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  تمهيد
  لمن هذا الكتاب؟

ولكل مسلم مغرر بـه  . إنه لكل باحث عن الحق من اليهود والنصارى
  .من منصر ، ادعى أن كتابه هو الحق المنزل من عند اهللا

حق أن تتجرد ولو لسـاعة عـن التعصـب    أدعوك أيها الباحث عن ال
األعمى ، وأن تتجرد من كل حكم مسبق بنى على سماع من صـديق أو  

فمن البديهى أن رجل الدين يـدعى  . أب أو رجل دين مهما كانت مكانته
أنه هو األوحد صاحب الدين الحق وما عداه باطل ، سـواء أكـان مـن    

هو الحل؟ الحـل هـو   إذن فما . النصارى أم من اليهود أو من المسلمين
التجرد من الهوى بحثا عن حقائق تؤكد كالمك ، أو حقائق تنفـى كـالم   

فأنت . اآلخرين، دون زيف أو لعب باأللفاظ إحقاقاً للحق، وعمالً آلخرتك
  .فى اآلخرة إما فى النعيم المقيم وإما فى الجحيم

هـو  ما الذي يؤكد لى أن الكتاب الذى أدين به : كثيراً ما يتساءل المرء
حقا كتاب اهللا؟ وكيف يمكن لى أن أفرق بين كتاب اهللا المقـدس وكتـاب   
يدعى آخرون أنه مقدس؟ كيف يتبين لى أن الدين الذى أنتمى إليه هو دين 
اهللا الحق الذى يرتضيه لى أن أسترشد به فى رحلة إيمانية للوصول إلـى  

  يمه؟حب اهللا ورضاه فى الدنيا واآلخرة واإلنتهاء إلى جنات اهللا ونع
تُرى ماذا أفعل لو أن كتابى هذا ليس من عند اهللا؟ : يتساءل المنصفون

تُرى ماذا سيكون مصيرى لو استمرت عبادتى لغير اهللا؟ تُرى مـا هـو   
مصيرى لو تمسكت بكتاب علمتُ أنه ليس من عند اهللا ومع ذلك أتمسـك  

  به وأدعوه مقدساً؟
ن أتأكد من زيف البد أ: ويجيب المنصفون ، أصحاب الحقيقة األحرار

هذا الكتاب ، وهذا يتطلب منى عملية بحـث ودراسـة متأنيـة موثقـة     
إنه يتطلب  منـى قـراءة   . وإنصاف، وليست قراءة وحكم أهوج متسرع

علمية واعية ، وتجرداً للحق أينما كان ، بعيدا عـن التعصـب األعمـى    
وسأتبع كلمـة اهللا ولـو علـى    : والحقيقة تفرض نفسها. والميل والهوى
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ماذا أستفيد من اإلنتماء إلى خزعبالت ، يدعى المنتفعـون مـن   ! بتىرق
  وجودها بأنها هى المنجية؟

وحتى ال يميل بك الهوى عن الحق، فتوجه إلى اهللا الخـالق ، مالـك   
السماوات واألرض ، خالق كل شىء ومليكه أن يهديك لدينه الحق الـذى  

. هديك إلى الحـق يرتضيه لك ، اسأل اهللا بصدق أن يوفقك إلى الهدى وي
قل هذا الدعاء دون أن تضـع فـى   ! إنه هو نعم المولى ونعم المستجيب

فإنه بدون توفيق اهللا وهدايته لن تصل إلى ! ذهنك صورة معينة لهذا اإلله
  .الحق

  : إن األمر يتطلب منك ! أيها الباحث عن الحق
كثرة الدعاء هللا الحق ، الخالق ، المالك بـأن يهـديك للصـواب     -1
  .ريق المستقيموالط
  البعد عن التعصب،وعدم إصدار أحكام مسبقة دون بحث -2
البحث الواعى المتأنى ، الذى يرتكز على فهم ، وربط لألحداث ،  -3

  .وتجرداً للحق
إن اهللا أرسل األنبياء والمصلحين لهدايتنا ، ولنقتدى بهم ، ولوال ذلـك  

هدايتهم، أو التهموا الحتج الناس على ربهم بأنه هو الذى لم يرسل رسالً ل
أنه هو الذى أضلَّهم بأن أرسل إليهم رسالً ضـالين  ) سبحانه وتعالى(اهللا 

  !!كانت هذه أفعالهم ، فاقتدوا بهم
ألن . وكذلك أرسل مع هؤالء الرسل كتاباً يوضح فيـه رسـالته لهـم   

الرسول بطبيعة الحال لن يعيش مع قومه لألبد ، فكان البد من أن يرسل 
، يخبرنا فيه عن أمور سابقة ، لنأخذ العبرة والخبرة منها فـى   كتاباً قيماً

كيفية التعامل مع اهللا ومع األمم األخرى، كذلك البد أن يكون كتاباً يحتوى 
على أوامر اهللا ونواهيه ، كتاباً يبين العقائد السليمة ، ويوضح لنـا كيفيـة   

لقه اهللا، وقدر العبادات والمعامالت بشكل منطقى سليم يقبله العقل، الذى خ
من قبل أن هذا العقل بهذه الكيفية سوف يستسيغ دينـه ، وإال كـان هـو    
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. كتاباً يمجد اهللا تعالى الخالق والمستحق للعبادة وحـده . المذنب) سبحانه(
  وإال فهل من العقل أن ينزل الرب كتاباً يلعن فيه أو يسب فيه؟

على هذه األرض ، ولكن  وما من شك فى وجود دين اهللا وكتابه الحق
يبقي عليك أيها الباحث عن الحق أن تبحث وتُجهد نفسك من أجل سعادتك 

فكم سـتكون سـعادتك أن تعـيش حـراً     . فى الدنيا وفالحك فى اآلخرة
وتتخلص من كل هموم الكذب ، كما عاش أنبياء اهللا وعرف عنهم أنهم ال 

يا معلِّم نَعلَـم َأنَّـك   « :لُوا لَهفَلَما جاءوا قَا14: (يخشون فى اهللا لومة الئم
    لِّـمقِّ تُعـْل بِـالْحالنَّاسِ ب وهجِإلَى و الَ تَنْظُر َألنَّك داِلي بَِأحالَ تُبقٌ وادص

14: 12مرقس ) طَرِيقَ اللَّه  
يسعى الناس ويشـقون فـي   : والعاقل هو الذى يفكر ويكون لسان حاله

ويسعى العقالء إضـافة إلـى ذلـك    . قهم الدنيويةهذه الدنيا لتحصيل أرزا
فلماذا ال أسعى أنا  أيضاً لطلب جنة الخلد التي ال يفنـى  . لتأمين آخرتهم

أهلها وال يتعبون فيها ، والتي فيها ما ال عين رأت وال أذن سـمعت وال  
ما لى ال أسعى لما فيه صالح دنياى وآخرتى؟ فأنا .  خطر على قلب بشر

فما الذى يشغلنى إذن عن الطريق الذى يؤدى . وإما فى النار إما فى الجنة
  .إلى سعادتى األبدية

لكن ذلك ال يغير من . وتكون ثقيلة مرة. قد تصدمك الحقيقة ألول وهلة
فكـم  . كونها حقيقة، يجب التروى والصبر وإعمال العقل قبـل رفضـها  

لدنيا علـى  ستكون حسرتك إذا جئت يوم القيامة وتبين لك أنك كنت في ا
  غير دين اهللا وأنك اآلن من الخاسرين؟ 

فال تكن مطلقاً من الذين لهم أعين وال يبصـرون ، أو لهـم آذان وال   
فهـؤالء هـم   ! يسمعون ، وال تكن من الذين يسمعون الحق وال يتبعـوه 

وال تكن من الذين يعرِضون عن سماع الحق . األموات الذين يعيشون بيننا
  !!يسمعوهوال يريدون للناس أن 

  هل قرأت الكتاب المقدس قراءة متأنية؟! صديقى الباحث عن الحق
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أول ما ينفر منه العقل البشرى السليم فى هذا الكتاب هـو صـورة اهللا   
الواحد األحد، الفرد الصمد، مالك الملك، الخالق، العدل، القوى، المتـين،  

رافع، المعز، المذل، القهار، الجبار، المهيمن، الغنى، المغنى، الخافض، ال
المانع، الحكيم، العليم، الرحمن، الرحيم، العزيز، القدوس، الحى، البـاقى،  

لـذلك  . الوارث، الباعث، األول، اآلخر، وكذلك التناقضات البينـة فيـه  
  : ستكون هذه هى البداية

  :الصفات السلبية التى تنسب للرب فى الكتاب المقدس: أوالً
وبعد ستَّة َأيامٍ َأخَذَ يسـوع بطْـرس   1: (تغيرصفاته غير ثابتة وت -1

يننْفَرِدالٍ ملٍ عبِإلَى ج بِهِم دعصو نَّا َأخَاهوحيو قُوبعي2. و َئتُهيتْ هرتَغَيو
: 17 متـى .) قُدامهم وَأضاء وجهه كَالشَّمسِ وصارتْ ثيابه بيضاء كَالنُّورِ

   29: 9و لوقا  2: 9ومرقس  1-2
ُأسس السموات . فَارتَجت اَألرض وارتَعشَت8ْ: (كما ظهر كتنين ضخم

بغَض تْ، َألنَّهتَجارتْ ودتَع9. ار   ـهفَم ـنم نَارو ،هَأنْف نم خَاند دعص
. سماوات ونَزَل وضباب تَحتَ رِجلَيهطَْأطََأ ال10. جمر اشْتَعلَتْ منْه. َأكَلَتْ
جعَل الظُّلْمـةَ  12. ركب علَى كَروبٍ وطَار، ورِئي علَى َأجنحة الريح11ِ

من الشُّعاعِ قُدامه اشْتَعلَتْ 13. حولَه مظَالَّت، مياهاً متَجمعةً وظَالَم الْغَمامِ
َأرسَل 15. َأرعد الرب من السماوات، والْعلي َأعطَى صوتَه14. رٍجمر نَا

مهجعقاً فََأزرب ،ماماً فَشَتَّتَهه16. س سانْكَشَفَتْ ُأسرِ، وحاقُ الْبمتْ َأعرفَظَه
هرِيحِ َأنْف ةمنَس نم ،برِ الرجز نم كُونَةس7: 22صموئيل الثانى  .)الْم-

16  
   6: 3مالخى ) أنا الرب ال أتغير: (على الرغم من قوله

  الرب المنتقم ال يرحم -2
)19بةُ الرعبوا زه .اِئجه ءنَوو جخْرظٌ يارِ  . غَيُؤوسِ اَألشْـرلَى رع
ثُور20. يم يمقيو رِيجتَّى يح بالر بغَض تَدرالَ يقَلْبِه دـرِ  . قَاصي آخف

  20-19: 23إرمياء ) .اَأليامِ تَفْهمون فَهماً
  الرب كثير الرحمة -3
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)   ـهمحرفَي بِإلَى الـر تُبلْيو هُل اِإلثْمِ َأفْكَارجرو طَرِيقَه يرالشِّر كتْرِلي
انالْغُفْر ركْثي ِإلَى ِإلَهِنَا َألنَّه7: 55اء إشعي.) و  

فَِإذَا تَواضع شَعبِي الَّذين دعي اسمي علَيهِم وصلُّوا وطَلَبوا وجهِي 14(
    مـتَهيخَط ـرَأغْفو اءـمالس نم عمفَِإنِّي َأس يَئةدهِمِ الرقطُر نوا ععجرو

مهضرُِئ َأرُأب14: 7 أخبار الثاني.) و  
)18وه نم  ـهاثيرم ةيقنِ الذَّنْبِ ِلبع حافصو اِإلثْم رغَاف ثْلُكم الَ ! ِإلَه

ْأفَةبِـالر رسي فَِإنَّه هبغَض دفَظُ ِإلَى اَألبحنَا 19. يآثَام وسدنَا يمحري ودعي
ماهخَطَاي يعمرِ جحالْب اقمي َأعف حتُطْر19-18: 7 ميخا.) و  

)8ةمحالر يركَثوحِ وطَوِيُل الر يمحرو نَّانح ب8: 145مزمور .) اَلر  
) همارِكُوا اسب وهدم5احاِلحص بالر َألن . تُـهمحر دمزمـور  ) ِإلَى اَألب
100 :4-5  
  33: 3إرمياء ) الرب ال يذُِّل وال يحزِن بنى اإلنسان(
  18: 1متى ) أما والدة يسوع المسيح فكانت هكذا(: مخلوقالرب  -2
)25 الْخَاِلق ونخْلُوقَ دوا الْمدبعا واتَّقَوبِ وقَّ اِهللا بِالْكَذلُوا حدتَباس ينالَّذ

دِإلَى اَألب كاربم وي ه25: 1رومية .) الَّذ  
)َأةرنِ املُوداً موم نَهَل اُهللا ابسوسِ َأرتَ النَّاملُوداً تَحو4غالطية ) ، م :

4   
فى البدء خلـق  : (على الرغم من النصوص التى تشير أنه هو الخالق

  1: 1تكوين ) اهللا السموات واألرض
) فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسـلم الـروح  : (اإلله الميت -3
حى إلى  وها أنا وكنتُ ميتاًأنا هو األول واآلخر والحى (،  50: 27متى 

  18-17: 1رؤيا يوحنا ) أبد اآلبدين
هل يتفاخر اإلله : ثم فكر!! إنه كان ميتاً: فلك أن تتخيل أن الرب يقول

  الضعيف بموته؟ فمن الذى كان يدير العالم وشئونه أثناء موته؟ وال تـنس
عزيزى المسيحى أن األب واالبن والروح القدس فـى قـانون إيمانـك    
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فهل توقف الرب أثناء موته عن رفـع  . طرفة عينمتحدين وال ينفصلون 
  السماوات بغير عمد؟ هل توقف الرب عن اإلحياء واإلماتة؟ 

. وليس إله معـى . أنا هو. أنا: انظروا اآلن: (هذا على الرغم من قوله
إنـى أرفـع   . سحقتُ وإنى أشفى وليس من يدى مخلِّص. أنا أميت وأحيى

  40-39: 32تثنية ) بدإلى السماء يدى، وأقول حى أنا إلى األ
فيعقـوب رآه وصـارعه   : الرب انسان ويراه البشر وجهاً لوجه -4

َألنِّي نَظَرتُ «: قَاِئالً» فَنيِئيَل«فَدعا يعقُوب اسم الْمكَانِ 30: (وانتصر عليه
   30: 32تكوين ) »اَهللا وجهاً ِلوجه ونُجيتْ نَفْسي

وفيما هم يتكلمون بهذا : (صارى اليومورأى الناس يسوع الذى يؤلهه ن
   36: 24لوقا .) وقف يسوع نفسه فى وسطهم وقال لهم سالم لكم

على الرغم من تأكيد موسى وعيسى عليه السالم أن اهللا ال يمكـن أن  
فكلمكم الرب من وسط النار ، وأنتم سامعون صـوت كـالم ،   : (يره أحد

فـإنكم لـم   . جداً ألنفسكمفاحتفظوا ... .. ولكن لم تروا صورة بل صوتاً 
تثنيـة  ...) تروا صورة ما، يوم كلمكم الرب فى حوريب من وسط النار 

4 :12  ،15  
الَ تَقْـدر َأن تَـرى   «:وقَـالَ 20: (وعندما طلب موسى من اهللا أن يراه

   20: 33خروج ) »وجهِي َألن الِْإنْسان الَ يراني ويعيشُ
  15: 45إشعياء)جب يا إله إسرائيلحقاً أنت إله محت: (وأيضاً

  18: 1يوحنا ) اُهللا لم يره أحد قط: (ويؤكد ذلك المعنى يوحنا قائالً
وبارك اُهللا الْيوم السابِع وقَدسـه َألنَّـه فيـه    3(: الرب يكل ويتعب -5

   3 :2التكوين .) استَراح من جميعِ عمله الَّذي عمَل اُهللا خَاِلقاً
ِإلَه الـدهرِ الـرب    َأما عرفْتَ َأم لَم تَسمع؟28: (على الرغم من قول الكتاب

  28: 40إشعياء ) خَاِلقُ َأطْراف اَألرضِ الَ يكلُّ والَ يعيا
وفي الْغَد لَما خَرجوا مـن بيـت عنْيـا جـاع     12: (الرب مخرب -6
فَلَمـا  . تينٍ من بعيد علَيها ورقٌ وجاء لَعلَّه يجِد فيها شَيئاًفَنَظَر شَجرةَ 13

فَقَـاَل يسـوع   14.جاء ِإلَيها لَم يجِد شَيئاً إالَّ ورقاً َألنَّه لَم يكُن وقْتَ التِّـينِ 
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) وكَـان تَالَميـذُه يسـمعون    .»الَ يْأكُْل َأحد منْك ثَمراً بعد ِإلَى اَألبد«:لَها
   14-12: 11مرقس 

فبأى حق يذهب إلى شجرة تين غير مملوكة له ليأكل منها؟ أال يعد هذا 
من السرقة والتعدى على ممتلكات الغير؟ ومن غيظه يهلك الشجرة فـال  

  أليس هذا تخريباً للبيئة واعتداء على أموال الغير وممتلكاته؟. تُثمر مطلقاً
)11ى وعرالْخَنَازِيرِ ي نم كَبِير يعالِ قَطالْجِب نْدع نَاكه 12كَان  فَطَلَـب

ينينِ قَاِئلاطكُلُّ الشَّي ها«: ِإلَييهخَُل فلْنَا ِإلَى الْخَنَازِيرِ ِلنَدس13. »َأر ملَه نفََأذ
قْتِللْو وعسي .ةُ والنَّجِس احواَألر تجفَخَر    فَعـي الْخَنَـازِيرِ فَانْـدخَلَتْ فد

.) وكَان نَحو َألْفَينِ فَاخْتَنَقَ في الْبحرِ -الْقَطيع من علَى الْجرف ِإلَى الْبحرِ 
  13-11: 5مرقس 

، يزنون مثل داود ) 8: 10يوحنا (كذلك اختار أنبياء لصوص وسراق 
: 11ملـوك األول  (سـليمان  ويعبدون األوثان مثل ) 11صموئيل الثانى (
، أو عندهم عته ومجانين مثل إشعياء الذى قال الكتاب المقـدس  ) 9-10

  ). 5-3: 20إشعياء (عنه أنه مشى عارياً حافياً لمدة ثالث سنوات 
فما الغرض إذن من جعل قدوة الناس وصفوتهم أشر الناس وأسـوأهم  

ابِ هو موحى بِه مـن  كُلُّ الْكت16َ: (خلقاً؟ وكيف يتفق هذا مع قول الكتاب
  ،ي الْبِـري فيبِ الَّذالتَّْأدبِيخِ، ِللتَّقْوِيمِ والتَّويمِ ولِللتَّع عنَاف17اِهللا، و  ِلكَـي

: 3تيموثـاوس الثانيـة   ) .يكُون ِإنْسان اِهللا كَامالً، متََأهباً ِلكُلِّ عملٍ صاِلحٍ
16-17  

احمدوا الـرب  : (تشير إلى كونه صالح على الرغم من النصوص التى
  34: 16أخبار األولى ) ألنه صالح
وَأعطَيتُهم َأيضاً فَراِئض غَير صـاِلحة  25: (الرب يفسد عن عمد -7

، فكيـف سيحاسـبهم وهـو     25:  20حزقيال  )وَأحكَـاماً الَ يحيون بِها
عمل اإللـه إفسـاد    المتسبب فى إفسادهم؟ وما هو عمل الشيطان لو كان

  الناس؟ 
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وفي الصبحِ ِإذْ كَان راجِعاً ِإلَى الْمدينَة جاع 18: (الرب عدو للبيئة -8
فَنَظَر شَجرةَ تينٍ علَى الطَّرِيق وجاء ِإلَيها فَلَم يجِد فيها شَيئاً ِإالَّ ورقـاً  19
فَيبِسـت التِّينَـةُ فـي    . »ثَمر بعد ِإلَى اَألبـد الَ يكُن منْك «: فَقَاَل لَها. فَقَطْ

   19-18: 21متى .) الْحالِ
)3 ا لَهوا كُلَّ ممرحاِليقَ ومع رِباضو باذْه ـلِ  فَاآلنب منْهفُ عالَ تَعو

.) »مـاراً جمـالً وح ، بقَـراً وغَنَمـاً  ، طفْالً ورضـيعاً ، اقْتُْل رجالً وامرَأةً
  3: 15صموئيل األول

. الَ تُشْفقْ َأعيـنُكُم والَ تَعفُـوا   .اعبروا في الْمدينَة وراءه واضرِبوا[(
6اءالنِّسالطِّفَْل وو اءذْرالْعو الشَّابخَ واَلشَّي .الَكاقْتُلُوا ِللْه . نوا مبالَ تَقْرو

الس هلَيانٍ عةُِإنْسم ،نُئوا متَدابي وسقْدوخِ    .»مالِ الشُّـيجُأوا بِــالرتَدفَـاب
تيالْب امَأم ين7 .الَّذمقَاَل لَهـتَ : [ويوا الْبسقَتْلَـى   ، نَج ورـُألوا الـدامو .

  7-5: 9حزقيال  ).فَخَرجوا وقَتَلُوا في الْمدينَة. »اخْرجوا
ضرِب سكَّان تلك المدينَة بِحد السيف وتُحرمها بِكُـلِّ مـا   تَفَضرباً 15(

فيالس دا بِحهاِئمهب عا ميها   16. فهتـاحس ـطسا ِإلى وهتعتكُل َأم عمتَج
 ِإلهِك بلةً ِللرا كَامهتعتكُل َأمينَةَ ودرِقُ بِالنَّارِ المتُحو دِإلى اَألب تَال فَتَكُون

دعنَى ب17-15: 13تثنية .) ال تُب  
. وَأخْرج الشَّعب الَّذين بِها ونَشَرهم بِمنَاشيرِ ونَوارِجِ حديد وفُُؤوس3ٍ(

ونمي عننِ بدِلكُلِّ م داود نَعكَذَا صهو . كُلُّ الشَّـعو داود عجر بِ ِإلَـى  ثُم
يمشَل3: 20أخبار األيام األول ) ُأور  

! يا بِنْتَ بابَِل الْمخْربةَ طُوبى ِلمن يجازِيك جـزاءك الَّـذي جازيتنَـا   8(
   9-8: 137مزامير !) طُوبى ِلمن يمسك َأطْفَالَك ويضرِب بِهِم الصخْرة9َ

. بِـالسيف يسـقُطُون . ها قَد تَمردتْ علَى ِإلَهِهاتُجازى السامرةُ َألن16َّ( 
  16: 13هوشع ) تُحطَّم َأطْفَالُهم والْحوامُل تُشَقُّ

هل تعلم عزيزى المسيحى أن كتابك المقدس هو الكتاب الوحيـد فـى   
الدنيا الذى يأمر بقتل األطفال والشيوخ والنساء وشق بطون الحوامل؟ فهل 

ن التقوى والورع فى شىء؟ هل يندرج هذا تحت اهللا محبـة؟ هـل   هذا م
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. بـارِكُوا الَعنـيكُم  . َأحبوا َأعـداءكُم : (الذى قال هذا هو نفسه الذى قال
ونَكُمدطْريو كُمِإلَي يُئونسي ينلِ الَّذلُّوا َألجصو يكُمضغبنُوا ِإلَى مسمتى ) َأح

5 :44  
كتابك يخالف كل األعراف الدولية ، والقوانين الوضـعية   هل تعلم أن

الرحيمة؟ هل تعلم أن واحد مثل برنارد شو طالب أن يوضع هذا الكتـاب  
. فى خزانة حديدية ال تُفتَح أبداً؟ أى لقد اعتبره كتاباً خطراً على البشـرية 

  فهل ممكن أن يكون البشر أكثر رحمة من اإلله على عبيده؟
بك هو الكتاب الوحيد الذى يأمر باإلبـادة الجماعيـة؟   هل تعلم أن كتا

)21َأةراملٍ وجر نم ينَةدي الْما فوا كُلَّ ممرحخٍ ، وشَيفْلٍ وط نتَّى  -مح
فيالس دبِح يرمالْحو الْغَنَمو قَركُلِّ 24 …. الْب عينَةَ بِالنَّارِ مدقُوا الْمرَأحو

ِإنَّما الْفضةُ والذَّهب وآنيةُ النُّحاسِ والْحديد جعلُوها فـي خزانَـة   . بِهاما 
بالر تي24-21: 6يشوع .) ب  

فَضرب يشُوع كُلَّ َأرضِ الْجبلِ والْجنُوبِ والسهلِ والسفُوحِ وكُـلَّ  40(
.) ِإلَه ِإسـراِئيلَ  حرم كُلَّ نَسمة كَما َأمر الرب بْل، لَم يبق شَارِداً. ملُوكها
  40: 10يشوع 

الَ تُقَاوِموا الشَّر بْل من لَطَمك علَى خَدك اَأليمـنِ  : (فأين هذا من قوله
اتْرك لَـه  ومن َأراد َأن يخَاصمك ويْأخُذَ ثَوبك ف40َ. فَحوْل لَه اآلخَر َأيضاً

من سَألَك 42. ومن سخَّرك ميالً واحداً فَاذْهب معه اثْنَين41ِ. الرداء َأيضاً
هدفَالَ تَر نْكم قْتَرِضي َأن ادَأر نمو هط42-39: 5متى ) .فََأع  

ويشهد التاريخ على جرائم المسيحيين واليهود فى كل حروبهم لليـوم،  
  .واء ضد بعضهما البعض أو ضد المسلمينس
اشْربوا واسـكَروا َأيهـا   .كُلُوا َأيها اَألصحاب: (الرب يأمر بالسكر -9

اءب1: 5نشيد اإلنشاد.) اَألح  
املَُأوا «: قَاَل لَهم يسوع7: (بل حوَل الماء الطيب إلى خمر معتق مسكر

اءم انرلَُأو. »اَألجقُفَما ِإلَى فَو8. همقَاَل لَه وا ِإلَى «: ثُممقَدو تَقُوا اآلناس
فَلَما ذَاقَ رِئيس الْمتَّكَِإ الْماء الْمتَحوَل خَمراً ولَـم  9. فَقَدموا. »رِئيسِ الْمتَّكَِإ
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 يه نَأي نم لَمعي كُنكَانُ -ي ينالَّذ امالْخُد نـوا  لَكملع اءا الْمتَقَواس وا قَد- 
 رِيستَّكَِإ الْعالْم ِئيسا رع10دقَاَل لَهةَ «: وديالْج رالْخَم عضا يانٍ ِإنَّمكُلُّ ِإنْس

ونالد ينَِئذوا فَحركتَى سمالً وـ  . َأو ى َأما َأنْتَ فَقَد َأبقَيتَ الْخَمر الْجيـدةَ ِإلَ
10-7: 1يوحنا .) »اآلن  
.) فَاستَيقَظَ الرب كَنَاِئمٍ كَجبارٍ معيط من الْخَمـرِ 65: (الرب سكِّير -10

   65: 78مزامير 
فلك أن تتخيل أنك تُربى أبناءك وبناتك على عدم شرب الخمر حفاظـاً  
ن على الصحة واألخالق وأمنهم الشخصى ، ثم تُفاجأ بأن الرب نفسه كـا 

  !!يترنح من الخمر ، لدرجة أن تدمع عيناه
 )34 فَتَقُولُـون بشْريْأكُُل وانِ ياِإلنْس ناب اءَأكُـوٌل    : ج ـانذَا ِإنْسـوه

الْخُطَاةو شَّارِينِللْع بحرٍ مخَم يبرش34: 7لوقا .) و  
 على الرغم من وصفه ليوحنا المعمدان بالقداسة ألنه ال يشرب خمـر 
وال مسكر، فهل كان المعمدان أكثر قداسة من الرب؟ وما الـذى سـيعود   

  على الرب من فقد قداسته وترنحه كالسكارى المهزأين؟
ضربةً واحدةً َأيضاً «: ثُم قَاَل الرب ِلموسى1: (الرب كذّاب ولص -11

رصلَى معو نوعرلَى فع بل2. .. َأجسي مف تَكَلَّم  طْلُـبي بِ َأنعِ الشَّعام
كُلُّ رجلٍ من صاحبِه وكُلُّ امرَأة من صـاحبتها َأمتعـةَ فضـة وَأمتعـةَ     

    2-1: 11خروج .) »ذَهبٍ
فهل يكذب إال !! فلك أن تتخيل أن الرب يأمر بالكذب لسرقة المصريين

  الخسيس أو الضعيف قليل الحيلة؟ 
: وَأوصى الرب اِإللَه آدم قَـاِئالً 16: (طان أصدق من الـرب الشي -12

وَأما شَجرةُ معرِفَة الْخَيرِ والشَّر فَـالَ  17من جميعِ شَجرِ الْجنَّة تَْأكُُل َأكْالً «
  17-16: 2تكوين .) »َألنَّك يوم تَْأكُُل منْها موتاً تَموتُتَْأكُْل منْها 

لَن «: فَقَالَت الْحيةُ ِللْمرَأة4: (أما الشيطان المتمثل فى صورة الحية فقال
بلِ اُهللا عاِلم َأنَّه يوم تَْأكُالَنِ منْه تَنْفَتح َأعينُكُمـا وتَكُونَـانِ كَـاِهللا    5! تَموتَا

الشَّرو رنِ الْخَيارِفَي4: 3تكوين .) »ع   
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  .سنة 930هما اهللا ، بل مات آدم عن عمر يناهز وبالفعل لم يميت
والموت الذى قصده الرب هو الموت الحقيقى ، وليس الموت الروحى 

فما معنى الموت . كما يدعى البعض، ألن الموت يعنى التوقف عن الحياة
  الروحى؟ هل ستموت روحه وتستمر حياته؟

ِلهذَا الشَّـعبِ   وُأعطي نعمة21ً: (قال الرب: الرب يأمر بالسرقة -13
ينرِيصونِ الْميِي عف .  ينفَـارِغ ـونضالَ تَم َأنَّكُم ونضا تَمينَمح كُونفَي .

