعة موسى
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 أخذوا الذين أحبارهم من كبري عن بينهم متانع ال الذي نقلهم كله هذا من وأشنع 
 أنه عنه فيذكرون )١(طيطش خربه إذ املقدس البيت خراب إثر كان إمساعيل امسه ،منه دينهم
ـ  كما يئن اىلـتع اهللا فسمع املقدس بيت خراب يف ماشيا كان هـأن نفسه عن أجزهم  ئنت
 وموضـع  قصره وهدم ركنه، وضعضع ،بيته أخرب ملن الويل :يقول وهو ويبكي احلمامة،
 منكـسة  فأميت وبنايت، بين من فرقت ما على ويلي بييت، من أخربت ما على ويلي سكينته،

      . وبنايت بين إليه وأردد بييت أبين حىت

 يا مسعتين :يل وقال بثيايب تعاىل اهللا فأخذ: إمساعيل األنذال ابن املوسخ النذل هذا قال
 املنتنة اجليفة :قال ،علي بارك ،إمساعيل يا ابين يا :يل فقال .رب يا ال :قلت إمساعيل؟ يا ابين

   .ومضيت عليه فباركت

 إىل احتاج ممن أننت وال أرذل املوجودات يف ما واهللا الثعالب، عليه بالت من هان لقد
 الكفـر  وجـوه  من عليه القصة هذه انتظمت ما لعظيم فاعجبوا الوضر، الكلب هذا بركة
  . الشنيع

 ،)٣(﴾اللّه فَِقري ﴿و ،)٢(﴾يد اللِّه مغلُولَةٌ ﴿ :وقوهلم كفرهم من تعاىل اهللا وصفه لوال       
 ذكره ما كفرهم حكاية علينا سهل ولكن أوردنا، مما بشيء لسان لنا انطلق ما أغنياء، وحنن
  . اهللا

 واملناقضات الظاهر، الكذب من كتبهم وسائر اليهود، وراةت من أخرجناه ما انتهى
 نصت اليت واألكاذيب املناقضات نذكر واآلن حمرفة، مبدلة أا يف معه شك ال اليت ،الالئحة
  . أناجيلهم يف عليها

                                           
م، وكـان قائـدا     ٣٩فالفيوس فسبازيانوس إمرباطور روماين بن اإلمرباطور فسبازيان وخليفته، ولد سنة           : تيطس )١(

للجيش أرسله أبوه لقتال اليهود فحاصرهم يف القدس حصارا شديدا حىت أكلوا أبناءهم، مث أعمل فيهم السيف فقتل                  
م ٧٩م، مث عني إمرباطورا لروما عـام        ٧١حلكم عام    ألفا، واستوىل على القدس وخرا، وشارك والده يف ا         ٧٠منهم  

 . م٨١وبقي كذلك إىل وفاته عام 
 .٦٤: اآلية_ املائدة : سورة )٢(
 .١٨١: اآلية_ آل عمران : سورة )٣(
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يف مناقضات أناجيل النصارى وسائر كتبهم وأكاذيبها، لسنا حنتاج إىل تكلف برهان 
 �املـسيح   ألناجيل وسائر كتب النصارى ليست من عند اهللا تعاىل، وال من عند             يف أن ا  

ـ  همزعملكما احتجنا يف التوراة وكتب اليهود        ألن كلـهم   ، مرتلـة مـن عنـد اهللا       ا أ  
  .............................................،)٣(ونسطوريهم ،)٢(هميوملك ،)١(سيهميورأ

                                           
م ٢٨٠م، ويف سنة    ٢٥٦أتباع أريوس أشهر وأقوى داعية إىل التوحيد ارد يف تاريخ النصرانية، ولد يف ليبيا سنة                 )١(

، وتدرب على فن الفصاحة واجلدل، فتخرج       )لوقيانوس(أنطاكية والتحق مبدرستها الشهرية، فتتلمذ للمعلم       سافر إىل   
م، وعينا خادما إلحدى كنائس اإلسكندرية، كـان        ٣١٠وقد فاق معلمه، مث انتقل إىل مصر حيث رسم كاهنا سنة            

هللا، اليت ال يدانيها أحد، ولكن مع ذلك بـشر          إن يسوع بشر وليس بإله وال ابن إله، وله املكانة العالية عند ا            : يقول
وخملوق من خملوقات اهللا، وقد كان يقول مبقالته عدد من املسيحيني قبله، ولكن مل يكن هلم نفوذ وال أتباع، فلما جاء               
أريوس تبعه جم وعدد كبري من الناس، ونشر دعوته مما أدى إىل أن حيرمه بطريرك اإلسكندرية اإلسكندروس، فذهب                  

فلسطني وما حوهلا مما اضطر اإلمرباطور قسطنطني إىل عقد جممع نيقية خوفا من انقسام يف اإلمرباطورية اليت بذل                  إىل  
ومل متت دعوة أريوس بعد عقد امع حيث طرد ولعن على لسان األساقفة، وإمنا ازدادت               . جهودا جبارة يف توحيدها   

أن أسابيوس أسقف نيقوميدية كان مـن       ) التاريخ اموع ( ويذكر سعيد بن البطريق يف كتابه       . دعوته قوة وصالبة  
 .    م وقرر فيه عودة أريوس إىل الكنيسة٣٣٤مناصري أريوس، مث صار أسقفا للقسطنطينية وعقد مؤمترا يف صور سنة 

، وقد مر أنّ للمسيح طبيعتني ومشيئتني يف أقنوم واحد:  نسبة إىل املذهب الذي اعتنقه ملوك الرومان النصارى، وهو)٢(
م، بتأييد امللك قسطنطني ملذهب تعـدد اآلهلـة         ٣٢٥هذا املذهب بعدة مراحل، حيث بدأ إقراره يف جممع نيقية سنة            

م، حتددت هوية الثالوث النصراين باآلب      ٣٨١سنة   مث يف جممع القسطنطينية األول    . واعتبار املسيح ابناً وإهلاً ومستقالً    
الرومـاين  ) اإلمرباطور( وحيث إن الذي دعا إىل هذا امع هو امللك           - لليعقوبية    خالفاً -واالبن يف املسيح طبيعتني     

مث أضيف إىل هذا املذهب القـول بـأنّ          .وتأييده ملذهب ازدواج الطبيعتني فقد أطلق عليه املذهب امللكي أو امللكاين          
رونية القائلني بأنّ املسيح له طبيعتان      م خالفاً للما  ٦٨٠املسيح له طبيعتان ومشيئتان يف جممع القسطنطينية الثالث سنة          

  .ومشيئة واحدة
  =القسطنطينية  وقد أصبح نسطور بطريكاً على.)م٤٥١ ت -م ٣٨٠(نسبة إىل نسطوريوس الذي ولد بسوريا   )٣(
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   ..........................................................،)٢(نيهموومار ،)١(هميويعقوب

                                           
 ياة،واحل الوجود والعلم : إن اهللا تعاىل واحد ذو أقانيم ثالثة      :  وقال ،م، ملدة أربع سنني إىل أن أعلن مذهبه       ٤٢٨سنة  = 

ليست زائدة على الذات وال هي هو، وأن الكلمة احتدت باجلسد ال على سبيل االمتزاج كما قالت                  وإن هذه األقانيم  
امللكانية، وال على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية، لكن كإشراقة الشمس يف كوة على بلورة، وكظهور النقش يف                  

 إهلاً وإمنا ولدت إنساناً، وأن اهللا تعاىل مل يلد اإلنسان وإمنا ولـد اإللـه،   وقالوا إن مرمي مل تلد  .الشمع إذا طبع باخلامت   
خيالفون يف القتل والصلب مـذهب امللكانيـة         .والالهوت والناسوت عندهم جوهران أقنومان وإمنا احتدا يف املشيئة        

 جهة الهوته، ألن اإلله ال حتله إن القتل والصلب وقعا على املسيح من جهة ناسوته، ال من : واليعقوبية مجيعاً، فيقولون  
وعندما اعترض نسطور احلكيم على تسمية مرمي العذراء بوالدة اإلله، وقد كان بطريركاً بالقسطنطينية، اجتمع                .اآلالم

ويذكر املؤرخ ابن البطريق يف التاريخ . جممع البطاركة وردوا قوله ولعنوه، وقرروا أن مرمي ولدت إهلاً هو يسوع املسيح
مطران نصيبني يف عهد    ) م٤٩٠ت  (؛ أن مقالة نسطور قد اندثرت، فأحياها من بعده بزمان طويل برصوما             ١٥٢ص  

فلذلك كثرت النسطورية باملشرق وخاصة أرض أهل . قباذ بن فريوز ملك فارس، وثبتها يف الشرق وخاصة أهل فارس
  .فارس بالعراق واملوصل ونصيبني والفرات واجلزيرة

من قال به  وأول.  ومشيئة واحدة- من طبيعتني الهوتية وناسوتية -لقائل بأنّ املسيح طبيعة واحدة  أتباع املذهب ا)١ (
وقد أنكر هذا القول فالفيان بطريك القـسطنطينية        . من القسطنطينية  بالقرب ، وهو رئيس دير   )أوتيكيس(أوطاخي  

كنيسة، إالّ أن الراهب جلأ إىل بطريق اإلسكندرية        وعقد جممعاً حملياً إلنكار هذه املقالة وحرمان قائلها أوتيكس من ال          
وصدر . م برئاسة ديسقورس  ٤٤٩ديسقورس، الذي أقنع األمرباطور ثودوسيوس الصغري بعقد جممع أفسس الثاين سنة            

الذي أطلـق   ) ليو األول (قرار امع بإعالن مذهب الطبيعة الواحدة ولعن من خيالفه، إالّ أنّ هذا القرار أغضب البابا                
م قرر فيه تأييد ازدواج طبيعـة       ٤٥١وعقد جممعاً آخر من خلقيدونية سنة       ) جممع اللصوص : (على امع السابق اسم   

ومن هذا امع افترق النصارى إىل      . ولعن يسقورس ومن شايعه ونفيه إىل فلسطني      . املسيح وإبطال قرار امع السابق    
ـ   إمرباطور -ملكية ممن تبعوا مذهب امللك مرقيانوس  ويعقوبيـة علـى مـذهب    . الروم الذي أمر بانعقاد امـع 

م، ٦ىل يعقوب الربادعي الذي ظهر يف القـرن         إوقد اشتهر تسمية أتباع املذهب باليعقوبيني نسبة         .ديسقورس املنفي 
لـيت  وقد أخذت ذا املذهب ثالث كنائس من الكنائس ا         .فكان داعية هلذا املذهب بليغ األثر، جزئياً يف اجلهر برأيه         

وقد استخدم القساوسة اليونانيون    ). الرأي الصحيح املستقيم  : (وهي كلمة يونانية معناها   ) األرثوذكسية(مست نفسها   
 -٢.  الكنيسة األرثوذكسية يف مصر واحلبشة-١: هذا االصطالح يف القرن الرابع امليالدي  وهذه الكنائس الثالث هي

من .  الكنيسة األرثوذكسية واألرمنية موطنها أرمنيا-٣.  من مسيحي آسياالكنيسة األرثوذكسية السريانية ويتبعها كثري
 وأنـه صـلب     - تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً        -وأصحاب هذا املذهب يزعمون أن مرمي ولدت اهللا         . بالد روسيا 

 كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ اللّه لَقَد﴿: متجسداً وسمر ومات ودفن مث صعد إىل السماء، وإليهم أشار القرآن الكرمي فقال تعاىل
ميرم ناب ِسيحالْم و١٧:  اآلية:سورة املائدة.[﴾ه.[  

   =ئة واحدة التقاء الطبيعتني يفطوائف النصارى الكاثوليك الشرقيني، قالوا بأن للمسيح طبيعتني ومشي من طائفة )٢(
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معروفون يف أزمان   أا أربعة تواريخ ألفها أربعة رجاليف  ال خيتلفون،)١(وبولقانيهم
   .خمتلفة

  

  

  

                                           
نعزل يف اجلبال والوديان مما جذب الناس إليه مشكلني طائفـة           لقديس يوحنا مارون الذي ا    لواحد، ينتسبون    أقنوم= 

عرفت باسم املوارنة نسبة إىل امسه، وقع خالف شديد بني أتباع مارون وبني كنيسة الروم األرثوذكس، مما اضطرهم                  
. مـارون إىل الرحيل عن أنطاكية إىل قلعة املضيق قرب أفاميا على ر العاصي مشيدين هناك ديرا حيمل اسم القديس                   

 سفيان رضي اهللا عنه إلاء اخلالف بينهم، ألن اخلـصومة         م احتكم املوارنة واليعاقبة إىل معاوية بن أيب       ٦٥٩ويف سنة   
استمرت، إذ حدث حروب انتقامية بني الطرفني مما أسفر عن هجرة املوارنة إىل مشال لبنان وهو املكان الذي أصـبح                   

  .   موطنا هلم فيما بعد
م، من أتباع أرتيمون، وكان يعتقد ويعلـن أن يـسوع           ٢٦٠الشمشاصي كان أسقفا ألنطاكية سنة      أتباع بولس    )١(

املسيح هو رسول أرسله اهللا مثلما أرسل غريه من البشر، غري أنه ولد ملرمي العذراء من غري أب، كما ولد آدم من غري                       
 إنه رسول اهللا، وكان يرى أن ما ورد من لفظ :أب وال أم، وأن يسوع املسيح مل يدع قط أنه إله أو ابن إله، وإمنا قال

ابن اهللا على سبيل ااز، وحنن كلنا أبناء اهللا، أي مبعىن أحبابه، وكما يرعى األب أوالده وحيبهم فاهللا كذلك يرعانـا                     
إمنا هو إله   األب، االبن، الروح القدس،     : وهو ال يؤمن باألقانيم الثالثة    . وحيبنا، وليسوع املسيح املكانة العليا من ذلك      

وقد عقدت ثالثة جمامع حملية يف      . واحد، ال إله إال هو، وقد ام بولس الشمشاصي بأنه من املهرطقني من أجل ذلك              
م لطرده وحرمانه بعد إصراره على مذهبه، وبقي مذهبه وأتباعـه متفـرقني مت              ٢٦٩م إىل عام    ٢٦٤أنطاكية من عام    

التوحيد ارد الصحيح، وأن عيسى عبد : ريركا بأنطاكية، وكان قولهكان بط: انقرضوا بعد ذلك، وقال عنه ابن حزم   
: خلقه اهللا يف بطن مرمي من غري ذكر، وأنه إنسان ال إهلية فيه، كان يقول     . اهللا ورسوله، كأحد أنبياء اهللا عليهم السالم      