بْل تَطْلُب كُلُّ امرَأة من جارتها ومن نَزِيلَة بيتها َأمتعةَ فضـة وَأمتعـةَ   22
ا عونَهعتَضاباً ويثبٍ وذَهكُمنَاتبو يكُمنلَى ب .ينرِيصالْم ونبلخروج .) »فَتَس

3 :21-22   
طَلَبـوا مـن   . وفَعَل بنُو ِإسراِئيَل بِحسبِ قَولِ موسى35(وكذلك أيضاً 

ِللشَّعبِ وَأعطَى الرب نعمةً 36. الْمصرِيين َأمتعةَ فضة وَأمتعةَ ذَهبٍ وثياباً
موهارتَّى َأعح ينرِيصونِ الْميِي عف . ينـرِيصوا الْملَب12تكـوين  .) فَس :

35-36  
قَد رَأيتُ : فَاسمع ِإذاً كَالَم الرب: [وقَاَل19: (الرب زعيم عصابة -14

فٌ لَديه عن يمينه وعـن  الرب جاِلساً علَى كُرسيه، وكُلُّ جنْد السماء وقُو
ارِهس20. يب؟ : فَقَاَل الرادوتَ جِلْعامي رقُطَ فسيو دعصفَي غْوِي َأخْآبي نم

ثُم خَرج الروح ووقَـفَ َأمـام الـرب    21. فَقَاَل هذَا هكَذَا وقَاَل ذَاك هكَذَا
َأخْرج وَأكُون روح كَـذبٍ  : فَقَاَل22بِماذَا؟ : َألَه الربوس. َأنَا ُأغْوِيه: وقَاَل

اِئهيعِ َأنْبِيمج اهي َأفْوفَقَاَل. ف :رتَقْتَدو تُغْوِيه كَـذَا  . ِإنَّكـْل هافْعو جفَاخْر (.
  22-19: 22ملوك األول 

كذب؟ أنبـى  لك أن تتخيل أن الرب يتآمر مع الشيطان ليهلك نبياً؟ أإله ي
يكذب؟ ومن هذا الروح الذى تعاون معه الرب للتخلص من نبيه أو شعبه؟ 

ألم يخشَ هذا اإلله لو جعل نبيه كذَّاباً ألفقد ثقة عبيـده فـى   . إنه الشيطان
نفسه ، ألنه سيكون هو المتهم األول أمامهم ، ألنه هـو الـذى اختـاره    

هـذا النبـى   واصطفاه؟ وكيف سيخلص الرب نفسه فى اآلخرة إن حاج ه
وقاضاه واتهمه أنه هو الذى ضلله بالتعاون مع الشيطان؟ هـل سـيكذب   
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الرب مرة أخرى وينكر؟ أم يلقيه ظلماً فى ُأتون النار؟ أليس مثـل هـذا   
الهراء يفقد العقالء الثقة فى الرب وفى عدله؟ أليس العقالء منكم يرفضون 

همة التعـاون مـع   هذا الهراء ألن الرب أعز وأقدس من أن تُلصق به ت
الشيطان ليضلل عباده؟ أيجتمع الشيطان مع مالئكة اهللا المختـارين فـى   
حضرة اهللا؟ أيقترب الشيطان من عرش اهللا؟ أال يخشى اهللا؟ وهل تعـاون  
الرب مع الشيطان تصريح للعباد أن يتعاونوا معه؟ أليست صورة الـرب  

يخطط لعمـل  هذه أشبه بصورة زعيم عصابة يجتمع مع رجاله المقربين ل
إجرامى؟ أال يخشى الرب أن يشى بـه الشـيطان ويكشـف مخططاتـه     
الشيطانية لعباده؟ أتصدق أن الرب وكل جنود السماء لم يتمكنوا من حـل  

فمـا هـذا   !! هذه المشكلة وحلها الشيطان؟ يا له بجدير بحكم هذا العـالم 
يموت  الضعف وهذه اإلهانة التى تلحقونها باإلله الذى يتمنى كل منكم أن

  من أجله أو فى سبيله؟
ألنى أنا الـرب  : (الرب ال يغفر ، إله غير رحيم، إله غير عادل -15

إلهك إله غيور أفتقد ذنوب اآلباء فى األبناء فى الجيل الثالث والرابع من 
ال يدخل عمونى وال موابى فى جماعة الرب (؛  5: 20خروج ) مبغضى

تثنيـة  ) ماعة الرب إلى األبدحتى الجيل العاشر ال يدخل منهم أحد فى ج
23 :3  

على الرغم من كثرة النصوص التى تشير إلى رحمة الرب ومعاقبـة  
: وَأنْتُم تَقُولُـون [19: (المذنب ، وتقبل توبة التائب ، وعدم توارث الخطيئة

قّاً وَل حفَع فَقَد نبا االِإثْمِ اَألبِ؟ َأم نم نبُل االمحاذَا الَ يالً ِلمـدـظَ  . عفح
. اَلنَّفْس الَّتي تُخْطُئ هي تَمـوتُ 20. جميع فَراِئضي وعمَل بِها فَحياةً يحيا

بِر الْبار علَيـه  . االبن الَ يحمُل من ِإثْمِ اَألبِ واَألب الَ يحمُل من ِإثْمِ االبنِ
لَييرِ عالشِّر شَرو كُونيكُوني 20-19: 18حزقيال ) .ه  

فقد خطف إلهه ليجربه أربعين يوما : الشيطان أقوى من الخالق -16
ويتنقل به من البرية إلى جبل عال ثم اقتاده إلى الهيكل ثم فارقـه إلـى   

د َأما يسوع فَرجع من اُألردن ممتَلئاً من الروحِ الْقُدسِ وكَان يقْتَـا 1: (حين
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 ةيري الْبوحِ ف2بِالريسلِإب نم برجماً يوي ينعبَأر . لْكي تئاً فْأكُْل شَيي لَمو
ثُم َأصعده ِإبليس ِإلَى جبلٍ عالٍ 5 ………. ولَما تَمتْ جاع َأخيراً. اَأليامِ

ثُم جاء بِـه  9 ……. لَحظَة من الزمانِ وَأراه جميع مماِلك الْمسكُونَة في
قَاَل لَهكَلِ وينَاحِ الْهلَى جع هَأقَامو يمشَلـَل   13 ……: ِإلَى ُأورـا َأكْملَمو

  13-1: 4لوقا .) ِإبليس كُلَّ تَجرِبة فَارقَه ِإلَى حينٍ
أسـره الشـيطان   فلك أن تتخيل أن يكون اإلله ممتلئاً بالروح القدس وي

فكيف يتأكد لك أن الـذى  !! ويوم يتركه ، يتركه إلى حين!! أربعين يوماً
  عاد من األسر هو الرب نفسه وليس الشيطان متجسداً فى صورة يسوع؟

الرب يحلق رأسه وشعر رجليه بمـوس مسـتأجرة ، وينتـف     -17
ْأجرة في عبـرِ النَّهـرِ   في ذَِلك الْيومِ يحلقُ السيد بِموسى مست20َ!: (ذقنه

  20: 7إشعياء ) بِملك َأشُّور الرْأس وشَعر الرجلَينِ وتَنْزِع اللِّحيةَ َأيضاً
فَحزِن الرب َأنَّه عمَل اِإلنْسان في اَألرضِ وتََأسفَ 6: (الرب يندم -18
ي قَلْبِه7. فبو «: فَقَاَل الرحَأم  ي خَلَقْتُـهالَّـذ انضِ اِإلنْساَألر هجو نع :

اءمورِ السطُيو اتاببدو اِئمهب عم اناِإلنْس .  ملْـتُهمزِنْتُ َأنِّـي عَألنِّي ح« (.
   7-6: 6تكوين 

خـروج  .) فَنَدم الرب علَى الشَّر الَّذي قَاَل ِإنَّه يفْعلُه بِشَعبِه14(وأيضاً 
32 :14   

صـموئيل  األول   ) والرب نَدم َألنَّه ملَّك شَاوَل علَى ِإسـراِئيلَ (وأيضاً 
15 :35  

وَأخَذَ من كُـلِّ  . وبنَى نُوح مذْبحاً ِللرب20: (وأيضاً ندم على الطوفان
و ةرورِ الطَّاهكُلِّ الطُّي نمو ةراِئمِ الطَّاههحِ  الْبـذْبلَى الْمع قَاترحم دعَأص

الَ َأعـود َألْعـن   «: وقَاَل الرب فـي قَلْبِـه  . فَتَنَسم الرب راِئحةَ الرضا21
اَألرض َأيضاً من َأجلِ اِإلنْسانِ َألن تَصور قَلْـبِ اِإلنْسـانِ شـرير منْـذُ     

هاثَتدَأ. ح ودالَ َأعلْتُوا فَعكَم ييتُ كُلَّ حضاً ُأم21-20: 8تكوين .) ي  
)مايَأفْر َأخْرِب ودالَ َأع انالَ ِإنْس ي  َألنِّي اللَّهفَالَ آت كطسي وف وسالْقُد

خَط9: 11هوشع .) بِس  
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ء وِإذَا فَلَما اعتَمد يسوع صعد ِللْوقْت من الْمـا 16: (الرب حمامة -19
    ـهلَييـاً عآتو ـةاممثَْل حنَازِالً م اللَّه وحَأى رفَر تْ لَهانْفَتَح اتُ قَداومالس

هذَا هـو ابنـي الْحبِيـب الَّـذي بِـه      «: وصوتٌ من السماوات قَاِئال17ً
  17-16: 3متى .) »سرِرتُ
وف والخروف يغلبهم ألنه هؤالء سيحاربون الخر: (الرب خروف -20

  ؛  14: 17رؤيا يوحنا ) رب األرباب وملك الملوك
مثَْل شَاة سيقَ ِإلَى الذَّبحِ ومثَْل خَروف صامت َأمام «( :الرب شاة -21

فَاه فْتَحي كَذَا لَمه هزجي ي32: 8أعمال الرسل .) الَّذ  
ـ (: الرب كالثور -22 م هجرِ     اُهللا َأخْرثْـُل الثَّـوم تُـهقُوو ،ـرصم ن

يشح8: 24سفر العدد .) الْو  
وَأنَا الرب ِإلَهك من َأرضِ مصر وِإلَهـاً سِـواي   «4(: الرب أسد -23

َأنَا عرفْتُـك فـي الْبريـة فـي َأرضِ     5. لَستَ تَعرِفُ والَ مخَلِّص غَيرِي
. شَبِعوا وارتَفَعـتْ قُلُـوبهم ِلـذَِلك نَسـوني    . ا رعوا شَبِعوالَم6. الْعطَشِ

7» ملَه فََأكُوندكََأس . لَى الطَّرِيقع دصرٍَأر8. كَنَم مهمدَأص ـةبـلٍ   كَدثْكم
 نَاكه مآكُلُهو َأشُقُّ شَغَافَ قَلْبِهِموةوشُ ا. كَلَبحو مقُهزمي ـةيرهوشـع  .) لْب

13 :4-8  
  )8-4: 13هوشع : (الرب نمر -24
  )8-4: 13هوشع : (الرب دبة -25
  )8-4: 13هوشع : (الرب لبوة -26
) وِلبيـت يهـوذَا كَالسـوسِ    كَالْعثِّفََأنَا َألفْرايم 12: (الرب كالعث -27
  12: 5هوشع 
عـثِّ وِلبيـت يهـوذَا    فََأنَـا َألفْـرايم كَالْ  12: (الرب كالسـوس  -28

  12: 5هوشع )كَالسوس
فى البدء كان الكلمة : (وكذلك )6: 25أيوب ( :الرب رمة ودودة -29
أى أصبح إنسـاناً  ) والكلمة صار جسداً وحلَّ بيننا... وكان الكلمة اهللا ... 
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أيـوب  ) فكم بالحرى اإلنسان الرمة وابن آدم الدود(، ) 14-1: 1يوحنا (
25 :8   

  16: 3تيموثاوس األولى ) اهللا ظهر فى الجسد: (الرب إنسان -30
على الرغم من وجود نصوص مقدسة تنفى كون اإللـه يتجسـد فـى    

ليس اُهللا ِإنْساناً فَيكْذب وال ابـن  19: (صورة ما ، وأنه ليس كمثله شىء
منْدانٍ فَيال. ِإنْسو تَكَلمي ُل؟ َأوفْعال يقُوُل ول يي؟ هف19: 23عدد ) ي  

)9كلقَات امالً َأمْل تَقُوُل قَوه :َأنَا ِإلَه .  الَ ِإلَـه ـانَأنْتَ ِإنْسو    ـدـي يف
  9: 28حزقيال ) طَاعنك؟

 َألنِّي اللَّه الَ ِإنْسـان الَ َأعود َأخْرِب َأفْرايم . الَ ُأجرِي حموَّ غَضبِي«9(
سي وف وسالْقُدخَطي بِسفَالَ آت ك9: 11هوشع .) ط  

)بالر ديكَذَا قَاَل السقُلْتَ: هو كقَلْب تَفَعار قَد لِ َأنَّهَأج نم :ـي  . َأنَا ِإلَهف
وِإن جعلْتَ قَلْبك ، وَأنْتَ ِإنْسان الَ ِإلَه. مجلسِ اآلِلهة َأجلس في قَلْبِ الْبِحارِ

  2-1: 28حزقيال ) .لْبِ اآلِلهةكَقَ
ولَكـنَّكُم اآلن تَطْلُبـون َأن   40:(أما عيسى عليه السالم فقد كان إنسـاناً 

اللَّه نم هعمي سقِّ الَّذبِالْح كُمكَلَّم قَد انَأنَا ِإنْسي وتَقْتُلُون .  لْـهمعي ذَا لَمه
يماهر40: 8يوحنا .) ِإب  

) ليس مثـل اهللا : (رغم من وجود نصوص تنزه اهللا عن المثليةوعلى ال
أيها الرب إله إسرائيل ، ال إلـه مثلـك فـى السـماء     (،  26: 34تثنية 

قد عظمت أيها الرب اإلله ألنـه  (،  14: 6أخبار األيام الثانى ) واألرض
يـا رب لـيس   (،  22: 7صموئيل الثانى ) ليس مثلك ، وليس إله غيرك

فبمن تشبهون اهللا؟ (، 20: 17أخبار األيام األولى ) غيركمثلك ، وال إله 
بمن تشبهوننى، وتسـووننى،  (، 18: 40إشعياء ) ؟وأى شبه تعادلون به

  5: 46إشعياء ) ؟وتمثلوننى لنتشابه
المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صـار لعنـة   ( الرب ملعون -31

  13: 3الطية غ) ألجلنا، ألنه مكتوب ملعون كل من علِّق على خشبة



  18

وقَاَل الرب 22: (الرب يفرض حراسات على الجنة خوفا من آدم -32
اِإللَه :»الشَّرو رارِفاً الْخَينَّا عم داحكَو ارص قَد انذَا اِإلنْسوه .  لَّـهلَع الْآنو

ْأكُُل ويضاً وَأي اةيالْح ةرشَج نْأخُذُ ميو هدي دميدا ِإلَى اَألبيح23. »ي هجفََأخْر
فَطَرد اِإلنْسان 24. الرب اِإللَه من جنَّة عدنٍ ِليعمَل اَألرض الَّتي ُأخذَ منْها

 ةرشَج طَرِيق ةاسرتَقَلِّبٍ ِلحم فيس لَهِيبو وبِيمنٍ الْكَردع نَّةج يقشَر َأقَامو
   24-22: 3تكوين .) حياةالْ

لك أن تتخيل أن مشكلة الرب مع آدم ليست أنه لم يطيعه ، بـل ألنـه   
فكيف كان حاله قبل األكـل مـن الشـجرة    !! أصبح عارفاً الخير والشر

ألن ! المحرمة عليه؟ فهو لم يكن يعـرف الخيـر وإال لمـا عصـى اهللا    
فلك أن تتخيل هـذا  . فالذى جد عليه هو إذن معرفته الخير. العصيان شر

اإلله بهذا المقدار من الحنق على عبده، الذى أصـبح صـالحاً بمعرفتـه    
  !!الخير

ولو كان ال يعرف إال الخير من قبل ، وال دراية له بالشر ، فهـو إذن  
كان كالطفل البرىء ، ال حساب عليه ، ومن الظلم عقابه وطـرده مـن   

  !إال إذا كان اإلله إله ظالم. الجنة
هَئنَـذَا ُأقـيم   : هكَذَا قَاَل الرب11: (الرب يفضح وال يستراحذر  -33

     ،ِلقَرِيبِـك ـيهِنطُأعو ـكنَييع ـامَأم كاءسآخُذُ نو ،كتيب نم الشَّر كلَيع
وَأنَا  َألنَّك َأنْتَ فَعلْتَ بِالسر12. فَيضطَجِع مع نساِئك في عينِ هذه الشَّمسِ

: 12صموئيل الثانى .) »َأفْعُل هذَا اَألمر قُدام جميعِ ِإسراِئيَل وقُدام الشَّمسِ
11-12  

وتأكل كعكاً من الشعير على الخرء الذى يخـرج  : (الرب مقرف -34
   12: 4حزقيال ) من اإلنسان تخبزه أمام عيونهم

سـان فتصـنع خبـزك    قد جعلت لك خثى البقر بدل خُرء اإلن. انظر( 
   15: 4حزقيال ) عليه
  12: 36إشعياء ) ليأكلوا عذرتَهم ويشربون بولهم معكم( 
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ِلَألجنَبِي تُقْرِض بِرِباً ولكن َألخيك ال تُقْرِض 20: (الرب عنصرى -35
رضِ التي َأنْـتَ  بِرِباً ِليبارِكَك الرب ِإلهك في كُلِّ ما تَمتَد ِإليه يدك في اَأل

  20: 23تثنية .) داخٌل ِإليها ِلتَمتَلكَها
)الَّةاِئيَل الضرِإس تيب افرْل ِإالَّ ِإلَى خسُأر 24: 15متى ) لَم  
  26: 15متى )لَيس حسناً َأن يْؤخَذَ خُبز الْبنين ويطْرح ِللْكالَبِ(

قد جاءت النهاية : (أن األرض لها زوايايعتقد : الرب جاهل علمياً -36
، وأن األرنب والـوبر مـن    2: 7حزقيال ) على زوايا األرض األربعة

، وأنه توجد طيور لهـا أربعـة   ) 8-5: 11الويين (الحيوانات المجترة 
: 30تكـوين  (، وأن الغنم تتـوحم  ) 23،  21،  20: 11الويين (أرجل 

37-39 ( مدة األرض لها أربعة أع، وأن) 6: 9أيوب.(  
حكم يهورام أورشليم عندما كان عمـره  : الرب ال يجيد الحساب -37

سنة،  40سنوات ، ثم مات ، أى مات وهو عنده  8سنة وحكمها لمدة  32
فولَّى سكان أورشليم ابنه األصغر عوضاً عنه ، وكان عمر ابنه األصغر 

بـار األيـام   أخ! (سنة أى االبن األصغر أكبر من أبيه بسـنتين  42حينئذ 
تجد أن  26: 8، ثم قارن هذا بملوك الثانى ) 2-1: 22و 20: 21الثانى 

والغريب أنك تجد أن كتاب الحيـاة  . سنة حين ملك 22أخازيا كان عمره 
، وعـدلتها   42بدالً مـن   22قد عدل ما جاء فى أخبار األيام الثانى إلى 

طبعـة الترجمـة   وتُعلق عليهـا  . سنة 20الترجمة العربية المشتركة إلى 
وهو . “هكذا فى الترجمات وبعض المخطوطات”: العربية المشتركة بقولها

بذلك قد أثبت أنه ثمة اختالفات ليس فقط فى التراجم ، ولكن فى األصول 
  .والمخطوطات

ويعلل كل من القس الدكتور منيس عبد النور ودائرة المعارف الكتابية 
حتوى على خطأ ليس كتـاب اهللا  والكتاب الذى ي. بأن هذا خطأ من الناسخ

  .الذى تولى هو نفسه الحفاظ عليه
: ومن أمثلة ذلك: الرب يكتب كتابات مثيرة جنسياً ثم يحرم الزنا -38

)1 كلَيَل رِجما َأجا بِنْتَ الْكَرِيمِمنِ يلَيبِالنَّع !كفَخْذَي اِئرود  ةنْعص يلثُْل الْحم
بطْنُك صبرةُ . تُك كَْأس مدورةٌ الَ يعوِزها شَراب ممزوجسر2. يدي صنَّاعٍ
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عنُقُك كَبـرجٍ  4. ثَدياك كَخشْفَتَينِ تَوَأمي ظَبية3. حنْطَة مسيجةٌ بِالسوسنِ
َأنْفُك كَبرجِ لُبنَان . عينَاك كَالْبِرك في حشْبون عنْد بابِ بثِّ ربيم. من عاجٍ

! ما َأجملَك وما َأحالَك َأيتُها الْحبِيبـةُ بِاللَّـذَّات  6. ... النَّاظرِ تُجاه دمشْقَ
7يدنَاقبِالْع اكيثَدو ةٌ بِالنَّخْلَةشَبِيه هذه تُكِإلَـى    «:قُلْت8ُ. قَام دـعِإنِّـي َأص

سُأمو االنَّخْلَةهذُوقبِع ك« .    ـكـةُ َأنْفاِئحرمِ والْكَـر يدنَاقكَع اكيثَد تَكُونو
   8-1: 7نشيد اإلنشاد ) كَالتُّفَّاحِ

لَيتَك كََأخٍ ِلي الراضعِ ثَديي ُأمي فََأجِدك فـي الْخَـارِجِ وُأقَبلَـك والَ    1(
بيتَ ُأمي وهي تُعلِّمني فََأسقيك من الْخَمرِ وَأقُودك وَأدخُُل بِك 2. يخْزونَني

. شمالُه تَحتَ رْأسـي ويمينُـه تُعـانقُني   3. الْممزوجة من سالَف رماني
4شَاءتَّى يح بِيبالْح نهالَ تُنَبو قِّظْنَأالَّ تُي يمشَلُأور نَاتا بي لِّفُكُننشيد ) .ُأح

  4-1: 8اإلنشاد 
الرب إله حاقد، ساخط ، يخلـو مـن أى كماليـات أو صـفات      -39

غَضبه مشْـتَعٌل والْحرِيـقُ   . هوذَا اسم الرب يْأتي من بعيد27: (األلوهية
يمظع .لَةكَنَارٍ آك انُهِلسخَطاً وَئتَانِ ستَلمم كَن28َ شَفَتَاه نَفْخَتُهرٍ  ورٍ غَـامه

ةقَبلُغُ ِإلَى الربي .  ـنسوبِ رالشُّع لَى فُكُوكعو وءالِ السبمِ بِغُراُألم لَةبِلغَر
تَكُون لَكُم ُأغْنيةٌ كَلَيلَة تَقْديسِ عيد وفَرح قَلْبٍ كَالسـاِئرِ بِالنَّـايِ   29. مضلٌّ

ويسمع الرب جالََل صـوته  30. لَى صخْرِ ِإسراِئيَلِليْأتي ِإلَى جبلِ الرب ِإ
  ةـارجحلٍ ويسو ءنَو لَةلَهِيبِ نَارٍ آكبٍ وانِ غَضجيبِه هاعروَل ذرِي نُزيو

در30-27: 30إشعياء .) ب  
أرسل الرب موسى إلى مصر ، إلى فرعون : الرب خائن مخادع -40

من مصر، ويشدد الرب قلب فرعون حتى ال يطلق الشعب  إلخراج شعبه
فيعطى الرب لنفسه الحق فى قتل ابن فرعون البكر ، وحدث فى الطريق 

إلـه خـائن ،   . أن الرب التقى بموسى وأراد قتله ، ألنه لم يختن ابنه بعد
  )26-22: 4خروج !! (مخادع
اليهـود   ثم إن الجند والقائد وخـدام : (القبض على اإلله وإهانته -41

  13-12: 18يوحنا ) قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به
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الرجال الذين كانوا ضابطين يسـوع  : (الرب يضرب ويستَهزأ به -42
كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه ، وغطُّوه ، وكـانوا يضـربون وجهـه    

  64-63: 22لوقا ) تنبأ: قائلين
  :وصدق الشاعر فى قوله
  وإلـى أى والـد نسـبـوه  ىعجبـاً للمسيح بين النصار

  إنهم من بعد قتله صـلبـوه  أسلموه إلى اليهـود وقالـوا
  وصحيحاً فأيـن كان أبـوه؟  فإذا كان مـا يقولـون حقـاً
  أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟  حين خلى ابنه رهين األعادى
  فاحمـدوهم ألنـهم عذبـوه  فلئن كـان راضيـاً بأذاهـم
  اعبـدوهـم ألنهم غلبـوهو  ولئن كـان ساخطـاً فاتركوه

وضفَروا 29فَعروه وَألْبسوه رِداء قرمزِياً 28: (الرب مهان ومهزأ -43
هينمي يةً فبقَصو هْأسلَى رع وهعضوو كشَو نيالً مِإكْل .   ثُـونجكَـانُوا يو

ينقَاِئل بِه زُِئونتَهسيو هامال«: قُدودهالْي كلا مي الَم30» !س  ـهلَيقُوا عصبو
هْأسلَى رع وهبرضةَ وبَأخَذُوا الْقَص31. و نْهوا ععنَز ُأوا بِهزتَها اسم دعبو

   31-28: 27متى .) الرداء وَألْبسوه ثيابه ومضوا بِه ِللصلْبِ
)بقَظَ الرتَيرِ فَاسالْخَم نم طيعارٍ مب65: 78مزامير)كَنَاِئمٍ كَج   

وقد مدح يوحنا بأنه قدوس ألنه اليشرب الخمر، فلـك أن تتخيـل أن   
ألنه يكون عظيما أمام الـرب وخمـرا   ! (المخلوق مقدس والخالق مهان

  15: 1لوقا ) ومسكراً ال يشرب
ِإذْ صار لَعنَةً ن لَعنَة النَّاموسِ، اَلْمسيح افْتَدانَا م13: (الرب ملعون -44
: 3غالطيـة  .) »ملْعون كُلُّ من علِّقَ علَى خَشَـبة «: ، َألنَّه مكْتُوبَألجلنَا

13  
ِإن : [وقَاَل الرب عن ِإيزابَل َأيضا23ً: (الرب يمثِّل بجثث الموتى -45

من ماتَ َألخْآب في الْمدينَة 24. د متْرسة يزرعيَلالْكالَب تَْأكُُل ِإيزابَل عنْ
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 اءـمالس ورطُي قْلِ تَْأكُلُهي الْحاتَ فم نمو ،الَبالْك ملـوك األول  ].) تَْأكُلُه
21 :23  

ومن المستحيل أن يصف الرب القدوس نفسه بهذه األلفاظ أو الصـفات  
، وإال لكان بعيداً كل البعد عن القداسـة ،   المقززة ، التى تنفر عبيده منه

وسيتسبب ذلـك  . التى تصفون بها بعض أساقفتكم ، ورهبانكم، وقسيسيكم
فى هجر عباده وأنبيائه بعيداً عنه ، كما هجره بعـض أنبيائـه وعبـدوا    

سبع  وكَانَتْ لَه3. فَالْتَصقَ سلَيمان بِهُؤالَء بِالْمحبة: (األوثان ومنهم سليمان
ارِيرالس نم َئةثَالَثُ مو ،اتديالس اءالنِّس نم َئةم .  ـهقَلْب ـاُؤهسالَتْ نفََأم .

4    ـةآِله اءرو ـهقَلْب لْـنَأم هاءسن َأن انملَيس خُوخَةانِ شَيمي زف كَانو
عالً مكَام هقَلْب كُني لَمى، وُأخْر  ِإلَهِه بالر  َأبِيـه داو5. كَقَلْـبِ د  بفَـذَه

   ينيـونمـسِ الْعرِج لْكُـوممو ينيونديالص ةثَ ِإلَهشْتُورع اءرو انملَيس .
ـ 6 . هوعمَل سلَيمان الشَّر في عينَيِ الرب، ولَم يتْبعِ الرب تَماماً كَداود َأبِي
حينَِئذ بنَى سلَيمان مرتَفَعةً ِلكَموشَ رِجسِ الْموآبِيين علَى الْجبلِ الَّـذي  7

ونمي عنسِ برِج ولَكِلمو ،يمشَلُأور اه8. تُج   ـاِئهسيـعِ نمَل ِلجكَذَا فَعهو
  8-2: 11ملوك األول .) ِلهتهِنالْغَرِيبات اللَّواتي كُن يوقدن ويذْبحن ِلآ
هل هذه صفات كتاب مقدس أنزلـه  : وإلى هنا أسألك عزيزى المسيحى

اإلله؟ فاهللا ليس بأحمق ليسب نفسه، ويصم نفسه بهذا الـنقص، ويتـدنَّى   
  . بنفسه لهذا المستوى، بل تقوله أعداء اهللا عليه لمحاربة اهللا

نت حريصاً على تقديم خير ما فواهللا لو أنت مكان كاتب هذا الكتاب لك
فمـا  . عندك ، ولكنت مبرزاً أجمل صفاتك ، ولتجملت ولداريت نقصـك 

الحكمة من أن تكون قدوة سيئة إال إذا كنت تريد تدمير من يقلدك؟ فهـل  
  عجز اإلله عن مثل هذا التصرف؟

هل ستظل محترماً لو : ومن هنا اسأل نفسك عزيزى الباحث عن الحق
هانتك؟ فما بالك فى هذا اإلله الذى يتلذذ فى سب اآلخرين اعتاد اآلخرون أ

له؟ وما بالك فى أن جعل سب الناس له عبادة يتقربون بها إليه؟ هل هـذه  
  هى صورة اإلله التى ترضيك؟
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الكتاب المقدس يتهم األنبياء بالسكر والزنـى والفسـاد والدياثـة    : ثانياً
   :والكفر
ويسرق النبوة من أخيه وبـذلك   نبى اهللا يعقوب يكذب على أبيه: اقرأ

فرض على اهللا أن يوحى إليه أو اتهم اهللا بالجهـل وعـدم علـم هـذه     
  )27تكوين اإلصحاح : (الحادثة

  فهل هذا النبى قدوة لك أو ألبنائك؟
: نبى اهللا يعقوب يشترى النبوة من أخيه عيسو بطبـق عـدس  : اقرأ

)29نو ميسطَبِيخاً فََأتَى ع قُوبعخَ يطَبـا  ويَأع قَد وهقْلِ وفَقَـاَل  30. الْح
قُوبعو ِلييستُ«: عييَأع رِ َألنِّي قَدمذَا اَألحه ني منمَأطْع) .   ـيعد ِلـذَِلك

ومَأد هم31). اسقُوبعفَقَاَل ي :»تَككُورِيب موي الْينـو  32. »بِعيسفَقَـاَل ع :
احلفْ ِلي «: فَقَاَل يعقُوب33» لْموت فَلماذَا ِلي بكُورِيةٌ؟ها َأنَا ماضٍ ِإلَى ا«

موالْي« .لَفَ لَهفَح .قُوبعِلي تَهكُورِيب اعزاً 34. فَبخُب ويسع قُوبعطَى يفََأع
تكوين .) يةَفَاحتَقَر عيسو الْبكُورِ. وطَبِيخَ عدسٍ فََأكََل وشَرِب وقَام ومضى

25 :29-34  
  هل هذا االبتزاز هو ما يعجبك فى نبى إلهك؟

وخَرجتْ دينَـةُ ابنَـةُ   1( )دينة(شكيم يزنى بابنة نبى اهللا يعقوب : اقرأ
فَرآها شَكيم ابـن حمـور   2لَيَئةَ الَّتي ولَدتْها ِليعقُوب ِلتَنْظُر بنَات اَألرضِ 

  2-1: 34تكوين ) .سِ اَألرضِ وَأخَذَها واضطَجع معها وَأذَلَّهاالْحوي رِئي
وشَرِب مـن الْخَمـرِ فَسـكر    21: (نبى اهللا نوح يسكر ويتعرى: اقرأ

اِئهبَل خاخى درتَع22. و  ـهيَأخَو رَأخْبو ةَ َأبِيهروع انو كَنْعَأب امح رصفََأب
فََأخَذَ سام ويافَثُ الرداء ووضعاه علَى َأكْتَافهِما ومشَـيا ِإلَـى   23. خَارِجاً

اءرا ِإلَى الْوماههجوا وةَ َأبِيهِمروا عتَرسو اءرةَ    . الْورـوا عـرصبي فَلَـم
ـ 24. َأبِيهِما ا فَعم ملع رِهخَم نم قَظَ نُوحتَيا اسفَلَم    يرـغالص نُـهاب َل بِـه

  ) 25-21: 9تكوين ()»عبد الْعبِيد يكُون ِإلخْوته. ملْعون كَنْعان«: فَقَاَل25
تُرى ما الذى فعله حام بأبيه؟ هل زنى بأبيه كما صرح أحد قساوسـة  

  أمريكا أو كما يفهم دعاة المثلية الجنسية؟
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وصعد لُوطٌ من صـوغَر  30: (نبى اهللا لوط يسكر ويزنى بابنتيه: اقرأ
وغَري صف كُنسي خَافَ َأن َألنَّه هعم نَتَاهابلِ وبي الْجف كَنسـي  . وف كَنفَس

نَتَاهابو وه ةغَار31. الْمةيرغِللص الْبِكْر قَالَتـي  «: وف سلَيشَاخَ و ونَا قَدَأب
دٌل ِليجضِ رضِاَألركُلِّ اَألر ةادنَا كَعلَيـراً   32. خَُل عانَـا خَمي َأبقنَس لُمه

فَسقَتَا َأباهما خَمراً في تلْك اللَّيلَة 33. »ونَضطَجِع معه فَنُحيي من َأبِينَا نَسالً
 ـطبِاض لَمعي لَما وَأبِيه عتْ معطَجاضو الْبِكْر خَلَتدـا وهاميالَ بِقا وهاعج .