ملسيح إنسان خلق من    إن ا : (ويقول ابن البطريق يف مذهب بولس الشمشاصي      . ما أدري ما الكلمة، وال روح القدس      
الالهوت كواحد منا يف جوهره، وأن ابتداء االبن من مرمي، وألنه اصطفى ليكون خملصا للجوهر اإلنسي، صـحبته                  
النعمة اإلهلية، وحلت فيه باحملبة واملشيئة، ولذلك مسي ابن اهللا، ويقولون إن اهللا جوهر واحد، وأقنوم واحد، ويسمونه                  

لكلمة، وال بروح القدس، وهي مقالة بولس الشمشاصي بطريرك أنطاكية وأشياعه، وهم            بثالثة أمساء، وال يؤمنون با    
 ).   البولياقانيون
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وعشرين ورقة  يكون حنو مثان ،�  الالواين تلميذ املسيح)١( تاريخ ألفه مىت:فأوهلا
   .خبط متوسط

  

                                           
 عشر رسوالً وكاتـب     حد االثين  أ  وهو  من أصل يهودي   )عطية يهوه (الذي معناه   ) مثتيا  (من االسم العربي     : مىت )١(

 فلما دعاه املسيح إىل دينه آمن ، أعمال اجلليل بفلسطني منوكان يف األصل جابياً يف كفر ناحوم.  املنسوب إليهاإلجنيل
وِفيما يسوع مجتاز ِمن هناك ، رأَى ِإنساناً جاِلساً ِعند مكَاِن الِْجبايِة ، اسـمه               : (به فاختذه تلميذا له، جاء يف إجنيله      

نما هو متِكئٌ ِفي الْبيِت ، ِإذَا عشارونَ وخطَاةٌ كَِثريونَ قَد جاُءوا واتكَأُوا مـع               وبي. فَقَام وتِبعه . اتبعِني: فَقَالَ لَه . متى
لَما سِمع يـسوع    ِلماذَا يأْكُلُ معلِّمكُم مع الْعشاِرين والْخطَاِة؟ فَ      : فَلَما نظَر الْفَريِسيونَ قَالُوا ِلتالَِميِذهِ    . يسوع وتالَِميِذهِ 

 مى      : قَالَ لَهضرِل الْماُء ِإلَى طَِبيٍب باَألِصح اجتحللجبايـة نظـرة     وا ينظرون كان  اليهود ذلك أن و. )٩:٩/١٢) (الَ ي
ة املسيح إىل أن وصل إىل احلبشة، وقضى ا أكثر و بدأ مىت يطوف يف البالد مبشرا بدع�وبعد رفع املسيح . ازدراء
وهناك انتقادات وجهت   . لك احلبشة مفيها على إثر ضرب مربح أنزله به أحد أعوان           ث وعشرين سنة وما ت    من ثال 

ن إنه مل يعد مقبـوالً اآل     : ما هي شخصية مىت؟ ولنقل مجلة واحدة       (:موريس بوكاي لشخصيت مىت ، يقول الدكتور      
  ).  � أنه أحد أصحاب عيسى لاقيبأن 

أو السريانية، وذلك ألنه كتبه لليهود يبشر باملسيحية بينهم وليقرأه مؤمنهم ـا، قـال               فأما إجنيله فقد كتبه بالعربية      
بينما النسخة اليت بأيدينا هـي      ). إن مىت كتب اإلجنيل باللسان العربي يف أرض يهودية للمؤمنني من اليهود           : (جريوم

  . م٦٠ترمجته باللغة اليونانية وكانت متت إثر انتهاء تأليفه يف نفس عام 
إن مىت هو الذي ترمجه إىل اليونانية، ويرى ابن خلـدون وابـن      : وقد اخلف الكتاب يف تعيني املترجم، فقال بعضهم       

  . البطريق وأحد مؤرخي املسيحيني يف القرن الثالث اهلجري أن املترجم هو يوحنا صاحب أحد األناجيل
  ه مىت بقي من عبت الزمان أو فقد؟   ومن األمور املختلف فيها بني علماء النصارى، أن اإلجنيل الذي ألف

  :هذه بعض أقواهلم يف هذا اإلجنيل الذي يواجه انتقادات ومشاكل كثرية من أبرزها
  .م٦٤م إىل سنة ٣٧ االختالف يف تاريخ تدوين هذا اإلجنيل ما بني سنة -أ

  .اليونانية: اآلرامية، وقيل: ة، وقيليرببالع: وين، فقيلد االختالف يف لغة الت-ب
  . إىل اللغة اليونانية- سواء كانت بالعربية أو اآلرامية - اجلهالة التامة ملترجم النسخة األصلية املفقودة لإلجنيل -ج
  . جهالة مكان تأليفه-د
 إيراده لروايات خالف ا بقية األناجيل األخرى يصعب تصديقها أو إجياد تعليل هلا، خصوصاً عن قيامة املسيح من                   ه

  .االستشهاد بنبؤات العهد القدميقربه، وأيضاً خطأ 
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 يكون ،هاملسمى باطر انوي اهلاروين تلميذ مشعون بن )١( ألفه مارقش تاريخ:الثاينو
     .  ومشعون تلميذ املسيح، ورقة خبط متوسطةأربع عشر

    .  يكون قدر إجنيل مىت، أيضاًه الطبيب تلميذ مشعون باطر)٢( ألفه لوقا:والثالث

  

                                           
) ايرياتولوس( من أبوين يهوديني استوطنا يف بلدة تسمى         ولد. وهو لقب ليوحنا  ) مطرقة(اسم التيين معناه     : مرقس )١(

 ،ورشليمبأقاليم املدن اخلمسة من مشال قارة إفريقيا مث هاجرا بعد ذلك إىل فلسطني موطن آبائهما وأقاما بالقرب من أ                  
 مرقس اتبع   أنويرجح  .  من السجن ذهب إىل بيتها     أطلقني األولني فإن بطرس ملا      ي ذات اعتبار بني املسيح    أمه وكانت

 مع  وملا اختار املسيح سبعني رسوال لريسلهم أمام وجهه انتخب مرقس،  ذهب. بواسطة بطرس ألنه يدعوه ابنه   سيحامل
على أنه مترجم بطرس ورمبا كان يترجم له يف بعض املواضع أو             وقد اتفقوا    .بولس وبرنابا يف رحلتهم التبشريية األوىل     

 الرسول كما يستدل من بعض اآليات فظن بعضهم أن بطرس كتب بعض اآليات فظـن                إرشاد حتت   إجنيلهأنه كتب   
وقد ذكـر   .  بعد مطالعة هذه الكتابات    إجنيلهبعضهم أن بطرس كتب بعض احلوادث اليت شاهدها وأن مرقس كتب            

يوس بأن مرقس كان أول من نادى برسالة االجنيل يف مدينة االسكندرية يف البالد املصرية وأنه استشهد                 املؤرخ يوسيب 
 وبعد قتل الرسول بولس توجه مرقس إىل مشال إفريقيا مث إىل مصر، ونشر فيها املسيحية، وأنشأ ـا املدرسـة                     .فيها

وهـذا  .  مقتوال ٦٧لفاء مرقس، ومات ا مرقس سنة       اإلسكندرية اليت هي اآلن يف والية األقباط الذين يرون أم خ          
إن مرقس مل يكن    : م، إال أن بعض علماء املسيحيني يقولون      ٦٩إنه ألف يف حدود     : اإلجنيل املنسوب إىل مرقس يقال    

، توجه إىل تدوين التعاليم     )نريون(من تالميذ املسيح، بل تعلم على يد بطرس وأنه بعد استشهاد بطرس يف عهد امللك                
أنه أقصر األناجيل األربعة وأقدمها، ولكنـه       : (ويقول الدكتور موريس بوكاي عن إجنيله     .  سيحية، إال أا ضاعت   امل

صرح جريوم  : "يف كتابه ) يكالكاثوليوارد  (وقال  ) وكل ما فيه أنه كتاب حمرر من تلميذ رسول        . ليس كتاب رسول  
  .  األخري من إجنيل مرقس األخرييف مكتوبه أن بعض العلماء املتقدمني كانوا يشكون يف الباب

 ولد يف أنطاكية ودرس الطب وزاول مهنته بنجاح         )لوكيوس(أو  ) لوقانوس(اسم التيين رمبا كان اختصار      : لوقا  )٢(
بولس وقد اشترك معه يف إرسال      كبري، مث اعتنق املسيحية، وأصبح من كبار دعاا، ومل يكن من أصل يهودي، رافق               

حيث وصفه  لمونيوكذلك يف الرسالة على ف) الطبيب احلبيب(أهل كولوسي  حيث وصفه بالقول التحية والسالم إىل 
مل يكن   ذا يتضح أن لوقا   . وكان مع بولس يف رومية حني كتابة الرسالة الثانية إىل تيموثاوس          ). العامل معي (بالقول  

على ساحل حبر الروم، ) تراوس( إىل مدينة من أصحاب املسيح وال ممن عاينوا الكلمة، بل كان ممن اتبع بولس ملا وصل
واستنتج الباحثون  . وسجل كل ما مسع منه، ويعترب اإلجنيل املنسوب إليه من أهم األناجيل املعترف ا لدى املسيحيني               

يساعدنا على معرفة الكثري عن لوقـا    األمر الذيأن مؤلف إجنيل لوقا ومؤلف كتاب أعمال الرسل هو شخص واحد          
         =)حنن(مال حيث يذكر أنه كان مع بولس يف قسم من أسفاره بدليل استعمال ضمري اجلمع املتكلم من سفر األع
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 ،ضع وستني سنةبب  تلميذ املسيح بعد رفع املسيحيابد ابن س)١( ألفه يوحنا:والرابع
     . أيضامىتقدر إجنيل 

                                           
ِإذْ كَانَ كَِثريونَ قَد أَخذُوا ِبتأِْليِف ِقصٍة ِفي اُألموِر الْمتيقَّنـِة           : ( ويبتدئ إجنيله بقوله   .يف وصف تلك األسفار   ) ونا(= 

 هلَّما سا،كَمندِعن   ٍء ِمـنـيكُلَّ ش تعبتت ضاً ِإذْ قَدا أَيأَن تأَيِة، راماً ِللْكَِلمدخو ،اِيِننيعِء مدذُ الْبنوا مكَان ا الَِّذيننا ِإلَي
، ومن هنا يتبني )ف ِصحةَ الْكَالَِم الَِّذي علِّمت ِبِهاَألوِل ِبتدِقيٍق ،أَنْ أَكْتب علَى التواِلي ِإلَيك أَيها الْعِزيز ثَاوِفيلُس، ِلتعرِ      

  .لنا من لوقا أنه اتبع عادات يف كتابة األناجيل
 األولغريباس  أ مع أخيه يعقوب الذي قتله هريودس        املسيحدعاه  . هو ابن زبدي من بيت صيدا يف اجلليل        :يوحنا )١(

وقد اختذ مهنة .  كان ميلك عدداً من اخلدم املأجورينأباهن الغىن ألويبدو أنه كان على جانب من    . ليكونا من تالميذه  
وكان يوحنا من تالميـذ  .  أن يتعلموا حرفة ما    األشراف، ألن عادات اليهود كانت تقضي على أوالد          له الصيد حرفة 

.  رئيس الكهنة  وكان معروفاً لدى قيافا   . وكان وأخوه شريكي مسعان يف الصيد     . األولني املسيحاملعمدان ومن تالميذ    
 أي )بوانرِجس( املسيحفلقبهما .  حادي الطبع سريعي االنفعال والغضبوأخوهوكان . ورمبا كان له بيت يف أورشليم     

وكان أحد الرسل الثالثة، الذين اصطفاهم يسوع ليكونوا رفقاءه اخلصوصيني، وهم بطرس            . أو الغضب ) ابين الرعد (
وظـل  ). بالتلميذ احلبيب (حنا وأحبه بنوع خاص وذلك يظهر من تسميته له          وقد وثق يسوع بيو   . ويعقوب ويوحنا 

البشارة الرابعـة،   : ويف العهد اجلديد مخسة أسفار نسبت إىل يوحنا وهي        . يوحنا أميناً لسيده، مالزماً له حىت النهاية      
فـسس،  أ وال سـيما يف  ويقول التقليد أن يوحنا نادى باإلجنيل يف آسيا الـصغرى،  . والرسائل الثالث، وسفر الرؤيا   

وقد نفى االضطهاد الـذي     . ومبوجب هذا التقليد تكون الكنائس السبع يف آسيا الصغرى قد متتعت برعايته واهتمامه            
. وهناك جتلت عليه مناظر الرؤيا وأوحى إليه بكتابتها       . حدث يف حكم دوميتيانوس العاهل الروماين إىل جزيرة بطمس        

فسس أيرينيوس أن يوحنا بقي يف      إويقول  . فسسأأطلق سراحه، فرجع إىل     . م. ب ٩٦العرش سنة   ) نريفا(وعندما تبوأ   
  ).قاموس الكتاب املقدس(. م. ب٩٨يرونيموس أنه تويف سنة إويقول . حىت وفاته يف حكم تراجان
نيف أن طريق التص  : األول:  بالسند الكامل، بل ههنا أمور تدل على خالفه        يثبتأنه مل   : ويف إجنيله يقول رمحت اهللا    

وبعده كان مثل الطريق املروج اآلن يف أهل اإلسالم، وال يظهر من هذا اإلجنيل أن  �يف سالف الزمان قبل املسيح 
أن : والثاين. يوحنا يكتب احلاالت اليت رآها بعينه، والذي يشهد له الظاهر مقبول، ما مل يقم دليل قوي على خالفه                 

هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا وكتب       : "عشرين من هذا اإلجنيل هكذا    اآلية الرابعة والعشرين من الباب احلادي وال      
" هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا وشـهادته       : "، فقال كاتبه يف حق يوحنا هذه األلفاظ       "هذا ويعلم أن شهادته حق    

أنكر على هـذا    أنه ملا   : والثالث. بضمائر الغائب، وقال يف حقه تعلم على صيغة املتكلم، فعلم أن كاتبه غري يوحنا             
) يوليكـارب (الذي هو تلميذ    ) أَرينيوس(اإلجنيل يف القرن الثاين بأنه ليس من تصنيف يوحنا، وكان يف هذا الوقت              

أن هذا اإلجنيل من    ) يوليكارب(إين مسعت من    : الذي هو تلميذ يوحنا احلواري موجوداً فما قال يف مقابلة املنكرين          
      =مزور، كتاب وال شك مرية  الأما إجنيل يوحنا فإنه( :عارف الكربى الفرنسيةوجاء يف دائرة امل. تصنيف احلواري
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  أن أمر النصارى أضعف من أمر اليهود بكثري ألن اليهود كانت هلـم  أيضاواعلموا

التوراة بعد سليمان     وإمنا دخلت الداخلة يف    ون، وكان فيهم أنبياء كثري    ، ومجع عظيم  ،مملكة
ؤمن باملـسيح يف     وأما النصارى فال خالف بني أحد منهم وال من غريهم يف أنه مل ي              ،�
امرأة وكيـل   ن  ونسوة منه  ،)١(فركسيساإل هكذا يف    ،إال مائة وعشرون رجالً فقط     حياته
 وإن كل من آمن به      ،)٣( هكذا يف نص إجنيلهم    ،كن ينفقن عليه أمواهلن    ، وغريها )٢(سودهر

  وكل من ظفر به منهم     ، سراً م وبعده يدعون إىل دينه    ،خمافني يف حياته   فإم كانوا مستترين  
 أو  ومجاعـة، )٥(ه وإما صلب كباطر،النجار  بن يوسف)٤( إما باحلجارة كيعقوب،قتلي فإنه

                                           
وإننا لنرأف ونشفق على الذين ...القديسان يوحنا ومىت: أراد صاحبه مضادة اثنني من احلواريني بعضهما لبعض ومها= 

حنا الصياد اجلليل، وإن أعمـاهلم      يبذلون منتهى جهدهم لريبطوا ولو بأوهى رابطة، ذل الرجل الفلسفي باحلواري يو           
  .)تضيع عليهم سدى خلبطهم على غري هدى

وِفي ِتلْك اَألياِم قَام بطْرس ِفي وسِط التالَِميِذ وكَانَ ِعدةُ أَسماٍء معاً نحو ِمئٍَة ) (١٥:١(سفر أعمال الرسل جاء فيه  )١(
ِرينِعشو(.  