34ةيرغقَالَتْ ِللص الْبِكْر َأن ي الْغَدثَ فدحـةَ  «: وارِحتُ الْبعطَجاض ِإنِّي قَد
نَسقيه خَمراً اللَّيلَةَ َأيضاً فَادخُلي اضطَجِعي معه فَنُحيي من َأبِينَـا  . مع َأبِي
باهما خَمراً في تلْك اللَّيلَـة َأيضـاً وقَامـت الصـغيرةُ     فَسقَتَا َأ35. »نَسالً

فَحبِلَت ابنَتَا لُـوط  36واضطَجعتْ معه ولَم يعلَم بِاضطجاعها والَ بِقيامها 
ـ  -» مـوآب «فَولَدت الْبِكْر ابناً ودعت اسـمه  37. من َأبِيهِما َأب ـوهو و

بِـن  «والصغيرةُ َأيضاً ولَدت ابناً ودعـت اسـمه   38. الْموآبِيين ِإلَى الْيومِ
  38-30: 19تكوين.) وهو َأبو بني عمون ِإلَى الْيومِ -» عمي

إذا كنت قد اسـتنكرت  : وهل هذا النبى هو قدوتك فى حياتك؟ فكِّر ملياً
عن الراهب برسوم ، الذى هو قدوة يحتـذى بهـا    ما نشرته جريدة النبأ

أبناؤك وبناتك ، فما الذى يجعلك تقبل هذا الهراء الـذى يلحقـه كتابـك    
بهؤالء األنبياء؟ هل تعتقد أن الراهب برسوم أو البابا أياً كـان اسـمه ،   

  وكيفما كانت صفاته أشرف من أى نبى من أنبياء اهللا؟ 
و عهارة امرأة ما بأن مـا تفعلـه   ماذا ستقول البنتك لو برهنت زنى أ

أسوة بما فعلته ابنة النبى قدوة أمته؟ هل تطلب منها أن تكون أشـرف أو  
  أقدس من ابنة نبى اهللا لوط؟ 

وما الغرض التربوى الذى يجنيه المؤمنون بهذا الكتاب؟ وكيف يسـكر  
نبى اهللا لدرجة ال يشعر معها بما تفعله بناته معه؟ وكيف لم يسأل بناتـه  

هذا الحمل؟ وكيف لم يعلم أنه جامع بناته أو على األقل أصبح غيـر  عن 
طاهر؟ هل يصلى نبى اهللا وهو غير طاهر؟ ألست معى أن الغرض مـن  
هذا الكالم إظهار نبى اهللا وعائلته وتعاليمه اإللهية بمظهر الفشل؟ فمـاذا  

 من: تتوقع من أتباع هذا النبى ومن يقتدى به؟ ألم يقل عيسى عليه السالم
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أثمارهم تعرفونهم؟ وأن الشجرة الجيدة تصنع ثماراً جيدة؟ إذن ما يقولـه  
الكتاب عن نوح ولوط وإبراهيم ويعقوب وسليمان وغيرهم ينفى نبـوتهم  

  هللا؟
نبى اهللا إبراهيم ال يخشى اهللا ويتربح ببيع شرفه وشرف زوجته : اقرأ

حـدثَ  و11: (سارة وخوفاً على نفسه من القتل كما يأمر زوجته بالكذب
هَأترام ايارقَاَل ِلس َأنَّه رصخَُل مدي َأن با قَرلَم :»   ـتُ َأنَّـكملع ِإنِّي قَد

هـذه  : فَيكُون ِإذَا رآك الْمصرِيون َأنَّهم يقُولُـون 12. امرَأةٌ حسنَةُ الْمنْظَرِ
َأتُهرقُونَ. امتَبسيي وقْتُلُونَنفَي13. ك  بِكـببِس رِلي خَي كُوني ِليُأخْت قُوِلي ِإنَّك

كلَأج ني ما نَفْسيتَح14. »و ينرِيصالْم َأن رصِإلَى م امرخََل َأبا دثَ لَمدفَح
لَـدى   ورآها رَؤساء فرعـون ومـدحوها  15. رَأوا الْمرَأةَ َأنَّها حسنَةٌ جِداً

 نوعرف تيَأةُ ِإلَى برالْم ذَتفَُأخ نوعرا  16فبِهـبراً بِسخَي امرِإلَى َأب نَعفَص
-11: 12تكوين .) وصار لَه غَنَم وبقَر وحمير وعبِيد وِإماء وُأتُن وجِماٌل

16  
يا أبى أسوة بمـا   لماذا ال تبيع عرض أمى: ماذا ستقول البنك إذا سألك

فعل نبى الرب إبراهيم ، الذى رضى الرب عنه وعن أفعاله قبل موتـه ،  
  طالما أن هذا يرضى الرب؟ 

هل هذه هى التعاليم األخالقيـة السـامية التـى    : أسألك بطريقة أخرى
  تتمنى أن ينشأ عليها ابنك وتأمنه على رعاية أخته وأمه من بعدك؟

ى اهللا ويقبل التضحية بشـرفه وشـرف   نبى اهللا إبراهيم ال يخش: اقرأ
: زوجته سارة، ولم يتعلم من الدرس الذى أخذه من حكايته مع فرعـون 

)1  شُـورشَ وقَاد نيب كَنسنُوبِ وضِ الْجِإلَى َأر نَاكه نم يماهرانْتَقََل ِإبو
ارري جف بتَغَرَأ2. ورةَ امارس نع يماهرقَاَل ِإبوهي«: تُأخْت يَل . »هسفََأر

فَجاء اُهللا ِإلَى َأبِيماِلك في حلْمِ اللَّيلِ وقَاَل 3. َأبِيماِلك ملك جرار وَأخَذَ سارةَ
ـلٍ   «: لَهعـةٌ بِبجوتَزـا ما فَِإنَّهي َأخَذْتَهالَّت َأةرلِ الْمَأج نتٌ ميا َأنْتَ مه« .
4نلَكا وهِإلَي باقْتَر قَد اِلكَأبِيم كُني ةً تَقْتُُل؟ «: فَقَاَل. لَمارةً بَأُأم ديا س5ي َألَم

يقُْل هو ِلي ِإنَّها ُأخْتي وهي َأيضاً نَفْسها قَالَتْ هو َأخـي؟ بِسـالَمة قَلْبِـي    
َأنَا َأيضاً علمـتُ َأنَّـك   «: لَه اُهللا في الْحلْمِفَقَاَل 6. »ونَقَاوة يدي فَعلْتُ هذَا
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وَأنَا َأيضاً َأمسكْتُك عن َأن تُخْطَئ ِإلَي ِلـذَِلك لَـم   . بِسالَمة قَلْبِك فَعلْتَ هذَا
وِإن . لك فَتَحيافَالْآن رد امرَأةَ الرجلِ فَِإنَّه نَبِي فَيصلِّي َألج7. َأدعك تَمسها

لَك نكُلُّ موتُ َأنْتَ وتاً تَموم َأنَّك لَما فَاعهدتَ تَر8. »كُنْتَ لَس اِلكَأبِيم كَّرفَب
 هِمعـامسي مذَا الْكَالَمِ فبِكُلِّ ه تَكَلَّمو هبِيدع يعما جعدو ي الْغَدفَخَـافَ  . ف

ماذَا فَعلْتَ بِنَـا وبِمـاذَا   «: ثُم دعا َأبِيماِلك ِإبراهيم وقَاَل لَه9. الرجاُل جِداً
َأخْطَْأتُ ِإلَيك حتَّى جلَبتَ علَي وعلَى مملَكَتي خَطيةً عظيمـةً؟ َأعمـاالً الَ   

ا رَأيتَ حتَّى عملْتَ ماذَ«: وقَاَل َأبِيماِلك ِإلبراهيم  10. »!تُعمُل عملْتَ بِي
لَيس في هذَا الْموضعِ خَـوفُ  : ِإنِّي قُلْتُ«: فَقَاَل ِإبراهيم11» هذَا الشَّيء؟

وبِالْحقيقَة َأيضاً هي ُأخْتي ابنَةُ َأبِـي  12. اِهللا الْبتَّةَ فَيقْتُلُونَني َألجلِ امرَأتي
  12-1: 20تكوين )بنَةَ ُأمي فَصارتْ ِلي زوجةًغَير َأنَّها لَيست ا

فقال الـرب  .. فضحكت سارة فى باطنها : (سارة تكذب على اهللا: اقرأ
ألنهـا  . فأنكرت سارة قائلة لـم أضـحك  ...إلبراهيم لماذا ضحكت سارة

  15-12: 18تكوين ) فقال ال بل ضحكت. خافت
 ):زواج غير شرعى(نبى اهللا موسى وأخوه هارون أوالد حرام : اقرأ

) عورة أخت أبيك ال تكشف إنها قريبة أبيـك ( 12: 18يقول سفرالالويين 
وأخذ عمرام يوكابـد  : (؛ إال أن عمرام أبو نبى اهللا موسى قد تزوج عمته

   20:  6الخروج ) عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى
فقد تـزوج ليئـة وراحيـل    : نبى اهللا يعقوب يجمع بين األختين: اقرأ

؛ ويحـرم سـفر الالويـين    ) 30-23: 29تكوين (األختين وأنجب منهما 
  ) 18: 18الويين (الجمع بين األختين 

تزوج نبى اهللا إبـراهيم  : نبى اهللا إبراهيم يتزوج من أخته ألبيه: اقرأ
؛ على الرغم ) 12: 20تكوين (عليه السالم من سارة وهى أخته من أبيه 

  !زواج من األخت لألب أو لألميحرم ال 9: 18من أن سفر الالويين 
الرب يأمر موسى أن يأمر بنى إسرائيل بسرقة ذهب المصريين : اقرأ

. وفَعَل بنُو ِإسراِئيَل بِحسـبِ قَـولِ موسـى   35: (عند خروجهم من مصر
لـرب  وَأعطَى ا36. طَلَبوا من الْمصرِيين َأمتعةَ فضة وَأمتعةَ ذَهبٍ وثياباً
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موهارتَّى َأعح ينرِيصونِ الْميِي عبِ فةً ِللشَّعمعن .  ينـرِيصوا الْمـلَبفَس (.
  )36-35: 12؛ خروج 22: 3خروج (

وقَال الرب ِلموسى فـي نَفْـسِ   48( : موسى وهارون خانا الرب: اقرأ
هذَا جبلِ نَبـو الـذي فـي َأرضِ     اصعد ِإلى جبلِ عبارِيم«49: ذَِلك اليومِ

موآب الذي قُبالةَ َأرِيحا وانْظُر َأرض كَنْعان التي َأنَا ُأعطيها ِلبني ِإسراِئيل 
ومتْ في الجبلِ الذي تَصعد ِإليه وانْضم ِإلى قَومـك كَمـا مـاتَ    50ملكاً 

لِ هبي جف َأخُوك ونارههمِإلى قَو مض51. ورٍ و طسي وي فانا خُنْتُمَألنَّكُم
بني ِإسراِئيل عنْد ماء مرِيبة قَادشَ في برية صينٍ ِإذْ لم تُقَدسـاني فـي   

 51-48: 32تثنية .) وسط بني ِإسراِئيل

تكـوين  (: ابنـه نبى اهللا يهوذا عليه السالم يزنى بثامار زوجة : اقرأ
  ).38اإلصحاح 

وخيانتـه  ” امرأة أوريا“نبى اهللا داود عليه السالم يزنى بجارته : اقرأ
  ) !!!11صموئيل الثانى صح (فى : العظمى للتخلص من زوجها وقتله

نبى اهللا شاول يزوج ابنته زوجة داود عليه السالم من شـخص  : اقرأ
عطَى شَاوُل ميكَـاَل ابنَتَـه   فََأ44(: آخر وهى لم تُطلَّق من زوجها األول

لِّيمج ني مشَ الَّذنِ الَيي بِلفَلْط داوَأةَ در44: 25صموئيل األول .)  (ام (
َأعطني امرَأتي «: وَأرسَل داود رسالً ِإلَى ِإيشْبوشَثَ بنِ شَاوَل يقُوُل14(و 

فََأرسـَل  15. »مَئة غُلْفَة مـن الْفلسـطينيين  ميكَاَل الَّتي خَطَبتُها ِلنَفْسي بِ
وكَان رجلُها 16. ِإيشْبوشَثُ وَأخَذَها من عنْد رجلها، من فَلْطيِئيَل بنِ الَيشَ

ورِيمحا ِإلَى بهاءري وكبيا وهعم يرسي .رنَيَأب فَقَاَل لَه :» جِـعبِ اراذْه«. 
عج16-14: 3صموئيل الثانى .) فَر.  
الرب يندم على تنصيب شاول نبياً ألنه لم يقم بإبادة الحيوانـات  : اقرأ

  11-5: 15صموئيل األول : الصالحة لالستعمال كما أباد أهل البلد
هل هذا هو ! فقد كان على شاول إبادة الحياة بأكملها ، وليس البشر فقط

له؟ فكيـف سـيكون إذن شـكل وأفعـال     إله المحبة الذى يدعون الناس 
  الشيطان؟



  28

واصـنَعوا  5(:  كهنة الرب تأمر بعمل تماثيل للبواسير والفئران: اقرأ
  ضاَألر ـدـي تُفْسالَّت كُمانيريَل فاثتَمو يرِكُماسويَل باثتَم ،   طُـوا ِإلَـهَأعو

صموئيل .) م وعن آِلهتكُم وعن َأرضكُمِإسراِئيَل مجداً لَعلَّه يخَفِّفُ يده عنْكُ
   5: 6األول 

أين حمرتك يا خجل؟ فكيف سيرى هذا الكاهن الوقور بواسـير مـن   
سيعمل أو ستُعمل لبواسيرها تمثاالً؟ أال يخدش هذا حياء الكاهن أو المرأة 
أو الرجل الذى سيتم عمل تمثال لبواسيره؟ ومـا الحكمـة مـن تماثيـل     

اسير هذه؟ أال يكون هذا مفتاحاً لنشر الفساد؟ وكيف يستقيم هـذا مـع   البو
: أوامر الرب بعدم الزنى؟ وكيف يستقيم هذا مع أوامـر الـرب القائلـة   

)29  َأن لَـك رخَي َألنَّه نْكا عهَألْقا وهفَاقْلَع كرثنَى تُعمالْي نُكيكَانَتْ ع فَِإن
؟ هـل  29: 5متـى  .) ك والَ يلْقَى جسدك كُلُّه في جهنَّميهلك َأحد َأعضاِئ

يريد الرب بذلك أن يعيش الكهنة كلهم بعين واحدة؟ أم سـينظر الكـاهن   
  بعينه اليسرى التى لم يتكلم عنها النص؟

وُأسر لك هذا السؤال فى أذنيك عزيزى النصرانى خوفاً مـن خـدش   
لبواسيرك تمثال؟ وهل ترضـى هـذا   هل ترضى لنفسك أن يعمل : حيائك

. البنتك أو لزوجتك أو ألختك أو ألمك؟ أنا واثق أن اإلجابة ستكون بالنفى
ألنك رجل محترم ، غيور على أهل بيتك ، تحميهم من وساوس أنفسـهن  

تخيل أنك بذلك تحمى نفسك ونساء بيتك مـن أوامـر   . وضالل اآلخرين
  !الرب الذى تعبده

بواسير الذَّهبِ الَّتي ردها الْفلسطينيون قُربان ِإثْمٍ  وهذه هي17(وأيضاً 
بِللر :ودَألشْد داحةَ، وِلغَز داحوو ،َألشْقَلُون داحوتَّ، وِلج داحوو ، داحوو

ونقْر18. ِلعينطسلنِ الْفديعِ ممج ددبِ بِعالذَّه انيرفاَألقْطَابِ و ةسِللْخَم يني
اءرحالص ةيِإلَى قَر نَةصحالْم ينَةدالْم ن18-17: 6صموئيل األول)م  

وما هو قُربان الِْإثْمِ «: فَقَالُوا4(: الكتاب المقدس يقدس البواسير: اقرأ
لَه هدي نَرَأقْطَابِ «: فَقَالُوا» ؟الَّذ ددع بسحينيينطسلالْف :  ـيراسوةَ بسخَم

َألن الضربةَ واحدةٌ علَيكُم جميعاً وعلَى . من ذَهبٍ وخَمسةَ فيرانٍ من ذَهبٍ
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5. َأقْطَابِكُمضاَألر دي تُفْسالَّت كُمانيريَل فاثتَمو يرِكُماسويَل باثوا تَمنَعاصو ،
َأعو    ـنعو كُمـتآِله ـنعو نْكُمع هدخَفِّفُ يي لَّهداً لَعجاِئيَل مرِإس طُوا ِإلَه

كُمض5-4: 6صموئيل االول .) َأر  
ووضعوا تَابوتَ الرب علَى الْعجلَة مع الصنْدوق وفيرانِ الـذَّهبِ  11(

ميرِهاسويلِ باثتَم11: 6الول صموئيل ا.) و  
: نبى اهللا شاول يعترض على اختيار اهللا داود نبياً ويحاول قتلـه : اقرأ

  1: 19صموئيل األول 
  11-4: 1صموئيل الثانى : نبى اهللا شاول ينتحر: اقرأ
فَتَنَكَّر شَاوُل ولَبِس ثيابـاً  8(: نبى اهللا شاول يكفر بذهابه لعرافة: اقرأ
اعرِفي «: وقَاَل. الَنِ معه وجاءوا ِإلَى الْمرَأة لَيالًوذَهب هو ورج، ُأخْرى

َأقُوُل لَك ني ِلي مدعَأصو انَأة9ُ. »ِلي بِالْجرالْم ذَا َأنْـتَ   «: فَقَالَتْ لَهـوه
فَلماذَا . كَيفَ قَطَع َأصحاب الْجان والتَّوابِعِ من اَألرضِ، تَعلَم ما فَعَل شَاوُل

حـي هـو   «: فَحلَفَ لَها شَـاوُل بِـالرب  10» تَضع شَركاً ِلنَفْسي ِلتُميتَها؟
برِ،الرذَا اَألمي هف ِإثْم قُكلْحالَ ي 10-9: 28صموئيل األول)»ِإنَّه  

  29-1: 13صموئيل الثانى  :لقد قتَل النبى أبشالوم أخيه أمنون: اقرأ
صموئيل الثانى : الوم بن داود يقود حرباً ضد أبيه النبى داودأبش: اقرأ

18 :1-17  
نبى اهللا ناثان يتآمر مع أمه ويكذبان وينصبان على أبيهمـا داود  : اقرأ

  )31-11: 1ملوك األول (: إلختيار سليمان نبياً
: 1ملوك األول : اقرأ نبى اهللا داود ال ينام إال فى حضن امرأة عـذراء 

1-4  
ألرباب ينتقم من نبيه داود عليه السالم على زنـاه فيسـلم   رب ا: اقرأ

  12-11: 12صموئيل الثانى : أهل بيته للزنى
أمنون بـن داود  : (الكتاب المقدس يعلمك كيف يزنى األخ بأخته: اقرأ

اقرأ سيناريو هـذا الفـيلم فـى    ) يزنى بأخته ثامار أخت أبشالوم بن داود
  ). 13صموئيل الثانى صح (
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: 49؛  22: 35تكوين : ( رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهةنبى اهللا: اقرأ
3-4(  

  )1: 16قضاة (نبى اهللا شمشون يزنى بامرأة فى غزة : اقرأ
ملـوك األول  : رب األرباب يتفق مع الشيطان لإلنتقام من نبيـه : اقرأ

22 :20-22!  
مسـاء  فَجاء الْمالَكَانِ ِإلَى سدوم 1: (نبى اهللا لوط يسجد لغير اهللا: اقرأ

ومدابِ سي باِلساً فلُوطٌ ج كَانا . واِلهِمقْبتِلاس ا لُوطٌ قَاممآها رفَلَم  دـجسو
  1: 19تكوين .) بِوجهِه ِإلَى اَألرضِ

-1: 32خـروج  : (نبى اهللا  هارون يعبد العجل ويدعوا لعبادته: اقرأ
6 (  

: تيمنا ببعل) اع أى بعل يعرفبعليا د(نبى اهللا  داود يسمى ابنه : اقرأ
أخبـار  ) أليادع أى اهللا يعـرف (ويسمى أيضاً  7: 14أخبار األيام األول 

  8: 3األيام األول 
أخبار األيام : تيمنا ببعل) مرى بعل(نبى اهللا  يوناثان يسمى ابنه : اقرأ
  40: 9و  34: 8األول 
ب علَى سـلَيمان َألن  فَغَضب الر9: نبى اهللا سليمان يعبد األوثان: اقرأ

وَأوصاه فـي  10قَلْبه ماَل عنِ الرب ِإلَه ِإسراِئيَل الَّذي تَراءى لَه مرتَينِ، 
الملوك . (فَلَم يحفَظْ ما َأوصى بِه الرب. هذَا اَألمرِ َأن الَ يتَّبِع آِلهةً ُأخْرى

    )10-9: 11األول 
: زوجة نبى اهللا سليمان مقلة ابنة أبشالوم عملت تمثاالً لسـارية : اقرأ

  )16: 15وأخبار األيام الثانى  13: 15ملوك األول (
  ) 9: 14ملوك األول : (نبى اهللا يربعام يعبد األوثان: اقرأ
: نبى اهللا جدعون يبنى مذبحاً لغير اهللا ويضـلِّل بنـى إسـرائيل   : اقرأ

  )27-24: 8قضاة (
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، وأيضـاً  4-2: 16ملـوك الثـانى  :(اهللا آحاز يعبد األوثان نبى: اقرأ
  )4-2: 28أخباراأليام الثانى

-33: 15ملـوك األول  (نبى اهللا بعشا بن يربعام يعبد األوثـان  : اقرأ
34(  

-30: 11قضـاة  (نبى اهللا يفتاح الجلعادى يقدم أضحية لألوثان : اقرأ
31(  

ملـوك األول  (لـه   نبى اهللا أخاب بن عمرى يعبد البعل ويسجد: اقرأ
16 :31-33(  

  )25-1: 3ملوك الثانى (نبى اهللا يهورام يعبد العجل : اقرأ
  )14: 25أخبار األيام الثانى (نبى اهللا أمصيا يعبد األوثان : اقرأ
  30-22: 32تكوين :   النبى يعقوب يصارع الرب ويهزمه: اقرأ
: ِإلى بلعام وقَـال فََأتَى اُهللا 9(: نبى اهللا يسجد للملك وال يسجد هللا: اقرأ

ثُم كَشَفَ الـرب  31(؛ 9: 22عدد ) »من هم هُؤالء الرجاُل الذين عنْدك؟«
عن عينَي بلعام فََأبصر مالك الرب واقفاً في الطَّرِيق وسيفُه مسلُوٌل فـي  

هِهجلى واجِداً عس فَخَر هد31: 22عدد )ي  
في ذَِلـك  2(: يأمره الرب أن يمشى حافياً عارياً إشعياءنبى اهللا : اقرأ

وصنِ آمب اءيِإشَع دي نع بقَاَل الر قْتالْو :»   ـنع ـحسلَّ الْمحو باذْه
كلَيرِج نع كذَاءح اخْلَعو كيقَويـاً .  »حافحى ورعشَى ممكَذَا  وَل هفَفَع (.

  2: 20 إشعياء
فَاستَيقَظَ الرب كَنَـاِئمٍ كَجبـارٍ   65(: عينى الرب تدمع من الخمر: اقرأ

  65: 78مزامير .) معيط من الْخَمرِ
: 4خـروج  (: الرب يصطفى نبياً ال يتبع شرعه وال يختن ابنـه : اقرأ
24-26(  

إلرضـاء  نبى اهللا داود يقتل أوالده الخمس من زوجته ميكـال  : اقرأ
وقد عدلَت فى التراجم الحديثـة مـن   ) 9-8: 21صموئيل الثاني ( :الرب

ومن المسلم به أن ميكال زوجة داود وأخت ميـراب  . ميكال إلى ميراب
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الصغرى، فعدلَت حتى ال يكون داود قد قتل أوالده، بل أوالد ميراب إبنة 
  .شاول الذي أراد اإلمساك به وقتله

-2: 8صموئيل األول : (صموئيل قضاة مرتشون أبناء نبى اهللا: اقرأ
  )28: 6و أخبار األيام األول  5

يهوشافاط يقتل أخاه زكريا ، ويقتلـه أخـوه   : أبناء األنبياء قتلة: اقرأ
  ). 4-2: 21أخ  2(يهورام عندما خلف أباه علي العرش 

 فَقَاَل15: (نبى اهللا إرمياء يحكم على نبى اهللا حننيا بالكفر ويقتله: اقرأ
ا النَّبِيينَنِلح ا النَّبِييما: [ِإرينَنا حي عماس .   َأنْـتَ قَـدو لْكسري لَم بالر ِإن

هَئنَـذَا  : ِلذَِلك هكَذَا قَـاَل الـرب  16. جعلْتَ هذَا الشَّعب يتَّكُل علَى الْكَذبِ
سنَةَ تَموتُ َألنَّك تَكَلَّمتَ بِعصيانٍ علَـى  هذه ال. طَارِدك عن وجه اَألرضِ

بـابِعِ 17]. الررِ السي الشَّهف نَةالس لْكي تف ا النَّبِيينَناتَ حإرميـاء  .) فَم
28 :15-17  

الرب يحكم على األنبياء القدوة فى الكتاب المقدس بالنجاسـة والسـرقة   
  :والكذب والكفر والحماقة

ن اَألنْبِياء والْكَهنَةَ تَنَجسوا جميعاً بْل في بيتي وجـدتُ شَـرهم   َأل11(
بقُوُل الر11: 23إرمياء .) ي  

تَنَبُأوا بِالْبعلِ وَأضلُّوا شَعبِي . وقَد رَأيتُ في َأنْبِياء السامرة حماقَة13ً(
  13: 23إرمياء .) ِإسراِئيَل

َأيديهِم وشَعبِي هكَـذَا   اََألنْبِياء يتَنَبُأون بِالْكَذبِ والْكَهنَةُ تَحكُم علَى31(
ب31: 5إرمياء .) َأح  
َألنَّهم من الصغيرِ ِإلَى الْكَبِيرِ كُلُّ واحد مولَع بِالربحِ من النَّبِـي ِإلَـى   (

عي داحنِ كُلُّ وبِالْكَاهُل بِالْكَذ10: 8إرميا .) م   
لَـم ُأرسـلْهم والَ   . بِالْكَذبِ يتَنَبُأ اَألنْبِياء بِاسمي: [فَقَاَل الرب ِلي14( 

متُهالَ كَلَّمو متُهرَأم . ُأونتَنَبي مه كْرِ قُلُوبِهِمملٍ واطبو افَةرعو ةبا كَاذْؤيبِر
14: 14إرميا  )  ].لَكُم  
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بل قال الرب عن أنبياء بنى إسرائيل إنهم أنبياء للضاللة والكـذب، أى  
: لَو كَان َأحد وهو ساِلك بِـالريحِ والْكَذبِ يكْذب قَاِئال11ً(أتباع الشيطان، 

ذَا الشَّعه نَبِي وه رِ لَكَانكسالْمرِ ونِ الْخَمع ُأ لَك11: 2ميخا ) !بَِأتَنَب  
جميع الَّذين َأتَوا قَبلـي هـم   8: (وينسب إلى عيسى عليه السالم القول

ملَه عمتَس افَ لَمرالْخ نلَكو وصلُصاقٌ ور8: 10يوحنا ) س  
فكيف اختارهم الرب هكذا؟ ولماذا؟ أين كان علمه األزلى؟ هل يريدون 

علمه ليس بأزلى؟ أم يريدون اتهامه بالفساد بذلك اتهام الرب بالجهل وأن 
متعمداً باصطفاء أنبياء بهذه األخالق؟ ألم يخلق الرب من هم أفضل منهم 
ليصطفيهم نائبين عنه للبشرية؟ وما الحكمة من ذلك؟ وما حكم الكتب التى 

  أوحيت إلى هؤالء األنبياء الكذبة؟ 
عشَاء وخَلَع ثيابه وَأخَذَ قَام عنِ ال4ْ: (اقرأ الرب عريان كما ولدته أمه

وابتَدَأ يغْسُل َأرجـَل التّالَميـذ   ثُم صب ماء في مغْسلٍ 5منْشَفَةً واتَّزر بِها 
  5-4: 13يوحنا .) ويمسحها بِالْمنْشَفَة الَّتي كَان متَّزِراً بِها

ىء فى حضنه وهو عـار  والمنظر اآلخر غير الالئق بالرب هو أن يتك
: َأيضاً قَاَل لَهم وَأخَذَ ثيابه واتَّكََأفَلَما كَان قَد غَسَل َأرجلَهم 12: (رجل آخر

 ...... ...... ......23  هيـذتالَم نم داحو وعسنِ يضي حئاً فتَّكم كَانو
هبحي وعسي 24. كَان هَأ ِإلَيمفََأو   ـى َأنسع ـنَأَل مسي َأن سطْرب انعمس

نْهي قَاَل عالَّذ كُون25. يقَاَل لَهو وعسرِ يدلَى صع فَاتَّكََأ ذَاك:» نم ديا سي
  25-12: 13يوحنا ) »هو؟

مرقس : (والغريب أنك تقرأ قصة سكب المرأة العطر عليه وهو متكىء
  ).7: 26 ومتى 38: 7ولوقا  3: 14

واألغرب من ذلك أنك تقرأ أن هذه الحادثة حدثت فى منزل مريم فـى  
  ).2-1: 12يوحنا (بيت عنيا 

الرب يختار نبياً أحمقاً ، ويمنع حماقتـه حمـار أعجـم ناطقـاً     : اقرأ
ولَكنَّه حصَل علَى تَوبِيخِ تَعديه، ِإذْ منَع حماقَةَ النَّبِـي  16: (بصوت إنسان

مانٍحِإنْس توقاً بِصنَاط مجَأع 16: 2بطرس الثانية ) ار  
  :اقرأ تعظيم اهللا ألنبيائه فى القرآن
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إن هؤالء األنبياء والرسل هم صفوة اهللا من بين جميع الناس، هـداهم  
اهللا واجتباهم ، وأنعم عليهم ، فهم قمم البشرية الشـوامخ خلقـاً وسـلوكاً    

  . وصبراً وجهاداً
ُأولَِئك الَّذين َأنْعـم  : (58بارك وتعالى عنهم  فى سورة مريم يقول اهللا ت

   ـةيـن ذُرمنُوحٍ و علْنَا ممح نممو مآد ةين ذُرم ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه
م آيـاتُ الـرحمنِ   ِإبراهيم وِإسراِئيَل وممن هدينَا واجتَبينَا ِإذَا تُتْلَى علَيهِ

ياكبداً وجوا سخَر (  
وجعلْنَاهم : (73ويقول اهللا تبارك وتعالى عنهم في سورة االنبياء اآلية 

    ِإيتَـاءو ـالةالص ِإقَـامو اترَل الخَيعف هِمنَا ِإلَييحَأورِنَا وبَِأم وندهةً يَأِئم
 )نَا عابِدينالزكَاة وكَانُوا لَ

وكَـان  16: (الكتاب المقدس يكره الناس على اعتناق معتقداتـه  :اقرأ
وفي كُلِّ بِالَد ومدينَـة كُـلِّ مكَـانٍ    17. ِللْيهود نُور وفَرح وبهجةٌ وكَرامةٌ

لْيهود ووالَِئـم ويـوم   وصَل ِإلَيه كَالَم الْملك وَأمره كَان فَرح وبهجةٌ عنْد ا
بطَي .     قَـعو ـودهالْي ـبعر وا َألندـوضِ تَهوبِ اَألرشُع نم ونيركَثو
هِملَي17-11: 8أستير .) ع  
: شخصـاً  144 000لن يدخل الجنة إال : الكتاب المقدس يقول :اقرأ

  )5-1: 14رؤيا يوحنا الالهوتى (
: يحثُّ علىاختطاف بنات شـيلوه واغتصـابهن  الكتاب المقدس  :اقرأ

وانظـروا  21. وأوصوا بني بنيامين قائلين امضوا واكمنوا في الكروم20(
فإذا خرجت بنات شيلوه ليدرن في الرقص فاخرجوا أنـتم مـن الكـروم    
واخطفوا ألنفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلوه واذهبـوا إلـى أرض   

  21-20: 21قضاة .) بنيامين
 : لكتاب المقدس يحثُّك على اإلستعمار وأكل الربا والعنصـرية ا :اقرأ

ال تُقْرِض َأخَاك بِرِباً رِبا فضة َأو رِبا طَعامٍ َأو رِبا شَيء مـا ممـا   «19(
ِلَألجنَبِي تُقْرِض بِرِباً ولكن َألخيك ال تُقْرِض بِرِباً ِليبارِكَك 20يقْرض بِرِباً 

الرب ِإلهك في كُلِّ ما تَمتَد ِإليه يدك في اَألرضِ التي َأنْتَ داخـٌل ِإليهـا   
  20-19: 23تثنية)ِلتَمتَلكَها
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َألنَّه يوجد 12(: الكتاب المقدس يدعوك للخروج من جماعة الرب :اقرأ
يو هِماتهطُونِ ُأمب نكَذَا موا هِلدو انيصخ   النَّـاس مـاهخَص انيصخ دوج

اتاومالس لَكُوتلِ مَألج مها َأنْفُسوخَص انيصخ دوجيو .  َأن ـتَطَاعنِ اسم
ال يدخُل «( :، على الرغم من األمر اإللهى 12: 19متى .) »يقْبَل فَلْيقْبْل

اعمي جف وببجم َأو ضبِالر يخْصمبالر 1: 23تثنية .) ة  
من َأجلِ ذَِلك 8( :الكتاب المقدس يصف الرب بأنه ينوح ويولول: اقرأ

َأصنَع نَحيبـاً كَبنَـات آوى ونَوحـاً    . َأمشي حافياً وعرياناً. َأنُوح وُأولْوُِل
  8: 1ميخا ) كَرِعالِ النَّعامِ

من َأجلِ 8( :يمشى حافياً عرياناًالكتاب المقدس يصف الرب بأنه : اقرأ
َأصنَع نَحيباً كَبنَات آوى ونَوحـاً  . َأمشي حافياً وعرياناً. ذَِلك َأنُوح وُأولْوُِل

  8: 1ميخا .) كَرِعالِ النَّعامِ
من 8( :الكتاب المقدس يصف الرب بأنه يصرخ وينتحب كالنساء: اقرأ

 لِ ذَِلكَأجو لْوُِلَأنُوحاناً. ُأويرعياً وافي حشى  . َأمآو نَـاتيبـاً كَبنَح نَعَأص 
   8: 1ميخا .) ونَوحاً كَرِعالِ النَّعامِ

  : أنبياء فى الكتاب المقدس لم تعرف إلهها وتحكم عليه باإلعدام
إن يوحنا المعمدان عليه السالم الذى هو أعظم األنبيـاء بشـهادة    -1

لم )  لكن األصغر فى ملكوت السموات هو أعظم منه(الم عيسى عليه الس
فعندما انشقت السـماء ونزلـت روح اهللا كحمامـة    : يعرف إلهه ومرسله

عرفه بـدليل  ) 17-13: 3متى(وقالت هذا ابنى الحبيب الذى به سررت 
ومع ذلك أرسل إليه من يسأله هـل  . إنه يحتاج ألن يعمد منه: أنه قال له

  )3-2: 11متى(آخر؟ أنت اآلت أم ننتظر
الذى  -يهوذا اإلسخريوطى-الرسول اآلخر الذى كان عنده الكيس  -2

الـذين هـم   ) األنبياء(هو صاحب الكرامات والمعجزات وأحد الحواريين 
علـى   -أعلى منزلة من موسى بن عمران وسائر األنبياء اإلسـرائيليين  

لهه بأيدى رضى بتسليم إ! درهم 30باع دينه، وإلهه، ونبيه ب  -زعمهم 
، )عطر(اليهود مقابل هذا المبلغ الزهيد، مقابل عشر ثمن زجاجة ناردين 

لعل هذه المنفعة عنده كانت عظيمة ألنه أيضاً على زعمهم كان صـياداً  
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مفلوكاً لصاً، وإن كان رسوالً صاحب معجزات أيضـاً علـى زعمهـم ،    
لـه  فثالثون درهماً كانت أحب عنده وأعظم قيمـة ونفعـاً مـن هـذا اإل    

ولوقا  11-10: 14؛ ومرقس  9-3: 27،  16-14: 26متى: المصلوب
  5-1: 18؛ ويوحنا  3-6: 22

أفتى بكفر عيسـى عليـه   ) بشهادة يوحنا األنجيلى(إن قيافا النبى  -3
فهـل  . السالم وأمر بقتله وبتسليمه للصلب ، بعد أن كذبه وكفَّره وأهانـه 

ه؟ فإما قيافا ليس بنبى وعلى رأيتم أو سمعتم عن نبى يكفر إلهه ويأمر بقتل
ذلك يكون اإلنجيل كاذب ، أو يكون عيسى ليس بإلـه ويكـون إيمـانكم    

  !!وعقيدة النصارى فاسدة
وبذلك يكون وقع فى حق هذا اإلله الذى أعدموه صلباً ثالثـة أمـور   

  :عجيبة من ثالثة أنبياء
  .نبى لم يعرفه وهو المعمدان) 1
  .ونبى باعه بثالثين درهم) 2
  .بى أفتى بوجوب قتلهون) 3

: اقرأ أبشالوم يجامع زوجات أبيه: وابن نبى اهللا داود يزنى بزوجات أبيه
)   َأبِيـه ـاتيظحم ةعاجضخََل ِلمدطْحِ، ولَى السةَ عمالْخَي شَالُوموا َألببفَنَص

ينياِئيلريعِ اِإلسمَأى جرلَى م22: 16صموئيل الثاني ) ع  
  :نصوص غير علمية وغير منطقية فى الكتاب المقدس: ثاًثال

  )2: 7حزقيال (األرض لها أربعة زوايا  �
  )6: 9أيوب (األرض لها أربعة أعمدة  �
  )23،  20: 11الويين (طيور لها أربعة أرجل  �
  )5: 11الويين (الوبر واألرنب من الحيوانات المجترة  �
: 14قضـاة  . (رجـالً وحل روح الرب على شمشون فقتل ثالثين  �

19 (  
فَغَدر َأهـُل  ، بين َأبِيماِلك وَأهلِ شَكيموَأرسَل الرب روحاً رديَئاً 23( �

اِلكبَِأبِيم يم23: 9القضاة ) .شَك  
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: 16قضاة . (ثم ذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها �
1 (  

عل ذنبا إلى ذنب ووضـع  وذهب وأمسك ثالثمائة ثعلب وأخذ مشا �
مشعالً بين كل ذنبين في الوسط ثم أضرم المشاعل نـارا وأطلقهـا بـين    

: 15قضاة . (زروع الفلسطينيين فأحرق األكداس والزرع وكروم الزيتون
5(  

، فسلقوا ابن إحداهن وأكلوه وفى  امرأتان تتفقان على أكل طفليهما�
بح ابنها وأخفته عنها، ومـن  اليوم التالى خدعتها المرأة التى عليها أن تذ

بجاحة المرأة التى ُأكَل ابنها أنها ذهبت تشتكيها لدى الملك ، ومن عـبط  
  )29-28: 6ملوك الثانى ! (الملك أنه شق مالبسه ولم يحاكمهما

فَتَْأكُُل ثَمرةَ بطْنـك لحـم   53: (الرب يأمرك بأكل أوالدك فى المجاعات
عطَاك الرب ِإلهك في الحصارِ والضيقَة التي يضايقُك بنيك وبنَاتك الذين َأ

كودا ع53: 28تثنية ) .بِه  
  )37: 30تكوين (الغنم تتوحم  �
  )12: 4حزقيال (الرب يأمر حزقيال بأكل الخراء اآلدمى  �
  )27: 18ملوك الثانى (رجال يأكلون برازهم ويشربون بولهم  �
  )12: 36إشعياء (زهم ويشربون بوِلهم رجال يأكلون برا �
  )3: 2مالخى(الرب يمسك الخراء بيديه ويقذفه فى وجوه الكهنة  �
: 22صـموئيل الثـانى   (الرب طائر فى السماء راكباً مالك أنثى  �
10-11(  

) 24: 17رؤيا يوحنا (، الرب خروف )16: 3متى (الرب حمامة  �
: 8أعمال الرسـل  (األنعام ، الرب ك) 32: 8أعمال الرسل (، الرب شاة 

: 3غالطيـة  (، الرب ملعـون  )6: 25أيوب (، الرب رمة ودودة ) 32
13!(  

  )9: 22ملوك األول (الرب يتآمر مع الشيطان إلغواء نبي �
قطع يد المرأة التى تمسك عورة المتعارك مع زوجها أثناء العراك  �

  )11: 25تثنية (
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  )28-27: 22عدد (الحمار يتكلم بالعدل  �
  )7،  5،  3: 12رؤيا (امرأة تحمل وتلد تنيناً  �
رؤيـا  (عرشاً لشيوخ متسربلين بثياب بيض  24حول عرش الرب  �
4 :5(  

  )5: 4رؤيا (يخرج من عرش الرب رعد وبرق  �
  )6: 4رؤيا (عرش الرب حوله حيوانات مليئة عيون  �
  )6: 5رؤيا (الرب خروف له سبعة قرون وسبعة أعين  �
  )8: 5رؤيا يوحنا (ربه تعزف له على قيثاراتمالئكة الرب تط �
  )5: 12رؤيا (الرب يختطف ابنا وليداً ألمرأة  �
  )20: 23حزقيال (رجال منيهم كمنى الخيل ولحمهم كلحم الحمير  �
  )14،  12: 21حزقيال (الرب يصفق من الغضب  �
  )1: 7ميخا (الرب يدعوا على نفسه بالويل  �
  )8: 5عبرانيين (م به الرب تعلم الطاعة مما تألَّ �
فقد كان فدية البشرية المخطئة ) الشرير فدية الصديق(الرب شرير  �

  )18: 21أمثال (
فَِإن الرب َأمر بِِإبطَـالِ مشُـورة   : (الرب يخلق الشر ويدمر الخير �

شَالُومبَِأب الشَّر بنْزَِل الرِلي ةاِلحيتُوفََل الص14: 17لثانى صموئيل ا) .َأخ  
الرب يأمر إشعياء أن يمشى عارياً حافيـاً لمـدة ثـالث سـنوات      �

  )4-2: 20إشعياء (
أمر الرب بقتل كل امرأة عاشرت رجالً واإلبقاء علـى العـذارى    �

  فأنى لهم معرفة ذلك؟) 18-17: 31عدد (
  )3-2: 1هوشع (الرب يأمر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة زنى  �
يأخذ لنفسه امرأة فاسقة متزوجـة محبوبـة   الرب يأمر هوشع أن  �

  )1: 3هوشع(لزوجها
  )25: 20حزقيال (الرب يعطى متعمداً فرائض غير صالحة  �
  )6: 2لوقا (الرب يختَتن أى قطعوا الجزء التالف من ذكر الرب  �
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  )27: 11لوقا (الرب يرضع من ثدى أمه التى نكحها فأنجبته  �
  )20: 7إشعياء (ة الرب يحلق شعر رجليه بموس مستأجر �
  )20: 7إشعياء (الرب ينتف شعر لحيته  �
صـموئيل  (رجالً ألنهم نظروا تابوت الـرب   50070الرب قتل  �
  )19: 6األول 
  )6: 5صموئيل األول (الرب يعاقب األشدوديين بالبواسير  �
  )17: 3إشعياء (الرب يصلع هامة بنات صهيون ويعرى عورتهن  �
  )11: 4متى (بالسجود له الشيطان يأمر الرب  �
الرب خائن خداع يرسل نبيه ويصطفيه لهداية عباده، ثم يحيك لـه   �

  )26-24: 4خروج (الشر ليقتله فى الطريق، وهو ذاهب ليؤدى رسالته،
الرب يأمرك إذا تزوجت امرأة فى السبى فالبد أن تحلـق رأسـها    �

وتبكـى أباهـا    وتقلِّم أظافرها ، وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد فى بيتـك 
وأمها شهراً من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكـون لـك   

  )14-10: 21تثنية . (زوجة
  )2: 2أيوب (الشيطان يتمشى فى الجوالن  �
الرب أوحى أن يفتشوا لداود عن فتاة عذراء لتنام فى حضنه لتدفئه  �

  )2-1: 1ملوك األول(
مؤتي األغاني في .  صانعياهللا: (وحوش األرض تعلم بنى اإلنسان �
ويجعلنا أحكم مـن طيـور   . الذي يعلّمنا أكثر من وحوش األرض. اللّيل

  )10: 35أيوب (ما الذى تعلمه لنا وحوش األرض؟ .) السماء
ولـيس   …اتّسع فمي على أعدائي. ارتفع قرني بالرب: قالت حنة( �

.) بالبأس والضعفاء تمنطقوا. قسي الجبابرة انحطمت …صخرة مثل إلهنا
  مش فاهم؟ وأنت؟) 1: 2صموئيل األول(

  )15-8: 9قضاة ( حوار األشجار لتولى الملك �
ِإذَا كَان ِلرجلٍ ابن معاند ومارِد ال «18: (ابنك المعاند تُسلمه للرجم �

يمسـكُه َأبـوه   19. يسمع ِلقَولِ َأبِيه وال ِلقَولِ ُأمه ويَؤدبانه فَال يسمع لهما
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 هكَانابِ مِإلى بو هينَتدوخِ مِإلى شُي انِ بِهيْأتيو هُأموخِ   20وقُـوالنِ ِلشُـييو
هينَتدم :    ـكِّيرسـرِفٌ وسم ـوهِلنَـا وِلقَو عمسال ي ارِدمو دانعذَا منُنَا هاب .

21دالِ مرِج يعمج همجروتَفَيمتَّى يح ةارجبِح هينَت . كُمنيب نم الشَّر فَتَنْزِع
خَافُونياِئيل وركُلُّ ِإس عمسي21-18: 21تثنية)و  

  )27: 20الويين (من يمسه جان يقتَل  �
هَئنَـذَا  : هكَذَا قَاَل الرب11: (الرب يأخذ نساء داود ويدفعهم للزنى �

كلَيع يمُأق    ،ِلقَرِيبِـك ـيهِنطُأعو كنَييع امَأم كاءسآخُذُ نو ،كتيب نم الشَّر
  )11: 12صموئيل الثانى . (فَيضطَجِع مع نساِئك في عينِ هذه الشَّمسِ

  )41: 8يوحنا : (اليهود يسبوا الرب ويتهموه بأنه ابن غير شرعى �
لسماوات باألرض والمالئكة تسـتخدمه  الرب يقف على سلم يصل ا �

  )13-12: 28تكوين : (فى الصعود والهبوط
  28: 21خروج :برجم الثور الذى ينطح إنساناً ويميتهالرب يأمر  �
 � نتَهى الرب عورعرالسيد هامة بنات صهيون وي عصل3أشعياء (ي :

17(  
  : نصوص غير مفهومة

وتَصـير  12. نَفَسكُم نَار تَـْأكُلُكُم . شيشاًتَحبلُون بِحشيشٍ تَلدون ق11َ(
  12-11: 33إشعياء .) الشُّعوب وقُود كلْسٍ َأشْواكاً مقْطُوعةً تُحرقُ بِالنَّارِ

حزقيال ... ( وهىآلن يزنُون معها ا: فَقُلْتُ عنِ الْباِلية في الزنَى43 �
فـى  . موجودة فى نسخة الشرق األوسطأين بقية الجملة؟ غير ) 43: 23

وفى نسـخة  . كلمة أيضاً) وهى(نسخة اإلنترنت كتبوا بدال من آخر كلمة 
  ).معهم(كلمة ) وهى(كتاب الحياة كتبوا بعد 

: 19عدد .) من مس ميتاً ميتَةَ ِإنْسانٍ ما يكُون نَجِساً سبعةَ َأيامٍ«11( �
11  
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ِإذَا ماتَ ِإنْسان في خَيمة فَكُلُّ مـن دخَـل   : رِيعةُهذه هي الشَّ«14( �
 14: 19عـدد  .) الخَيمةَ وكُلُّ من كَان في الخَيمة يكُون نَجِساً سبعةَ َأيـامٍ 

  فكيف يدفَن الميت ومن يكفِّنه ويدفنه؟
الكتاب المقدس يأمر بهدم المنزل الذى ضربه البرص ولم يطهـر   �

  )45-35: 14الويين : (سبعة أيام فى
الكتاب المقدس يأمر بحرق المالبس التى ضـربها البـرص ولـم     �

  )52: 13الويين : (تطهر فى سبعة أيام
� )45  كُـوني هْأسرشْقُوقَةً وم هابيث ةُ تَكُونبرالض يهي فالَّذ صراَألبو

نَاديو هيغَطِّي شَارِبيكْشُوفاً ويم :نَجِس 45: 13الويين ) نَجِس  
ويكُون فـي ذَِلـك   18: (الرب يقف على ترع مصر يصفر للذباب �

 مِ َأنوابِالْيِللذُّب رفصي بالر  رصعِ مى تُري َأقْصي فلِالَّذِللنَّحي  وي فالَّذ
ضِ َأشُّوراب جهـاز  ، ألم يعلم الرب أنه لـيس للـذب   18: 7إشعياء ) َأر

  سمعى؟ فلماذا كان إذن يصفر لهم؟
: قوة الرب فى شعر شمشون ، وقد قضـى عليهـا الفلسـطينيون    �

)18ا بِقَلْبِها بِكُلِّ مهرَأخْب قَد ِليلَةُ َأنَّهَأتْ دا رلَمو ،   تْ َأقْطَـابعلَتْ فَـدسَأر
قَالَتو ينيينطسلالْف :»رالْم هذوا هدعاص  كَشَفَ ِلي كُـلَّ قَلْبِـه قَد ةَ فَِإنَّه« .

مهدةَ بِيضوا الْفدعَأصو ينيينطسلالْف ا َأقْطَابهِإلَي دعلَـى  19. فَصع تْهَأنَامو
هْأسلِ رخُص عبلَقَتْ سحالً وجتْ رعدا وهتَيكْبر ،َأتْ بِِإذْالَِلهتَدابفَا، وو قَتْهر

تُه20. قُّوقَالَتو :»شُونا شَمي كلَيع ونيينطسلقَاَل. »الْفو همنَو نم هفَانْتَب :
»ضَأنْتَفو ةركُلِّ م بسح جَأخْر« . قَـهفَار قَد بالر َأن لَمعي لَمقضـاة  !) و

16 :18-20  
) سـنة  20أن قضى إلسرائل  بعد إنتحار شمشون بمباركة الرب( �

هل تتخيل أن الرب يبارك المنتحرين ويعضـدهم؟   31-23: 16القضاة 
هل تتخيل أن الكتاب المقدس ال توجد به إدانة لما اقترفه شمشون؟ ألـيس  
هذا إقرار من الرب بجواز اإلنتحار؟ ألم يجدد له قوته؟ ألم يكن على علم 

لذى أمات شمشـون إذن؟  أن شمشون باسترداد قوته سوف ينتحر؟ فمن ا
ومن قَتََل ِإنْسـاناً  (؛ 17: 24الويين .) وِإذَا َأماتَ َأحد ِإنْساناً فَِإنَّه يقْتَُل17(
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أال يحكم هذا الكتاب علـى الـرب بأنـه مجـرم      21: 24الويين .) يقْتَْل
  يستحق الموت؟) سبحان اهللا وتعالى عما يقولون علواً كبيرا(

: فَقَاَل شَاوُل ِلحاملِ سالَحه4: (الده وحامل سالحهانتحار شاول وأو �
. »استَلَّ سيفَك واطْعنِّي بِه ِلَئلَّا يْأتي هُؤالَء الْغُلْفُ ويطْعنُوني ويقَبحـوني «

. لَيـه فََأخَذَ شَاوُل السيفَ وسـقَطَ ع . فَلَم يشَْأ حامُل سالَحه َألنَّه خَافَ جِداً
سقَطَ هو َأيضاً علَـى سـيفه   ، ولَما رَأى حامُل سالَحه َأنَّه قَد ماتَ شَاوُل5

هعاتَ ممـي  6. وف اِلهرِج يعمجو هالَحُل سامحالثَّالَثَةُ و نُوهبُل واتَ شَاوفَم
  6-4: 31صموئيل األول .) ذَِلك الْيومِ معاً

َأنِّي َأضـرِب الراعـي فَتَتَبـدد    : َألنَّه مكْتُوب: (تحار الرب نفسهان �
ةيعافُ الررـي   11(؛ 31: 26متى .) خاعالرو ـاِلحي الصاعالر وَأنَا ه

افرنِ الْخع هُل نَفْسذبي اِلح11: 10يوحنا .) الص  
َأنَـا هـو   11: (قد قالف: تحول الرب من راعى خراف إلى خروف �

افرنِ الْخع هُل نَفْسذبي اِلحي الصاعالرو اِلحي الصاع10يوحنـا  .) الر :
هـُؤالَء سـيحارِبون   14: (؛ إال أنك تراه قد تحوَل إلى خروف فـى  11

 كلمابِ وباَألر بر َألنَّه ،مهبغْلوفُ يوفَ، والْخَرالْخَر   ينالَّـذو ، لُـوكالْم
نُونْؤممو ونخْتَارمو ونوعدم هع14: 17رؤيا يوحنا ) »م  

بعد أن عرفت أنهـم يقولـون إن رب   : اإلنسان أفضل من خالقـه  �
فَاِإلنْسان كَم 12(قال يسوع : األرباب خروف ، فاقرأ ما أماله الوحى لمتى

وفالْخَر نُل مَأفْض و12: 12ى مت!) ه  
لَيس التِّلْميذُ َأفْضَل من الْمعلِّمِ والَ الْعبد «24(: بل الخالق أفضل. ال �

هديس نَل م؟24: 10متى .) َأفْض  
جاء نجم إلى األرض وتقدم الباحثين عن يسوع ليشير إلى الموضع  �

  )10-9: 2متى (الذى وِلد فيه 
قَباِئُل 13(سمه خرير وليس هدير الرب ال يعرف أن صوت المياه ا �

ةيركَث اهييرِ مدكَه ردتَه .   ـافَةصكَع دتُطْـريداً وعب برا فَتَههنْتَهِري نَّهلَكو
  13: 17إشعياء) .. .. .الْجِبالِ
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: الرب يأمر باإلبقاء على العذراوات أحياء وقتـل بـاقى النسـاء    �
وكُل امرَأة عرفَتْ رجالً بِمضاجعة . كَرٍ من اَألطْفَالِفَاآلن اقْتُلُوا كُل ذ17َ(

لكن جميع اَألطْفَالِ مـن النِّسـاء اللـواتي لـم يعـرِفْن      18. ذَكَرٍ اقْتُلُوها
  18-17: 31عدد .) َأبقُوهن لكُم حيات مضاجعةَ ذَكَرٍ

  .. ةلكنهم يمشون عرا.. أنبياء : رابعاً
�)2وصنِ آمب اءيِإشَع دي نع بقَاَل الر قْتالْو ي ذَِلكف :» بلَّ اذْهحو

كلَيرِج نع كذَاءح اخْلَعو كيقَوح نع حسى . »الْمرعشَى ممكَذَا وَل هفَفَع
معرى وحافياً ثَالَثَ سنينٍ  كَما مشَى عبدي ِإشَعياء«:فَقَاَل الرب3. وحافياً

  3-2: 20إشعياء ) آيةً وُأعجوبةً علَى مصر وعلَى كُوشَ
. وكان روح الرب على شاول، فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضـا �

  )24: 19صموئيل األول . (وانطرح عريانًا ذلك النهار كله وكل الليل
  ) 14: 6صموئيل الثانى .(ورقص داود أمام الناس وأمام اهللا�
ولَما دخََل تَابوتُ الرب مدينَةَ داود، َأشْرفَتْ ميكَاُل بِنْتُ شَاوَل 161(�

من الْكُوة ورَأت الْملك داود يطْفُر ويرقُص َأمام الـرب، فَاحتَقَرتْـه فـي    
  16: 6صموئيل الثانى .) قَلْبِها
. وأخذت دفًا هـي والنسـاء ورقصـت   ) ذلك فعلت مريم النبيةوك( �

  )20: 15خروج (
.. أنبياء ! ألنا فى هؤالء قدوة حسنة.. راقصون .. أتصدق هذا؟ أنبياء 

أين القدوة؟ أيـن قـدرة   .. لكنهم يعبدون األوثان  …أنبياء .. لكنهم زناة 
و ابنك أو الرب وعلمه فى انتقاء صفوة خلقه؟ أترضى هذا ألمك أو أبيك أ

ابنتك؟ أترضى هذا ألختك أو ألخوك؟ فكيف تكون أنت أو أبوك أو أمـك  
  أطهر من المصطفين األخيار قدوة البشرية؟

  :أنبياء لكن شراشيح
)30قَاَل لَهو ونَاثَانلَى يَل عشَاو بغَض يمفَح" :    ـةجوتَعالْم ـنـا ابي

ةدرتَمالْم ،تُ َأنَّكملا ع؟ َأمكُأم ةرويِ عزخو كيزى ِلخسي نتَ اباخْتَر قَد (
   30: 20صموائيل األول 



  44

.) وَأنَا َأخْرِب ُأمـك فَتَتَعثَّر في النَّهارِ ويتَعثَّر َأيضاً النَّبِي معك في اللَّيلِ 5(
 5: 4هوشع 

  
ودية فـى معاقـل   عن األفعى اليه(وكرد فعل يقول طانيوس حاموش 

إن إله التوراة هو صـنم يسـوق شـعباً    ): (اإلسالم لألستاذ عبد اهللا التل
ومـن إسـحاق   ! فماذا تعلمنا التوراة؟ من إبراهيم تجارة الرقيـق . للموت

إذا كان هؤالء هم األنبياء ! ومن سليمان البذخ! ومن داود الزنا! العنصرية
  )، فأستحلفك باهللا من هم األعداء؟

أوامر  كيف ستكون :باهللا عليك فقل لى ت هذه هى أوامر الربوإذا كان
فماذا وكيف سـيكون الشـيطان؟ وإذا    الرب ، الشيطان؟ وإذا كان هذا هو

  كان هذا كتاب الرب ، فماذا سيقدم الشيطان ألتباعه؟
الكتاب المقدس يشير إلى أسفار ومواضع فيه مفقـودة ، وبـه   : خامساً

  :اهللا بهارسائل شخصية جداً قالوا أوحى 
مفقودة يتكلم عنها الكتاب ، فقد ضيعها اليهود ولم يحفظـوا  أسفاراً  �

كلمة اهللا باإلضافة إلى وجود خطابات شخصـية وتصـويرات جنسـية    
  : األسفار الضائعـــة والممفقوده: يحتويها الكتاب المقدس

  )  14: 21العدد (سفر حروب الرب وقد جاء ذكره في  -1
وصموئيل الثـانى   13: 10يشوع ( ذكره في سفر ياشر وقد جاء  -2

1 :17. (  
  )  41: 11الملوك األول(سفر أمور سليمان جاء ذكره في -3
أخبار األيـام الثـاني   (سفر مرثية إرميا على يوشيا ملك أورشليم  -4
35 :25 (  

  )25: 35األيام الثانيأخبار (سفر أمور يوشيا  -5
  )25: 35األيام الثانيأخبار (سفر مراحم يوشيا  -6
  )29: 9أخبار األيام الثاني(سفر أخبار ناثان النبي  -7
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  )29: 9أخبار األيام الثاني(سفر أخيا النبي الشيلوني  -8
  ) 29: 9أخبار األيام الثاني (وسفر رؤيا يعدو الرائي وذكر في  -9

أخبـار األيـام األول   (سفر أخبار جاد الرائي وقد جاء ذكره في  -10
29 :29-31  (  

 5: 24ملـوك الثـاني   (وذكر في : أخبار أيام ملوك يهوذا  سفر -11
  ) . 25: 21و

  ) .  7: 27أخبار الثاني (ذكر في : سفر تاريخ إسرائيل ويهوذا -12
  ) 15: 12أخبار األيام الثاني (ذكر في : سفر تاريخ شمعيا النبي -13
) 15: 12أخبار األيام الثـاني  (ذكر في : سفر تاريخ عدو النبي -14

  ). 22 :13(و
أخبار األيـام  (ذكر في : سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا -15
  ). 22: 26الثاني 
  ) . 27: 24أخبار األيام الثاني (ذكر في : سفر تاريخ الملوك  -16
  ) 19: 33أخبار األيام الثاني (ذكر في : سفر أخبار األنبياء -17
  ) . 16: 34(ورد ذكره في اشعياء : سفر الرب  -18
أخبار األيام الثـاني  (ورد ذكره في : سفر تاريخ ياهو بن حناني  -19

20 :34 . (  
أخبار األيـام  (ورد ذكره في : سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا -20
  ). 8: 36الثاني 
  ) . 25: 10صموئيل األول (ذكر في : سفر سنن الملك -21
: 14ول ملوك األ(ورد ذكره في : سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل -22

  ) .14: 16و ) 5: 16و ) 19
  ) 26: 24يشوع (سفر شريعة اهللا  -23
  )31: 8يشوع (سفر توراة موسى  -24
  ) 6: 23يشوع (سفر شريعة موسى  -25
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  ). 23: 12نحميا   (ورد ذكره في : سفر أخبار األيام -26
  )8: 1تسالونيكى الثانية (سفر يسوع  -27
  ) 29: 29األيام األول  أخبار(سفر أخبار صموئيل الرائى  -28
  )27: 21و  8: 13رؤيا يوحنا الالهوتي (سفر حياة الخروف  -29
  )7: 24الخروج (كتاب العهد لموسى عليه السالم   -30
  ) 16: 4كولسي (ذكرت في : رسالة بولس إلى أهل الالذقية -31
: 3فيلبـي  (ورد ذكرها في : رسالة بولس األولى إلى أهل فيلبي -32

) بـولس باسـيم  (انظر العهد الجديـد  .. ( في العهد الجديد  الموجودة) 1
  ) . 771هامش صفحة 

ورد ذكرها فـي كورنثـوس   : رسالة لبولس إلى أهل كورنثوس -33
  ) . 8: 7الثانية 
إن هناك رسـالة  ): كلمة أبوكريفا(وتقول دائرة المعارف الكتابية  -34

ـ ) 9: 5كورنثوس األولـى  (ففى : مفقودة إلى الكورنثيين ذكر الرسـول  ي
  . رسالة إلى الكورنثيين يبدو أنها قد فقدت

أنت تعلم أن التحريف يكون بالنقص أو الزيادة، أو : فقل لى باهللا عليك
هؤالء الثالثة ينتمى فقدان هذه الكتب؟ هل تدرى ما فإلى أى من . التبديل

معنى أن ينزل الرب كتاباً ويشير إليه فى كتاب آخر كمرجع يرجع إليـه  
  ء والدارسون وال وجود لهذا الكتاب؟العلما

إما الرب كاذب ومضلل ، وسبحانه عن ذلك ، ال يقول : معنى هذا أنه
بهذا عاقل من أهل األرض ، أو يكون الكتاب أتلفته طائفة ما عمـداً ، أو  
فقد مع الزمن ، وفى كل هذه األحوال يكون كتابك قد تدخلت فيـه اليـد   

  .البشرية ولم يتعهد اهللا بحفظه
اتفق العالم على أن الكتب المفقـودة  : "يقول طامس أنكلس الكاثوليكيو

  ".من الكتب المقدسة ليست بأقل من عشرين
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لكـى  . وأتى وسكن فى مدينة يقاُل لها ناصرة( 23: 2يقول متى  -35
فأين كتاب األنبياء الذى ذكر فيه ) يتم ما قيل باألنبياء إنه سيدعى ناصرياً

  .ى هذه الفقرة فى أى ترجمة أجنبية للكتاب المقدسهذا؟ اقرأ التعليق عل
باإلضافة إلى آراء شخصية وخطابات شخصـية كتبهـا بـولس     -36

ِإذاً من 38(ألشخاص ما ، فلماذا اعتبرت من وحى اهللا؟ وما الحكمة منها؟ 
نسُل َأحفْعي جوزالَ ي نمُل وفْعناً يسفَح جوت39َ. زرَأةُ مروسِ الْمبِطَةٌ بِالنَّام

ولَكن ِإن ماتَ رجلُها فَهِي حرةٌ ِلكَي تَتَزوج بِمن تُرِيـد  . ما دام رجلُها حياً
وَأظُـن  . ولَكنَّها َأكْثَر غبطَةً ِإن لَبِثَتْ هكَذَا بِحسبِ رْأيي40. في الرب فَقَطْ

ضاً عاِهللاَأنِّي َأنَا َأي وحي ر40-38: 7كورنثوس األولى ) .نْد  
وَأما الْعذَارى فَلَيس عنْدي َأمر من الـرب فـيهِن ولَكنَّنـي    25( -37

َأن هذَا حسن ِلسببِ فََأظُن 26. ُأعطي رْأياً كَمن رحمه الرب َأن يكُون َأميناً
: 7كورنثوس األولى :) َأنَّه حسن ِلِإلنْسانِ َأن يكُون هكَذَا .الضيق الْحاضرِ

25-26  
38- )12 اقُونا الْبَأموبَأنَا الَ الر مفََأقُوُل لَه : رَأةٌ غَيرام َأخٌ لَه كَان ِإن

رَأةُ الَّتي لَها رجٌل والْم13. مْؤمنَة وهي تَرتَضي َأن تَسكُن معه فَالَ يتْركْها
كْها فَالَ تَتْرهعم كُنسي ي َأنتَضري وهنٍ وْؤمم ر7كورنثوس األولى .) غَي :

12-13  
39- )2َأقُوُل لَكُم ولُسا َأنَا بئاً: هشَي يحسالْم كُمنْفَعالَ ي ِإنِ اخْتَتَنْتُم ِإنَّه (!

  .مر الذى أدانه فيه التالميذ ، وكفروه بسببه، وهو نفس األ 2: 5غالطية 
فهل هذا مـن وحـى اهللا؟   ! بولس ينوى أن يشتِّى فى نيكوبوليس -40

حينَما ُأرسُل ِإلَيك َأرتيماس َأو تيخيكُس بـادر َأن تَـْأتي ِإلَـي ِإلَـى     12(
نَاكه ُأشَتِّي تُ َأنمزَألنِّي ع ،وِليسيكُوب12: 3يطس ت.) ن  

ُأوصي ِإلَيكُم بُِأخْتنَا فيبِي الَّتي هي خَادمةُ الْكَنيسة الَّتـي فـي   1( -41
كَي تَقْبلُوها في الرب كَما يحقُّ ِللْقديسين وتَقُوموا لَهـا فـي َأي   2كَنْخَرِيا 

اعستْ مارا صَألنَّه نْكُمم تْهتَاجاح ءضاًشَيِلي َأنَا َأيو يرِينةً ِلكَثوا 3. دلِّمس
  ـوعسيحِ يسي الْمي فعنِ ملَياميالَ الْعَأكالَّ وكلَى بِرِيسا   4عـعضنِ واللَّـذَي
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  يـعمضاً جْل َأيا بمهي َأشْكُردحتُ َأنَا ونِ لَسي اللَّذَياتيلِ حَأج نا مهِمنُقَيع
سلِّموا علَى َأبينتُوس حبِيبِي . وعلَى الْكَنيسة الَّتي في بيتهِما5سِ اُألممِ كَنَاِئ

سلِّموا علَى مريم الَّتي تَعبـتْ َألجلنَـا   6. الَّذي هو باكُورةُ َأخَاِئيةَ ِللْمسيحِ
س نَسـيبي الْمْأسـورينِ معـي    سلِّموا علَى َأنْدرونكُوس ويونيا7. كَثيراً

سـلِّموا  8. اللَّذَينِ هما مشْهورانِ بين الرسلِ وقَد كَانَا في الْمسيحِ قَبلـي 
بي الربِيبِي فح اسيبِللَى َأمي 9. عنَا فعلِ مامالْع انُوسبلَى ُأوروا علِّمس

سلِّموا علَـى َأبلِّـس الْمزكَّـى فـي     10. اخيس حبِيبِيالْمسيحِ وعلَى ِإستَ
  .وأكتفى بهذا ألن اإلصحاح كله سالمات. 10-1: 16رومية .) الْمسيحِ
خُذْ مرقُس وَأحضره معك َألنَّه نَـافع ِلـي   . لُوقَا وحده معي11( -42
ةمد12. ِللْخَأر فَقَد يكُسيخا تَأمسِإلَى َأفَس لْتُهي 13. سف كْتُهي تَرالَّذ اءداَلر

. تَرواس عنْد كَاربس َأحضره متَى جِْئتَ، والْكُتُب َأيضاً والَ سيما الرقُوقَ
.) هِليجازِه الرب حسب َأعماِل. ِإسكَنْدر النَّحاس َأظْهر ِلي شُروراً كَثيرة14ً

  14-11: 4ثيموثاوس الثانية 
فَـِإن  ! الَ تَضلُّوا33: (وهى) مناندو(استشهاد بولس بقول الشاعر  -43

  33: 15كورنثوس األولى .) الْمعاشَرات الرديةَ تُفْسد اَألخْالَقَ الْجيدةَ
َألنَّنَا 28: (وهو) أراتس(استشهاد بولس بشطر من أقوال الشاعر  -44

بِه دنُوجو كرنَتَحا ويضـاً  . نَحَأي اِئكُمرشُـع ضعا قَاَل بضـاً   : كَمَألنَّنَـا َأي
تُهيفما حاجة الرب ألقوال الشعراء لتأييـد  28: 17أعمال الرسل ) .ذُر ،

  أقواله؟ أيستشهد الرب بأقوال الشعراء ليقنع الناس بدينه؟
قَاَل 12: (وهو) أبيمانديس( استشهاد بولس بقول الشاعر الكريتى -45

 منْهم داحو- خَاص ملَه نَبِي وهو :» وناِئماً كَـذَّابد ونيرِيتـوشٌ  . الْكحو
   12: 1تيطس .) »بطُون بطَّالَةٌ. رديةٌ

ولبعض النصارى حول هذه االسفار المفقوده محاوالت وأراجيف مـن  
  .لتفت إليها القول لتبرير عدم ضياعها ، الي

  سفراً مرفوضة من الكنيسة وال يعرف لها سبب 119
  زبور عيسى الذى كان يعلم منه    - 1
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  رسالة عيسى إلى بطرس وبولس    - 2
  رسالة عيسى إلى أبكرس ملك أديسه    - 3
  كتاب عيسى التمثيالت والوعظ     - 4
  كتاب الشعبذات والسحر ليسوع     - 5
  544كتاب مسقط رأس يسوع ومريم وظئرها     - 6
سالته التى سقطت من السماء فى المائة ر    - 7

  السادسة 
  إنجيل يعقوب وينسب ليعقوب الحوارى    - 8
  آداب الصالة وينسب ليعقوب الحوارى    - 9