دومـي  أالثاين هلريودس الكبري من زوجته الرابعة السامرية ملثاكي لذلك فإن نـصفه             هو االبن    :نتيباسأهريودس   )٢(
. تثقف يف روما، مث عاد وعني حاكماً على اجلليل بينما نال أخوه وراثة العرش فتنافس وإياه طـويالً                . سامري ونصفه

س على العرش اتسعت مطالبه،     وملا جل . ويف هذه األثناء حارب بعض أعدائه، وبىن عدة أماكن، أشهرها مدينة طربيا           
 وهناك غضب عليه اإلمرباطور كاليجوال ونفاه إىل ،حىت محلته امرأته على الذهاب إىل روما ليطلب أن مينح لقب ملك

تزوج بامرأة أخيه، هريوديا، ونال توبيخ يوحنا املعمدان حىت قطع رأسه وقدمه هدية لسالومة ابنة . ليون، مث إىل إسبانيا
 املـسيح ، وأخذ جيـادل      على حد زعم النصارى     أمامهم املسيحهريودس واحداً من القضاة الذين مثل       هريوديا وكان   

 ).قاموس الكتاب املقدس (.م٣٩إىل . م. ق٤ وكان زمن ملكه من ،ويسأله
يـساِعدنهم  وِحنةُ امرأَةُ كوزى خاِزِن هريودس، وسوسنة، وغريهن كَـثريات كُـن    ) (٣:٨: (جاء يف إجنيل لوقا    )٣(

ِبأَمواِلِهن.( 
 وكان يلقب ، ذكر مرتني يف اإلجنيل، كان رأس الكنيسة يف أورشليم يف العصر الرسويلالنجار بن يوسف  يعقوب)٤ (
 الزم التقاليد اليهودية وخدمة اهليكل طاملا كان له رجاء بإدخـال األمـة              ،بسبب شدة غريته على الشريعة    ) بالبار  ( 

 وكان ذلك على ما يـرجح       ، ولكن املتطرفني من اليهود حكموا عليه وقتلوه رمجاً        ،إىل ديانة املسيح  اليهودية بأسرها   
 ).قاموس الكتاب املقدس(.  مسيحية٦٢حوايل سنة 

 =    واسم أخيهوكان هذا الرسول يسمى أوالً مسعان واسم أبيه يونا) صخرة أو حجر(اسم عربي معناه  : بطْرس)٥(
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بقوا على هـذه احلالـة      و ، أو بالسم كيوحنا    ومجاعة،  يوحنا )١(أخو قتل بالسيف كيعقوب  
 ويف خالل ذلك ذهب اإلجنيل املرتل مـن عنـد اهللا إال   ،�سنة بعد رفع املسيح  ةئثالمثا

 )٢(تنصر قـسطنطني  إىل أن   ذلك   وخزياً هلم فكانوا ك    ، اهللا حجة عليهم   فصوالً يسرياً أبقاها  
       . وآمنوا واجتمعوا، فمن حينئذ ظهر النصارى وكشفوا دينهم،امللك

                                           
وهي كلمة آرامية معناها صخرة، يقابلها يف العربية ) كيفا( مسي املسيحفلما تبع . دينته بيت صيداندراوس، واسم مأ= 

 وكانت مهنة بطرس صـيد      ،والصخرة باليونانية بيتروس ومنها بطرس    . صفا أي صخرة وقد سماه املسيح ذا االسم       
 رسالتان من الرسـائل     لبطرستنسب   .ومالسمك اليت كان بواسطتها حيصل على ما يكفي عائلته املقيمة يف كفر ناح            

، وهناك إجنيل ينسب إليه لكن الكنيسة رفضته وأبعدته، عثر على أول نـسخة  الرسائل الكاثوليكية: تسمىالسبع اليت   
انتهى املطاف ببطرس يف روما     . م، وقد كان معروفا يف القرن الثاين امليالدي       ١٨٨٦منه يف وادي النيل األعلى يف سنة        

. م يف زمن نريون إمرباطور الدولة الرومانيـة       ٦٧ه وزج به يف السجن وحكم عليه باإلعدام صلبا سنة           حيث قبض علي  
  ).قاموس الكتاب املقدس(
  .يف األصل أخي )١(
 هيالنة، انفرد بتويل احلكم سـنة       ةابن امللك قسطانش األول وامللك    ) م٣٣٧_٢٨٨( األول   قسطنطني اإلمرباطور )٢(

م فكان أول إمرباطور روماين مسيحي، أعـاد بنـاء   ٣١٣تنصر سنة . ة الرومان املتأخرين م، يعترب أعظم األباطر   ٣١٢
 م ودعاها على امسه، القسطنطينية، ومن مث نقل عاصمة اإلمرباطورية الرومانية مـن رومـا إليهـا،                ٣٣٠بيزنطة عام   

م، وبنت العديد من ٣٣٥وأن أمه هيالنة تنصرت أيضا وذهبت إىل بيت املقدس سنة          ،  فأصبحت من أعظم مدن العامل    
الكنائس أمهها كنيسة املهد يف بيت حلم اليت ولد فيها املسيح وكنيسة القيامة، اليت تعترب أهم املعامل املسيحية يف العامل،                    

  نازعـه  ملـا  ذكر ابن العربي يف تارخيه أن سبب تنصره أنه        . وفيها كما يزعمون القرب الذي دفن فيه املسيح وقام منه         
 فكر يف أي اآلهلة يلجئ أمره يف هذا الغزو، فبينما هو يف هذا الفكر رفـع رأسـه إىل                    إلمرباطوريةمكسنيوس عرش ا  

فصاغ له صليبا   .  مكتوب ذا الشكل تغلب    االسماء نصف النهار فرأى راية الصليب يف السماء مثال النور وكان فيه           
وال شـك أن  .  وجيشه شر هزميةكسنيوسمن ذهب وكان يرفعه يف حروبه على رأس الرمح، مث إنه بعد ذلك أوقع مب        

هذا كذب وادعاء منه ليضمن تأييد النصارى له ويبدوا ذلك جليا أنه مل يتعمد إال وهو على فراش املوت، ويف زمانه                     
 حيث مث إبعاد مجيع األناجيل اليت فيها التوحيد اخلالص واتفاقهم على أربعـة              م  ٣٢٥وذلك يف عام    عقد جممع نيقية    
ة اآلن بإجنيل مىت ولوقا ومرقس ويوحنا ورسائل الرسل، و يف هذا امع وضعت األمانة الكفرية، ومن                 أناجيل املعروف 

 عبد � ولعنه كأريوس ومجاعته الذين خالفوهم وقالوا بوحدانية اهللا عز وجل وأن عيسى   طردهخالف هذا امع مث     
  .   اهللا ورسوله
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روح   حمـشواً مـن     يعين املسيح  فانصرف( :يف الباب الرابع من إجنيل لوقا      :فصل
  ومل يأكل،اه إبليس فيه وقايس، وقاده الروح إىل القفار ومكث فيه أربعني يوماً،القدس

هذا   إن كنت ابن اهللا فأمر: فلما أكملها جاع فقال له إبليس،شيئاً يف تلك األربعني يوماً
  قد صار مكتوباً أنه ليس عيش اآلدمي يف:احلجر أن يصري خبزاً فأجابه يسوع وقال له

  ملك مجيع وعرض عليه، مث قاده إبليس إىل جبل منيف عال،هللااخلبز وحده إال يف كلمة 

 بعظمته ألين قد ملكته وأنـا       )١( وأنزلك ، سأملكك هذا السلطان   : وقال .الدنيا من وقته  
 قـد صـار     : فأجابه يسوع وقال له    .سجدت يل كان لك أمجع      فإن   ،من وافقين  أعطيه

 وصعده ووقفه علـى     )٢(شالمر مث ساقه إىل ب    ، وختدمه وحده  ،السيد إهلك  مكتوباً أن تعبد  
 ألنه مكتوب أن ، من ههنا)٣(بي إن كنت ولد اهللا فتس:وقال له هصخرة البيت يف أعال

 فأجابه ،األكف حىت ال تعثر بقدمك وال يصيبك مكروه يبعث مالئكة حلرزك ومحلك يف
   .)٤()أن ال تقيس السيد إهلك  قد كتب أيضاً:يسوع وقال له

مـرة   و ، بأن إبليس قاد املسيح مرة إىل جبل منيفهم إقرار،يف هذا الفصل عجائب  
حتت حكم   صرفاًت م  كان  مطيعاً ، فلو كان   له  املسيح انقادوإىل أعلى صخرة يف بيت املقدس       

حاشى لألنبيـاء   و  الذين يتخبطهم الشيطان،   ، أو مكروها، فهذه مرتلة املصروعني     الشيطان
 كيف يطمع إبليس يف أن يسجد لـه  ،األخرى  مث الطامة؟وابن إله بزعمهم  فكيف إله ها،من

 ، يف أن ميلكه زينة الدنياخالقهميين إبليس رب الدنيا وخالقها و كيفمث  ،ده ربهخالقه و يعب
لـسان    ما هذه الوساوس اليت ال ينطلق ا إال، كما تقول عامتنا أعطه من خبزه كسريةاهذ

    .كافر مستخف بقوم نوكي راعي أو ،من حقه سكىن مارستان

  

                                           
 .يف األصل وابرا اليك )١(
  . ، وبرشليم هي أورشليم يعين مدينة السالم) املؤلف(بيت املقدس،  )٢(
 .يف األصل فتسبسب )٣(
 ).١/١٢ :  ٤(: انظر إجنيل لوقا )٤(
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ال حتـسبوا أين    ( :سيح قال لتالميـذه   امل  أن : ويف الباب الرابع من إجنيل مىت      :فصل
 إىل أن تبيد السماء :إلمتامها أمني أقول لكم  إمنا أتيت، لنقض التوراة وكتب األنبياءأتيت

 فمن حلل عهداً من هذه العهود       ،اء واحدة من التوراة حىت يتم اجلميع      يواألرض ال تبيد    
 ومن أمته وحض    ،اًحتليله فسيدعى يف ملكوت السموات صغري      الصغرية ومحل الناس على   

    .)١()ملكوت السموات عظيما الناس على إمتامه فسيدعى يف

 واألرض وال حيول السموات ستحول( : من إجنيل مىتينويف الباب السادس عشر
   .)٣( ومتنع من النسخ مجلة، هذه نصوص تقتضي التأبيد)٢()كالمي

 مىت أنه قال هلـم      األول املذكور إال أسطار يسرية حىت ذكر       مث مل ميض بعد الفصل    
رأته فليكتب هلا كتاب طالق قال وأنا أقول لكم من فارق ـام قد قيل من فارق( :املسيح

 وهذا نقـض    )٤()هلا سبيالً إىل الزنا ومن تزوج مطلقة فهو فاسق         امرأته إال لزنا فقد جعل    
 ى  أنه )٥(ش مث حيكون عن بول    ، لكن إلمتامها  ،مل يأت لنقضها   حلكم التوراة الذي ذكر أنه    

.  مث قد نقضوا شرائع التوراة كلها أوهلا عن آخرها،أوكد شرائع التوراة وهو من، عن اخلتان

                                           
 .)١٧/١٩ :  ٥(: انظر إجنيل مىت )١(
 .)٣٥ :  ٢٤(: انظر إجنيل مىت )٢(
 رب فيه عن احلوادث اآلتية،     للعهد، واملراد به الكالم الذي أخ      النصالواقع يف   ) كالمي( الصحيح أن اإلضافة يف لفظ       )٣(

وليست هذه اإلضافة لالستغراق؛ ليفيد أن كل كالمي يبقى إىل األبد، سواء كان حكماً أو غريه، وأنه ال يـصح أن                     
 على حسب إجنيلهم عندما قال � فاملسيح ينسخ حكم من أحكامي، وإال لزم كذب إجنيلهم يف األحكام املنسوخة،

تسلُكوا طَريقاً ِإىل الوثَِنيني وال تدخلوا مدينةً ِللسامِريني، بِل اذهبوا           ال: (ن رسالته قال    للحواريني ملا أرسلهم للتبليغ ع    
 مث قال وقت )لَم أُرسلْ ِإالَّ ِإىل اِخلراِف الضالَِّة ِمن بيِت ِإسرائيل (ويف مىت كذلك ) ِإىل اِخلراِف الضالَِّة من بيِت ِإسرائيل

ِاذهبوا يف العالَِم كُلِّه، وأَعِلنـوا الِبـشارةَ ِإىل اخلَلْـِق            ()١٥ : ١٦(اء كما يف جاء يف إجنيل مرقس        العروج إىل السم  
 ).١/٣٠: انظر إظهار احلق.(، يف األول كانت خمصصة لبين إسرائيل فقط مث عممها بعد ذلك لكل العامل)أَمجعني

 .)٣٢/ ٣١ : ٥(: انظر إجنيل مىت )٤(
 )٩: ١٣( ، وقد ورد االمسان معا يف سفر أعمال الرسـل          باسم أول ملوك بين إسرائيل    لعربي شاول   امسه ا  : بولُس )٥(
  =  وهو  ،)الصغري ( ومن ذلك الوقت إىل آخر سفر األعمال دعي بولس ومعناه ) وأَما شاولُ الَِّذي هو بولُس أَيضاً(
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 �  وهم مع هذا العمل ال خيتلفون يف أن املـسيح          ،اليهود وغري ذلك   من السبت وأعياد  
   ،إىل أن ماتوا على ذلك )١(زمون السبت وأعياد اليهود وفصحهملتيزالوا ي ومجيع تالميذه مل