  كتاب وفاة مريم ليعقوب   -10
  إنجيل الطفولة وينسب لمتى الحوارى  -11
  آداب الصالة وينسب لمتى الحوارى  -12
  إنجيل توما وينسب لتوما الحوارى  -13
  ل توما وينسب لتوما الحوارىأعما  -14
  إنجيل طفولية يسوع   -15
  مشاهدات توما   -16
  كتاب مسافرة توما   -17
  إنجيل فيليب وينسب لفيليب الحوارى  -18
  أعمال فيليب وينسب لفيليب الحوارى  -19
  إنجيل برنابا  -20
  رسالة برنابا  -21
  إنجيل برتولما وينسب لبرتولما الحوارى  -22
  ينسب لمرقس الحوارىإنجيل طفولة المسيح و  -23
  إنجيل المصريين وينسب لمرقس الحوارى  -24
  آداب الصالة وينسب لمرقس   -25
  كتاب بى شن برنيار وينسب لمرقس   -26
  إنجيل بيكوديم وينسب لنيكوديم الحوارى  -27
  اإلنجيل الثانى ليوحنا الحوارى  -28
  )ذكره أوغسطينوس(أعمال يوحنا   -29
  كتاب مسافرة يوحنا   -30
  يوحنا  حديث  -31
  رسالته إلى هيدروبك   -32
  كتاب وفاة مريم ليوحنا   -33
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  تذكرة المسيح ونزوله من الصليب   -34
  المشاهدات الثانية ليوحنا   -35
  آداب صالة يوحنا   -36
  إنجيل أندريا وينسب ألندريا الحوارى  -37
  أعمال أندريا   -38
  إنجيل بطرس وينسب لبطرس الحوارى  -39
  لحوارىأعمال بطرس وينسب لبطرس ا  -40
  مشاهدات بطرس   -41
  مشاهدات بطرس الثانية   -42
  رسالة بطرس إلى كليمنس   -43
  مباحثات بطرس وأى بين   -44
  تعليم بطرس   -45
  وعظ بطرس   -46
  آداب صالة بطرس   -47
  كتاب قياس بطرس   -48
  كتاب مسافرة بطرس   -49
  إنجيل متياس   -50
  أعمال متياس   -51
  حديث متياس   -52
  رسوالإنجيل اإلثنى عشر   -53
  إنجيل السبعين وينسب لتالمس  -54
  أعمال بطرس واالثنى عشر رسوال  -55
  إنجيل تهيودوشن   -56
  إنجيل برتولماوس  -57
  إنجيل تداوس  -58
  إنجيل ماركيون  -59
  إنجيل باسيليوس  -60
  إنجيل العبرانيين أو الناصريين  -61
  إنجيل الكمال  -62
  إنجيل الحق  -63
  إنجيل األنكرتيين  -64
  صانإنجيل أتباع إي  -65
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 سفر اسدراس االول -6  جرس التنين -5

  سفر صالة مناسي  -8  اس الثانيسفر اسدر -7
  :اعتراف الكتاب المقدس بالتحريف الذى وقع لكلمة الرب

حولَهـا قَلَـم   كَيفَ تَدعون َأنَّكُم حكَماء ولَديكُم شَرِيعةَ الرب بينَما ) (1
ةِإلَى ُأكْذُوب عخَادالم ة8:  8إرمياء ) ؟الْكَتَب  

الذى يقدسه نبى اهللا داود ويفتخر به ، يحرفه غيـر   وهذا كالم اهللا) 2
المؤمنين ، ويطلبون قتله ألنه يعارضهم ويمنعهم ، وال يبالى إن قتلوه من 

علَى اِهللا تَوكَّلْـتُ  . اَُهللا َأفْتَخر بِكَالَمه4: (أجل الحق ، فهو متوكل على اهللا
علَي كُـلُّ  . يوم كُلَّه يحرفُون كَالَميال5ْ! ماذَا يصنَعه بِي الْبشَر. فَالَ َأخَافُ

بِالشَّر م5–  4: 56مزمور .) َأفْكَارِه  
ويٌل ِللَّذين يتَعمقُون ِليكْتُموا رْأيهم عنِ الرب فَتَصير َأعمالُهم في 15) (3

قُولُونيو ةالظُّلْم :»عي نمنَا ورصبي ن16. »رِفُنَا؟مكُمرِيفا لَتَحإشـعياء  ) !ي
29 :15 – 16  

ِلذَِلك هَئنَذَا علَى اَألنْبِياء يقُوُل الرب الَّـذين يسـرقُون كَلمتـي    30) (4
  30: 23إرمياء .) بعضهم من بعضٍ

: ون ِلسانَهم ويقُولُـون هَئنَذَا علَى اَألنْبِياء يقُوُل الرب الَّذين يْأخُذ31ُ) (5
  31: 23إرمياء .) قَاَل

6) (32    بقُـوُل الـري ـةبالَمٍ كَاذبَِأح ُأونتَنَبي ينلَى الَّذَئنَذَا عه  ينالَّـذ
يقُصونَها ويضلُّون شَعبِي بَِأكَاذيبِهِم ومفَاخَراتهِم وَأنَـا لَـم ُأرسـلْهم والَ    

َأممتُهر .بقُوُل الرةً يفَاِئد بذَا الشَّعوا هيدفي 32: 23إرمياء ].) فَلَم  
7) (33نكَاه َأو نَبِي َأو بذَا الشَّعه َألَكِإذَا س؟: [وبالر يحا وفَقُْل ] م
ملَه] : كُمفُضيٍ؟ ِإنِّي َأرحو َأي- بُل الرقَو وَأوِ  فَال34. ه نَأوِ الْكَـاه نَّبِي

: 23إرمياء .) ُأعاقب ذَِلك الرجَل وبيتَه -وحي الرب : الشَّعب الَّذي يقُوُل
33-34  

8) (35يهُل َألخجالرو بِهاحُل ِلصجالر كَذَا تَقُولُونه : بالر اباذَا َأجبِم
الر بِه اذَا تَكَلَّمم؟ وـةَ كُـلِّ    36بمكَل َألن ـدعب وهفَالَ تَذْكُر بالر يحا وَأم
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.) ِإنْسانٍ تَكُون وحيه ِإذْ قَد حرفْتُم كَالَم اِإللَه الْحـي رب الْجنُـود ِإلَهِنَـا   
  36-35: 23إرمياء 

متى .) »يم هي وصايا النَّاسِوباطالً يعبدونَني وهم يعلِّمون تَعاِل9) (9
15 :7-9   

الَ تَغشَّكُم َأنْبِياُؤكُم الَّذين في وسـطكُم وعرافُـوكُم والَ تَسـمعوا    ) (10
َأنَا لَم . َألنَّهم ِإنَّما يتَنَبُأون لَكُم بِاسمي بِالْكَذب9ِ. َألحالَمكُم الَّتي تَتَحلَّمونَها

بقُوُل الري ملْهس9-8: 29إرمياء ) ُأر  
اََألنْبِياء يتَنَبُأون بِالْكَذبِ والْكَهنَةُ تَحكُم علَى َأيديهِم وشَـعبِي  31) (11

بكَذَا َأح31: 5إرمياء .) ه  
ليس هذا فقط بل إن الكتاب المقدس يتوعد المحرفين ، إذن كـان  ) 12

  :ف ، وهناك من يحرفيعلم أن هناك من حر
ِإن زاد َأحـد  : وِإنَّني َأشْهد ِلكُلِّ من يسمع ما جاء في كتَابِ النُّبوءة هذَا(

وِإن 19، شَيئاً علَى ما كُتب فيه، يزِيده اُهللا من الْبالَيا الَّتـي ورد ذكْرهـا  
َأقْو نئاً مشَي دقَطَ َأحَأس ةرشَج نم هيبطُ اُهللا نَصقسذَا، يه ةوءتَابِ النُّبالِ ك

رؤيا ") الْحياة، ومن الْمدينَة الْمقَدسة، اللَّتَينِ جاء ذكْرهما في هذَا الْكتَاب
  18:" 22يوحنا 
نيرِيا الْكَاتبِ فَكَتَـب   فََأخَذَ ِإرميا درجاً آخَر ودفَعه ِلباروخَ بن32ِ) (13

َأحرقَه يهوياقيم ملك يهوذَا بِالنَّـارِ  فيه عن فَمِ ِإرميا كُلَّ كَالَمِ السفْرِ الَّذي 
ثْلُهم يركَث ضاً كَالَمَأي هلَيع زِيد32: 36إرمياء .) و  

وحي الرب والـرب لَـم   : قَاِئلُونالْ. رُأوا باطالً وعرافَةً كَـاذبة6ً) (14
ملْهسري ،ةماتَ الْكَلوا ِإثْبانْتَظَر6: 13حزقيال ) .و  
15) (8بالر ديكَذَا قَاَل السه باً: ِلذَِلككَذ تُمَأيرلِ واطبِـالْب تُمتَكَلَّم َألنَّكُم ،

  8: 13حزقيال  ).وُل السيد الربفَلذَِلك ها َأنَا علَيكُم يقُ
وحـي  : قَـاِئلين ، وتَكَلَّمتُم بِعرافَة كَـاذبة، َألَم تَروا رْؤيا باطلَة7ً( )16

َأتَكَلَّم َأنَا لَمو ب7: 13حزقيال  )؟الر  
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والَّذين يعرِفُـون   وتَكُون يدي علَى اَألنْبِياء الَّذين يرون الْباطَل9) (17
وفي كتَـابِ بيـت ِإسـراِئيَل الَ    ، في مجلسِ شَعبِي الَ يكُونُون. بِـالْكَذبِ
ونكْتَبي ،خُلُونداِئيَل الَ يرضِ ِإسِإلَى َأرو،  بالـر ديَأنِّي َأنَا الس ونلَمفَتَع. (

  9: 13حزقيال 
18) (1كَث ِإذْ كَان    قَّنَـةتَيـورِ الْمـي اُألمف ةصق َأخَذُوا بِتَْأِليف قَد ونير
كَما سلَّمها ِإلَينَا الَّذين كَانُوا منْذُ الْبدء معـاينين وخُـداماً ِللْكَلمـة    2عنْدنَا 

بِتَدقيق َأن َأكْتُب علَـى   رَأيتُ َأنَا َأيضاً ِإذْ قَد تَتَبعتُ كُلَّ شَيء من اَألول3ِ
 يلُسفثَاو زِيزا الْعهَأي كاِلي ِإلَي4التَّوتَ بِهلِّمي عةَ الْكَالَمِ الَّذحرِفَ صِلتَع (.

  4-1: 1لوقا 
عنِ الَّذي دعاكُم بِنعمـة  ِإنِّي َأتَعجب َأنَّكُم تَنْتَقلُون هكَذَا سرِيعاً 6) (19

غَير َأنَّه يوجد قَوم يزعجـونَكُم  لَيس هو آخَر، 7. ِإلَى ِإنْجِيلٍ آخَرلْمسيحِ ا
ولَكن ِإن بشَّرنَاكُم نَحـن َأو مـالَك   8. ويرِيدون َأن يحولُوا ِإنْجِيَل الْمسيحِ
كُنفَلْي ،نَاكُمشَّرا برِ مبِغَي اءمالس نا« ميم8-6: 1غالطية .) »َأنَاث  

فَِإنَّه ِإن كَان صدقُ اِهللا قَد ازداد بِكَذبِي ِلمجده فَلماذَا ُأدان َأنَـا  7) (20
   7: 3رومية ) ؟بعد كَخَاطٍئ

  فهل صدق اهللا ومجده يحتاج إلى كذب بولس ونفاقه؟ 
يعقل أن يلجأ وهل عجز الرب عن نشر كلمته بالفضيلة والصدق؟ وهل 

  الرب إلى الكذب والكذابين لنشر دينه بين الناس؟
  وما حكمة اإلله أن يوحى إلى كذاب منافق بنشر رسالته وتعاليمه؟ 

  أال يخشى ذلك اإلله من تفشى الكذب والنفاق بين شعبه؟ 
  وكيف أثق فى هذا اإلله الذى يرتكن إلى كاذب ومخادع لنشر رسالته؟ 

ى الكذب فى الدنيا أو فى يوم الحساب؟ كيـف  وهل سيحاسبنا الرب عل
وهو ناشره؟ ولماذا إذا كان أنبياؤه كذبة؟ وما الفرق بين الشيطان والـرب  

  فى هذه الصفة الرذيلة؟ 
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بإعانته هذا الكاذب ) سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا(ألم يكذب هو 
وإرسال الوحى إليه؟ وهل لم يجد الرب طريقة ينشـر بهـا دينـه غيـر     

  الكذب؟ وهل يحق للمنصرين استخدام الكذب لنشر الدين؟ 
وكيف يأمر بما ال يفعله هو؟ أليست هذه حجة عليه؟ أليس هـذا مـن   

؟ فلماذا يعـين الكـاذب ويـوحى    )ال تكذب(الظلم؟ ألم يقل فى الناموس 
  إليه؟؟؟

  :رأى رجال الكنيسة وعلمائها فى بولس
سببا فى اختالف العلمـاء   لقد ُألِّفت فى بولس الكتب والمراجع ، وكان

وما إن يأخذ أحد الباحثين الحيدة والموضوعية فى بحثه عـن  . والمفكرين
بولس ومقارنته بالعهد القديم أو الجديد ، إال واكتشف ديناً جديداً أخرجـه  

  .بولس للنصارى، وأخرجهم به من عهد الرب فى الدنيا واآلخرة
ن الخديعـة الكبـرى للـدكتور    نقالً م(لذلك ينادى العلماء اليوم قائلين 

  ):روبرت كيل تسلر
وأذكر من بين غير رجال الالهوت المتخصصين بعض األسماء القليلة 

، غانــدي، المحــامي )1751 - 1678(اللــورد بــولنجبروك : منهــا 
، وباحث الطبيعة البروفسـور  )1909 - 1833(والفيلسوف كارل هياتي 

أن بولس قد ابتعد بعقيدة وهو قد وجد ، ) 1961 - 1882( أرنولد هايم 
إرجـع  (  ]السـالم  عليه[الذنب المتوارث هذه تماماً عن تعاليم عيسى  

 Das Weltbild"صورة العالم تحت مجهر باحث فـي الطبيعـة   : "إلى

eines Naturforschers " وكـذلك  )146صـفحة   1944إصدار عام ،
فيدنبرج، أيضاً الفيلسوف فرانتس نيتشه، وباحث الطبيعة زيهر إيمانويل ش

وبرنارد شو وعالم اللغة فريدريش توديكوم، وأيضاً شـيلنج، وجوتـه، و   
  .وهناك الكثير غيرهم. شيلر، وفولتير

والنبالغ إن قلنا إن أكبر قادة الفكر منذ عصر اإلصـالح الـديني قـد    
أما بالنسة لرجال الدين فهنـاك العديـد مـن    . توصلوا لمثل هذه النتائج 

ق، وهم يؤكدون وجود هذه التناقضات التـي بـين   األسماء التي تمأل األف
وبولس ويثبتونها ومع ذلك فهم أشهر من كتب ذلـك   ]السالم عليه[عيسى 
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وبسببه تعرضوا للنقد أو الخطر ونذكر منهم هذه األسماء تبعـاً للترتيـب   
  :األبجدي 

صـفحة  ) عيسـى (في كتاب (أكرمان، بارت، باور، براون، بورنكام 
وما بعدها وأيضاً كتابـه  ) 7(صفحة ) Kyrios(ه ، بوسن في كتاب)207

، وبروكنـر فـي كتابـه    Das Wesen der Religion) طبيعة الـدين (
تقاليـد اإلنجيـل المتوافقـة    (، وبولتمـان فـي   )282(صـفحة  ) تمهيد(
)Synoptische Tradition  صـفحة   1931الطبعة الثانية إصدار عام

مالمح تاريخ الـدين  (ودام، ودايسمان، وحاوكل، وجيزبريشت في ) 154
ــرائيلي  ، )Grundzüge der israel. Religionsgeschichteاإلس

 Lehrbuch derتـاريخ العقائـد   (وجريم، وهيبرلين، وهارنَـك فـي   

Dogmengeschichte  ( ــه ــي كتاب ــالة (وف ) Die Missionالرس
")  Kirchengeschichte" تـاريخ الكنيسـة   (وهارتمان، وفون هيز في 

وكـال،  ) 300صفحة "  Einleiterng" تمهيد (شر في وهاوسرات، ويولي
علـى   109صفحة  Markus - 470" إنجيل مرقس (وكلوسترمان في 

، وكنويف، وكولر، والجارد، ولويز، ومـارتي، ومـارتج،   )سبيل المثال
تاريخ مـا  ( ونيستل، فون أفربيك، وبفيستر، ورادينهاوزر، ورجانس في 

صـفحة  "  Die Geschichte der Sache Christi" يتعلق بالمسـيح  
، ورنكـه، ورينـان، ورايمـاروس، ورينجليـنج،     )وما بعـدها ) 122(

، ")Bibellexikon"قاموس الكتـاب المقـدس   (وروزنبرج، وشينكل في 
" المسيحية مـن أجـل العـالم وبـه     (وشونفيلد، وشوبسس، وشورر في 

Christentem für die Welt und mit der Welt  " 1949صفحة( ،
، وتيريل، وفاينل، وفايتسـيكر، وفينـديش، وفـولفر، وفيـردي     وشتاوفر

  .وسارند وإدوارد تسلر كذلك
وقد بدأت سلسلة هؤالء الكتاب المناهضين لبولس منذ وقت اإلصـالح  

فيلكيف، ويعقوب ليفر، ورويشـليكن، وإيرازمـوس   : الديني، فظهر حينئذ
  .وكارلشتات، وبيترو بمبو 
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هذا الموضوع التـى تمـأل المراجـع    وأهم من هؤالء هو كلماتهم في 
والمجلدات، حيث إن المراجع التي تناولت هذه الموضوعات ال تعـد وال  

  .تحصى
! واألعجب من ذلك أن شعب الكنيسة ال يعرف عن ذلك شـيئاً مطلقـاً  

فقد : لذلك نذكر هنا على األقل بعض الكلمات التي تبين قيمة هذه البراهين
وجود ديانتين في ) Bolingbroke )1678 - 1751 الحظ بولينجبروك

  . وديانة بولس  ]السالم عليه[ديانة عيسى  : العهد الجديد
بـولس قـد   أن  -بروفسور علم الالهـوت   - Braunويؤكد براون 

تجاهل العنصر اإلجتماعي في كتاباته تماماً، لذلك نراه قد تجاهـل حـب   
الكنيسـة  اإلنسان ألخيه، وقد أرجع إليه إنتشار الربـاط الـواهن بـين    

إن الدين المسيحي أفيونـة  : ، والذى أدى إلى قول كارل ماركسوالدولة
إصـدار   Tagesanzeigerالجريدة اليومية لمدينـة زيـوريخ   (الشعوب 

  ).58صفحة  18/2/72
عليـه  [عيسى ] تعاليم[فيرى أن بولس قد شوه  Gandhiأما غاندي 

حة صـف  1960إصدار عـام   Offene Toreإرجع إلى كتاب ( ]السالم
189.(  

والتي  Paul Häberlinأما رجل الدين والفلسفة المربى باول هيبرلين 
فلم يتردد في تعريف الديانة البولسـية بأنهـا   تتزايد قيمته العلمية يومياً، 

 Das"فقد كتب مثالً في كتابـه اإلنجيـل والالهـوت    . قوة الشر نفسها

Evangelium und die Theologie " إن : "ما يلـي  67- 57صفحات
تعاليم بولس الشريرة المارقة عن المسيحية لتزداد سوء بربطها مـوت  

فكـم  . فداء برحمة اهللا التي إقتضت فعل ذلك مع البشرية الخاطئة يسوع
  ! يعرف اإلنجيل نفسه عن ذلك

. إن أفكار بولس عن الفداء لتصفع بشارة اإلنجيـل علـى وجههـا   "
ة بـذلك الفـداء الـذي    فمسيح اإلنجيل هو الفادي،  ولكن ليس له عالق

أمـا مـن   . يفهمه بولس والذي أصبح مفهوماً بسبب خصائصه المطلقة
  . يعتنقها فيكون بذلك قد ابتعد عن رسالة يسوع

Comment [none1]:  
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وقال كذلك رجل الالهوت الذي يتمتع بشهرة خاصة أدولف هارنك في 
الديانة : "إن) 93ص ( Die Dogmengeschichteكتابه تاريخ العقائد 

  ".تتطابق مع اإلنجيل األساسيالبولسية ال 
 Emanuel Hartmann كذلك انتهى رجل الدين إيمانويـل هارتمـان  

ال عالقة لها بيسوع ولكن ) وخاصة تعاليم الفداء(إلى أن مسيحية اليوم 
  .ترجع أصولها إلى مؤسسها بولس

بـولس  (في كتابـه   Hausratويوضح بروفسور الالهوت هاوسرات 
أنه لو كان بولس قد بشر فعـالً   " Der Apostel Paulus) " الحواري

فهو يبدأ . بتعاليم يسوع، لكان وضع أيضاً ملكوت اهللا في مركز بشارته 
ديانته التي اخترعها بمفهوم كبش الفداء، فهو يـرى أن اهللا قـد أنـزل    

  .شريعته لتزداد البشرية إثماً على آثامها
قاً عند بولس، فما تقدره حق تقديره عند يسوع ال تراه يمثل شيئاً مطل

الذي تهبط األخالق عنده تحت مستوى الشريعة، بدالً من أن يكملها، كما 
ألن بولس كان يكره في الحقيقة كل جهد ذاتي  ،]عليه السالم[أراد عيسى 

.  
واألسوأ من ذلك أن تعاليم بولس قد صدقها الناس في الوقت الذي فعل 

  .فيه يسوع كل شيء من أجلنا 
فيلسوف ومحـامي   - Carl Hiltyر كارل هيلتي أما البروفسور دكتو

قد لفظ تعاليم بولسس عن الفـداء الـدموي نهائيـاً،     -سويسري شهير
أحد أكثـر أجـزاء العقيـدة    "أنها " اختيار الرحمة"ووصف تعاليمه عن 

الجزء الثالث صـفحات   Das Glück(ارجع إلى كتابه " المسيحية ظالماً
167 ،363 .(  

بولس ( في كتابه  Jülicherالشهير يوليشر ويؤكد بروفسور الالهوت 
)  72/  52صـفحات   1907إصدار عام  Paulus und Jesusوعيسى 

التحايـل  "اقرأهـا  ( أن الشعب البسيط ال يفهم تخريفات بولس الفنيـة  
وال المتاهات التي تدخلنا في أفكاره، فلم يعتبـر عيسـى   " ) والسفسطة

يد، ولم يتكلم البتة عـن قـوة   نفسه مطلقاً أحد صور العب] عليه السالم[
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أي موته فداء، ولم يشغله غير فكرة وجود أرواح طـاهرة  : تأثير موته
  ).وقد تبنى بولس هذه الفكرة أيضاً( قبل موته

كذلك الحظ يوليشر من القرائن التاريخية أن النقض كان موجها دائمـاً  
 أنه كان من -وهو محقٌ في ذلك  -ويضيف أيضا ). 13ص(إلى بولس 

المتوقع أن نُعطي ليسوع األولوية في ظل هذه التناقضات، إال أن الكنيسة 
  .قد فعلت العكس تماماً، أي أنها فضلت بولس عن يسوع

إلـى أن   Sören Kierkegaardسـورين كيركيجـارد    توصلكذلك 
هـي  ) لألسـف (السيادة التي نالتها ديانة بولس، ولم يتساءل عنها أحد 

ية الحقة من أساسها، وجعلتها غير مـؤثرة  التي غيرت العقيدة المسيح
  ). 19صفحة   Ragazإقتباس من المرجع السابق ل ( بالمرة

وهو أيضاً مـن رجـال    -  Joachim Kahlكذلك وجد يواخيم كال 
  .أن كل ما يسيء للمسيحية ترجع أصوله إلى بولس -الدين 

فقد قال فىنهاية بحثـه   Johnnes Lehmannأما الكاتب يوحنا ليمان 
مـن كتابـه    151ص( إن بولس قد قلب تعاليم عيسى رأساً على عقـب 

Jesus Roport.(  
 Das Christentumالمسيحية ليست ديناً جديداً ( كما ذكر في كتيب 

war nichts Neues (   أن تعاليم بولس عن الفداء بل وديانتـه نفسـها
 مثـل ( ليست إال نسخة متطابقة مع األديان الوثنية التي سبقت المسيحية

وتمثل تعاليمه هذه قلب رسالته ). أنيس، وديونيس، ومترا وغيرهم:ديانات
.  

والعارفون لهذه القرائن يرون أن يسوع قد رفض هذه األفكار تماماً، 
إال أن نفس هذه األفكار قد حول بولس بها المسيحية إلى أحـد األديـان   

انـه  الوثنية الغامضة، وبذلك نتجت ديانة جديدة تماماً، ولـم يكـن بإمك  
اإلبتعاد عن ديانة يسوع وتعاليمه بصورة تفوق مااقترفه، ومن يعارض 

  .ذلك فلن يلق من أمره إال الحيرة التامة وسيكون غير موضوعى بالمرة
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وأكثر الناس معرفةً لهذه القرائن هو رجل الدين الكـاثوليكي السـابق   
اقض ، وهو قد ساق لنا التنAlfred Loisyوالباحث الديني ألفريد لوازي 

 le: الصارخ بين رسالة يسوع وتعاليم الفداء البولسية في أعماله الشاملة 

sacrifice Essai historique sur   وأيضـاً   1920إصدار باريس عام
Les mystères païens et le mystère chrètien  إصدار باريس عام

1930.  
أن يسوع لم يكن لديـه أدنـى   وقد صرح لوازي في أعماله المذكورة 

فكرة عن مثل هذا الدين الوثني الغامض، الذي أبدله بـولس برسـالته   
  ).وهو هنا يتكلم عن تحول، وإبعاد، وتغيير( ويسوع منها براء

فقد أقام بولس المسيحية على قاعدة تختلف تماماً عن تلك التـي بنيـت   
تحولت رسالة يسوع إلى ديانـة مـن ديانـات    عليها رسالة يسوع، لذلك 

في صـورة   ]السالم عليه[طورية، فقد جعل بولس عيسى الخرافات األس
المخلّص الفادي التي تعرفها األديان األخرى الوثنية، وفيما بعد سيطرت 
أسطورة الفداء هذه على إنجيل يسوع الذي لم يعتنقـه العـالم القـديم،    

  . واعتنق بدالً منه خرافة أخرى ال عالقة ليسوع بها
أى خروجه عن تعاليم [إنسالخه كذلك تحدث لوازي عن تحول بولس و

وأكد أن فكرة هذه الديانة الوثنية الغامضـة لـم تكـن     ،]اإلنجيل ويسوع
  .فكرة يسوع، األمر الذي أبدل روح اإلنجيل بروح أخرى تماماً

إن بولس قـد  ؛  Kurt Martiوقال القس البروتستانتي كورت مارتي 
 - 1973ر إصـدار ديسـمب   Exlibris Heft( غير رسالة يسوع تماماً

  ).5صفحة 
 Franz Vonوقال بروفسور الالهوت الشهير فرانتس فون أوفربيـك  

Overbeck " : ،إن كل الجوانب الحسنة في المسيحية ترجع إلى يسوع
مـن   Ragazإقتباس مـن  " أما كل الجوانب السيئة فهي من عند بولس

 Reformation vorwärts oderهل هذا إصـالح أم تقهقـر؟   ( كتاب 

rükwärts? " 18صفحة .  
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 Das Christentum undالمسيحية والخوف (ويرى بفيسترفي كتابه 

die Angst  ـل التمسـك بتعـاليم    )400صأن اإلصالح الديني هذا فض
  .بولس عن الرسالة الحقة ليسوع

 -O. Pfleiderer كما الحظ بروفسور الالهوت الشـهير بفاليـدرر   
أن وجهة نظـر   -الموضوع بجانب العديد من الرسائل األخرى المتعلقة ب

بولس عن عملية الفداء األسطورية بموت يسوع كانت غريبة تماماً عن 
إرجع إلـى  ) (كما كانت غريبة أيضاً عن يسوع( األمة المسيحية األولـى 

) . 146صفحة  Die Entstehung des Christentumsنشأة المسيحية 
  : وقد ذكر أشياء كثيرة منها

لتي تتعلق بموت يسـوع تقضـي بمـوت    إن وجهة النظر الغريبة ا"
المسيحين ونشورهم بطريقة غامضة لـم تكـن معروفـة عنـد األمـة      

  .لذلك لم يشتق مصطلح الفداء من كلمة التضحيةالمسيحية األولى 
  :خالصة شخصية بولس وما أحدثه فى الكتاب المقدس هى

بِي ِلمجـده فَلمـاذَا   فَِإنَّه ِإن كَان صدقُ اِهللا قَد ازداد بِكَذ7: (كذاب -1
  7: 3رومية ) ؟ُأدان َأنَا بعد كَخَاطٍئ

فالحظ فى . غير كالمه وأبدله بما يناقضه ليكسب كل طائفة: منافق -2
الفقرات القادمة الفرق بين تعاليمه ألهل رومية وتعاليمه ألهـل غالطيـة   

اموسِ فَبِدونِ النَّاموسِ يهلك َألن كُلَّ من َأخْطََأ بِدونِ الن12َّ: (بشأن الناموس
اندوسِ يوسِ فَبِالنَّامي النَّامَأخْطََأ ف نكُلُّ م13. و ونعمسي ينالَّذ سلَي َألن

  ونرـربي ـموسِ هبِالنَّام لُونمعي ينلِ الَّذاِهللا ب نْدع اررَأب مه وسالنَّام (.
  13-12: 2رومية 

 )16  ـوعسانِ يْل بِِإيموسِ، بالِ النَّاممبَِأع ررتَبالَ ي اناِإلنْس َأن لَمِإذْ نَع
الْمسيحِ، آمنَّا نَحن َأيضاً بِيسوع الْمسيحِ، ِلنَتَبرر بِِإيمانِ يسوع الَ بَِأعمالِ 

  16: 2غالطية .) يتَبرر جسد ماَألنَّه بَِأعمالِ النَّاموسِ الَ . النَّاموسِ
 )19    ـحبيـعِ َألرمـي ِللْجتُ نَفْسدبتَعيعِ اسمالْج ناً مرفَِإنِّي ِإذْ كُنْتُ ح

وسِ 20. اَألكْثَرِينتَ النَّامتَح ينِللَّذو ودهالْي حبَألر يودهكَي ودهتُ ِللْيرفَص
وِللَّذين بِالَ نَـاموسٍ  21 موسِ َألربح الَّذين تَحتَ النَّاموسِكََأنِّي تَحتَ النَّا
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مع َأنِّي لَستُ بِالَ نَاموسٍ ِللَّه بْل تَحتَ نَاموسٍ ِللْمسيحِ  -كََأنِّي بِالَ نَاموسٍ 
. الضعفَاء صرتُ ِللضعفَاء كَضعيف َألربح22. َألربح الَّذين بِالَ نَاموسٍ -

وهذَا َأنَا َأفْعلُه َألجلِ 23. صرتُ ِللْكُلِّ كُلَّ شَيء ُألخَلِّص علَى كُلِّ حالٍ قَوماً
يهشَرِيكاً ف 23-19: 9كورنثوس األولى .) اِإلنْجِيلِ َألكُون  

بعـد أن كـان يحـارب    (لينافق اليهـود  ) تيموثاوس(فقام بختان تابعه 
فََأخَذَه وخَتَنَه من َأجلِ الْيهـود  اد بولُس َأن يخْرج هذَا معه فََأر3) (الختان

  3: 16أعمال  ......) الَّذين في تلْك اَألماكنِ
َأنْتَ تَرى َأيها اَألخُ كَم يوجد «: (علم أتباعه الردة عن تعاليم موسى -3

وقَـد  21. وا وهم جميعاً غَيـورون ِللنَّـاموسِ  ربوةً من الْيهود الَّذين آمنُ
ُأخْبِروا عنْك َأنَّك تُعلِّم جميع الْيهود الَّذين بين الُْأممِ االرتداد عن موسـى  

اِئدوالْع بسلُكُوا حسالَ يو مهالَدنُوا َأوخْتالَ ي 21أعمال الرسل ) .قَاِئالً َأن :
20-21  

  النص أعاله: مرتد ويعلم اليهود الردة -4
ولَكنَّها َأكْثَر غبطَـةً ِإن  40: (لم يوح إليه ، بل كان رسول الضالل -5

كورنثوس ) .وَأظُن َأنِّي َأنَا َأيضاً عنْدي روح اِهللا. لَبِثَتْ هكَذَا بِحسبِ رْأيي
رى فَلَيس عنْدي َأمر مـن الـرب فـيهِن    وَأما الْعذَا25(،  40: 7األولى 

َأن هـذَا  فَـَأظُن  26. ولَكنَّني ُأعطي رْأياً كَمن رحمه الرب َأن يكُون َأميناً
 نس12(،  26-25: 7كورنثوس األولى :) ح اقُونا الْبَأمَأنَـا  و مفََأقُوُل لَه

ب2(،  12: 7ثوس األولى كورن: .) الَ الر   َأقُـوُل لَكُـم ـولُسا َأنَا به : (
  2: 5غالطية 

هذا باإلضافة إلى الخطابات الشخصية ، وكونه ينوى أن يشـتِّى فـى   
  )12: 3تيطس (فهل هذا من وحى اهللا؟ ! نيكوبوليس

ُأرِيـده  َألنِّي لَستُ َأعرِفُ ما َأنَا َأفْعلُه ِإذْ لَستُ َأفْعُل ما 15: (شرير -6
فَِإن كُنْتُ َأفْعُل ما لَستُ ُأرِيده فَِإنِّي ُأصـادقُ  16. بْل ما ُأبغضه فَِإياه َأفْعُل

نسح َأنَّه وسنَةُ  17. النَّامـاكةُ السيلِ الْخَطَأنَا ب ُل ذَِلكَأفْع دعتُ بلَس فَاآلن
ي18. ف َأنَّه لَمفَِإنِّي َأع ـاِلحص ءي شَيدسي جف َأي يف ناكس سلَي . َألن

تُ َأجِدنَى فَلَسسَل الْحَأفْع ا َأنَأمي ونْدةٌ عراضةَ حادـتُ  19. اِإلرَألنِّي لَس
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فَـِإن  20 .َأفْعُل الصاِلح الَّذي ُأرِيده بلِ الشَّر الَّذي لَستُ ُأرِيده فَِإياه َأفْعـلُ 
 ـينَةُ فاكةُ السيلِ الْخَطَأنَا ب لُهَأفْع دعتُ بُل فَلَسَأفْع اهِإي هتُ ُأرِيدا لَسكُنْتُ م .