                                           
، حيث كان يتمتع    ليكية من أعمال اإلمرباطورية الرومانية    ولد بولس الرسول يف طرسوس يف والية كي       . اسم يوناين = 

 من أبوين يهوديني من سبط بنيامني، على مذهب طائفة الفريسيني، و كانا ميارسان مجيع الطقوس                الرومانيةبالرعوية  
  ).ِر دِنيٍة ِمن ِكيِليِكيةَأَنا رجلٌ يهوِدي طَرسوِسي ِمن أَهِل مِدينٍة غَي) (٣٩: ٢١(ففي أعمال الرسل . اليهودية
أَيها الرجالُ اِإلخوةُ   : ولَما عِلم بولُس أَنَّ ِقسماً ِمنهم صدوِقيونَ واآلخر فَريِسيونَ صرخ ِفي الْمجمعِ           ) (٦: ٢٣( وفيه  

   يِسيفَر ناب يِسيا فَرِس           ) (٥: ٣(ويف رسالته إىل أهل فيليب      ). أَنِجـن ِم الثَّاِمِن، ِمـنوونٌ ِفي الْيتخاِن مِة الِْختِجه ِمن
نياِنيرالِْعب ِمن اِنيرِعب ،اِمنييِط ِبنِسب اِئيلَ، ِمنرِإس .يِسيوِس فَرامِة النِجه ِمن.(  

يف العقائد والعوائد واللغـات، وكانـت       نشأ بولس وأمضى طفولته يف طرسوس حيث التقى بأناس كثريين خمتلفني            
اليت ، ومدرستها اجلامعة تعد الثالثة بعد مدرسيت أثينا واإلسكندرية،          مركزاً من مراكز التهذيب العقلي    طرسوس يومها   

وملّا أمت حتصيل ما ميكن حتصيله يف طرسوس أرسـل إىل  .  عن املبادئ املسيحية  بولسظهر تأثريها يف كثري من تعبريات       
 أشـهر معلمـي النـاموس       هو أحد و غماالئيل، حيث التحق مبدرسة     ، عاصمة اليهودية ليتبحر يف الناموس     أورشليم

، تأهالً وكفاءة للتبشرياستعدادا وأكثر خذ يدرس لديه لعدة سنوات الشريعة اليهودية وطقوسها حىت أصبح ومفسريه فأ
  هلم، جاءة أمره من أشد الناس اضطهاداً وتعذيباً كان بولس يف بدايمأل صدره حقدا وغيظا على املسيح وأتباعه، حيث

وجـاء  . ) الشهود فخلَعوا ِثيابهم ِعند قَدمي شاب يدعى شاولأَما(استفانوس خبصوص قتل  ٥٨: ٧يف سفر األعمال    
ر، فيجر الرجالَ والنساء، ويلقيهم أَما شاول فكانَ يفِسد يف الكَنيسة، يدخلُ البيوت الواِحد بعد اآلخ  (٣: ٨فيه أيضا 
فلم يكتفي ). وأَما يف احلَِمية فأَنا مضطَِهد الكَنيسة (٦: ٣ويقول بولس عن نفسه يف رسالته إىل أهل فيليب ). يف السجن

ؤمنني باملسيح ، فقرر بولس الذهاب إىل دمشق ليوثق امل  مبهامجة أتباع ذلك الطريق يف أورشليم بل الحقهم يف خارجها         
املسيح له يقظة    ظهرويسوقهم إىل أورشليم للسجن والتعذيب، ويف اقتراب وصوله إىل دمشق هو ومساعديه زعم أنه               

، فامتثل أمره وأصبح ذا التحول املفاجئ وأمره باتباعه وتبليغ رسالته إىل األمم وقال له مل تضطهدين يف عمود من نور
البالد وينشأ الكنائس ويلقي اخلطب ويكتب  يف  فأخذ يطوف إىل املسيحية اجلديدة الذي صنعه بنفسه من أكرب الدعاة

، ومل يكن من غرض بولس الدخول يف املسيحية إال الضطهادها وختريبها من الداخل فهو أول مـن نـادى                    الرسائل
عن خطايا البشر وعقيدة    بفكرة أن املسيح بن اهللا ومساواته له، والتثليث وألوهية روح القدس وصلب املسيح للتكفري               

أن التربير واخلالص يكون باإلميان دون االلتزام بالشرائع السماوية، ولذلك نسخ بولس مجيع أحكام التوراة العملية مبا                 
وبـذلك يكـون    . فيها اخلتان، وأصدر فتوى باإلباحة العامة جلميع احملرمات، وكل هذا مبثوث وموجود يف رسائله             

  .  وجعلها دعوة عاملية�يف رسالة املسيح لبولس احلظ األوفر يف حتر
الفصح عيد قدمي، حيتفل به اليهود مبناسبة اخلروج من مصر، يقيمون احتفاالت مقدسة يف بداية العيـد وايتـه،          )١ (

  .حيث يتلون األدعية، ويقيمون الصلوات
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 ؟ فكيف هذا  ،أخذ ليلة الفصح وهو يفصح على سنة اليهود وشريعتهم          إمنا � ملسيحوأن ا 
جهاراً إذ أخرب أنه مل يأت لنقض التوراة         � الكذب إىل املسيح   ال بد هلم من أن يضيفوا     و

 ،حـل عنـه   ر وهذا كذب ال م    ،أخرب أنه مل يأت له من نقضها        فصح أنه أتى ملا    ،مث نقضها 
 ، يدعى يف ملكوت السموات صغرياً ال عظيماً       ،املسيح مسخوط  والبد هلم من أن يقروا أن     

 وهو قد حل عهوداً كبـاراً مـن         ،صغرياً من عهودها   عهداً ألنه هكذا أخرب هو عمن حلل     
 وى عن القصاص الذي جاءت به التـوراة         ،أباحته التوراة   إذ حرم الطالق وقد    ،عهودها
 ولكـن   ، ال تكافئوا أحداً بسيئة    :قول وأنا أ  ،والسن  والسن ،قد قيل العني بالعني   ( :وقال

   .)١()خرمن لطم خدك األمين فانصب له اآل

قـال للحـواريني     ،�  أن املسيح  : من إجنيل مىت   )٢( يف الباب الثامن عشر    :فصل
حللتمـوه    وكل ما، األرض يكون حمرماً يف السماءعلىكل ما حرمتموه ( : عشراالثنني
     .)٣() األرض يكون حملالً يف السماءعلى

ناقض مع  م  أيضا  هذا ،هذا القول لباطره وحده     أنه قال  هويف الباب السادس عشر من    
نص التوراة أن اهللا قد لعن من   فإن يفا صدق هذا ولئن كان، أنه مل يأت لتبديل التوراة:قوله

ـ  ه ويف أن باطر  والشك، وهم يقولون أنه صلب يف خشبة،صلب يف خشبة  و مشعـون أخ
 م، فاعجبوا لضالهل  .تعاىل  ملعونون بلعنة اهللا   هم فكل . يف اخلشب   صلبوا  ومجاعة منهم  يوسف

   .فما مسع بأطم من هذه الفضائح

  

  

  

                                           
 .)٣٨/٣٩ :  ٥(: انظر إجنيل مىت )١(
 .نسخ الفصل يف امللل واألهواء والنحلين والتصحيح من الثامن عشريف األصل  )٢(
 .)١٨ : ١٨(: انظر إجنيل مىت )٣(
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 )١(لـيكن ( : قـال هلـم    �  أن املسيح  : ويف الباب اخلامس من إجنيل مىت      :فصل
وقد علم ( : مث قال بعد ذلك)٢() أبانا السماوي تقدس امسك:ما أصف لكم دعاؤكم على

أنا ذاهـب إىل    ( : ويف آخر اإلجنيل أنه قال هلم      .)٣()ىل مجيع هذا  إ أبوكم أنكم ستحتاجون  
من البنوة هللا تعاىل إال ما لسائر الناس         � نرى للمسيح   فما )٤() إهلي وإهلكم  ،أيب وأبيكم 
 .كذبوه يف هذا القـول ي إال أن ؟اهللا دون سائرهم كلهم ه بأنه ابنوصخ فمن أين ،وال فرق

ـ    أحد  أو يكون  ،عاىل اهللا عن أن يكون أباً ألحد      ت  .والبد فليختاروا أحد األمرين    )٥(ا له ابن
عن نفـسه    � األناجيل يف غري ما موضع أنه إذا أخرب املسيح          ما حيكون يف مجيع    اوكثري

 أو يكون ابن إله وابن      ،احملال واحلمق أن يكون إله ابن إنسان        ومن ،مسي نفسه ابن اإلنسان   
   . ونعوذ باهللا من الضالل،احلمق أكثر من هذا ما يف ،إنسان إهلاً  وأن يلد،إنسان معاً

  

  

  

  

                                           
 .يف األصل ايكن )١(
 .)٩ :  ٦(: انظر إجنيل مىت )٢(
 .)٣٢ :  ٦(: انظر إجنيل مىت )٣(
  .)١٧ :  ٢٠(: انظر إجنيل يوحنا )٤(
الكتاب  بياء وصاحلون ذكرهم   وحده بل هناك أن    �ال ختتص بعيسى    يف األناجيل    ذكرها    ابن اهللا اليت جاء    لفظ )٥(

أنا أكونُ لَه أباً وهو يكونُ       (١٧/١٣: ١ �سفر األخبار األول يف حق سليمان       املقدس أم أبناء اهللا، فقد جاء يف        
 طوىب ِللساعني ( ٩/ ٥يف إجنيل مىت    و). أَنت اْبين وأَنا اليوم ولَدتك    ( ٢/٧املزمور   يف   � قوله لداود مثله  و). لَي ابنا 

فمن خالل هذه النصوص وغريها كثري يتبني أن البنوة لفظة جمازية يراد ا احملبـة               . )ِإىل السالم فِإنهم أَبناَء اِهللا يدعون     
: والصاحل البار املقرب من اهللا، وقد ادعى كل من اليهود والنصارى أم أبناء اهللا، قال اهللا عنهم يف كتابـه العزيـز                     

﴿و ودهقَالَِت الْيوهاؤأَِحباء اللِّه ونأَب نحى نارص١٨اآلية : املائدة[﴾ الن.[  
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 أقبل إليه أحـد     : هذا  يقول فبينا يسوع ( :الباب التاسع من إجنيل مىت      ويف :فصل
 ومتسها  ، إن ابنيت توفيت وأنا أرغب إليك أن تذهب إليها         :له أشراف ذلك املوضع وقال   

 : والبواكي قـال هلـن     دخل بيت القائد وبصر بالنوايح     ملا( مث ذكر أنه   )١()بيدك لتحىي 
 وملا خرجت اجلماعـة     . فاستهزأت اجلماعة به   ،راقدة اسكنت فإن اجلارية مل متت ولكنها     

  إىل الكذب� انظر كيف نسبوا املسيح .)٢()حية عنها دخل عليها وأخذ بيدها مث أقامها
   . جهارا، إذ قال هلم مل متت إمنا هي راقدة، وإن كان صادقا فلم يأت بآية وال بعجيبة

كل كتـاب  (:  قال هلم� أن املسيح : ويف الباب الثاين عشر من إجنيل مىت :فصل
هذا القول مع ما يف الباب  : إحدامها.على صغره فيه كذبتان )٣()فإن منتهاها إىل حيىي وةبون

أنه يلزم من هذا    :  والثانية  قال ال  ؟أنيب أنت  من أن حيىي سئل فقيل له     األول من إجنيل يوحنا     
  . آخر األنبياء �ون حيىي الكالم أن يك

  باعث إليكمانأ( :قال هلم �  أن املسيح: من إجنيل مىتينويف الباب الرابع عشر

  .)٤()ستقتلون منهم وتصلبونوأنبياء وعلماء 

  وال،أتاكم حيىي وهو ال يأكل( :قال هلم �  ويف الباب املذكور أن املسيح:فصل

شـروب   وافج هذا   :يعين نفسه فقلتم   مث أتاكم ابن اإلنسان      ، فقلتم هو جمنون   ،يشرب
  مع ما يف الباب األول من إجنيل         هذا كذب  )٥()ملستخرجني واملذنبني ا خليع صديق    ،للخمر
 وهذا تنـاقض    ،)٦(هذا كان طعامه اجلراد والعسل الصحراوي       أن حيىي ابن زكريا    ،مارقش

                                           
 ).١٨: ٩: (انظر إجنيل مىت )١(
 ).٢٣/٢٥: ٩: (انظر إجنيل مىت )٢(
  . )١٣ :  ١١(: انظر إجنيل مىت )٣(
  .)٣٤ :  ٢٣(  :  انظر إجنيل مىت)٤(
 ).٣٣/٣٤: ٧: (، وإجنيل لوقا)١٨/١٩: ١١: ( انظر إجنيل مىت)٥(
وكَانَ يوحنا يلْبس وبر اِإلِبِل وِمنطَقَةً ِمن ِجلٍْد علَى حقَويِه، ويأْكُلُ جراداً وعـسالً               (٦: ١:  جاء يف إجنيل مرقس    )٦(

 ).برياً
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مـع  ،  �على املسيح    �، ويلزم منه أيضا تفضيل حيىي       وأحد اخلربين كذب بال شك    
 و كيـف يأكـل اإللـه    ،بأنه يأكل ويشرب � اعتراف املسيح :ثالثةزعمهم ألوهيته و

  .؟ويشرب

 وال يعلـم  ،يعلم الولد غـري األب  ال( : املذكور أن املسيح قال ويف الباب:فصل
 كلهم كفار، ألن اجلهل باهللا  التالميذ وسائر النصارى يكونأن يلزم منه )١()األب غري الولد

 أو كذب النذل مىت، ال بد من أحدها وقد أعاذ اهللا تعاىل     ،كاذبا �سيح  ويكون امل أكفر،  
  .فبقيت االثنتان ومها والذي مسك السماء حقاملسيح، 

يشبه ملكوت ( :قال �  أن املسيح:عشر من إجنيل مىت ويف الباب الثالث :فصل
استعلت  فإذا نبتت ، وهي أدق الزراريع كلها،فدانه  ألقاها رجل يف،السماء حببة خردل

   .)٢()يف أغصاا طري السماء ويسكن إليها  حىت يرتل،على مجيع البقول والزراريع

 لكن النذل الذي قاله كان قليل البصارة        ؛هذا الكالم  أن يقول  �حاشى للمسيح   
 فما رأينـا قـط وال   ، يف البالد البعيدةرآهورأينا من  ،)٣( وقد رأينا نبات اخلردل،الفالحةو

 ومثل هذه املساحمات ال تقع لنيب أصـالً  ،يقف عليه طائر ئاً منه ميكن أنأخربنا من رأى شي
  .تعاىلفكيف هللا 

  

                                           
 .)٢٧ :  ١١(: انظر إجنيل مىت )١(
 .)٣١/٣٢ :  ١٣(: انظر إجنيل مىت )٢(
صليبيات، يوجد بريا ىف احلقول وعلى حواف الطرق وشواطئ األار، الساق منتـصبة،              نبات حويل من فصيلة ال     )٣(

واألوراق معنقة قيثارية الشكل، واألزهار صفراء عنقودية التجمع، والبذور بنية تقترب من اللون األسود، ذكر احلق                
ِمثْقَالَ حبٍة من خردٍل فَتكُن ِفي صخرٍة أَو ِفي يا بني ِإنها ِإن تك ﴿: سبحانه وتعاىل اخلردل يف سورة لقمان حيث قال    

          ِبريخ لَِطيف ِإنَّ اللَّه ا اللَّهأِْت ِبهِض يِفي الْأَر اِت أَواوموكذلك ذكره جل وعال كمعيار للدقة يف        ]١٦: اآلية[ ﴾الس ،
واِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة فَلَا تظْلَم نفْس شيئاً وِإن كَـانَ           ونضع الْم ﴿: املوازين الربانية حيث قال يف سـورة األنبياء      

اِسِبنيا حكَفَى ِبنا وا ِبهنيٍل أَتدرخ نٍة مب٤٧: اآلية[ ﴾ِمثْقَالَ ح.[   
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 وجعل يوصـي    ،رجع إىل بالده  ( � الباب املذكور أن املسيح    ويف آخر  :فصل
 ؟ وهذه القدرة  ، من أين أويت هذه العلوم     :وكانوا يقولون  ،مجاعتهم بوصايا يعجبون منها   
 أما ،وأخواته ، ويهوذا، ومشعون، ويوسف،وإخوته يعقوب ،ميأما هذا ابن احلداد وأمه مر

 لـيس   : فقال هلم يـسوع    .وكانوا يشكون فيه  ؟  ..هؤالء كلهم عندنا فمن أين أويت هذا      
وكفرهم مل يطلـع يف ذلـك املوضـع      ولتشككهم.يعدم النيب حرمته إال يف بيته وبلده

   )١()عجايب كثرية

 إن زوج األم يسمى يف : فإن قالوا،وأخوات أنه كان له والد وإخوة : ثالث طوامفيه
وخـال أو    آلله معبود أم    نربأ إىل اهللا تعاىل مما يقول هؤالء الكفرة أن يكون          : قلنا ،اللغة أباً 
 أن هللا ربيباً هـو      هذا وتباً لعقول يدخل فيها      ، أو ابن خالة أو ربيب أو أخ أو أخت         ،خالة

 ألن يوحنا ،األناجيل أم إخوته يف اإلميان ب وليس ميكنهم أن يقولوا إمنا أراد كتا،زوج أمه
   )٣() إخوته ال يؤمنون بهوكان(:  وقال أيضاً)٢()إخوته وتالميذه معه( :قال

 وهذه ،آية مل يكن يقوى يف ذلك املكان على �  إقرارهم بأن املسيح:و الثانية
   . إلهليست صفة 

، فإما أن  ينكروملدة احلداد مسعهم ينسبونه إىل وال � أن املسيحب إقرارهم :والثالثة
  .    صفة سوء وتلبيس يف الدينيكون حقا فيلزم خالف قوهلم، وإما أن يكون باطال، فهذه

  

  

  

                                           
 .)٥٤/٥٨ :  ١٣(: انظر إجنيل مىت )١(
 .)١٢ :  ٢(  : انظر إجنيل يوحنا )٢(
 .)٥ :  ٧(: ل يوحناانظر إجني )٣(
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إليك أبرأ ( :ه أن املسيح قال لباطر: ويف الباب السادس عشر من إجنيل مىت:فصل
للته أح  وكل ما، فكل ما حرمته يف األرض يكون حمرماً يف السموات،مبفاتيح السموات

   )١()على األرض يكون حالالً يف السموات

 : متصالً بالكالم املذكور: نفسههقال لباطر وبعد هذا الكالم بأربعة أسطر أن املسيح
   .)٢() وإمنا تدري مرضاة اآلدميني،مبرضاة اهللا  وال تعارضين فإنك جاهل،اتبعين يا خمالف(

 )٣(لُّتي( :لتالميذه قال �  أن املسيح:ويف الباب السابع عشر من إجنيل مىت :فصل
   )٤()حزناً شديداً  يف الثالث يعين نفسه فحزنواابن اإلنسان يف أيدي الناس ويقتل وحيىي

ابن  إن( :قال لتالميذه �  أن املسيح:ويف أول الباب الثامن من إجنيل مارقش
  . )٥() فإذا قتل يقوم يف اليوم الثالث،يقتلونهو ،ناسبه يف أيدي ال لُّتياإلنسان 

 .طوام الكذب  يف هذه الفصل ثالث كذبات من.وإم مل يفهموا مراده ذا الكالم
 ومجيع األناجيل متفقـة عنـد   ،أخرب أنه يقتل �  اتفاق األناجيل على أن املسيح   :إحداها

 إال أن يف بعضها أنـه  ، ومل يقتل أصالً،اخلشبة حتف أنفه ذكرهم لصلبه على أنه مات على
 ويف هـذا إثبـات   . فخرج من الطعنة دم وماء،يف جنبه حد الشرط برمحطعنه بعد موته أ

  . � )٦(الكذب على املسيح

األناجيل على   مث اتفقت، واتفاقهم على أنه مل يقتلاتفاقهم على أنه يقتل،: والثانية
  . أنه مل حيىي وال قام إال يف الليلة الثانية

                                           
 .)١٩ :  ١٦(: انظر إجنيل مىت )١(
 .)٢٣ :  ١٦(: انظر إجنيل مىت )٢(
هكذا جاءت هذه اللفظة يف نسخة األناجيل اليت حبوزة القرويني، وأما الصيغة اليت يف النسخ احلالية كمـا عنـد                     )٣(

 .)٢٢/٢٣ :  ١٧(: إجنيل مىت) تلُونه، ويف اليوِم الثَّاِلِث يقومِإنَّ ابن اِإلنساِن سيسلَم ِإىل أَيدي الناس، فيق: (الكاثوليك
 .)٢٢/٢٣ :  ١٧(: انظر إجنيل مىت )٤(
 .)٣١ :  ٩(: انظر إجنيل مرقس )٥(
 . يف األصل للمسيح )٦(
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ا حزنا شديدا، وإخبار مارقش أم إخبار مىت أم فهموا مراده لقوله حزنو: والثالثة
  . وهذا تكاذب فاحش،مل يفهموا مراده

لـئن  ( :قال لتالميذه �  أن املسيح:مىت ويف الباب السابع عشر من إجنيل :فصل
 وال يتعاصى ،ارحل من هنا فريحل  لتقولن للجبل،كان لكم إميان على قدر حبة اخلردل

 وأن املـسيح    ،إبراء رجل به جـن    جزوا عن    وقبله متصالً به أن تالميذه ع      )١()عليكم شيء 
   .)٢()قال لتشككم مل عجزنا عن برئه (:  أبراه، وأن تالميذه قالوا له�

  من أن يكونوا مؤمنني باملـسيح ،بعدهم إىل اليوم لو التالميذ مث هؤالء األشقياءخيال 
 وما منـهم  ،الكذب  وحاشى له من، الفصلافقد كذب املسيح فيما وعدهم يف هذ، �
غـري  أو   ؟ فكيف على قلع جبل وإلقائه يف البحـر        ، له ورقة  )٣( أن تأمتر   على د قط قدر  أح

وال أن  ، وال جيوز أن يصدق كـافر ، وال خري يف كافر، فهم بإقرارهم هذا كفار،مؤمنني به
خـردل   يف قلوبكم مقدار حبةأ :هلم من أن جييبوا إذا سألناهم   والبد ،يؤخذ الدين عن كافر   

   ؟ أم ال� تؤمنون باملسيح و؟من إميان أم ال

 ، وإن قالوا ليس يف قلوبنا قدر حبة خردل من إميان، كذب املسيحقدفإن قالوا نعم ف
    .  قلنا صدقتم واهللا حقاً،مؤمنون به وال حنن

  

  

  

  

                                           
 .)٢٠ : ١٧(: انظر إجنيل مىت )١(
 .)١٩/٢٠ : ١٧(: انظر إجنيل مىت )٢(
 .يف األصل تأتز )٣(
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إن أساء إليـك    (:  قال هلم  � أن املسيح    : ويف الباب الثامن من إجنيل مىت      :فصل
 وإن مل يـسمع  ، فإن مسع منك فقد رحبتـه   ،ك وبينه فيما بين  املؤمن فعاقبه وحدك  أخوك    

 فإن مل يـسمع  ،شاهدين لكيما تثبت كل كلمة بشهادة فخذ إىل نفسك رجالً أو رجلني
  .)١()سمع اجلماعة فليكن عندك مبرتلة اوسي واملستخرجي  ملعلم خبربه اجلماعة فإنأف

 يا سيدي فـإن  :ه ل وقاله إليه باطرذلك تداىن وعند( : بأسطار قال ذلك مث بعد
 لست أقول لك سـبعاً ولكـن   :له يسوع  فقال؟أساء إيل أخي أتأمرين أن أغفر له سبعاً

   .)٢()سبعني يف سبعة

 ،كاشف بـين إسـرائيل  ( � املسيح  أن: ويف الباب الثالث من إجنيل مىت:فصل
كيف ف : فقال هلم.داود  هو ابن: قالوا؟وابن من هو ����  ما تقولون يف املسيح:)٣(وقال

حىت أجعل من أعدائك   اقعد على مييين:يإهل قال اهللا تباً حيث كإهليسميه داود بالروح 
منهم أحد علـى    فلم يقدر؟اً كيف هو ولدهإهل فإن كان داود يدعوه .كرسياً لقدميك

  .)٤()مراجعته

 والعجـب أن  ،املنكر حقـاً  �أنكر   ولقد،� هذا هو احلق من قول املسيح 
 وهـم يـسمونه يف      ، إىل أتباعه ال خيتلفون يف االحتجاج ذا الفصل        هؤالء األنذال املنتمني  
   .فاعجبوااألناجيل بأنه ابن داود 

  

  

  

                                           
 .)١٥/١٧ : ١٨( : انظر إجنيل مىت )١(
 .)٢١/٢٢ : ١٨(: انظر إجنيل مىت )٢(
 ).وقالوا(يف األصل  )٣(
 .)٤١/٤٦ :  ٢٢(: انظر إجنيل مىت )٤(



pb›Ôbå¾a@ðñÐ@óÜb�Š@ @    ٦٦  

 وال تنتسبوا ،أنتم إخوان( :قال لتالميذه � املذكور أن املسيح  ويف الباب:فصل
  .)١()السماوي واحد  فإن أباكم،إىل أب على األرض

ـ  ف ، التالميذ )٢(تعاىل هو أبو   ن اهللا  إخباره أ  : إحدامها : فضيحتان عظيمتان  ه في راهم ن
 تعاىل اهللا عـن     ؟اهللا دون تالميذه    النصارى بأن يقولوا أنه ابن     ه فلم خص  ،مثله سواء بسواء  

 .همكفر

واألناجيـل يطلقـون      والنصارى . األرض على  ال تنتسبوا إىل أب    :واألخرى قوله  
 فقد أقروا    وغريها يوسف نااي ويهوذا ويعقوب اب   بد س اا ويعقوب ويوحنا ابن   نمشعون بن يو  

   .بثبام على معصية املسيح

 ،ون كـذابون حسيقوم مـسي ( :الباب احلادي عشر من إجنيل مارقش  ويف:فصل
    . )٣()باآليات والبدائع ليخدعوا إن أمكن أيضاً املختارين  ويأتون،وأنبياء كذابون

ينـذر   دق فيما وأمكن أن يكذب النيب الصا،إذا جاز أن يأيت نيب كاذب باملعجزات
فما  ،ةتورااليف  كما ذكر أم قالوا به   ، وأمكن أن يعمل السحرة مثل شيء من آيات نيب         ،به

 ، إمنا كانوا سحرة وكاذبني،وسائر أنبيائهم �  واملسيح�يؤمنهم من أن موسى  الذي
 )٥(منـاين   أو ، مكذب بالنبوة مجلة   )٤(شهدنا شهادة احلق أن هذه الفصول من عمل برمهي        

  .)٦(املذكورينمكذب 

                                           
 .)٩ : ٢٣( : انظر إجنيل مىت )١(
 .  يف األصل أب )٢(
 .)٢٢ : ١٣(: انظر إجنيل مرقس )٣(
 طويلة مسرية عرب تشكلت اليت والتقاليد العقائد من جمموعة ،وهي اهلند أهل معظم يعتنقها نسبة للديانة الوثنية اليت    )٤(

 القانونية املبادئ جانب إىل واخللقية الروحية القيم تضم ديانة إا . احلاضر وقتنا إىل امليالد قبل عشر اخلامس القرن من
 .إله ظاهرة أو عمل ولكل إله منطقة فلكل ا، املتعلقة األعمال حبسب آهلة عدة متخذة والتنظيمية

أتباع ماين بن فاتك احلكيم، ظهر يف بالد الفرس وكان يرى أن العامل مصنوع من أصلني قدميني أحـدمها نـور                      )٥(
 .واآلخر ظلمة وأما أزليان وأما مل يزاال قويني وأما متضادان يف الفعل والتدبري، ومتحازيان يف اخلري

 . أي موسى وعيسى عليهما السالم )٦(
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 السموات( :قال �  أن املسيح:من إجنيل مارقش ويف الباب احلادي عشر :فصل

 أحـد مـا   علم ومن ذلك اليوم وتلك الساعة ال ي    .واألرض تذهب وكالمي ال يبيد أبداً     
  .)١() وال ابن اإلنسان ما عدا األب،وال املالئكة يف السماء بعده

 وإذا كان كـذلك فهمـا اثنـان    ب،األ غري االبنيوجب ضرورة أن   هذا الفصل
 وهذا  حوله، الشرك الذي عليه حيومون هو وهذا.أحدمها جيهل ما ال جيهله اآلخر ؛متغايران

 فصح أن من هو غري اهللا تعاىل فهو خملـوق           ،يكون إهلان أحدمها ناقص     أن ؛ما يبطله العقل  
   .� ختليطهم أو يكذبوا املسيح بطلف ،مربوب

ليلة ه  قال لباطر  �  أن املسيح  :العشرين من إجنيل مىت   و الباب السادس    يف: فصل 
 ال يكون :ه باطر له فقال،لكم ستجحدين هذه الليلة قبل صرخة الديك ثالثاً أقول( :أخذ