21    ـراضح الشَّـر ـنَى َأنسَل الْحَأفْع َأن ا ُأرِيدينَمِلي ح وسالنَّام ِإذاً َأجِد
ولَكنِّـي َأرى  23. موسِ اِهللا بِحسبِ اِإلنْسانِ الْباطنِفَِإنِّي ُأسر بِنَا22. عنْدي

نَاموساً آخَر في َأعضاِئي يحارِب نَاموس ذهني ويسبِيني ِإلَـى نَـاموسِ   
من ينْقذُني من ! ويحي َأنَا اِإلنْسان الشَّقي24. الْخَطية الْكَاِئنِ في َأعضاِئي

سجتوذَا الْمه 23: 7رومية ) ؟د  
 )7    ـالَكم ،ـدسـي الْجكَةً فيتُ شَوطُأع ،الَنَاتاِإلع طبِفَر عتَفِلَئالَّ َأرو

عتَفي ِلَئالَّ َأرنملْططَانِ، ِلي7: 12كورنثوس الثانية ) .الشَّي  
كن ِإذْ كُنْتُ محتَاالً َأخَـذْتُكُم  لَ. َأنَا لَم ُأثَقِّْل علَيكُم. فَلْيكُن16: (محتال -7
  16: 12كورنثوس الثانية ) !بِمكْرٍ
اَلْمسيح افْتَدانَا من لَعنَة النَّاموسِ، ِإذْ صار 13: (سب يسوع ولعنه -8

كْتُوبم نَا، َألنَّهلنَةً َألجلَع :»ةلَى خَشَبلِّقَ عع نكُلُّ م ونلْعغالطيـة   .)»م
3 :13  

َألن جهالَةَ اِهللا َأحكَـم مـن   25: (سب اهللا واتهمه بالجهل والضعف -9
  25: 1كورنثوس األولى !)وضعفَ اِهللا َأقْوى من النَّاسِ! النَّاسِ
ِإن كَـان اُهللا  فَماذَا نَقُوُل ِلهذَا؟ : (سب اهللا واتهمه بالقسوة والحمق -10

بْل بذَلَه َألجلنَا َأجمعين كَيفَ لَّذي لَم يشْفقْ علَى ابنه ا32َ! معنَا فَمن علَينَا
  32-31: 8رومية )الَ يهبنَا َأيضاً معه كُلَّ شَيء؟

ولَما كَان بولُس يرِيد َأن يـدخَُل بـين   30: (يعرف التالميذ خبثه -11
  30: 19أعمال الرسل ) .الشَّعبِ لَم يدعه التَّالَميذُ

َألَستُم تَعلَمون َأنَّنَا سنَدين مالَِئكَةً؟ 3: (سيدين المالئكة فى اآلخرة -12
اةيالْح هذه ورلَى ُأم3: 6كورنثوس األولى !) فَبِاَألو  

وأن رئـيس  . وقد أوردنا ما يؤكد أن بولس غير موحى إليـه بـالمرة  
ع التالميذ ، وأدانوه ، وكفروا معتقداتـه  التالميذ يعقوب قد حاكمه فى مجم
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التى تقضى بالتخلى عن الناموس وترك الختان، وأرسلوا مـن يصـحح   
عقائد من قام بولس بإضاللهم ، وأمروه باإلستتابة وعدم العودة لمثل هذه 

، إال أنك ترى أن دين ) 33-17: 21أعمال الرسل (الهرطقة مرة أخرى 
  .وعبولس هو الذى انتصر على دين يس

  !تأمل تناقض تعاليمه بين أهل رومية وأهل غالطية
يصيرون أبـرارا  ) ينفذون وصايا التوراة(الذين يعملون بالناموس  -1

َألن كُلَّ من َأخْطََأ بِدونِ النَّاموسِ فَبِـدونِ النَّـاموسِ   12): (يدخلون الجنة(
َألن لَـيس الَّـذين   13. اموسِ يدانيهلك وكُلُّ من َأخْطََأ في النَّاموسِ فَبِالنَّ

    ـموسِ هبِالنَّـام لُـونمعي ينلِ الَّذاِهللا ب نْدع اررَأب مه وسالنَّام ونعمسي
ونررب13-12: 2رومية .) ي  

ِإذْ نَعلَـم َأن  16(بأعمال الناموس ال يتبـرر أي إنسـان أمـام اهللا     -2
يتَبرر بَِأعمالِ النَّاموسِ، بْل بِِإيمانِ يسوع الْمسيحِ، آمنَّا نَحـن  اِإلنْسان الَ 

َألنَّـه  . َأيضاً بِيسوع الْمسيحِ، ِلنَتَبرر بِِإيمانِ يسوع الَ بَِأعمالِ النَّـاموسِ 
   16: 2غالطية .) بَِأعمالِ النَّاموسِ الَ يتَبرر جسد ما

َأفَنُبطـُل  31): (أي بالعمل بشريعة التوراة(اإليمان يثبت بالناموس  -3
  31: 3رومية ) بْل نُثَبتُ النَّاموس! حاشَا؟ النَّاموس بِاِإليمانِ

4- )11    َألن ،راِهللا فَظَـاه نْـدوسِ عبِالنَّـام ررتَبي دَأح سلَي َأن نلَكو
  11: 3غالطية .) »يحيا الْبار بِاِإليمانِ«

. ِإذاً نَحسب َأن اِإلنْسان يتَبرر بِاِإليمانِ بِدونِ َأعمالِ النَّـاموسِ 28( -5
َألن اَهللا 30َأمِ اُهللا ِللْيهود فَقَطْ؟ َألَيس ِلُألممِ َأيضاً؟ بلَى ِلُألمـمِ َأيضـاً؟   29

َأفَنُبطـُل  31. لْختَان بِاِإليمانِ والْغُرلَـةَ بِاِإليمـانِ  واحد هو الَّذي سيبرر ا
 31-28: 3رومية ) بْل نُثَبتُ النَّاموس! النَّاموس بِاِإليمانِ؟ حاشَا

أي يؤمن بالتوراة ويعمـل  (ملعون من يكون تحت مظلة الناموس  -6
.. .. لنَّاموسِ هم تَحتَ لَعنَـة،  َألن جميع الَّذين هم من َأعمالِ ا10): (بها
   10: 3غالطية ) ..



  66

ِإذاً النَّاموس 12: (الناموس مقدس ووصاياه مقدسة وعادلة وصالحة -7
 12: 7رومية ) مقَدس والْوصيةُ مقَدسةٌ وعادلَةٌ وصاِلحةٌ

) ن اِإليمـانِ ولَكن النَّاموس لَيس م12:(الناموس ليس من اإليمان -8
  12: 3غالطية 

قَد ؟ فَلماذَا النَّاموس19: (ألجل التعديات) بال فائدة(الناموس جاء زيادة 
اتيدبِ التَّعببِس زِيد، .. .. .. ..  ،ـييحي َأن رقَاد وسنَام يطُأع لَو َألنَّه

  21-19: 3طية غال.) لَكَان بِالْحقيقَة الْبِر بِالنَّاموسِ
قَد تَبطَّلْتُم 4: (إن الذي ينفذ وصايا اهللا في التوراة فقد تكبر على المسيح

غالطية .) سقَطْتُم من النِّعمة. عنِ الْمسيحِ َأيها الَّذين تَتَبررون بِالنَّاموسِ
5 :4  

  فمن الذى أنزل الناموس؟ هو اهللا
 ومن هو يسوع عندكم؟ هو اهللا

فهل الذى ينفذ وصايا اهللا فى كتابه الذى أنزله يكون قد تطـاول علـى   
وهذا . فهذا ال يعنى إال اعتراف بولس بأن يسوع ليس اهللا. اهللا؟ بالطبع ال

  .يسقط عقيدتكم فى ألوهية يسوع
هذا هو بولس الذى لعب بالكل ليربح الكل وليكون شريكاً فى اإلنجيـل  

من الْجميـعِ اسـتَعبدتُ نَفْسـي ِللْجميـعِ َألربـح       فَِإنِّي ِإذْ كُنْتُ حرا19ً(
وسِ 20. اَألكْثَرِينتَ النَّامتَح ينِللَّذو ودهالْي حبَألر يودهكَي ودهتُ ِللْيرفَص

موسٍ وِللَّذين بِالَ نَـا 21كََأنِّي تَحتَ النَّاموسِ َألربح الَّذين تَحتَ النَّاموسِ 
مع َأنِّي لَستُ بِالَ نَاموسٍ ِللَّـه بـْل تَحـتَ نَـاموسٍ      -كََأنِّي بِالَ نَاموسٍ 

صرتُ ِللضعفَاء كَضعيف َألربـح  22. َألربح الَّذين بِالَ نَاموسٍ -ِللْمسيحِ 
فَاءعالض .لَى كُلِّ حع ُألخَلِّص ءتُ ِللْكُلِّ كُلَّ شَيرماًصذَا َأنَـا  23. الٍ قَوهو

يهشَرِيكاً ف لِ اِإلنْجِيلِ َألكُونَألج لُه23-20: 9كورنثوس األولـى  .) َأفْع  ،
  !! الكذب ليربحوا الكل: وهو نفس حال الكثير من المنصرين لليوم
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، فما هى بشارة ) الحسنة(بالطبع تعرفون أن كلمة إنجيل تعنى البشارة 
وماهى بشارة عيسى عليه السالم التى كـان نـادى    بولس التى بشر بها؟

  بها؟ 
إن رسالة عيسى عليه السالم هى اقتراب ملكوت السموات أو ملكـوت  

: التى تعنى خروج شريعة أخرى من عند اهللا ليست فى نسل إسـحق (اهللا 
)11َأقُوُل لَكُمو :غَارِبِ والْمو شَارِقالْم نم ْأتُونيس يرِينكَث ِإن  ـعم ُئونتَّكي

 اتاومالس لَكُوتي مف قُوبعيحاقَ وِإسو يمراه12ِإب   لَكُـوتنُـو الْما بَأمو
ةالْخَارِجِي ةِإلَى الظُّلْم ونحطْرـنَانِ  . فَياَألس ـرِيرصو كَاءالْب كُوني نَاكه (

  12-11: 8متى 
)28صو كَاءالْب كُوني نَاكاقَ   هـحِإسو يماهـرِإب تُمَأيتَى رنَانِ ماَألس رِير

. ويعقُوب وجميع اَألنْبِياء في ملَكُـوت اِهللا وَأنْـتُم مطْروحـون خَارِجـاً    
ويْأتُون من الْمشَارِق ومن الْمغَارِبِ ومن الشِّمالِ والْجنُوبِ ويتَّكُئون في 29
) »وهوذَا آخرون يكُونُون َأوِلين وَأولُون يكُونُون آخـرِين 30. كُوت اِهللاملَ

  30-28: 13لوقا 
)42وعسي مي الْكُتُبِ«: قَاَل لَهقَطُّ ف ْأتُما قَرَأم :    ـهفَضي رالَّـذ ـرجالْح

ةاوِيالز ْأسر ارص قَد وه نَّاُؤونالْب .ق نم  جِيـبع وهذَا وه كَان بلِ الرب
ِإن ملَكُوتَ اللَّه ينْزع منْكُم ويعطَـى ِلُأمـة   : ِلذَِلك َأقُوُل لَكُم43؟ في َأعيننَا

هارُل َأثْمم44. تَع   ـوـقَطَ هس نمو ضضتَررِ يجذَا الْحلَى هقَطَ عس نمو
  44-42: 21متى .) »هعلَيه يسحقُ

ِليْأت 10. َأبانَا الَّذي في السماوات ِليتَقَدسِ اسمك: فَصلُّوا َأنْتُم هكَذَا«9(
لَكُوتُك12-9: 6متى .) م  

إال أن بولس لم يتكلم مطلقاً عن ملكوت اهللا الذى بشَّر به عيسى عليـه  
 من أمثـال عيسـى عليـه    السالم ، ولم يضرب مثالً واحداً لملكوت اهللا

  .السالم
  فهل اعتنق بولس حقاً دين عيسى عليه السالم؟
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ذكـرت  ) 17-12: 26؛  11-6: 22؛  9-3: 9أعمال الرسـل  (فى 
لكن انظر إلى التناقضات فى سـرد هـذه   . قصة اعتناق بولس المسيحية

القصة التى لو ذكرت أمام عاقل لرفضها من جذورها، ولو أشهد بـولس  
  !صدق هذه القصة لحبسته بتهمة إزعاج السلطات المحكمة على

  9 :3 - 9  22 :6–11  26 :12-17  
  ------  لم يسمعوه  سمعوه  الصوت
  نظروه  نظروه  لم ينظروه  النور

وقفـــــوا   المسافرون
  صامتين

ــى     ــقطوا عل س
  األرض

مكان تلقى 
  الرسالة

فى مكانـه مـع     دمشق  دمشق
وعد بإنقاذه مـن  

  اليهود
إال أن بـولس جعلهـا   . هل هى تعاليم جديدة؟ الوما هى هذه الرسالة؟ 

إنها نفس تعاليم موسـى  . ديانة تختلف تماماً عن تعاليم عيسى عليه السالم
أليس هذا بولس اليهودى؟ اقرأ غالطية . النقية دون تدخل أيدى بشرية فيها

كم تالميـذ  ألم يحـا ) نَحن بِالطَّبِيعة يهود ولَسنَا من اُألممِ خُطَاة15ً(15: 2
المسيح بولس فى المعبد؟ مع األخذ فى اإلعتبار أن أقدم رسـائل بـولس   

أى إن التالميذ قد ألبسوا . سنة بعد رفع المسيح عليه السالم 30ترجع إلى 
  . قوة من األعالى وتكلموا بألسنة مختلفة

فهل ما زلتم تقولون عن بولس رسول؟ هل ما زلتم تعتقدون أنـه مـن   
وُأعرفُكُم َأيها اِإلخْوةُ اِإلنْجِيَل الَّذي بشَّرتُ 11(السالم؟  تالميذ عيسى عليه

. َألنِّي لَم َأقْبلْه من عنْد ِإنْسانٍ والَ علِّمتُه12. بِه، َأنَّه لَيس بِحسبِ ِإنْسانٍ
ي قَـبالً فـي الديانَـة    فَِإنَّكُم سمعتُم بِسيرت13. بْل بِِإعالَنِ يسوع الْمسـيحِ 

وكُنْتُ َأتَقَدم في 14. الْيهودية، َأنِّي كُنْتُ َأضطَهِد كَنيسةَ اِهللا بِِإفْراط وُأتْلفُها
الديانَة الْيهودية علَى كَثيرِين من َأتْرابِي في جِنْسي، ِإذْ كُنْتُ َأوفَر غَيـرةً  

ولَكن لَما سر اَهللا الَّذي َأفْرزني مـن بطْـنِ ُأمـي،    15. دات آباِئيفي تَقْلي
 هتمعي بِنانعدمِ، 16واُألم نيب بِه شِّرِلُأب يف نَهاب نلعي َأن رتَشَأس لَم قْتِللْو
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، بـلِ  ى الرسـلِ الَّـذين قَبلـي   والَ صعدتُ ِإلَى ُأورشَليم ِإل17َ لَحماً ودماً
  17-11: 1غالطية .) انْطَلَقْتُ ِإلَى الْعربِية، ثُم رجعتُ َأيضاً ِإلَى دمشْقَ

وعليك أن تتذكر وجود أناجيل أخرى وانتشار التأليف والتحريـف   �
وهو نفس الكالم الذى قاله لوقـا  ! فى اإلنجيل عقب اختفاء عيسى مباشرة

ِإنِّي َأتَعجب َأنَّكُم تَنْتَقلُون هكَذَا سرِيعاً عـنِ  6. (له اإلصحاح األولفىإنجي
 يحِ ِإلَى ِإنْجِيلٍ آخَـرسالْم ةمعبِن اكُمعي د7. الَّذ ،آخَر وه سلَي   َأنَّـه ـرغَي

ولَكـن ِإن  8. مسـيحِ يوجد قَوم يزعجونَكُم ويرِيدون َأن يحولُوا ِإنْجِيَل الْ
  كُنفَلْـي ،نَاكُمشَّرا برِ مبِغَي اءمالس نم الَكم َأو ننَح نَاكُمشَّرـا «بيمَأنَاث« (

  8-6: 1غالطية 
ِإذْ كَان كَثيرون قَد َأخَذُوا بِتَْأِليف قصة في اُألمورِ الْمتَيقَّنَـة عنْـدنَا   1(

رَأيتُ َأنَـا  3مها ِإلَينَا الَّذين كَانُوا منْذُ الْبدء معاينين وخُداماً ِللْكَلمة كَما سل2َّ
 كاِلي ِإلَيلَى التَّوع َأكْتُب َأن يققلِ بِتَداَألو نم ءتُ كُلَّ شَيعتَتَب ضاً ِإذْ قَدَأي

يلُسفثَاو زِيزا الْعه4 َأيِلتَعتَ بِهلِّمي عةَ الْكَالَمِ الَّذح1: 1لوقا .) رِفَ ص-
4  

هل تعلم أن بولس هذا أخرج الناس عن تعاليم عيسى عليه السالم ،  �
  ؟ )29: 15أعمال (وانفصل عنه برنابا وتركه 

وأدانه رئيس التالميذ يعقوب وأمره بـالتطهر واإلسـتغفار، بـل     �
ى عليه السـالم المهتـدين إلصـالح    وأرسل التالميذ أناساً من أتباع عيس

َأنْـتَ  «: وقَالُوا لَـه . فَلَما سمعوا كَانُوا يمجدون الرب20(هرطقة بولس؟ 
 ونوريعاً غَيمج مهنُوا وآم ينالَّذ ودهالْي نةً موبر دوجي ا اَألخُ كَمهى َأيتَر

عنْك َأنَّك تُعلِّم جميع الْيهود الَّذين بـين الْـُأممِ    وقَد ُأخْبِروا21. ِللنَّاموسِ
اِئدوالْع بسلُكُوا حسالَ يو مهالَدنُوا َأوخْتالَ ي ى قَاِئالً َأنوسم نع اددتراال .

22   مالْج ـعتَمجي ـالٍ َأنلَى كُـلِّ حع د؟ الَ بكُوناذَا يفَِإذاً م   ـمَألنَّه ـوره
عنْدنَا َأربعةُ رِجالٍ : فَافْعْل هذَا الَّذي نَقُوُل لَك23. سيسمعون َأنَّك قَد جِْئتَ

نَذْر هِملَي24. ع   مـهُؤوسقُـوا رلحِلي هِملَيقْ عَأنْفو مهعم رتَطهو ُؤالَءخُذْ ه
سلَي َأن يعمالْج لَمعظـاً   فَيافضاً حَأنْتَ َأي لُكْل تَسب نْكوا عا ُأخْبِرمم ءشَي

وَأما من جِهة الَّذين آمنُوا من الُْأممِ فََأرسلْنَا نَحـن ِإلَـيهِم   25. ِللنَّاموسِ
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َأنْفُسهِم مما  وحكَمنَا َأن الَ يحفَظُوا شَيئاً مثَْل ذَِلك سوى َأن يحافظُوا علَى
حينَِئذ َأخَذَ بولُس الرجـاَل  26. »ذُبِح ِلَألصنَامِ ومن الدمِ والْمخْنُوق والزنَا

   امِ التَّطْهِيـرِ ِإلَـى َأنالِ َأيخْبِراً بِكَمكََل ميخََل الْهدو مهعم رتَطَهو ي الْغَدف
داحكُلِّ و نع بقَري انبالْقُر منْه27م  آهر متَـت ةُ َأنعبالس اماَألي تبا قَارلَمو

  يـاداَألي هلَيا عَألْقَوعِ وموا كُلَّ الْجاجكَلِ فََأهيي الْها فيَأس نم ينالَّذ ودهالْي
28ينارِخص :»ونياِئيلراُل اِإلسجا الرها َأيينُوا يي  ! َأعُل الَّـذجالر وذَا هه

يعلِّم الْجميع في كُلِّ مكَانٍ ضداً ِللشَّعبِ والنَّاموسِ وهذَا الْموضـعِ حتَّـى   
سقَدالْم عضوذَا الْمه نَّسدكَلِ ويضاً ِإلَى الْهَأي ينيونَانخََل ي29. »َأد  ـمَألنَّه

د رَأوا معه في الْمدينَة تُروفيمس اَألفَسسي فَكَانُوا يظُنُّون َأن بولُس كَانُوا قَ
فَهاجت الْمدينَةُ كُلُّها وتَراكَض الشَّـعب وَأمسـكُوا   30. َأدخَلَه ِإلَى الْهيكَلِ

وبينَمـا هـم   31. ت اَألبـواب وِللْوقْت ُأغْلقَ. بولُس وجروه خَارِج الْهيكَلِ
يطْلُبون َأن يقْتُلُوه نَما خَبر ِإلَى َأميرِ الْكَتيبة َأن ُأورشَليم كُلَّها قَد اضطَربتْ 

32 هِمِإلَـي كَضرو َئاتم ادقُوكَراً وسَأخَذَ ع قْتلْوفَل .   يـرُأوا اَألمـا رفَلَم
سالْعوولُسبِ برض نكَفُّوا ع 32 -20: 21أعمال الرسل)كَر  
ولَمـا كَـان   30(ولم يتركوه يدخل بين الشعب حتى ال يفسد عقيدته  �

: 19أعمال الرسل ( .)بولُس يرِيد َأن يدخَُل بين الشَّعبِ لَم يدعه التَّالَميـذُ 
عيسى عليه السالم؟ هـل   تُرى من أهم عندك ومن أكثر معرفة بدين) 30

  أم بولس الذى لم يراه؟) التالميذ(الحواريون 
  أنبياء لصوص وكذبة ونجسة ، فكيف يكون كالمهم وحى اهللا؟: سادساً
َألنَّهم من الصغيرِ ِإلَى الْكَبِيرِ كُلُّ واحد مولَع بِالربحِ من النَّبِي ِإلَى ( �

ي داحنِ كُلُّ وبِالْكَاهُل بِالْكَذم10: 8إرميا .) ع   
فكيف تثقون بعد ذلك فى كالم أنبيائكم وكهنتكم إذا كان عالم الغيوب قد 
. وصفهم بالكذب؟ أى يقولون ما لم يقله اهللا ويدعون أنه منزل من عنـده 

أليس هذا دليل على التحريف؟ أليس هذا أكبر دليل على سحب الثقة مـن  
  هذا الكتاب وهؤالء األنبياء؟
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فََأتْرك شَعبِي وَأنْطَلقَ من عنْدهم َألنَّهـم جميعـاً زنَـاةٌ جماعـةُ     ( �
ينب3ِ. خَاِئنِللْكَذ هِميسكَق منَتَهَألْس وندمضِ  . يـي اَألروا فقِّ قَـوالَ ِللْح .

: 9إرميـا    ).وا يقُوُل الربَألنَّهم خَرجوا من شَر ِإلَى شَر وِإياي لَم يعرِفُ
2-3  

أال يذكر هذا النص قرار اهللا بسحب شريعته من هذا الشـعب وعـدم   
جعل النبوة فى نسلهم بسبب ما اقترفوه من الزنا والكذب؟ فكيف تثقـون  
أنتم اليوم فيهم وفى كتاباتهم وأقوالهم؟ ولماذا تحذون حذو بنى إسرائيل فى 

  ل؟إنكار النبوة فى نسل إسماعي
لَم ُأرسـلْهم والَ  . بِالْكَذبِ يتَنَبُأ اَألنْبِياء بِاسمي: [فَقَاَل الرب ِلي14( �

متُهالَ كَلَّمو متُهرَأم . ُأونتَنَبي مه كْرِ قُلُوبِهِمملٍ واطبو افَةرعو ةبا كَاذْؤيبِر
14: 14إرميا  ].)  لَكُم  
َألنْبِياء والْكَهنَةَ تَنَجسوا جميعاً بْل في بيتي وجـدتُ شَـرهم   َألن ا11(

بقُوُل الر11: 23إرمياء .) ي  
َأيديهِم وشَعبِي هكَـذَا   اََألنْبِياء يتَنَبُأون بِالْكَذبِ والْكَهنَةُ تَحكُم علَى31(
ب31: 5إرمياء .) َأح  
� )13 قَداقَةًومح ةرامالس اءي َأنْبِيتُ فَأيـلُّوا   . رَأضـلِ وعُأوا بِالْبتَنَب

  13: 23إرمياء .) شَعبِي ِإسراِئيَل
بل قال الرب عن أنبياء بنى إسرائيل إنهم أنبياء للضاللة والكـذب،   �

كَـذبِ يكْـذب   لَو كَان َأحد وهو ساِلك بِـالريحِ وال11ْ(أى أتباع الشيطان، 
: 2ميخـا  ) !َأتَنَبُأ لَك عنِ الْخَمرِ والْمسكرِ لَكَان هو نَبِي هذَا الشَّعبِ: قَاِئالً
11  

جميع الَّذين َأتَوا قَبلـي هـم   8: (وينسب إلى عيسى عليه السالم القول
لَه عمتَس افَ لَمرالْخ نلَكو وصلُصاقٌ ورس8: 10يوحنا ) م  

فكيف اختارهم الرب هكذا؟ ولماذا؟ أين كان علمه األزلى؟ هل يريدون 
بذلك اتهام الرب بالجهل وأن علمه ليس بأزلى؟ أم يريدون اتهامه بالفساد 
متعمداً باصطفاء أنبياء بهذه األخالق؟ ألم يخلق الرب من هم أفضل منهم 
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ن ذلك؟ وما حكم الكتب التى ليصطفيهم نائبين عنه للبشرية؟ وما الحكمة م
  أوحيت إلى هؤالء األنبياء الكذبة؟ 

وهذه الفقرات الكتابية تدفع أى عاقل إلى تجاهل هذا الكتاب ، فكيـف  
يكون رسول اهللا إلى كذَّاب أو سارق أو لص؟ وكيف أثق فيه وقد رفضه 
اهللا وأقر أنه لم يرسله؟ وكيف أثق فى كالمه ولرب يقول إنه لم يرسـله؟  

وإال !! هذا الكتاب وهذا الدين من تأليف بشر قد ضلوا وأضلوا كثيرا إذن
كيف تُفهم غير ذلك؟ أال ترى أنه من األفضل أن تفعل كما قـال برنـارد   

  شو ، أى يضعه فى خزانة حديدية وال يفتحه أبداً؟
هل تعلم أن اعتراف كتابك بأن األنبياء كذبة ولصوص وسراق لينفـى  

هذا رفض كل تعاليمهم؟ فكيف تقبـل وتستشـهد   عنهم العصمة ، ويستتبع 
بأقوال لص؟ إنها سبة فى جبينكم أن يكون أنبياؤكم لصوص؟ وإذا كـان  
كبراؤكم لصوص فماذا تكونون أنتم؟ فهل علمت اآلن لماذا طالب برنارد 

  شو بالتخلص من هذا الكتاب؟
ثم من هم هؤالء األنبياء الكذبة حتى نستثنى كتابـاتهم مـن الكتـاب    

  دس حتى يكون اسم الكتاب على ما يسمى؟ المق
؟ )10–9: 11الملوك األول (هل هى كتابات سليمان الذى عبد األوثان 

) 11صـموئيل الثـانى   (أم هل هى كتابات الزناة من األنبياء أمثال داود 
  ؟ ..و.. ويهوذا ويعقوب و) 38-30: 19تكوين (ولوط 

بياء الذى يتهمـه الكتـاب   أم هل هى كتابات نبى اهللا إبراهيم وأبو األن
-11: 12تكـوين  (المقدس بالتربح من عرض زوجته وشرفها وشـرفه  

  ؟)16
أم هل هى كتابات أنبياء لصوص أمثال يعقوب نبى اهللا الـذى يتهمـه   

تكـوين  ( الكتاب المقدس بالكذب على أبيه وسرقة البركة والنبوة من أخيه
حسب قول (لنفسه  ولم يكتفى بذلك بل نهب بهائم وغنيمة سكان عاى) 27

وموسى الذى يتهمه الكتاب المقـدس بسـرقة   ) 27: 8يشوع !!!) (الرب
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وأيضاً خـروج   22: 3خروج (ذهب المصريين عند خروجهم من مصر 
  .؟ تعالى اهللا عما تقولون علواً كبيرا)36–  35: 12
ولكن متـى جـاء الكامـل    . ألننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ(

   9: 13كورنثوس األولى ) و بعضفحينئذ يبطل ما ه
فمن هو ذلك الكامل الذى تكون رسالته كاملة لجميع األمم؟ مـن هـو   
الذى لم تترك رسالته صغيرة أو كبيرة إال وتكلم عنها؟ مـن هـو ذلـك    
الكامل الذى شملت رسالته كل األنبياء السابقين؟ وحتى لو لم يحرفوا كلمة 

كامل بشريعته التى ستنسخ تعـاليم  الرب فقد كانت مؤقتة وينتَظر النبى ال
فتعاليم موسى إذاً مؤقتة ، وقد بشَّر األنبياء بتعـاليم كتـاب   . تلك الشريعة

جديد ، وقدوم نبى عهد جديد ، نبى مثل موسى ، وهو محمد بن عبـد اهللا  
النبى الصادق األمين صلى اهللا عليه وسلم ، وكان الناس زمن عيسى عليه 

انظر كتابى عيسى . (بل مازال اليهود ينتظرونه. السالم وبعده فى انتظاره
  ).ليس المسيح الذى تفسيره المسيا

  :أخطاء بينة فى الكتاب المقدس  :سابعاً
خلق النور والليل والنهار في اليوم ) (5-3: 1التكوين (يقول سفر  -1
خلق النور فـي اليـوم   (بقوله ) 14: 1التكوين (، ويناقضه سفر ) األول
  )الرابع
أن أخنوخ سار مع اهللا ولم يوجد ) 24-23: 5(يؤكد سفر التكوين  -2

أيضاً أن إيليا صعد ) 11-1: 2(ألن اهللا أخذه ، ويؤكد سفر الملوك الثانى 
  . إلى السماء

  )لم يصعد أحد إال ابن اإلنسان(بقوله ) 13: 3(يناقضهما إنجيل يوحنا 
ر األيـام  و أخبـا ) 14-12: 11(و ) 24: 10(اتفق سفر التكوين  -3

  أن عابر بن شالح بن أرفكشاد) 18: 1(
إن عابر بن شـالح بـن قينـان بـن     ) 36: 3(وهذا يناقضه قول لوقا 

  أرفكشاد 
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إن لوطاً عليه السالم ابن أخ إبراهيم ) 12: 14التكوين (يقول سفر  -4
الذى يقول إن لوطاً عليه السالم ) 14: 14التكوين (، وهذا  يناقض سفر 

  أخ إبراهيم 
نسل أبرام أنـه سـيكون   ) 13: 15التكوين (يتوعد الرب فى سفر  -5

سنة، بينما أقـاموا فـي    400غريباً في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم 
  )40: 12الخروج (سنة تبعاً لسفر  430مصر 
  رأى يعقوب اهللا وجهاً لوجه) 30: 32التكوين ( -6
  موسى كلم اهللا وجهاً لوجه ) 11: 33الخروج (

قال الرب لموسى ال تقدر أن ترى وجهـي  ) 20: 33روج الخ(تناقض 
  إن اهللا لم يره أحد قط) 18: 1يوحنا (وتناقض 

أخبار األيام الثانى (سنةعندما مات أبوه  42االبن أخزيا كان عمره  -7
أخبار األيـام  (سنة  40؛ فى الوقت الذى كان عمر أبيه يهورام ) 2: 22

  .أبيه بسنتينأى إن الولد أكبر من ). 20: 21الثانى 
حيث ذكر فيها أن أخزيا كان ) 26: 8ملوك الثانى (وهى تناقض أيضاً 

وقد غيرتها الطبعة الحديثة للكتاب المقدس . سنة حين مات أبوه 22عمره 
  )كتاب الحياة( 42سنة بدالً من  22إلى 
8-  وذكر لوقا أن شألتئيل ابن . أن شألتيئل بن يكنيا) 13: 1متى (ذكر

حيث إن يكنيا ولـد  ) 19-17: 3أخبار األيام األول (قض نيرى وهى تنا
  .أثناء األسر البابلى

، وذكـر لوقـا أن اسـمه    ) أبيهود(ذكر متى أن اسم ابن زربابل  -9
مشـالم وحننيـا   : (، وكالهما مخطىء، ألن أوالد زربابـل هـم  ) ريسا(

أخبـار  ) وشلومية أختهم وحشوبة وأوهل وبرخيا وحسديا ويوشب حسـد 
  20-19: 3ول األيام األ
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مجنونان يكلمان المسيح إلخـراج الشـياطين   ) 34-28: 8متى ( -10
مجنون ) 17-1: 5مرقس (منهما فأخرجها ودخلت في الخنازير ؛ تناقض 
  .خنزير  2000واحد وقد أخرج المسيح منه شيطاين دخلت في 

المسيح يقول عن يحيى أنه ) 13-10: 17ومتى  14: 11متى ( -11
فمـن منهمـا   . يحيى ينكر أنه إيليا) 28-19: 1يوحنا (إيليا وهى تناقض 

  الصادق؟
  يوحنا ال يأكل وال يشرب) 18: 11متى ( -12

  يأكل جراداً وعسالً برياً ) 6: 1مرقس (تناقض 
سمى المسيح سمعان بطرس وأعطاه مفاتيح ) 19-18: 16متى ( -13

اذهب عني يا "قال له ) 23: 16متى (ملكوت السموات ، وهى تناقض 
  " أنت معثرة لي.طان شي

سـكبت المـرأة   ) 9-1: 14مرقس (وفي) 13-3: 26متى (فى  -14
دهنت المرأة قدمي ) 8-1: 12يوحنا (الطيب على رأس المسيح ، تناقض 

  .المسيح بالطيب ومسحت قدميه بشعرها
: 26متـى  (العشاء األخير يوم الفصح ولم يغسل أرجل التالميذ  -15

يوحنـا  (؛ تناقض ) 23-14: 22ا لوق(و) 26-7: 14مرقس ) (26-29
  .العشاء األخير قبل الفصح بستة أيام وقد غسل أرجلهم) 1-20: 13

أعمـال  (ندم يهوذا وخنق نفسـه ؛ تنـاقض   ) 10-3: 27متى ( -16
وإذ سقط على وجهه انشق مـن الوسـط فانسـكبت    ) "19-18: 1الرسل

  "أحشاؤه كلها
لمسيح ثـم  غسل بيالطس يديه من دم ا) 31-23: 27متى (فى  -17

بيالطس جلده وسلمه لهـم  ) 20-14: 15مرقس (جلده وسلمه لهم ، وفى 
بيالطس لم يجلـده  ) 12-8: 23لوقا (وهى تناقض ما جاء فى . ليرضيهم