   .)٢()القتل هذا ولو بلغت

ال أقول لك   (: لباطرهقال   �  أن املسيح  : من إجنيل يوحنا    عشر احلاديويف الباب   
  .)٣()يصرخ الديك حىت جتحدين ثالثا

 الغالم واألمة والقوم الذين كانوا يصطلون علـى         زهمي ذإ ، مث وصفوا أنه هكذا فعل    
 ،)٤()قبل أن يصرخ الديك مرتني جتحدين ثالث مرات( :له  أنه قال : وقال مارقش.النار

 أنت مـن  :قالت له )٥(الكوهن  فإن خادم.ليلتئٍذ  أنه فعل،هوهكذا وصف مارقش عن باطر
 هذا مـن أولئـك    :لواقفني هنالك ل  اخلادم ت صرخ الديك مث قال    أصحاب يسوع فجحد مث   

 مث صـرخ    ،منهم فجحد ثالثة أيـضاً     إنك   حقاًو : مث قال له الواقفون هنالك     ،فجحد ثانية 
 � ربه أو نبيا أو كـذب املـسيح          كذب  إذ ال بد أن يكون مىت كذب بل كفر        .الديك

  . عصمه اهللا من ذلك
                                           

 .)٣١/٣٢ : ١٣( :انظر إجنيل مرقس )١(
 .)٣٤ :  ٢٦(: انظر إجنيل مىت )٢(
 .)٣٨ :  ١٣(: انظر إجنيل يوحنا )٣(
 .)٣٠ :  ١٤(: انظر إجنيل مرقس )٤(
 . وفق طقوس ومالبس خاصةلتقدمي الذبائح لتأدية اخلدمات الكهنوتية والشخص املخصصو هو خادم دين )٥(
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أن دخول اجلمل ( :قال لتالميذه �ن املسيح  أ:من إجنيل مارقش  يف الثامن:فصل
  .)١()أيسر من دخول املثري يف ملكوت اهللا يف سم اخلياط

 أغنيـاء   أتباعـه  ويف   ،ال يدخل اجلنة أبـداً      هذا قطع من كالمه بأن كل غين فإنه       
 ،)٣( والقسيـسني  )٢(ومنعه من األسـاقفة     وما رأينا قط أمة أحرص على مجع املال        ،ونكثري

 ال يدخلون إهلهمموجب كالم   فعلى. وكل وقت، بلدو ، و كنيسة،)٤(كل ديروالرهبان يف 
    .وأنا على ذلكم من الشاهدين هذا واهللا حقو ،اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط

املعلم  أيها ���� رجالً قال للمسيح أن( : ويف الباب الثامن من إجنيل مارقش:فصل
  .)٥()حل اهللا هو الصاحل وحده مل تقول يل صا:����  فقال له املسيح،الصاحل

فناقضوا  )٦()أنا الراعي الصاحل  ( :قال �  أن املسيح  :إجنيل يوحنا  ويف التاسع من  
  .كما ترى

  

  

  

  
                                           

 .)٢٥ :  ١٠(: انظر إجنيل مرقس )١(
ويعترب من رؤوس   ) مشرف(اليت معناها   ) أبسكوبوس(كلمة عربية مقتبسة عن اللفظ اليوناين        وهي   فأسقُمفردها   )٢(

 .النصارى يف الدين وعلمائهم، ورتبته فوق رتبة القسيس ويكون نائبا للبطرك
  . لشماسرئيس النصارى يف العلم واملفيت يف الدين واملقيم للصلوات، وهو اآلن يف مرتبة بني األسقف وا: القسيس )٣(
الدير هو املبىن املخصص لسكىن الرهبان والراهبات الذين يتفرغون للعبادة وينقطعون عن الدنيا وأشغاهلا ويعتزلون                )٤(

  . أهلها
 .)١٧/١٨ : ١٠(: انظر إجنيل مرقس )٥(
 .)١١ : ١٠(: انظر إجنيل يوحنا )٦(
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وصف األشياء اليت كملت فينـا   أن نفراً قبلنا راموا( : ويف أول إجنيل لوقا:فصل
 آثارهم  اأن أقفو احلديث فرأيت     وكانوا محلة  ،كالذي دلنا عليه معشر الذين عاينوا األمر      

 ،حق الكالم الذي علمته     ألن تفهم  يلفوت  وأكتبه لك أيها الكرمي    ،يددمن أوله على التج   
  . كما ترى بنص لوقا  هذا يبني أن األناجيل تواريخ مؤلفة)١() وأنت به ماهر،واطلعت عليه

من قال شـيئاً  ( :قال � أن املسيح : ويف الباب الثاين عشر من إجنيل لوقا:فصل
  .)٢() ومن سب روح القدس ال يغفر له.ن اإلنسان يغفر لهيف اب

عندهم، وهو عنـدهم روح      هو املسيح ن ابن اإلنسان    فإ ، لقوهلم كاف  هذا إبطال 
  . متغايرشيئانونص املسيح ها هنا يبني أما القدس، 

فلما بلغوا إىل املوضع الذي يدعي      ( :لوقا  ويف الباب املويف عشرين من إجنيل      :فصل
 يـا  : فقال يسوع.مشالهعن ني عن ميينه وبثالعا  وصلبوا معه السارقني،لبوه فيهاألجرد ص

  .)٣()يدرون فعلهم  وال،ه ألم جيهلون ما يصنعون، اغفر هلم،أبتاه

 أن يقول   قلنا فينبغي  ، دعا نفسه   قالوا  وإن ،آخر اًإله يدعوا إهل  : حدمها شنعتان أ  ه في
 فأين كان عـن هـذه   ،شاء  يغفر ذنوب منجنيل بأنه وهم يصرحون يف اإل،مقد غفرت هل

   .الصفة إذ دعا إهلاً غريه

 ليس يف اخلزي أكثر مـن  :قلنا . ال: فإن قالوا؟أم ال  أن يقال أجيبت دعوته:والثانية
 يف سـبكم    ظـاملون نكم وأسالفكم    فإ : نعم قلنا هلم   :وإن قالوا  ؟له إله يدعو فال يستجاب   
  . وقد عزهماليهود الذين صلبوه

  

                                           
 ).١:١/٤: (انظر إجنيل لوقا )١(
 .)١٠ : ١٢(: انظر إجنيل لوقا )٢(
 .)٣٣/٣٤ :  ٢٣(: انظر إجنيل لوقا )٣(
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 كل ؛ يا أيب:أنه قبل أخذه سجد ودعا وقال( :ولوقا  إجنيل مىت ومارقشويف :فصل
  .)١()ال أسأل إراديت لكن إرادتك  لكن، الكأسا فاعفين من هذ،شيء عندك ممكن

فأطال صالته حىت سال     له  له ملك السيد معزيا    ءىفترا( : زاد لوقا يف إجنيله قال    
 . )٢()نسكب يف األرض وتساقطت نقط كتساقط نقط الدم إذا ا،العرق منه

 إهلـي إهلـي مل      :أنه صاح بأعلى صوته وهو مـصلوب      ( :ويف إجنيل مىت ومارقش   
  .)٣()نفسه  مث فاضت؟أسلمتين

اإللـه يف أن    وهل يدعو؟ وهل حيتاج اإلله إىل ملك يعزيه؟ فيا للناس أهذه صفة إله
 أيف ،يسلمه إلـه  ه وإل،عرق من صعوبة احلال إذا أيقن باملوتي وإله ،يصرف عنه كأس املنية
  ؟احلمق شيء يفوق هذا

 أنتم تقولون يف هذا فعـل       : قلنا .الناسوتية  إمنا هذا كله خرب عن الطبيعة      : فإن قالوا 
 ناسوتية والهوتية وعند اليعقوبيـة مـنكم        :طبيعتان  واملسيح عندكم  ، وقال املسيح  ،املسيح

ان احلق على أصلكم أن      وإمنا ك  ،احتد بالناسوت   أن الالهوت  :قولي وكلكم   ،طبيعة واحدة 
 ويف  ، كل حال قد كذبتم وسـخفتم      فعلى.  فعل نصف املسيح وقال نصف املسيح      :تقولوا

  .هذا كفاية ملن عقل

   

  

  

  

                                           
 .)٤٢ : ٢٢(: ، ولوقا)٣٦ : ١٤(: ، ومرقس)٣٩ : ٢٦(: انظر إجنيل مىت )١(
 . )٤٣/٤٤ : ٢٢(: انظر إجنيل لوقا )٢(
 .)٣٤ : ١٥(:  ، وإجنيل مرقس)٤٦ : ٢٧(: انظر إجنيل مىت )٣(
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 ، وأمتها رعونة  ، وأشدها تناقضاً  ،أعظم األناجيل كفراً    وهو : ويف إجنيل يوحنا   :فصل
 ا  ،واهللا كان الكلمة   ، والكلمة كانت عند اهللا    ،الكلمة يف البدء كانت  ( :فأول كلمة فيه  
  .)١()فالذي خلق فهو حياة فيهاء، شي  ومن دوا مل خيلق،خلقت األشياء

 كيف !؟ امللعون هو وقائلهالكالم  وأمت تناقضاً من هذا، فهل مسع بأعظم سخفاً
  . فاهللا إذاً كان عند نفسه؟ وعند اهللا؟تكون الكلمة هي اهللا

ى هذا حياة اهللا خملوقة فروح القدس على         فعل .الذي خلق هو حياة فيها      مث قوله أن  
 ألن روح القدس عند مجيعهم هو حياة اهللا وهذا خالف قول            ، خملوق عيارهذا ال  نص كالم 

وهذا هـدم   ،ألن احلياة اليت يف الكلمة خملوقة بنص كالم يوحنا هو الكلمة ،مجيع النصارى
 ،والكلمة هي اهللا ، خملوقة مث أطم من هذا كله إذ كانت حياة الكلمة.مللة النصارى من قرب

  . مث اعجبوافاعجبوا .فاهللا حامل ألعراض خملوقة فيه

 مع قوله الكلمة    )٢()والكلمة كانت بشراً  (إن شاء اهللا      كما نذكر   وبعد هذا الفصل  
   .بشر على نص كالم هذا النذل يوحنا عليه من اهللا اللعائن املتواترة  فاهللا،هي اهللا

 ومل  ، وبه خلقت الدنيا   ،الدنيا فإنه كان يف  ( : فقال املسيح  وبعد ذلك ذكر   : فصل
 لـئن   !؟ هذا من احلمق املزور كيف يكون يف الدنيا وبه خلقت الدنيا           .)٣()يعرفه أهل الدنيا  
 خلقت الدنيا   ، وإمنا هو آلة من اآلالت     ،اً وال خالقها   وإال فال يكون إهل    ،لقااخلكان إهلاً فهو    

به خلقت الدنيا مع الكـذب      : اقوله هاهن  ذاتمع ه جي، وكيف   خيلق بآلة   وحاشى هللا أن   ،به
 وإن مل أعمل ،)٤( وأيب خيلق،أنا أخلق( :من أنه قال بزعمهم � املسيح فونه إىلضيالذي ي

  .حاشى هللا أن يقول نيب هذا. )٥()كما يعمل أيب فال تصدقوين

                                           
 .)١/٤ :  ١(: انظر إجنيل يوحنا )١(
 .)١٤:   ١(: انظر إجنيل يوحنا )٢(
 .)١٠ :  ١(: انظر إجنيل يوحنا )٣(
 .)١٧ :  ٥(: انظر إجنيل يوحنا )٤(
 .)٣٧ : ١٠(: انظر إجنيل يوحنا )٥(
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 وآمن بامسه أعطاهم سلطاناً أن يكونوا       ،فمن يقبله منهم  ( :قال وبعد ذلك  :فصل
 وال باءة ،الذين مل يتوالدوا من دم وال من شهوة اللحم ، بامسهاملؤمنون  أولئك،والد اهللاأ

 ، وسـكنت فينـا    ، والكلمة كانت بشراً   ،فالتحمت الكلمة  ،رجل لكن توالدوا من اهللا    
  .)١()كعظمة ولد اهللا ورأينا عظمتها

العافية  أل اهللا نس، يف هذا الفصل من الكفر ما لو ادمت اجلبال منه لكان غري نكري
   .أيها الناس

 الـذي   الفردما عدا ما وصف عنه الولد مل يره أحد قطاهللا  إن( : مث قال إثر هذا
 وسـكنت   ، حلمـاً  ت وصار ، وأا التحمت  ، الكلمة هي اهللا   :قد قال  )٢()هو يف حجر أبيه   

  عنهما وصف  أحد إال فكيف مل يره. صار حلماً وسكن فيهم:على قوهلم  تعاىل فاهللا،فيهم

   . ويلزم االثنينية أيضا؟الولد الفرد

 هذا  :ويوماً آخر رأى حيىي املسيح مقبالً فقال      ( : وبعده يف الباب نفسه قال     :فصل
  .)٤() اهللا)٣(خروف

بأن هذا سـليل     شهدت( :املسيح وبعده بيسري أن حيىي بن زكريا قال عن          :فصل 
عليهم الـسالم    فا باهللا تعاىل ورسله    فما مسعنا بأعظم سخ    ، اللهم العن هؤالء األنتان    )٥()اهللا

  .منهم

   

  

                                           
 .)١٢/١٤ : ١(: انظر إجنيل يوحنا )١(
 .)١٨ : ١(: انظر إجنيل يوحنا )٢(
 ).  املؤلف(اخلروف سليل الكبش والنعجة  )٣(
 .)٢٩ : ١(: انظر إجنيل يوحنا )٤(
 .)٣٤ :  ١(:  إجنيل يوحناانظر )٥(
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قد رضي ( :املسيح قال عن � أن حيىي : ويف الباب الثالث من إجنيل يوحنا:فصل
  .)١() إليه جبميع األشياءئ وبر،األب عن الولد

وهلذا كانت اليهود تريد قتله ألنه ليس ( :يوحنا أيضاً  ويف الباب اخلامس من إجنيل
   )٣() نفسه به)٢(لكنه كان يدعي اهللا أباً ويسوي ،لسبت فقطكان يفسخ عليهم سنة ا

حييـي    ويقيمهم كذلك املوتىاألب كما حييي( :قال � املسيح أن وبعده بيسري
 . )٤()سليله احلكم إىلب برئ وما حيكم األب على أحد ألنه ،االبن من وافقه

 كيف ينطلق )٥(]إال باهللا[قوة  وال حول وال ،هذه الطامة أنست كل طامة سلفت

 ألنـه   ،أحد لسان أحد ذا الكفر الفاحش من أن اهللا تعاىل قد اعتزل احلكم فال حيكم على              
فعل امللوك إذا     حاشى هللا من هذا إمنا عهدنا هذا من        ، باحلكم وجبميع األشياء إىل ولده     ئبر

نازعهم ألوالدهم لئال ي    وترتيب األمر  ، ولذام ،راحامب وأرادوا االنفراد    ، وضعفوا ،شاخوا
 مـا   ، هذا كفر  .يف الباطن فال    وأما . فحينئذ يسلمون األمر إليهم يف الظاهر      . بعدهم اءاألمر

 واحلمد هللا على عظـيم  ،لعنه اهللا  قدرنا أحداً ينطلق به لسانه حىت مسعناه من قبل هذا الكافر          
   .نعمته علينا كثرياً

فكمـا  ( :ح قـال   أن املسي  :اخلامس من إجنيل يوحنا     وبعده بيسري يف الباب    :فصل
 وأعطـاه  ،االحتواء على احلياة يف ذاتـه   كذلك ملك ولده،احتوى األب احلياة يف ذاته

 هل مسع .)٦()لألب ألنه ابن اإلنسان  كما هي، وملكه احلكومة والسلطان واحلياة،سلطاناً
  . االثنينية أيضاوهذا كله يوجب يفهم منه أنه ساواه اهللا بنفسه  إذهقط بأسخف من

                                           
 .)٣٥ : ٣(: انظر إجنيل يوحنا )١(
 .يف املخطوط ويسر يف نفسه )٢(
 .)١٨ : ٥(: انظر إجنيل يوحنا )٣(
 .)٢١/٢٢ : ٥(: انظر إجنيل يوحنا )٤(
 . ساقطة من األصل )٥(
 .)٢٦/٢٧ : ٥(: انظر إجنيل يوحنا )٦(
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وال أقوى أن أفعل من     ( :قال � املسيح  أن :ده بيسري يف الباب نفسه    وبع :فصل
أنفـذ إراديت إال إرادة أيب    ألين لـست ؛ وحكمي عدل،مسعأ أحكم مبا  لكين،ذايت شيئاً
 )١()ولكن غريي يشهد يل ، فإن كنت أشهد لنفسي فإن شهاديت غري مقبولة،الذي بعثين

 وأن اهللا ال حيكم بعد على       ،ر من أنه مساو هللا    الكالم مع الذي قبله بأسطا     كيف جيتمع هذا  ف
  .باحلكم كله إىل ولده اربت لكن ،أحد

 مث قال   )إن كنت أشهد لنفسي فشهاديت غري مقبولة      ( :ها هنا   مث عجب آخر قوله   
 فاعجبوا )٢()إن كنت أشهد لنفسي فشهاديت حق( :يوحنا يف آخر الباب السابع من إجنيل

 السادس من إجنيل يوحنا أن مجاعة من تالميـذه ملـا            الباب كذا ذكر يف  هل و .هلذا االختالط 
   .وفارقوه مسعوا هذه األقوال ارتدوا

أنه ملا أطعم اخلمسة آالف إنسان من ( : ويف الباب السادس من إجنيل يوحنا:فصل 
 اجلماعة هذا النيب  ت قال .خبز ز وحوتني وفضل من شبعهم اثنتا عشرة سلة من        اخبأ ةمخس
  .واحدة  القول ولو مرة هذا مثل فيهجب هال قالوا فيا للع)٣()حقاً

 السادس املذكور أنه أتى بكالم كثري ال يعقل من مجلته أنه قال  الباب مث ذكر:فصل 
  تنالوا احلياة الدائمـة  وتشربوا دمه ال، لئن مل تأكلوا حلم ابن اإلنسان:أقول لكم( :هلم

 فلحمـي  ، وأنا أقيمه يوم القيامة، فمن أكل حلمي وشرب دمي ينال احلياة الدائمة  ،فيكم
 فمن أكل حلمي وشرب دمي كـان يف وكنـت           ، ودمي شراب صادق   ،طعم صادق  هو
 هذا كالم شاق ومن أجل ذلـك ارتـد          :قال مجاعة من التالميذ     مث ذكر يوحنا أنه    )٤()فيه

  .مجاعة من التالميذ

                                           
 .)٣٠ : ٥(: انظر إجنيل يوحنا )١(
 . )١٤ : ٨(: يوحناانظر إجنيل  )٢(
 .)١١/١٤ : ٦(: انظر إجنيل يوحنا )٣(
 .)٥٣/٥٦ : ٦(: انظر إجنيل يوحنا )٤(
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زنت فلم بامرأة قد  � أتى املسيح  أنه: ويف الباب السابع من إجنيل يوحنا:فصل
  .)١( وأطلقها،ئاًيوجب عليها شي

  . أو فليشهدوا على أنفسهم باجلورا املسيحوجورخالف هذا فقد   وهم على

أنا ال أحكم علـى     ( :قال � آخر السابع من إجنيل يوحنا أن املسيح        ويف :فصل
 ألين لست وحيداً ولكين أنا وأيب الذي بعثين وقيل يف           ،عدل  وإن حكمت فحكمي   ،أحد

 ويـشهد يل الـذي      ، أؤدي الشهادة عن نفسي    وأنا ،مقبولة  أن شهادة رجلني   :توراتكم
  .)٢()بعثين

 يف الباب الثالث من إجنيـل       ذكرجيتمع هذا الفصل مع الذي        كيف ! ليت شعري 
 باحلكم كلـه إىل ولـده   ئتعاىل ال حيكم بعد على أحد ألنه قد بر  من أن اهللا؟يوحنا أيضاً

  .املسيح

قـال   � عشر من إجنيل يوحنا املـذكور أن املـسيح         ويف الباب احلادي     :فصل
وال يفهـم منـه إال       هذا كـالم ال يعقـل      )٣() وأنا فيكم  ،أيب وأنتم يف   أنا يف ( :لتالميذه

وصـار تعـاىل    ً، ألنه إن كان فيهم بذاته فقد صاروا له مكانـا ،االستخفاف والكفر فقط
وكـل   ،ر يف كل حي وميت وإن كان فيهم بتدبريه فهكذا يدب، صفة احملدثه وهذ،حمدوداً
  .ال فرق وال فضيلة أصالًف . وكل عرض،مجاد

                                           
ولَما أَقَاموهـا ِفـي     . وقَدم ِإلَيِه الْكَتبةُ والْفَريِسيونَ امرأَةً أُمِسكَت ِفي ِزناً       (:  ما يلي  ٣:٨/١١جاء يف إجنيل يوحنا      )١(

وموسى ِفي الناموِس أَوصانا أَنَّ ِمثْلَ هـِذِه         يا معلِّم، هِذِه الْمرأَةُ أُمِسكَت وِهي تزِني ِفي ذَاِت الِْفعِل،         : هقَالُوا لَ   الْوسِط
مجرهِ            . تلَيكُونَ ِبِه عتشا يم مكُونَ لَهي ِلكَي ،وهبرجذَا ِلي؟ قَالُوا هتقُولُ أَناذَا تـفَلُ       . فَمى ِإلَـى أَسنحفَان وعسا يأَمو

من كَانَ ِمنكُم ِبالَ خِطيٍة فَلْيرِمهـا أَوالً        : ولَما استمروا يسأَلُونه انتصب وقَالَ لَهم      .وكَانَ يكْتب ِبِإصِبِعِه علَى اَألرضِ    
وأَما هم فَلَما سِمعوا وكَانت ضماِئرهم تبكِّتهم، خرجوا         .فَلُ وكَانَ يكْتب علَى اَألرضِ    ثُم انحنى أَيضاً ِإلَى أَس     !ِبحجٍر

      وِخ ِإلَى اآلِخِرينيالش ِمن ِدِئنيتباِحداً، ماِحداً فَوطِ      . وساِقفَةٌ ِفي الْوأَةُ ورالْمو هدحو وعسي ِقيبفَلَ. و   وعسي بصتا انم
الَ أَحد، يا   : يا امرأَةُ، أَين هم أُولَِئك الْمشتكُونَ علَيِك؟ أَما دانِك أَحد؟ فَقَالَت          : ولَم ينظُر أَحداً ِسوى الْمرأَِة، قَالَ لَها      

ديس .!وعسا يِك: فَقَالَ لَها أَِدينوالَ أَن .ِبي وضاًاذْهِطِئي أَيخالَ ت(. 
 .)١٦/١٨ : ٨(: انظر إجنيل يوحنا )٢(
 . )٢٠ : ١٤(: انظر إجنيل يوحنا )٣(
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 :قـال  �  أن املسيح  : ويف الباب الثالث عشر من إجنيل يوحنا يف أوله         )١(:فصل 
 )٢() يا أبتاه قد آن الوقت فشرف ولدك لكيما يشرفك ولـدك           :إىل السماء  رافعاً عينيه (

  .)٣()ى األرضأنا شرفتك عل( :قال هللا � وبعده بيسري أن املسيح

 مث مل   ، حىت وصفوه مبساواته هللا تعاىل      تعاىل اهللا  بنبوة همل يقنعوا ل    هذه مصيبة الدهر  
 ، وليس حيكم على أحد    ،اهللا قد انعزل له عن احلكم       إن :يقنعوا مبساواته هللا تعاىل حىت قالوا     

  .مث مل يقنعوا له بالعزلة واخلمول حىت جعلوا املسيح يشرف اهللا تعاىل

مـؤمن   هذا الكالم    يقول واهللا واهللا ما     ؟س هل مسعتم بأعظم من هذا الكفر      للنا  يا
تعاىل سـواهم مـن     فعليهم كل لعنة لعنها اهللابالدين،وما كانوا إال دهرية مستخفني  ،قط

  .الكفرة

 فليـت  )٤() وأنا أحييهـا ،نفسي أنا أميت( : أن املسيح قال: يف إجنيل يوحنا:فصل
   ؟ وهو ميت كيف ميكن أن حييي نفسه!شعري

 ، ومرة هو ابن يوسف، ابن اهللا:بنص أناجيلهم أنه مرة �ومجلة أمرهم يف املسيح 
 ومرة هـو يف  ، خروف اهللا: ومرة هو،ويرزق  خيلقإله ومرة هو ، وابن اإلنسان،وابن داود
 ومرة ال حيكم على     ، ومرة هو علم اهللا وقدرته     ،فيه  وتالميذه ، ومرة يف تالميذه   ،اهللا واهللا فيه  

 ويعطي مفاتيح الـسموات     ، وتواله ، ومرة قد انعزل اهللا له عن امللك       ، وال ينفذ إرادته   ،دأح
 ومرة جيوع ويطلب ما .والتحليل يف السموات واألرض  ويويل أصحابه خطة التحرمي،هلباطر
  وهم قد، هذا كله نص أناجيلهم،ويصلب بني سارقني ، ويعرق من اخلوف ويشرب،يأكل

  .نفون من إله مع اهللاأ وهم ي،معبود فقط إله ذا كله على أنهاقتصروا يف دينهم من ه

                                           
 .هذا الفصل كله مكتوب يف حاشية املخطوط )١(
 .)١ : ١٧(: انظر إجنيل يوحنا )٢(
 .)٤ :  ١٧(: انظر إجنيل يوحنا )٣(
 .)١٧ :  ١٠(: انظر إجنيل يوحنا )٤(
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 ، بل يقعد عن ميني اهللا ، آخر غري اهللا   إله �  وأمانام توجب أن املسيح    ،وأناجيلهم
  .  وحيىي كما حيىي اهللا، وهو خيلق كما خيلق،أكرب منه وأنه

بعض مـا  مت ما كنا بصدده من مناقضات األناجيل وأكاذيبها، واآلن حان أن نذكر      
   . يف كتبهم غري األناجيل من الكذب والكفر

  

  

�����  
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]bà@‹Øˆöbu@À@âéÝ÷b�Š@[  

  

 ومل ،اهللا أوالد اآلن حنـن  :ئيأحبا يا(: الثالث رسائله إحدى يف يوحنا قال :فصل
   .)١()هو كما نراه ألننا ؛له أمثاالً كوننس ظهر إذا أنه نعلم وقد ،كائنون حنن ما بعد يظهر

 الرأس أبيض شيخاً تعاىل اهللا رأى أنه( :واإلعالن الوحي كتاب يف اللعني هذا الوق
 واملالئكـة  ذهـب  مـن  كتاب يف يديه بني يقرأ واملسيح ،الطون من ورجاله ،واللحية
 ،بـدينار  قفيزاً وكذا كذا القمح ،يديه بني قائمة واألسواق ،الرب خروف هذا :يقولون
 قسطاً وكذا كذا الزيت ،بدينار قسطاً وكذا كذا واخلمر ،بدينار قفريا وكذا كذا الشعري
   .ومتاجن ،وعيارة هزل إال هذا فهل. )٢()بدينار

  

  .)٣()اللص كمجيء الرب يأيت يومئذ(: رسائله إحدى يف مشعون وقال :فصل

 وعلـى  ،الكلبني هذين على نةئوم وال به، أوىل هو تشبيهاً ربه شبه لقد !فلعمري

 كـل  مـن  اململوءة الباردة خري، كل من الفارغة رسائلهم يف عيننيالل ابين ويعقوب يهوذا
 إمنـا  واهللا كـأم  ،املسيح سيدنا والد اهللا وفعل ،املسيح ربنا والد اهللا قال: يقولوا ،كفران
  .الوالدات من ووالدة ،األنساب من نسب عن خيربون

  

                                           
 ).٣/٢: ١(: ألوىلانظر رسالة يوحنا ا )١(
 ).١/٦ : ٦: ( انظر سفر يوحنا الالهويت)٢(
 ).٣/١٠: ٢: ( انظر رسالة بطرس الثانية)٣(
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 الـسادس  الباب يف غالزية أهل إىل اليت وهي رسائله إحدى يف بولش وقال :فصل
 قبل أيضاً وقال .)١()كلها التوراة شرائع حيفظ أن يلزمه أنه خينت إنسان لكل نشهد(: منها
  .)٢()ينفعكم ال املسيح فإن اختتنتم إن(: ذلك

 التـوراة  شرايع فإن خمتوناً كان من أما ،دينني ألزمهم قد أنه واعلموا ،هلذا فاعجبوا 
 .التـوراة  شرايع يلزمه وال ينفعه فاملسيح خمتون غري كان من وأما .املسيح ينفعه وال تلزمه
 فـإن  صادقاً شبول كان فإن خمتونني، النصارى من بإمجاع كانوا التالميذ وسائر النذل وهو

   كذاب؟ عن دينهم يأخذون فكيف ذلك يف كاذباً كان وإن ينفعهم، ال املسيح

 إىل يـدعو  هو يكون أن أمروه :وباطره ويعقوب يوحنا أن: رسائله إحدى يف وقال
 الدين، إىل الدعاء يف التحقيق طريق غري وهذا .)٣(اخلتان إىل يدعون هم ويكونوا ،اخلتان ترك
  .هلا حقيقة ال مبينة وإضالل حيلة دعوة هي وإمنا