فقد جلده بـيالطس  ) 23-1: 19يوحنا (وتناقض . بل سلمه لهم ليرضيهم
  .وساهم في إعداده للصلب
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) 32: 27متـى ( سخَّروا سمعان القيرواني لحمل صليب يسـوع  -18
يسوع ) 18-16: 19يوحنا (؛ تناقض ) 26: 23لوقا ) (11: 15مرقس (

  .حمل صليبه
: 19متـى  ) (27: 10مـرقس  (ألن كل شيء مستطاع عند اهللا  -19

لم يستطع اهللا طردهم ألن مركبـاتهم  ) 19: 1القضاة (وهى تناقض ) 26
  !حديد

  ، وهــى)25: 15مــرقس (صــلبوه الســاعة الثالثــة    -20
  . حيث صلبوه الساعة السادسة) 16-14: 19يوحنا (تناقض 
ــرقس ( -21 ــن اهللا) 39: 15م ــيح اب ــة إن المس ــد المئ ــال قائ   ق

  إن المسيح كان إنساناً باراً ) 47: 23لوقا (تناقض قوله فى 
  ظهـــر لألحـــد عشـــر ، وهـــى ) 14: 16مـــرقس ( -22

 ظهر لصفا ثم لالثني عشر) 5: 15كورنثوس األولى(تناقض 

معجزة الصيد حدثت قبل قيامة عيسـى عليـه   ) 11-1: 5لوقا ( -23
معجزة الصيد حدثت بعد قيامة ) 14-1: 21يوحنا (السالم، وهى تناقض 

  .عيسى عليه السالم
: 24لوقا (صعد عيسى عليه السالم إلى السماء مساء عيد الفصح  -24

حيـث  ) 3-2: 1أعمال الرسـل  (، وهى تناقض ) 19: 16مرقس ) (51
  .السماء بعد أربعين يوماً من قيامته صعد فيها يسوع إلى

  اهللا لم يره أحد قط) 18: 1يوحنا ( -25
  يكلم الرب موسى وجهاً لوجه ) 11: 33الخروج (تناقض 
إن كنت أشهد لنفسي فشـهادتي ليسـت حقـاً ،    ) 31: 5يوحنا ( -26

  إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق) 14: 8يوحنا (تناقض 

  !!!ب الربأنبياء ونصوص مقدسة تس: ثامناً
: نسبوا إلى اهللا سبحانه وتعـالى اإلسـاءة ، وأسـاؤا إلـى أنبيائـه     

هْل جِْئتَ ِإلَي ِلتَـذْكيرِ ِإثْمـي   ! ما ِلي ولَك يا رجَل اللَّه: [فَقَالَتْ ِإليليا18(
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وصعد بِـه  وَأخَذَه من حضنها ]. َأعطيني ابنَك: [فَقَاَل لَها19] وِإماتَة ابني؟
 رِيرِهلَى سع هعجَأضا، ويماً بِهقم ي كَانالَّت ةلِّيخَ ِإلَـى   20ِإلَى الْعـرصو

بِإلَهِي، : [الر با الرهْأتَ َأيَأس ا قَدهنْدي َأنَا نَازٌِل عالَّت لَةمضاً ِإلَى اَألرَأَأي
يـا  : [دد علَى الْولَد ثَالَثَ مرات، وصرخَ ِإلَى الربفَتَم21] ؟بِِإماتَتك ابنَها

هفوِإلَى ج لَدذَا الْوه نَفْس جِعِإلَهِي، ِلتَر ب22]. ر   تـوِلص بالـر عمفَس
د ونَزَل بِه من فََأخَذَ ِإيليا الْول23َ. ِإيليا، فَرجعتْ نَفْس الْولَد ِإلَى جوفه فَعاشَ

هِلُأم هفَعدو تيِإلَى الْب ةلِّيا. الْعيقَاَل ِإيلانْظُرِي: [و .  ـيح نُـكملـوك  !]) اب
  23-18: 17األول 

قَد [1(: تصيد أخطاء عبيده وعدم الغفران واضطهاد أنبيائهنسبوا إليه 
الَ : قَاِئالً ِللَّه2َأتَكَلَّم في مرارة نَفْسي . ُأسيب شَكْواي. كَرِهتْ نَفْسي حياتي

َأحسن عنْدك َأن تَظْلم َأن تَرذَُل عمَل 3! فَهمني ِلماذَا تُخَاصمني. تَستَذْنبني
سـانِ  َألَك عينَا بشَرٍ َأم كَنَظَـرِ اِإلنْ 4يديك وتُشْرِقَ علَى مشُورة اَألشْرارِ؟ 

لِ 5؟ تَنْظُرجامِ الركََأي نُوكس انِ َأمامِ اِإلنْسكََأي كام6َأَأي   ـنـثَ عحتَّى تَبح
في علْمك َأنِّي لَستُ مذْنباً والَ منْقـذَ مـن   7؟ ِإثْمي وتُفَتِّشَ علَى خَطيتي

كدي كُلِّ[8. يتَاننَعصي ونَتَانكَو اكديعاًيمـي؟  . ي جنعتَل9َأفَتَب   َأنَّـك اُذْكُـر
َألَم تَصبني كَـاللَّبنِ وخَثَّرتَنـي   10َأفَتُعيدني ِإلَى التُّرابِ؟ . جبلْتَني كَالطِّينِ

منَحتَنـي  12. كَسوتَني جِلْداً ولَحماً فَنَسجتَني بِعظَامٍ وعصـبٍ 11كَالْجبنِ؟ 
اةً وييحوحر تُكنَايظَتْ عفحةً ومح13. ر   ـي قَلْبِـكف هـذتَ هكَتَم نَّكلَك .

كنْدذَا عه تُ َأنملـي   14. عِإثْم ـنـي مرُِئنالَ تُبي وظُنَأخْطَْأتُ تُالَح ِإن .
شَـبعان هوانـاً    ِإنِّي. وِإن تَبررتُ الَ َأرفَع رْأسي. ِإن َأذْنَبتُ فَويٌل ِلي15

وِإنِ ارتَفَع رْأسي تَصطَادني كََأسد ثُم تَعـود وتَتَجبـر   16. ونَاظر مذَلَّتي
لَي17! ع لَـيع كبغَض تَزِيدي واهتُج كودشُه ددشٌ   . تُجـيجو ـاِئبصم
؟ كُنْتُ قَد َأسلَمتُ الروح ولَم تَرنـي  فَلماذَا َأخْرجتَني من الرحمِ[18. ضدي
نير19ِ! عمِ ِإلَى الْقَبحالر نم فَُأقَاد َأكُن ي  20. فَكُنْتُ كََأنِّي لَمـامتْ َأيسَألَي

ِإلَـى  . قَبَل َأن َأذْهـب والَ َأعـود  21كُفَّ عنِّي فََأبتَسم قَليالً ! اتْركقَليلَةً؟ 
َأر تولِّ الْمظو ةبِـالَ    22ضِ ظُلْمو تـوـلِّ الْمى ظجثْلِ دضِ ظَالَمٍ مَأر

  22-1: 4أيوب ) ].تَرتيبٍ وِإشْراقُها كَالدجى
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دفَعني اُهللا ِإلَـى الظَّـاِلمِ وفـي َأيـدي     11(: نسبوا إليه الظلم والبطش
فَزعزعني وَأمسك بِقَفَـاي فَحطَّمنـي    كُنْتُ مستَرِيحا12ً. اَألشْرارِ طَرحني
  )12-11: 16أيوب( .)ونَصبني لَه هدفاً

فَـاعلَموا ِإذاً َأن اَهللا قَـد   6:(نسبوا إلى الرب النصب والظلم واإلحتيال
ولَتَهبُأح لَيلَفَّ عي ونجوا 7. عـتَجخُ ظُلْماً فَالَ ُأسرا ِإنِّي َأصهـو  . بعَأد

كْمح سلَيَل ظَالَما8ً. وعي جلبلَى سعو ربي فَالَ َأعطَ طَرِيقوح اَل 9. قَدَأز
هدمني من كُلِّ جِهة فَذَهبتُ وقَلَع مثَْل 10. عنِّي كَرامتي ونَزع تَاج رْأسي

-6: 19أيوب.) (وحسبني كََأعداِئهوَأضرم علَي غَضبه 11شَجرة رجاِئي 
11 (  
من الْوجعِ ُأنَاس يِئنُّون ونَفْس الْجرحى تَستَغيثُ واُهللا الَ ينْتَبِه ِإلَـى  12(
  )12: 24أيوب .) (الظُّلْمِ

هوذَا عبِيـده الَ يـْأتَمنُهم   18: (ال يأتمن عبيده ويسب مالئكَتَه ورسله
ِإلَى ماقَةًومح بنْسي هوب.) (الَِئكَت18: 4أي(  

)10كلةَ؟ «: فَقَاَل الْمويري صنا بي لَكُما ِلي وم  بالـر َألن بسي وهعد
قَاَل لَه :داود بقُوُل. سي نمكَذَا؟: وُل هاذَا تَفْع16صموئيل الثـانى  ) »ِلم :

10  
. يذْهب بِالْكَهنَة َأسرى ويقْلب اَألقْوِيـاء 19(: وصفوه بصفات الشيطان

يلْقي هواناً علَى الشُّـرفَاء  21. يقْطَع كَالَم اُألمنَاء وينْزِع ذَوقَ الشُّيوخ20ِ
اءدنْطَقَةَ اَألشي مخري22. وتولَّ الْمظ خْرِجيالظَّالَمِ و ناِئقَ ممفُ الْعكْشي 

ينْزِع عقُوَل 24. يوسع ِلُألممِ ثُم يشَتِّتُها. يكَثِّر اُألمم ثُم يبِيدها23. ِإلَى النُّورِ
بِالَطَرِيق يهي تف ملُّهضيضِ وبِ اَألرشَع اءَؤسي الظَّـالَمِ  25. رف ونستَلَمي

  )24-19: 12أيوب ( )رانِولَيس نُور ويرنِّحهم مثَْل السكْ
َأقُوم فَما . ِإلَيك َأصرخُ فَما تَستَجِيب ِلي20(: نسبوا إليه اضطهاد أنبيائه

ِإلَي وِي21. تَنْتَبِهنَح نم افلْتَ ِإلَى جوي. تَحنطَهِدتَض كدي ةروب ( )بِقُدأي
30 :20-21(  
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! هالَةَ اِهللا َأحكَـم مـن النَّـاسِ   َألن ج25:(نسبوا إليه الجهل والضـعف 
  )25: 1كورنثوس األولى ( !)وضعفَ اِهللا َأقْوى من النَّاسِ

فقد كـان  : نسبوا إليه الجهل، ونفوا عنه علمه بما يحدث فى ملكوته
يبحث عن آدم فى الجنة، ولم يعرف أنه كان عرياناً أو أكل من الشـجرة  

ب الذى ال يعلم خائنة األعـين وال مـا   وبذلك جعلوه الر! حتى أخبره آدم
 9: 3تكـوين  .) »َأين َأنْـتَ؟ «: فَنَادى الرب اِإللَه آدم9: (تخفى الصدور

من َأعلَمك َأنَّك عريان؟ هْل َأكَلْتَ من الشَّجرة الَّتي َأوصـيتُك  «:فَقَاَل11(و
  11: 3تكوين ) »َأن الَ تَْأكَُل منْها؟

كَيـفَ  : [وقَالُوا11: (علمه محدود وقدرته محدودة عند بعض الناسو
الرب : [ويقُولُون7(؛  11: 93مزامير ]) يعلَم اُهللا وهْل عنْد الْعلي معرِفَةٌ؟
   7: 94مزامير ].) الَ يبصر وِإلَه يعقُوب الَ يالَحظُ

فَنَـزَل الـرب ِلينْظُـر    5(لربج كما نزل على األرض ليتفقد المدينة وا
    5: 11تكوين )الْمدينَةَ والْبرج اللَّذَينِ كَان بنُو آدم يبنُونَهما

كذلك نزل عندما كثُر صراخ سدوم وعمورة وخطيتهم عظمت ليتأكـد  
)20بقَاَل الرتُ«: ويخَطو كَثُر ةَ قَدورمعو ومداخَ سرص تْ ِإنظُمع قَد مه

َأنْزُِل وَأرى هْل فَعلُوا بِالتَّمامِ حسب صراخها الْـآتي ِإلَـي وِإلَّـا    21. جِداً
لَم21-20:  18التكوين .) »فََأع  

وبارك اُهللا الْيوم السابِع وقَدسه َألنَّه 3: (نسبوا إلى الرب التعب والنَّصب
احتَراس يهَل اُهللا خَاِلقاً فمي عالَّذ هلميعِ عمج ن3: 2تكوين .) (م(  

.) فَاستَيقَظَ الرب كَنَاِئمٍ كَجبارٍ معيط من الْخَمـرِ 65: (جعلوه إلهاً سكيراً
  ) 65: 78مزامير (

فقد أوصى آدم وحواء أال يأكال مـن  : جعلوا الشيطان أصدق من الرب
وَأوصى 16: (ة الْخَيرِ والشَّر ألنهم يوم يأكالن منها فسيموتونشَجرةُ معرِفَ

وَأمـا شَـجرةُ   17من جميعِ شَجرِ الْجنَّة تَْأكُُل َأكْالً «: الرب اِإللَه آدم قَاِئالً
.) »ها موتـاً تَمـوتُ  معرِفَة الْخَيرِ والشَّر فَالَ تَْأكُْل منْها َألنَّك يوم تَْأكُُل منْ

  17-16: 2تكوين 
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لَن «: فَقَالَت الْحيةُ ِللْمرَأة4: (أما الشيطان المتمثل فى صورة الحية فقال
بلِ اُهللا عاِلم َأنَّه يوم تَْأكُالَنِ منْه تَنْفَتح َأعينُكُمـا وتَكُونَـانِ كَـاِهللا    5! تَموتَا

و رنِ الْخَيارِفَيع4: 3تكوين .) »الشَّر   
وبالفعل لم يميتهما اهللا بل عاقبهما بأن أنزلهمـا إلـى األرض للعمـل    

بِـالْوجعِ تَلـدين   . تَكْثيراً ُأكَثِّر َأتْعاب حبلـك «: وقَاَل ِللْمرَأة16: (والشقاء
ـ . َأوالَداً لَيع ودسي وهو اقُكياشْت كُوني كلجِإلَى رو17. »ك  مقَـاَل ِلـآدو :

الَ : َألنَّك سمعتَ ِلقَولِ امرَأتك وَأكَلْتَ من الشَّجرة الَّتي َأوصـيتُك قَـاِئالً  «
بِكببِس ضونَةٌ اَألرلْعا منْهتَْأكُْل م .   ـكاتيـامِ حا كُـلَّ َأينْهبِ تَْأكُُل مبِالتَّع .

بِعرق وجهِـك تَْأكُـُل   19. نْبِتُ لَك وتَْأكُُل عشْب الْحقْلِوشَوكاً وحسكاً ت18ُ
َألنَّك تُراب وِإلَـى تُـرابٍ   . خُبزاً حتَّى تَعود ِإلَى اَألرضِ الَّتي ُأخذْتَ منْها

ود19-16: 3تكوين .) »تَع  
ا َأيها كُلُو): (فأمر بالسكر( والمنكر) فأمر بالزنا( جعلوه يأمر بالفحشاء

ابحاَألص .اءبا اَألحهوا َأيكَراسوا وبوأمـر   1: 5نشيد اإلنشـاد .) اشْر ،
وُأعطي نعمةً ِلهذَا الشَّعبِ في عِيونِ 21: (بالكذب وبسرقة حلى المصريين

ينرِيصالْم .ينفَارِغ ونضالَ تَم َأنَّكُم ونضا تَمينَمح كُون22 .فَي  ْل تَطْلُـبب
كُلُّ امرَأة من جارتها ومن نَزِيلَة بيتها َأمتعةَ فضة وَأمتعةَ ذَهـبٍ وثيابـاً   

كُمنَاتبو يكُمنلَى با عونَهعتَضو .ينرِيصالْم ونبل22-21: 3خروج .) »فَتَس  
20: (موساً ليحلق ذقنه جعلوه إلهاً فقيراً ، لدرجة أنه استأجر ي ذَِلكف

    ْأسالـر َأشُّـور ـكلرِ بِمرِ النَّهبي عف ةرتَْأجسى موسبِم ديقُ السلحمِ يوالْي
  20: 7إشعياء ) وشَعر الرجلَينِ وتَنْزِع اللِّحيةَ َأيضاً

لْـك اللَّيلَـة وَأخَـذَ    ثُم قَام في ت22: (جعلوا عبده يتصارع معه ويقهره
َأخَـذَهم  23. امرَأتَيه وجارِيتَيه وَأوالَده اَألحد عشَر وعبر مخَاضةَ يبـوقَ 

لَه ا كَانم ازَأجو يادالْو مهازَأج24. و  هـدحو قُـوبعي يقفَب .  هعـارصو
ولَما رَأى َأنَّه الَ يقْدر علَيه ضرب حقَّ فَخْذه 25. ِإنْسان حتَّى طُلُوعِ الْفَجرِ

هعم هتعارصي مف قُوبعي قُّ فَخْذح قَاَل26. فَانْخَلَعو :»   قَـد ي َألنَّـهقْنَأطْل
رالْفَج ي«: فَقَاَل. »طَلَعارِكْنتُب لَم ِإن قُك27. »الَ ُأطْلَألَهفَس :»؟ مكـما اس «

الَ يدعى اسمك في ما بعد يعقُوب بْل ِإسراِئيَل «: فَقَاَل28. »يعقُوب«: فَقَاَل
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َأخْبِرنـي  «: وسـَألَه يعقُـوب  29. »َألنَّك جاهدتَ مع اِهللا والنَّاسِ وقَدرتَ
كمي؟«: فَقَاَل. »بِاسمنِ اسَأُل عاذَا تَسِلم «ونَاكه كَهار30. ب  قُـوبعا يعفَد

َألنِّي نَظَـرتُ اَهللا وجهـاً ِلوجـه ونُجيـتْ     «: قَاِئالً» فَنيِئيَل«اسم الْمكَانِ 
  30-22: 32تكوين .) »نَفْسي

: جعلوه إلهاً ضعيفاً يحتاج لشريك ألنه من نفسه ال يقدر أن يفعل شيئاً
  )30: 5يوحنا ) (يئاًأنا ال أقدر أن أفعل من نفسى ش(

ألنى أنا : (فهو ينتقم منك لذنوب جدك الرابع: جعلوه إله العذاب األبدى
الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب اآلباء فى األبناء فـى الجيـل الثالـث    

؛ بل انتقم من العمونيين والمـوابيين   5: 20خروج ) والرابع من مبغضى
اعة الـرب حتـى الجيـل    ال يدخل عمونى وال موابى فى جم: (إلى األبد

  3: 23تثنية ) العاشر ال يدخل منهم أحد فى جماعة الرب إلى األبد
فَـاآلن اذْهـب   3: (جعلوه مجرم حرب ، فنسبوا له اإلبادة الجماعيـة 
 منْهفُ عالَ تَعو ا لَهوا كُلَّ ممرحاِليقَ ومع رِباضلِوَأةً برامالً وجاقْتُْل ر ،

  )3: 15صموئيل األول .) (»جمالً وحماراً، بقَراً وغَنَماً، ورضيعاًطفْالً 
من أهل بيـت شـمس    50070فجعلوه يقتل  نسبوا له الظلم والبطش
  )19: 6صموئيل األول (ألنهم نظروا تابوت الرب 

جعلوا الشيطان هو اإلله مالك الملك ، وجعلوه يحقِّر إلهه وال يهابـه  
لَك ُأعطـي  «: وقَاَل لَه ِإبليس6: (أربعين يوماً يجربه ويسحبه أسيراً لديه

ُأرِيد نِلم يهطَأنَا ُأعو عفد قَد ِإلَي َألنَّه نهدجمو كُلَّه لْطَانذَا الس7. ه  فَـِإن
يعمالْج لَك كُوني يامتَ َأمدجلك أن تتخيل أن الشيطان 6: 4لوقا .)! »س ،

  الغنى وهو المعطى وهو الوهاب وهو الرزاق واهللا هو الفقيرهو 
نفوا عنه صفة اإلله الخالق ، فجعلوه طفـالً رضـيعاً نـاقص العلـم     

  !والقدرة والحكمة وإمكانية الخلق واإلحياء واإلماتة
قام وخرج : (... وصفوا الرب اإلله بالعبودية لغيره ، فقد سجد إللهه

وبعد مـا  (،  35: 1مرقس ) لى هناكومضى إلى موضع خالء وكان يص
   23: 14متى ) صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلى
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وصفوه بأنه إله غير قدير بهذه األلوهية ، فهو ينسى ، ويندم علـى  
. فَحزِن الرب َأنَّه عمَل اِإلنْسان في اَألرضِ وتََأسفَ فـي قَلْبِـه  6: (أفعاله

7بفَقَاَل الر :»ي خَلَقْتُهالَّذ انضِ اِإلنْساَألر هجو نو عحَأم :  ـعم اناِإلنْس
اءمورِ السطُيو اتاببدو اِئمهب .ملْتُهمزِنْتُ َأنِّي ع6: 6تكوين .) »َألنِّي ح-

خـروج  .) ه بِشَعبِهفَنَدم الرب علَى الشَّر الَّذي قَاَل ِإنَّه يفْعل14ُ(، وأيضاً  7
صـموئيل  .) والرب نَدم َألنَّه ملَّك شَاوَل علَى ِإسراِئيَل(، وأيضاً  14: 32

  35: 15األول 
فَلَما اعتَمد يسوع صعد ِللْوقْت من 16: (وصفوه بأنه طائر من الطيـور 
 تْ لَهانْفَتَح اتُ قَداومِإذَا السو اءياً الْمآتو ةاممثَْل حنَازِالً م اللَّه وحَأى رفَر

 هلَيقَاِئال17ًع اتاومالس نتٌ موصو :»    ي بِـهالَّـذ بِيـبي الْحناب وذَا هه
  17-16: 3متى .) »سرِرتُ

مثَْل شَاة سيقَ ِإلَى الذَّبحِ ومثْـَل خَـروف   «: (وصفوه بالحيوان األليف
امصفَاه فْتَحي كَذَا لَمه هزجي يالَّذ امَأم 32: 8أعمال الرسل.) ت   

هؤالء سيحاربون الخـروف والخـروف يغلـبهم ألنـه رب     (: وأيضاً
   14: 17رؤيا يوحنا ) األرباب وملك الملوك

وَأنَا الرب ِإلَهك مـن َأرضِ مصـر   «4: (وصفوه بالحيوان المفترس
ِِإلَهاً سرِيوغَي خَلِّصالَ مرِفُ وتَ تَعلَس ايـي  5. وف ةيري الْبف فْتُكرَأنَا ع

. شَبِعوا وارتَفَعتْ قُلُوبهم ِلذَِلك نَسـوني . لَما رعوا شَبِعوا6. َأرضِ الْعطَشِ
7» ملَه فََأكُوندكََأس . لَى الطَّرِيقع دصرٍَأر8. كَنَمَأص مهمد ـةبـلٍ   كَدثْكم

 نَاكه مآكُلُهو َأشُقُّ شَغَافَ قَلْبِهِموةوكَلَب . ـةيرشُ الْبحو مقُهزمهوشـع  .) ي
13 :4-8   

َأصـنَع  . َأمشي حافياً وعريانـاً . من َأجلِ ذَِلك َأنُوح وُأولْوُِل8: (وأيضاً
  8: 1ميخا ) كَرِعالِ النَّعامِنَوحاً و كَبنَات آوىنَحيباً 

هوشع ) وِلبيت يهوذَا كَالسوسِ كَالْعثِّفََأنَا َألفْرايم 12: (وصفوه بالحشرة
: 5هوشع ) كَالسوسفََأنَا َألفْرايم كَالْعثِّ وِلبيت يهوذَا 12: (، وأيضا12ً: 5

12   
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بأن الكلمة حلت فيه وصـار   فقد وصفه الكتاب: وصفوه بأنه إله رمة
والكلمة صـار  .. .. وكان الكلمة اهللا .. .. فى البدء كان الكلمة : (إنساناً

فكم بالحرى اإلنسان الرمة وابـن  (، 14،  1: 1يوحنا ) جسداً وحلَّ بيننا
  6: 25أيوب ) آدم الدود

المسيح افتدانا من لعنة الناموس ، إذ صار لعنـة ألجلنـا ،   : (ثم لعنوه
  )13: 3غالطية ) (كتوب ملعون كل من علِّقَ على خشبةألنه م

وصفوه بأنه إله خلقه أقوى منه فقبضوا عليه وضربوه وبصقوا فـى  
وضفَروا ِإكْليالً مـن  29فَعروه وَألْبسوه رِداء قرمزِياً 28: (وجهه وصلبوه

ـ  ينمي يةً فبقَصو هْأسلَى رع وهعضوو كشَوه .    ـهامقُد ثُـونجكَـانُوا يو
ينقَاِئل بِه زُِئونتَهسيو :»ودهالْي كلا مي الَمَأخَـذُوا  30» !السو هلَيقُوا عصبو

هْأسلَى رع وهبرضةَ وب31. الْقَص  اءدالـر نْهوا ععنَز ُأوا بِهزتَها اسم دعبو
ث وهسَألْبلْبِوِللص ا بِهوضمو هاب31-28: 27متى .) ي   

: وصفوه بأنه إله جبان يخشى أن يحتل الجنـة عبـده الـذى خلقـه    
)22اِإللَه بقَاَل الرو :»   ـرارِفـاً الْخَينَّا عم داحكَو ارص قَد انذَا اِإلنْسوه

الشَّرْأ. ويو هدي دمي لَّهلَع الْآنا ِإلَى ويحيْأكُُل ويضاً وَأي اةيالْح ةرشَج نخُذُ م
دـذَ   23. »اَألبـي ُأخالَّت ضَل اَألرمعنٍ ِليدع نَّةج نم اِإللَه بالر هجفََأخْر
سـيف  فَطَرد اِإلنْسان وَأقَام شَرقي جنَّة عدنٍ الْكَروبِيم ولَهِيـب  24. منْها

اةيالْح ةرشَج طَرِيق ةاسرتَقَلِّبٍ ِلحففرض حراسات  24-22: 3تكوين .) م
  .عليها

جميع الذين أتَوا قبلـى  : (وصفوه بأنه إله ال ينتقى إال أنبياء لصوص
: ؛ أو حفاة 8: 10يوحنا ) سراقٌ ولُصوص ، ولكن الخراف لم تسمع لهم

اذْهـب وحـلَّ   «: الرب عن يد ِإشَعياء بنِ آمـوص في ذَِلك الْوقْت قَاَل 2(
كلَيرِج نع كذَاءح اخْلَعو كيقَوح نع حسى . »الْمرعشَى ممكَذَا وَل هفَفَع

نٍ كَما مشَى عبدي ِإشَعياء معرى وحافياً ثَالَثَ سني«: فَقَاَل الرب3. وحافياً
قصة (أو زناة ) 5-3: 20إشعياء )  آيةً وُأعجوبةً علَى مصر وعلَى كُوشَ
؛ أو كفـرة   11صموئيل الثـانى  ) زنا نبى اهللا داود مع امرأة جاره أوريا

  )10-9: 11مثل نبى اهللا سليمان فى ملوك األول (يعبدون األوثان 
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رجوا من بيت عنْيا جـاع  وفي الْغَد لَما خ12َ: (وصفوه بأنه إله مخرب
فَلَمـا  . فَنَظَر شَجرةَ تينٍ من بعيد علَيها ورقٌ وجاء لَعلَّه يجِد فيها شَيئا13ً

: فَقَاَل يسوع لَها14. جاء ِإلَيها لَم يجِد شَيئاً إالَّ ورقاً َألنَّه لَم يكُن وقْتَ التِّينِ
مـرقس  .) وكَان تَالَميذُه يسمعون. »يْأكُْل َأحد منْك ثَمراً بعد ِإلَى اَألبد الَ«

11 :12-14    
وضرب َأهَل بيتَشَمس َألنَّهم نَظَروا 19: (وصفوه بأنه إله غاشم وظالم

بالر وتِإلَى تَاب .َألْفَ ر ينسبِ خَمالشَّع نم برضالًوجر ينعبسلٍ وج (.
  19: 6صموئيل األول 

وَأعطَيـتُهم َأيضـاً   25: (وصفوه يأنه إله فاسد يفسد شعبه عن عمـد 
  25:  20حزقيال  )فَراِئض غَير صاِلحة وَأحكَـاماً الَ يحيون بِها

: لـرب فَاسمع ِإذاً كَالَم ا: [وقَاَل19: (وصفوه بأنه مجرم زعيم عصابة
 هينمي نع هيقُوفٌ لَدو اءمالس نْدكُلُّ جو ،هيسلَى كُراِلساً عج بتُ الرَأير قَد

ارِهسي نع20. وبـوتَ  : فَقَاَل الرامي رقُطَ فسيو دعصفَي غْوِي َأخْآبي نم
ثُم خَرج الروح ووقَـفَ َأمـام   21. ك هكَذَاجِلْعاد؟ فَقَاَل هذَا هكَذَا وقَاَل ذَا

َأخْرج وَأكُـون روح  : فَقَاَل22بِماذَا؟ : وسَألَه الرب. َأنَا ُأغْوِيه: الرب وقَاَل
اِئهيعِ َأنْبِيمج اهي َأفْوبٍ ففَقَاَل. كَذ : رتَقْتَـدو تُغْوِيه ـ  . ِإنَّك افْعو جْل فَـاخْر

  22-19: 22ملوك األول .) هكَذَا
 .)إننا لم نولد من زنـا : (فقال له اليهود: ووصفه الكتاب بأنه ابن زنى

  )  41: 8يوحنا (
كذلك نسبوا إلى أشرف نساء العالمين االعتراف بجريمة الزنى وهـى  

ي ِلماذَا فَعلْتَ بِنَا يا بنَ«: وقَالَتْ لَه ُأمه. فَلَما َأبصراه انْدهشَا48: (براء منه
، وقـال   48: 2لوقـا  ) »!هوذَا َأبوك وَأنَا كُنَّـا نَطْلُبـك معـذَّبينِ   هكَذَا؟ 

وكَان الْجميع يشْهدون لَه ويتَعجبون من كَلمـات النِّعمـة   22: (معاصروه
قُولُونيو هفَم نم ةالْخَارِج :»ه سفََألَيوسي نوال . 22: 4لوقـا  ) »؟ذَا اب

مجال هنا للقول بإنهم يقصدون بالتبنى ، حيث تشير كل الدالئل على نسبة 
  .الزنى ألمه ، حتى جعلوا االعتراف يأتى على لسانها
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كذلك لم يأت كتاب النصارى المقدس بالدليل الذى يبرأ السـيدة مـريم   
هم وأكبـر معجـزات السـيد    ، فلم تأت أ) أشرف نساء العالمين(العذراء 

قَاَل : (المسيح عيسى بن مريم عليه السالم ، وهى أنه تكلم فى المهد، وقال
وجعلَني مباركًا َأين مـا كُنـتُ   * ِإنِّي عبد اللَّه آتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِيا 
وبرا بِواِلـدتي ولَـم يجعلْنـي    * وَأوصاني بِالصلَاة والزكَاة ما دمتُ حيا 

مريم ) والسلَام علَي يوم وِلدتُّ ويوم َأموتُ ويوم ُأبعثُ حيا* جبارا شَقيا 
30-33 .  