 يكـون  أن يغتـنم  ،اهللا صورة يف كان بينما يسوع أن(: أيضا بولش وقال :فصل
  .)٤()عبد صورة ولبس نفسه أذل هللا مساوياً

 عند تعاىل اهللا مساواة إىل الوصول بعد هل شعري فليت ؟منه بأوحش قط عمس هل 

 اليت املرتلة هذه ذكرنا قد ؟منها أعلى لينال � املسيح فريفضها تبتغي مرتلة األقذار هؤالء
 وتوالمهـا  واحلكـم  امللك عن اعتزل كفرهم عن تعاىل اهللا أن من :إجنيله يف يوحنا وصف
 عقـوالً  العن اللهم. ذلك عن تعاىل شرفه � املسيح إن مث .ءشي بكل إليه وتربأ ،املسيح
  . احلمق هذا فيها جيوز

                                           
 ).٣ : ٥: ( انظر رسالة بولس إىل أهل غالطية)١(
 ).٢ : ٥(: انظر رسالة بولس إىل أهل غالطية )٢(
 ).٩ : ٢(: انظر رسالة بولس إىل أهل غالطية )٣(
 ).٧/ ٦ : ٢(: أهل فيليبانظر رسالة بولس إىل  )٤(



pb›Ôbå¾a@ðñÐ@óÜb�Š@ @    ٨٠  

 مـن  حمرومـاً  أكون أن أمتىن كنت إين(: رسائله بعض يف النذل هذا وقال :فصل
 ويـصري  مناه فيبلغ باملسيح يكفر أن من له املانع وما ؟ضغطه من شعري ليت .)١()املسيح
  .شك بال منه حملروم إنه وواهللا منه؟ حمروماً

 مـن  أكثر الدين يف كاذبة دعوة تبقى ال إنه(: رسائله بعض يف بولش وقال :فصل
 حيتـاج  فما صدق كان فإن .� عمران بن موسى من أصدق عندهم هو )٢()سنة ثالثني
 وإحـدى  مثامنائـة  الـدعوى  هلذه فإن هذا،  سوى � حممد ونبوة ،اإلسالم دين صحة إىل

 يكـذبون  أو احلـق  إىل يرجعوا أن فيلزمهم العاملني، رب هللا واحلمد ،ظاهرة عاما وتسعني
  .بشريهم بولش

 هي :يقولون صورة كنائسهم يف يصوروا أن على )٣(متفقون بأمجعهم أم واعلموا   
 ،بـاطره  وصـورة  مرمي، صورة وأخرى ،� املسيح صورة وأخرى تعاىل، الباري صورة
 يسجدون مث إسرافيل، وصورة لميكائي وصورة ،جربيل وصورة ،والصليب ،بولش وصورة
 احملض، والشرك شك بال األوثان عبادة هو وهذا .تديناً هلا ويصومون عبادة، سجود للصور
 ،نفسها األوثان عباد حجة هذا يف حجتهم و عالنية، يعبدوا مث األوثان عبادة ينكرون وهم
 املسيح بعد يزالوا مل أم واعلموا. بأعياا الصور تلك أصحاب إىل بذلك يتقربون أم وهي
 يومـاً  أربعـني جيج،  احل عيد إثر اآلخر كانون شهر يف يصومون عام مائة من بأزيد �
 من مخسة ذلك أبطل أن إىل ،باملسيح اقتداء اليهود مع الفصح يعيدون مث يفطرون مث متصلة
 تـرون  فكيف،  اليوم عليه هم ما إىل وفصحهم صيامهم ونقلوا ذلك على اجتمعوا البطارقة

 ضـالل  واحلواريون � املسيح عليه ىمض ما بأن وحكمهم ،به أهله ولعب ،الدين هذا

 عالنية وملوكهم أساقفتهم عمل من هي إمنا كلها شرائعهم أن يف أصالً خيتلفون وال ؟وكفر

 أن فكيـف  صفته؟ هذه دين على ساعة يبقى أن على عقل مسكة به من نفس تطيب فهل

                                           
 ).٣ : ٩( : انظر رسالة بولس إىل أهل رومية )١(
 .مل أجده يف رسائل بولس )٢(
 ).مصفقون(يف األصل  )٣(
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 ،نـيب   به أتى مما وال ،تعاىل اهللا عند من ليس أنه بقلبه ويعلم بلسانه يقر دين على اهللا يلقى
  . اخلذالن من باهللا ونعوذ

 فإـا  املعجـزات  من وبولش ومارقش ويوحنا لباطره يدعونه ما كل أن واعلموا
 تنـصر  ومـذ  ،� املسيح رفع مذ قط يكونوا مل األربعة هؤالء ألن موضوعة، أكذوبات

  .مستترين كالزنادقة ،وبنيمضر ،مشردين ،مطلوبني إال بولش

 تسعاً مرة كل بالقضبان، مرات مخس ضربوه اليهود أن نفسه عن بولش ذكر وقد 
 كـانوا  ذلك ومع القتل، خوف قفة يف دمشق سور من وتدىل رجم وأنه جلدة، )١(وثالثني
 بنقـل  إال معجزة تصح أن جيوز وال اهللا، لعنة إىل وقتلوا صلبوا أن إىل اليهود بدين مظاهرين

 مـن  رأوا مما جهاهلم من كثري به اغتر ما وكذلك ظاهراً، ذلك شاهد ممن ،مثلها عن كافة
  . البيوت أبواب عليهم وسمواملط والديارات الصوامع أصحاب ،رهبام اجتهاد عظيم

 عنـد  مما كثرية أجزاء من جزٌء إال العبادة يف االجتهاد من عندهم ليس أن فليعلموا
 أن إىل ـم  األمر يبلغ فإنه أعظم، ذلك من الصابئني عند والذي ،اجتهادهم وشدة املنانية،
   .العبادة يف اجتهاداً ،نفسه عيين ويسمل ،نفسه الواحد خيصي

 إىل تقرباً النار يف أنفسهم حيرقون يزالون ال فإم كله هذا من أكثر اهلند عند والذي
البوعباد ؟اجتهاد من اجتهاد فأين كذلك، اجلبال أعايل من أنفسهم يرمون يزالون  وال)٢(د 

 عقلـوا؟  لو هذا من هذا فأين ،أصالً بشيء الدنيا من يلتبسون وال عراة، إال ميشون ال اهلند
 بـراهني  أوجبتـه  فيمـا  احلق وإمنا متهالك، مقلد سخيف جاهل إال به يتعلل ال هذا وكل

 بصحتها الربهان قام اليت ،الشريعة صاحب به جاء ما على واالقتصار االعتدال يف مث العقول،
  .حياته   يف� اهللا رسول أصحاب عليه جرى ما ذلك ومجاع تعاىل، اهللا عن

                                           
 ).وتلبد جلده ( األصليف )١(
 .أحد معبودات اهلندوس وهو بوذا )٢(
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 ِإلَى أَنصاِري من ﴿:  قال أنه � املسيح عن حكاية تعاىل اهللا قال قيل فإن وبعده 
 فَوق اتبعوك لَِّذينا وجاِعلُ﴿   :أيضا وقال اآلية )١( ﴾ اللِّه أَنصار نحن الْحواِريونَ قَالَ اللِّه

واْ الَِّذينِم ِإلَى كَفَروِة يام٢(﴾  الِْقي(.     

 وال يسمهم، ومل املؤمنني عن تعاىل أخرب وإمنا صدق، ووعد حق، خرب هذا نعم قلنا
 ابنـا  ويعقـوب  ويهوذا ويوحنا وبولش ومىت باطره من الكذب عليه ثبت من أن يف شك

 املوعـودون  وأمـا  وكذباً، كفراً الربوبية له املدعني الكفار نم لكنهم منهم، ليسوا يوسف
 وبنبوته حقاً به املؤمنون املسلمون حنن فهم ،� باملسيح املؤمنون القيامة، يوم إىل بالنصر

  .ذلك عن اهللا تعاىل اهللا ابن أو إله قال أو كذاب، أنه وقال به كفر من ال ورسالته،

 ،كرام أن ينظروا إليها مع اإلغماض عن معايبـها        متت الرسالة واملرجو من األعزاء ال     
 ، واحلمد هللا أوال و آخرا وظاهرا وباطنا       ،فإا كتبت يف األسفار من غري مراجعة إىل األسفار        

 خبـط   ،وصلى اهللا على سيد األنبياء واملرسلني حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني            
  . اهلجرية٨٨١  شهر رمضان املنتظم يف شهور سنة٣مرتبها يف 

  

  

  

  

  

  

                                           
 .٥٢: اآلية_ آل عمران : سورة )١(
 .٥٥: اآلية_ آل عمران : سورة )٢(
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  قائمة املصادر
  

 .رمحت اهللا اهلندي، ت حممد ملكاوي ، دار احلديث: إظهار احلق )١

 .عبد القهار داود عبد اهللا العاين، دار الفرقان. د: اإلستشراق والدراسات اإلسالمية )٢

 .علي عبد الواحد وايف ، ضة مصر. د: األسفار املقدسة  )٣

 . دار املعرفةحممد حسين يوسف،: اإلجنيل املفقود )٤

مسرية عزمي الزين، منشورات املعهد : هيم ماكيب، ترمجة: بولس وحتريف املسيحية )٥
 .الدويل للدراسات اإلنسانية

البطريرك أفتيشيوس سعيد بن البطريق، : التاريخ اموع على التحقيق والتصديق )٦
 .مطبعت اآلباء اليسوعيني

املعروف بابن العربي، دار غريغوريوس بن أهرون امللطي : تاريخ خمتصر الدول )٧
 .الكتب العلمية

 .الشماس منسى القمص، مطبعة اليقظة: تاريخ الكنيسة القبطية )٨

 .سعد بن منصور بن كمونة، دار األنصار: تنقيح األحباث للملل الثالث )٩

موريس بوكاي، ترمجة الشيخ حسن خالد، : التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم )١٠
 .املكتب اإلسالمي

 .لواء أمحد عبد الوهاب، مكتبة وهبة:  تراجم الكتاب املقدساختالفات يف )١١

إبراهيم ثروت حداد، مركز التنوير : اخلطأ والدخيل يف توراة بين إسرائيل )١٢
 .اإلسالمي

 .  حممد فريد وجدي، دار املعرفة: دائرة معارف القرن العشرين  )١٣

 الشرقاوي، حممد عبد اهللا. د): أصول املسيحية اهللينية(دراسات يف امللل والنحل  )١٤
 . جامعة القاهرة–كلية دار العلوم 

 حممد ضياء الرمحن األعظمي، مكتبة: دراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند )١٥
 .الرشد
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علي بن ربن الطربي، ت عادل نويهض،  : �الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب  )١٦
 .دار اآلفاق اجلديدة

 .لتليطلي، عزرا حداد، دار ابن زيدونالريب بنيامني ا:رحلة بن يونة األندلسي )١٧

حسن . د: باروخ سبينوزا، ترمجة وتقدمي: رسالة يف علم الالهوت والسياسة )١٨
 .فؤاد زكريا. د: حنفي، مراجعة

 .حممد الغزايل، دارالقلم: صيحة نذير من دعاة التنصري )١٩

زكريا بن حممد بن حممود القزويين، : عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات )٢٠
 .  األمويةاملكتبة

 .حسين يوسف األطري، مكتبة الزهراء: عقائد النصارى املوحدين )٢١

ل شاتليه، خلصها ونقلها إىل العربية حمب الدين .الغارة على العامل اإلسالمي، ا )٢٢
 .اخلطيب

 . أمحد حجازي السقا، دار األنصار. عالء الدين الباجي، د: على التوراة )٢٣

 . ريبأمحد أمني، دار الكتاب الع: فجر اإلسالم )٢٤

 .عبد ايد مهو، األوائل:الفرق واملذاهب اليهودية منذ البدايات )٢٥

عبد الرمحن : اإلمام ابن حزم الظاهري، حتقيق: الفصل يف امللل واألهواء والنحل )٢٦
 .خليفة، مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده

حممد . د: اإلمام ابن حزم الظاهري، حتقيق: الفصل يف امللل واألهواء والنحل )٢٧
 .عبد الرمحن عمرية، دار اجليل. إبراهيم نصر و د

 .تشستربييت: اإلمام ابن حزم الظاهري، خمطوط: الفصل يف امللل واألهواء والنحل )٢٨

 .حممد بن عبد اهللا الشرقاوي، دار اجليل. د: يف مقارنة األديان حبوث ودراسات )٢٩

 .تأليف جمموعة من األساتذة، القاهرة: قاموس الكتاب املقدس )٣٠

 .دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط: املقدسالكتاب  )٣١

 .لبنان_ بريوت . النسخة الكاثوليكية، دار املشرق: الكتاب املقدس )٣٢

 .عبد الوهاب عبد السالم طويلة، دار السالم: الكتب املقدسة يف ميزان التوثيق )٣٣

 .يوسف نصر اهللا، دار القلم. ترمجة د: الكرت املرصود يف قواعد التلمود )٣٤

 . ابن منظور، دار املعارف:لسان العرب )٣٥
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ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني؟ أبو احلسن علي احلسيين الندوي، دار الغد  )٣٦
 . اجلديد

 .منري البعلبكي، دار العلم للماليني: معجم أعالم املورد )٣٧

 .ياقوت احلموي ، دار صادر بريوت: معجم البلدان )٣٨

 الرضا قره بلوط، أمحد علي: معجم التاريخ التراث اإلسالمي يف مكتبات العامل )٣٩
 .قيصري تركيا/طوران قره بلوط، دار العقبة

 .حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب: حماضرات يف النصرانية )٤٠

عبد احلليم حممود، منشورات . شارل جنيبري، ترمجة د: املسيحية نشأا وتطورها )٤١
 .املكتبة العصرية

 .العريبعبد الرمحن بن خلدون، دار الكتاب : مقدمة ابن خلدون )٤٢

أبو الفضل املسعودي املالكي، : املنتخب اجلليل من ختجيل من حرف اإلجنيل )٤٣
 .رمضان الصفناوي البدري، دار احلديث

مانع بن محاد . د: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة )٤٤
 .اجلهين، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع

 .عبد الوهاب حممد املسريي، دارالشروق: دية والصهيونيةموسوعة اليهود واليهو )٤٥

 .االعتصامكامل سعفان، دار . د: اليهود تارخيا وعقيدة )٤٦

حممد أمحد . د: اليهودي شاول بولس الطرسوسي وأثره يف العقائد النصرانية الوثنية )٤٧
  .ملكاوي، دار اإلسراء للنشر والتوزيع
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  احملتوياتفهرس 
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