وبما أنك ترى اليهود غيورون على الناموس، فلمـاذا تركوهـا ولـم    
لكـن  . نغم. قد أتت بالدليل يحرقونها بالنار تبعاً للشريعة الموسوية؟ فهى

وِإذَا تَدنَّسـت  9(أين هو فى كتابكم؟ أال يدل هذا على نقصان فى كتابكم؟ 
  9: 21الويين)بِالنَّارِ تُحرقُ. ابنَةُ كَاهنٍ بِالزنَى فَقَد دنَّستْ َأباها

زناة ، مطرودين من رحمة اهللا ، مسـتوجبين القتـل أو    أسالف الرب
  : الرجم
  ، 3: 1متى ) ذا ولد فارص وزارح من ثاماريهو(

  )38تكوين (وثامار هذه زوجة أبناء يهوذا التى زنى معها 
  ، 5: 1متى ) وسلمون ولد بوعز من راحاب(
  ، 15-1: 2يشوع ) راحاب امرأة زانية(
  ، 5: 1متى ) وبوعز ولد عوبيد من راعوث(
   5: 4راعوث ) وراعوث هى راعوث الموابية(
وال موابى فى جماعة الرب ، حتى الجيل العاشـر ال   ال يدخل عمونى(

   3: 23تثنية)يدخل منهم أحد فى جماعة الرب إلى األبد
اقرأ قصة زنـا   6: 1متى ) وداود الملك ولد سليمان من التى ألوريا(

  ) 11صموئيل الثانى (داود بامرأة جاره 
، اسم أم رحبعام زوجـة سـليمان    7: 1متى ) وسليمان ولد رحبعام(
ال يدخل عمونى وال موابى فـى  (، ) 21: 14ملوك األول (مة العمونية نع
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جماعة الرب ، حتى الجيل العاشر ال يدخل منهم أحد فى جماعة الـرب  
   3: 23تثنية ) إلى األبد

وكان فى زمان شـيخوخة سـليمان أن   : (سليمان كافر عابد لألوثان
ملـوك  ) مع الربنساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كامالً 

  )10-6: 13تثنية (وعقوبة المرتد الرجم حتى الموت  4: 11األول 
ألنك صعدت علـى  : (ورأوبين يزنى بسرية أبيه التى هى فى حكم أمه

وإذا اضطجع : (وحكمهما هو 4: 49تكوين ) مضجع أبيك حينئذ ودنسته
رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتالن كالهما، دمهمـا  

  11: 20الويين)عليهما
فهـو أمـر   . قتل الزناة رجماً إذا تمت برضاهما: وعقوبة الزانى هى

َوإَِذا َزَن�ى 10. (وتشدد عليه) 14: 20خروج (تنهي عنه الوصية السابعة 
انَِي��ةُ  انِ��ي َوالز� ��ُه ُيْقَت��لُ الز� .) َرُج��لٌ َم��َع اْم��َرأٍَة َف��إَِذا َزَن��ى َم��َع اْم��َرأَِة َقِريبِ��ِه َفإِن�

  20-10: 20ويين ال
. وتُقتَل أيضاً العذراء المخطوبة رجماً إذا مارست الزنى مع رجل آخر

  )24-23: 22تثنية (
فَاسـمع  : [وقَاَل19( الرب بأنه يتآمر مع الشيطان إلغواء نبيهوصفوا 

بالر ِإذاً كَالَم :   نْـدكُـلُّ جو ،هيسلَى كُراِلساً عج بتُ الرَأير قَد  اءـمالس
ارِهسي نعو هينمي نع هيقُوفٌ لَد20. وبفَقَاَل الر :    غْـوِي َأخْـآبي ـنم

ثُـم  21. فَيصعد ويسقُطَ في راموتَ جِلْعاد؟ فَقَاَل هذَا هكَذَا وقَاَل ذَاك هكَذَا
؟ بِمـاذَا : وسَألَه الـرب . ا ُأغْوِيهَأنَ: خَرج الروح ووقَفَ َأمام الرب وقَاَل

ِإنَّـك  : فَقَـالَ . َأخْرج وَأكُون روح كَذبٍ في َأفْواه جميعِ َأنْبِياِئـه : فَقَاَل22
رتَقْتَدو كَذَا. تُغْوِيهْل هافْعو ج22-19: 22ملوك األول .) فَاخْر  

صـموئيل  ( :ه فى السماءوصفوا الرب بأنه يركب مالكاً أنثى ويطير ب
  )11-10: 22الثانى 
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    وتمـس ـكوأعتقد أنك لو ستكتب كتاباً تؤرخ فيه أحداثاً معينـة تمس
والديك وبناتك، فسوف تتجنب النقاط المخزية، ولن تذكر مـا يفضـحك   

فما بالك لو الرب هو الذى أوحى هذا الكالم لعباده طالباً . ويفضح أسرتك
؟ وأعتقد أن هناك أسراً كثيرة جداً أشرف مـن  منهم أن يمجدوه ، ويعبدوه

أسراً ال ترى فيها الزناة، وال القوادين، وال : عائلة الرب التى اندرج منها
كما أن هناك أناس أشرف وأعف من الرب بهذه الصورة التى . اللصوص

  .صورها الكتاب المسمى بالمقدس
لجماعيـة  نصوص تدعوا إلى التعصـب واإلرهـاب واإلبـادة ا   : تاسعاً

  والتفرقة العنصرية
هل تعرف أن الكتاب الوحيد فى الدنيا الـذى يـأمر أتباعـه باإلبـادة     

؟ هل تعرف أن الكتـاب الوحيـد   الكتاب المقدسالبشرية فى حروبه هو 
؟ هل تعـرف أن  الكتاب المقدسالذى يأمر بقتل الشيوخ فى الحروب هو 

؟ الكتـاب المقـدس   الكتاب الوحيد الذى يأمر بقتل النساء فى الحروب هو
هل تعرف أن الكتاب الوحيد الذى يأمر بقتل األطفال فى الحـروب هـو   

؟ هل تعرف أن الكتاب الوحيد الذى يأمر بإبادة الحيوانات الكتاب المقدس
  ؟ الكتاب المقدسوالحياة فى المدينة المحارب أهلها هو 

شـق  فهو يدعوك أال تعفوا عنهم وأال ترحمهم وال تشفق عليهم، وأن ت
بطون الحوامل، بل تعاملهم بالربا لتمتص أموالهم، ولمن يفعل ذلك فلـه  

من بنى صهيون ، وبناء على ذلـك   144000الجنة التى لن يدخلها غير 
نَحن بِالطَّبِيعة يهود ولَسنَا مـن اُألمـمِ   : (بنوا نصوص التعصب األعمى

   15: 2غالطية ) خُطَاةً
وتناسـوا أن  !! نسل إسماعيل فهم أبناء الجارية وهم أوالد الحرة ، أما

اهللا قد سمى إسماعيل ونسله من بعده ذرية إبراهيم، كمـا سـمى هـاجر    
فَِإنَّـه مكْتُـوب   22): (13-11: 21و 12-9: 17تكوين (زوجة إبراهيم 

لَكـن  23. حـرة واحد من الْجارِية واآلخَر مـن الْ َأنَّه كَان ِلِإبراهيم ابنَانِ، 
 ـدعوفَبِالْم ةرالْح ني ما الَّذَأمو ،دسالْج بسح ِلدو ةارِيالْج ني مالَّذ . ..

اطْرد الْجارِيةَ وابنَها، َألنَّه الَ يـرِثُ ابـن   «لَكن ماذَا يقُوُل الْكتَاب؟ 30.. 
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ةرنِ الْحاب عم ةارِي31. »الْج   الَدـْل َأوب ـةارِيج الَدنَا َأوةُ لَسا اِإلخْوهِإذاً َأي
ةر31-30،  23-22: 4غالطية  .)الْح  
)5     يكُماثـرنُـو الْغَرِيـبِ حب كُـونيو كُمغَنَم ونعريو بانفُ اَألجقيو

يكُمامكَرنَةَ ا6. وكَه نوعفَتُد ا َأنْتُمِإلَهِنَـا َأم امخُد ونمتُس بلر .  تَـْأكُلُون
ونرتَتََأم مهدجلَى معمِ وةَ اُألمو6-5: 61إشعياء ) ثَر  

ال تُقْرِض َأخَاك بِرِباً رِبا فضة َأو رِبا طَعامٍ َأو رِبا شَيء ما ممـا  «19(
بِرِباً ولكن َألخيك ال تُقْرِض بِرِباً ِليبارِكَك ِلَألجنَبِي تُقْرِض 20يقْرض بِرِباً 
كِإله بـا    الرهـٌل ِإلياخي َأنْتَ دضِ التي اَألرف كدي هِإلي تَدا تَمي كُلِّ مف

   20-19: 23تثنية)ِلتَمتَلكَها
)2اءراِإلب كْمح وذَا ههـ : و نٍ ييبِ داحرُِئ كُلُّ صبي   ضـا َأقْـرمم هد

هباحص .بِللر اءربِِإب ينُود قَد َألنَّه ال َأخَاهو هباحص طَاِلب3 .ال ي نَبِياَألج
نْهم كدي رُِئهفَتُب يكَأخ نْدع لك ا كَانا مَأمو 3-2: 15تثنية .) تُطَاِلب   

)»كِإله بالر تَى َأتَى بِكـا   مكَهتَلا ِلتَمهٌل ِإلياخي َأنْتَ دضِ التِإلى اَألر
 ـكامَأم نةً ميروباً كَثشُع دطَرو :    ينـورِياَألمو ينـياشجالجِرو ـينثِّيالح

عظَم منْك والكَنْعانيين والفرِزيين والحويين واليبوسيين سبع شُعوبٍ َأكْثَر وَأ
2 متَهبرضو كامَأم كِإله بالر مهفَعدومهمرتُح ـداً  . فَِإنَّكهع مله ال تَقْطَع

 هِمليقْ عال تُشْف3ومهراهال تُصال تَْأخُـذْ     .و نَتَـهابو ـهنبال طال تُع نَتَكاب
كنب4. النَكاب دري َألنَّه  بالر بى غَضمحى فَيةً ُأخْرآِله دبعاِئي فَيرو نم

تَهـدمون مـذَابِحهم   : ولكن هكَذَا تَفْعلُـون بِهِـم  5. عليكُم ويهلكُكُم سرِيعاً
َألنَّك 6. لنَّارِوتُكَسرون َأنْصابهم وتُقَطِّعون سوارِيهم وتُحرِقُون تَماثيلهم بِا

ِإلهِك بِللر سقَدم بباً  . َأنْتَ شَعشَـع له ِلتَكُون كِإله بالر اخْتَار قَد اكِإي
   7-1: 7تثنية ) َأخَص من جميعِ الشُّعوبِ الذين على وجه اَألرضِ

)15دبِح ينَةدالم لكت كَّانس رِبباً تَضرـا    فَضا بِكُـلِّ مهمرتُحو فيالس
فيالس دا بِحهاِئمهب عا ميها   16. فهتـاحس ـطسا ِإلى وهتعتكُل َأم عمتَج

 دِإلى اَألب تَال فَتَكُون ِإلهِك بلةً ِللرا كَامهتعتكُل َأمينَةَ ودرِقُ بِالنَّارِ المتُحو
  17 -15: 13تثنية ) بعد ال تُبنَى



 

 http://www.ebnmaryam.com 89

فَضرباً تَضرِب سكَّان تلك المدينَة بِحد السيف وتُحرمها بِكُـلِّ مـا   15(
فيالس دا بِحهاِئمهب عا ميها   16. فهتـاحس ـطسا ِإلى وهتعتكُل َأم عمتَج
َأمتعتها كَاملةً ِللرب ِإلهِك فَتَكُون تَال ِإلى اَألبد وتُحرِقُ بِالنَّارِ المدينَةَ وكُل 

دعنَى ب17 -15: 13تثنية ) ال تُب  
فَـِإن َأجابتْـك   11حين تَقْرب من مدينَة ِلتُحارِبها استَدعها ِللصلحِ «10(

جوبِ المفَكُلُّ الشَّع تْ لكفَتَحلحِ ويرِ    ِإلى الصـخِللتَّس لـك كُـونا ييهف ود
لك دبتَعسيا12. وهراصباً فَحرح كعلتْ ممل عب كاِلمتُس لم ِإنِإذَا 13. وو

فيالس دا بِحذُكُورِه يعمج رِبفَاض كدِإلى ي كِإله با الرهفَعـا  14. دَأمو
والبهاِئم وكُلُّ ما في المدينَة كُلُّ غَنيمتها فَتَغْتَنمها ِلنَفْسـك  النِّساء واَألطْفَاُل 

كِإله بالر طَاكي َأعالت اِئكدةَ َأعيمتَْأكُُل غَن16. ...و   ـُؤالءه نـدا مَأمو
م قتَبيباً فَال تَسنَص كِإله بالر يكطعي يوبِ التاالشُّعةً مما نَسـل  17 نْهب

  18 -10: 20تثنية ) ...تُحرمها تَحرِيماً 
)21َأةراملٍ وجر نم ينَةدي الْما فوا كُلَّ ممرحخٍ  ، وشَـيفْلٍ وط نم- 

فيالس دبِح يرمالْحو الْغَنَمو قَرتَّى الْبينَـةَ بِ 24... . حدقُوا الْمرَأحالنَّـارِ  و
ِإنَّما الْفضةُ والذَّهب وآنيةُ النُّحاسِ والْحديد جعلُوها فـي  . مع كُلِّ ما بِها

بالر تيب انَةز24-21: 6يشوع .) خ  
كَقَـولِ  . ويكُون عنْد َأخْذكُم الْمدينَةَ َأنَّكُم تُضرِمون الْمدينَـةَ بِالنَّـارِ  8(
الرلُونتَفْع وا. بانْظُر .تُكُميصَأو 8: 8يشوع ) »قَد  
فَضرب يشُوع كُلَّ َأرضِ الْجبلِ والْجنُوبِ والسهلِ والسفُوحِ وكُـلَّ  40(

 .)ِإلَه ِإسـراِئيلَ  بْل حرم كُلَّ نَسمة كَما َأمر الرب، لَم يبق شَارِداً. ملُوكها
  40-28: 10يشوع 
ثُم رجع يشُوع في ذَِلك الْوقْت وَأخَذَ حاصـور وضـرب ملكَهـا    10(

في11.... بِالسفيالس دا بِحوا كُلَّ نَفْسٍ بِهبرضو .موهمرـقَ   . حتَب لَـمو
لَّ مدنِ ُأولَِئـك الْملُـوك   فََأخَذَ يشُوع ك12ُ. وَأحرقَ حاصور بِالنَّارِ. نَسمةٌ

فيالس دبِح مهبرضا وهلُوكم يعمجو .بالر دبى عوسم را َأمكَم مهمرح (
  12-10: 11يشوع 
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وكَانُوا عبِيداً تَحـتَ  ، فَسكَن الْكَنْعانيون في وسط َأفْرايم ِإلَى هذَا الْيومِ(
الْجِزة10: 16يشوع ) .ي  
فَاآلن اذْهب واضرِب عماِليقَ وحرموا كُلَّ ما لَه والَ تَعفُ عنْهم بـلِ  3(

صموئيل ) »جمالً وحماراً، بقَراً وغَنَماً، طفْالً ورضيعاً، اقْتُْل رجالً وامرَأةً
  3: 15األول 
قَتَلُوهما، وقَطَعوا َأيديهما وَأرجلَهما وعلَّقُوهما وَأمر داود الْغلْمان ف12َ(

ونربي حف كَةلَى الْبِر12: 4صموئيل الثانى ) .ع  
)17  فـيس نو منْجي يالَّذو، واهي قْتُلُهاِئيَل يزح فيس نو منْجي يفَالَّذ

َأِليشَع قْتُلُهو ياه17: 19ول ملوك األ) .ي  
فَتَضرِبون كُلَّ مدينَة محصنَة وكُلَّ مدينَة مخْتَارة وتَقْطَعـون كُـلَّ   19(

     ةـديج قْلَـةكُـلَّ ح ونـدتُفْسو اءونِ الْميع يعمج ونتَطُمو ةبطَي ةرشَج
ةارج19: 3ملوك الثانى ) ].بِالْح  

وقَتََل جميع الَّذين بقُوا َألخْآب فـي السـامرة   سامرة، وجاء ِإلَى ال17(
  17: 10ملوك الثانى ) .حتَّى َأفْنَاه، حسب كَالَمِ الرب الَّذي كَلَّم بِه ِإيليا

. ُؤوسٍوَأخْرج الشَّعب الَّذين بِها ونَشَرهم بِمنَاشيرِ ونَوارِجِ حديد وف3ُ(
ونمي عننِ بدِلكُلِّ م داود نَعكَذَا صهبِ ِإلَـى   . وكُلُّ الشَّـعو داود عجر ثُم

يمشَل3: 20أخبار األيام األول)ُأور  
)11 ينَةدفَم ينَةدي مف ودهالْي كلطَى الْما َأعي بِهفُـوا  الَّتقيوا وعتَمجي َأن

نْفُسهِم ْ؛ ويهلكُوا ويقْتُلُوا ويبِيدوا قُوةَ كُلِّ شَعبٍ وكُورة تُضـادهم  َألجلِ َأ
 مـتَهيموا غَنلُبسي َأن؛ واءالنِّستَّى اَألطْفَاَل و16.. .. .. .. ..  ح  كَـانو

ومدينَة كُـلِّ مكَـانٍ    وفي كُلِّ بِالَد17. ِللْيهود نُور وفَرح وبهجةٌ وكَرامةٌ
  مـويو الَِئموو ودهالْي نْدةٌ عجهبو حفَر كَان هرَأمو كلالْم كَالَم هَل ِإلَيصو

بطَي .     قَـعو ـودهالْي ـبعر وا َألندـوضِ تَهوبِ اَألرشُع نم ونيركَثو
هِملَي17-11: 8أستير.) ع  
! بِنْتَ بابَِل الْمخْربةَ طُوبى ِلمن يجازِيك جـزاءك الَّـذي جازيتنَـا    يا8(

 9-8: 137مزامير !) طُوبى ِلمن يمسك َأطْفَالَك ويضرِب بِهِم الصخْرة9َ
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. قُطُونبِـالسيف يس. تُجازى السامرةُ َألنَّها قَد تَمردتْ علَى ِإلَهِها16(
  16: 13هوشع ) تُحطَّم َأطْفَالُهم والْحوامُل تُشَقُّ

. الَ تُشْفقْ َأعيـنُكُم والَ تَعفُـوا   .اعبروا في الْمدينَة وراءه واضرِبوا[(
6اءالنِّسالطِّفَْل وو اءذْرالْعو الشَّابخَ واَلشَّي .الَكالَ. اقْتُلُوا ِللْهو  نوا مبتَقْر

فَـابتَدُأوا بِــالرجالِ الشُّـيوخِ    .»مقْدسي وابتَدُئوا من، ِإنْسانٍ علَيه السمةُ
تيالْب امَأم ين7 .الَّذمقَاَل لَهـتَ : [ويوا الْبسقَتْلَـى   ، نَج ورـُألوا الـدامو .

  7-5: 9حزقيال  ).مدينَةفَخَرجوا وقَتَلُوا في الْ. »اخْرجوا
وكذلك أقوال بولس نفسه الذى أيد كل ما ورد فى العهـد القـديم مـن    

 : فنجده يقول فى الرسالة إلى العبرانيين. …دموية 

. بِاِإليمانِ سقَطَتْ َأسوار َأرِيحا بعدما طيفَ حولَهـا سـبعةَ َأيـامٍ   30(
31انالز اباحانِ رنِ   بِاِإليمـيوساسالْج ِإذْ قَبِلَـت ،اةصالْع عم كلتَه ةُ لَمي

وماذَا َأقُوُل َأيضاً؟ َألنَّـه يعـوِزني الْوقْـتُ ِإن َأخْبـرتُ عـن      32. بِسالَمٍ
   ،ـاءاَألنْبِيوِئيَل، وـمصو ،داودو ،فْتَاحيو ،شُونشَماقَ، واربو ،ونعجِد

33الَّذ  اهوا َأفْـودس ،يداعواً، نَالُوا موا بِرنَعص ،اِلكموا مرانِ قَهبِاِإليم ين
 ،ود34ُأس    ،فـعض ـنوا متَقَـو ،فيالس دح نا موةَ النَّارِ، نَجَأطْفَُأوا قُو

   ،ـاءبـوشَ غُريوا جمزبِ، هري الْحف اءدوا َأشارَأخَـذَتْ 35ص   ـاءسن
ةاميبِق ناتَهوـةً    . َأمامينَـالُوا قي اةَ ِلكَـيلُوا النَّجقْبي لَموا وذِّبع ونآخَرو

. وآخَرون تَجربوا في هزء وجلْد، ثُم في قُيود َأيضاً وحـبسٍ 36. َأفْضَل
بِالسيف، طَافُوا فـي جلُـود غَـنَمٍ    رجِموا، نُشروا، جربوا، ماتُوا قَتْالً 37

ذَلِّينم وبِينكْرم تَازِينعى، مزعم لُودج36– 30: 11 عبرانيين) و  
الَ تَكُونُوا تَحتَ نيرٍ مع غَيرِ الْمْؤمنين، َألنَّه َأيةُ خلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ 14(

عِللنُّورِ م ةُ شَرِكَةَأي؟  وة15الظُّلْم   َأيـاَل؟ ويعلب ـعيحِ مسِللْم اتِّفَاق َأيو
) وَأيةُ موافَقَة ِلهيكَلِ اِهللا مع اَألوثَانِ؟16نَصيبٍ ِللْمْؤمنِ مع غَيرِ الْمْؤمنِ؟ 

  16-14: 6كورنثوس الثانية 
م حرب إذن فبولس نفسه يرى أن ما فعله هؤالء من سفك دماء و جرائ

  !!!!…إنما هو تقوى وإيمان وخير 
  :وفى العهد الجديد نقرأ أيضاً
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ما جِْئـتُ ِلـُألْقي   . الَ تَظُنُّوا َأنِّي جِْئتُ ِلُألْقي سالَماً علَى اَألرضِ«34(
مهـا  اِإلنْسان ضد َأبِيه واالبنَةَ ضد ُأ فَِإنِّي جِْئتُ ِلُأفَرق35َ. سالَماً بْل سيفاً

  40-34: 10متى ) .والْكَنَّةَ ضد حماتها
َأتَظُنُّون َأنِّي جِْئتُ ُألعطـي  51 …جِْئتُ ُأللْقي نَاراً علَى اَألرضِ «49(

ضِ؟ كَالَّ َأقُوُل لَكُملَى اَألرالَماً عاماً! سسلِ انْق52. ب  اآلن ـنم كُوني َألنَّه
. ثَالَثَةٌ علَى اثْنَينِ واثْنَـانِ علَـى ثَالَثَـة   : حد منْقَسمينخَمسةٌ في بيت وا

ينْقَسم اَألب علَى االبنِ واالبن علَى اَألبِ واُألم علَى الْبِنْت والْبِنْتُ علَى 53
  53-49 :12لوقا .) »اُألم والْحماةُ علَى كَنَّتها والْكَنَّةُ علَى حماتها

َأما َأعداِئي ُأولَِئك الَّذين لَم يرِيدوا َأن َأملك علَيهِم فَْأتُوا بِهِم ِإلَـى  27(
  27: 19لوقا .) »هنَا واذْبحوهم قُدامي

)36مفَقَاَل لَه :»كَذَِلك دوزمو ْأخُذْهفَلْي يسك لَه نم نِ اآلنلَك . سلَي نمو
َألنِّي َأقُوُل لَكُم ِإنَّه ينْبغي َأن يتم في َأيضاً 37 .ه فَلْيبِع ثَوبه ويشْتَرِ سيفاًلَ

كْتُوبذَا الْمه :ةَأثَم عم يصُأحو .   ـاءضانْق ـي لَـهتجِه نم وا هم َألن« .
: 22لوقـا  .) »!يكْفـي «: فَقَاَل لَهم .»يا رب هوذَا هنَا سيفَانِ«: فَقَالُوا38
36-37  
َألنَّه لَيس حسـناً  دعي الْبنين َأوالً يشْبعون «: وَأما يسوع فَقَاَل لَها27(

انظـر أيضـا   (،  27: 7مرقس .) »َأن يْؤخَذَ خُبز الْبنين ويطْرح ِللْكالَبِ
  ).26: 15متى 

ليه السالم قد حذَّر من اعطـاء القـدس لهـؤالء    والعجيب أن عيسى ع
الَ تُعطُوا الْقُدس ِللْكـالَبِ  6! (الكالب ، ومازالوا يدعون أن لهم الحق فيها

قَكُمزتَ فَتُمتَلْتَفا وهلجا بَِأرهوسالْخَنَازِيرِ ِلَئلَّا تَد امقُد كُمرروا دحالَ تَطْرو (.
  6: 7متى 

  تاب المقدس والزناالك: عاشراً
على الرغم من أن أحد الوصايا العشر تـنص صـراحة ودون لبـث    
بتحريم الزنى ، وعلى الرغم من وجود عقوبات صارمة للزانى ، ما بين 

، إال أنك ترى نصوصاً تثير )21-10: 20الويين (القتل والرجم والحرق 
لإليقاع  الغرائز، وتجعلك تقترب من الزنى، بل وتعلمك كيفية رسم خطة ،
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واألمر من ذلك أن ترى نصوصاً فى الكتاب . بأختك فى الزنى والرجاسة
ونصوصاً يعاقب الرب مخالفيه بأن ! المقدس يأمر فيها الرب نبيه بالزنى

! ونصوصاً يفضح الرب فيها مخالفيه ويعرى عورتهن! يوقعهم فى الزنى
  )!وال تقربوا الزنى(فهل هذا من قُبيل 

)ظْتُ بمِ الَحالْفَه يمدغُالَماً ع يننالْب نا 8يهتاوِيز نْدي الشَّارِعِ عابِراً فع
... وِإذَا بِامرَأة استَقْبلَتْه في زِي زانية 10. ... وصاعداً في طَرِيق بيتها

13لَتْهقَبو كَتْهسفََأم .قَالَتْ لَها وههجتْ وقَحشْـتُ   16...  :َأواجِ فَريببِالـد
رصم نشَّى كَتَّانٍ مورِيرِي بِم17. س فَـةرقو ودعو ري بِماشرتُ فطَّرع .

َألن الرجـَل لَـيس فـي    19. نَتَلَذَّذُ بِالْحب. هلُم نَرتَوِ وداً ِإلَى الصباح18ِ
تيالْب .يدعب ي طَرِيقف بذَه20. ةهدبِي ةضةَ الْفري . َأخَذَ صْأتالْهِالَلِ ي موي

هتي21. »ِإلَى ب   تْـهحا طَوهشَـفَتَي لْـثا بِمهفُنُون ةبِكَثْر تْه22. َأغْو  ـبذَه
 ــدِإلَــى قَي كَــالْغَبِي حِ َأوِإلَــى الــذَّب بــذْهرٍ يكَثَــو ــهقْتــا ِلوهاءرو

ص22-7: 7أمثال)اصِالْق  
) ابِكشَب َأةربِام حافْر19و ـةيهالز لَةعالْوو ةوببحالْم ةيالظَّب .  وِكـرِلي

  19-18: 5أمثال .) ثَدياها في كُلِّ وقْت وبِمحبتها اسكَر داِئماً
)10بِقَالَِئد نُقَكعو وطمبِس كيَل خَدما َأجبِيبِـي  13! ... مح رةُ الْمرص
. ها َأنْت جميلَةٌ يا حبِيبتي هـا َأنْـت جميلَـةٌ   15. ... بين ثَديي يبِيتُ. ِلي

نشيد  .)ها َأنْتَ جميٌل يا حبِيبِي وحلْو وسرِيرنَا َأخْضر16. عينَاك حمامتَانِ
  16-10: 1اإلنشاد 

. علَى فراشي طَلَبتُ من تُحبه نَفْسي طَلَبتُه فَمـا وجدتُـه   في اللَّيل1ِ(
2   ـنم ارِعِ َأطْلُـبي الشَّوفو اقوي اَألسف ينَةدي الْمَأطُوفُ فو ِإنِّي َأقُوم

مدينَـة  وجدني الْحرس الطَّاِئفُ فـي الْ 3. طَلَبتُه فَما وجدتُه. تُحبه نَفْسي
فَما جاوزتُهم ِإالَّ قَليالً حتَّى وجدتُ من 4 »َأرَأيتُم من تُحبه نَفْسي؟«: فَقُلْتُ

تُحبه نَفْسي فََأمسكْتُه ولَم َأرخه حتَّى َأدخَلْتُه بيتَ ُأمي وحجرةَ من حبِلَـتْ  
ت ُأورشَليم بِالظِّباء وبَِأياِئـلِ الْحقْـلِ َأالَّ تُـيقِّظْن والَ    ُأحلِّفُكُن يا بنَا5. بِي

شَاءتَّى يح بِيبالْح نه5-1: 3نشيد اإلنشاد .) تُنَب  
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عينَاك حمامتَانِ من تَحـت  ! ها َأنْت جميلَةٌ يا حبِيبتي ها َأنْت جميلَة1ٌ(
كَقَ. نَقَابِك كرشَع ـادلِ جِلْعبلَى جابِضٍ عزٍ رعيعِ ميـعِ   2. طكَقَط ـنَانُكَأس

  ـيمقع ـيهِنف سلَيو تِْئمم ةداحي كُلُّ واتلِ اللَّوالْغَس نم ةراداِئزِ الصزالْج .
. نَة تَحتَ نَقَابِـك خَدك كَفلْقَة رما. وفَمك حلْو. شَفَتَاك كَسلْكَة من الْقرمز3ِ
4ةحلِلَألس ينبالْم داوجِ دركَب نُقُكع .   اسـا َأتْـركُلُّه هلَيلِّقَ عع نجَألْفُ م

ةابِربـنِ  5. الْجسوالس نـيانِ بيعرنِ ييَأمتَو ةيظَب شْفَتَيكَخ اكيثَد . ......
  7-1: 4نشيد اإلنشاد .) بتي لَيس فيك عيبةٌكُلُّك جميٌل يا حبِي7

)1 كلَيَل رِجما َأجا بِنْتَ الْكَرِيمِمنِ يلَيبِالنَّع !كفَخْذَي اِئرود    ـيلثْـُل الْحم
بطْنُك . سرتُك كَْأس مدورةٌ الَ يعوِزها شَراب ممزوج2. صنْعة يدي صنَّاعٍ

نِصسوةٌ بِالسجيسم نْطَةةُ حر3. بةيظَب يَأمنِ تَوشْفَتَيكَخ اكي4. ثَد  نُقُـكع
َأنْفُك كَبرجِ . عينَاك كَالْبِرك في حشْبون عنْد بابِ بثِّ ربيم. كَبرجٍ من عاجٍ

! ملَك وما َأحالَك َأيتُها الْحبِيبةُ بِاللَّذَّاتما َأج6. ... لُبنَان النَّاظرِ تُجاه دمشْقَ
7يدنَاقبِالْع اكيثَدو ةٌ بِالنَّخْلَةشَبِيه هذه تُكِإلَـى    «:قُلْت8ُ. قَام دـعِإنِّـي َأص

َأنْفـك   وتَكُون ثَدياك كَعنَاقيد الْكَـرمِ وراِئحـةُ  . »النَّخْلَة وُأمسك بِعذُوقها
   8-1: 7نشيد اإلنشاد ) كَالتُّفَّاحِ

لَيتَك كََأخٍ ِلي الراضعِ ثَديي ُأمي فََأجِدك فـي الْخَـارِجِ وُأقَبلَـك والَ    1(
وَأقُودك وَأدخُُل بِك بيتَ ُأمي وهي تُعلِّمني فََأسقيك من الْخَمرِ 2. يخْزونَني
وجزميالْمانمر الَفس نم ي   3. ةقُنـانتُع ينُـهميـي وْأستَ رتَح الُهمش .

4شَاءتَّى يح بِيبالْح نهالَ تُنَبو قِّظْنَأالَّ تُي يمشَلُأور نَاتا بي لِّفُكُننشيد .) ُأح
  4-1: 8اإلنشاد 

ماذَا نَصـنَع ِلُأخْتنَـا فـي يـومٍ     فَ. لَنَا ُأخْتٌ صغيرةٌ لَيس لَها ثَديان8ِ(
  8: 8نشيد اإلنشاد ) تُخْطَب؟

)1بةُ الرمكَل كَـانَتْ ِإلَي2: و]مآد نا ابا  ، يهـاتاسجبِر يمشَلفْ ُأوررع
.. .. 15]كملَى اسع تنَيزو اِلكملَى جع لَـى  ، فَـاتَّكَلْتع زِنَاك تكَبسو

وَأخَذْت من ثيابِك وصنَعت ِلنَفْسك مرتَفَعات موشَّـاة  16. فَكَان لَه لِّ عابِرٍكُ
وصنَعت ِلنَفْسك صور ذُكُـورٍ  .. .. . َأمر لَم يْأت ولَم يكُن. وزنَيت علَيها
يـت مرتَفَعتَـك ورجسـت    في رْأسِ كُلِّ طَرِيـق بنَ 25.. .. . وزنَيت بِها
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الَكمج ،زِنَاك تَأكْثَرابِرٍ وِلكُلِّ ع كلَيرِج تجفَر26. و  ـكانجِير عم تنَيزو
ِلكُلِّ الزواني 33 .. .. .وزِدت في زِنَاك ِإلغَاظَتي، بني مصر الْغالَظ اللَّحمِ

ورشَيتهِم ِليـْأتُوك  ، ا َأنْت فَقَد َأعطَيت كُلَّ محبيك هداياكَأم، يعطُون هديةً
نَا بِكبٍ ِللزانكُلِّ ج ن34. م ي زِنَـاكف اءالنِّس ةادع كْسع يكف ارصِإذْ ، و

كاءرو نزي طَـى  ، لَمةَ تُعـرالَ ُأجةً ورُأج ينطتُع ْل َأنْتـ  ب فَصـرت  ، كلَ
  34-1: 16حزقيال ) !بِـالْعكْس

: )رمز للمدينتين السامرة وأورشـليم (أهوال وأهوليبا : قصة العاهرتين
)1بالر كَالَم ِإلَي كَان2: و]مآد نا ابي ،  ةـداحو نَتَـا ُأمَأتَانِ ابرام كَـانَت ،
وهنَاك تَزغْزغَتْ تَراِئب ، دغَتْ ثُديهماهنَاك دغْ. زنَتَا بِمصر في صباهما3

َألنَّهم ضاجعوها فـي  ، ولَم تَتْرك زِنَاها من مصر َأيضا8ً .. ... عذْرتهِما
ِلذَِلك سلَّمتُها ِليـد  9. وسكَبوا علَيها زِنَاهم صباها وزغْزغُوا تَراِئب عذْرتها

وَأكْثَرتْ زِنَاها بِذكْرِها َأيام 19 .. ... ِليد بني َأشُّور الَّذين عشقَتْهم، عشَّاقها
رصضِ منَتْ بَِأرا زيهي فا الَّتاهب20. ص مهملَح ينيهِمِ الَّذشُوقعقَتْ مشعو

وافْتَقَدت رذيلَةَ صـباك بِزغْزغَـة   21. يلِكَلَحمِ الْحميرِ ومنيهم كَمني الْخَ
اكبيِ صلِ ثَدَألج كاِئبتَر ينرِيص21-1: 23حزقيال  ).الْم  

ولو يرمز الزنى هنا إلى عبادة األوثان ، فهل لم يجد الرب أسلوباً غير 
  هذا األسلوب الجنسى الفاضح؟

  !الرب يعاقبهم فيوقعهم في الزنى
وآخُذُ نساءك هَئنَذَا ُأقيم علَيك الشَّر من بيتك، : ذَا قَاَل الربهك11َ( �

     هـذنِ هـيـي عف ـاِئكسن عم طَجِعضفَي ،ِلقَرِيبِك يهِنطُأعو كنَييع امَأم
َألمـر قُـدام جميـعِ    َألنَّك َأنْتَ فَعلْتَ بِالسر وَأنَا َأفْعُل هـذَا ا 12 .الشَّمسِ

  !!!12-11: 12صموئيل الثانى .) »ِإسراِئيَل وقُدام الشَّمسِ
ُأهيج علَيك هَئنَذَا : هكَذَا قَاَل السيد الرب، َألجلِ ذَِلك يا ُأهوِليبةُ[22( �
شَّاقَك26 ... عيَأنْو ْأخُذُونيو كابيث نْكع ونزِعكزِينَت اتوطِّـُل  27. دُأبو

رصضِ مَأر نم زِنَاكو نْكع يلَتَكذالَ     ، رو هِمِإلَـي ـكنَييع ينفَعفَـالَ تَـر
دعب رصم 28. تَذْكُرِينبالر ديكَذَا قَاَل السه َألنَّه :  ينالَّـذ دِلي كلِّمَئنَذَا ُأسه

هِمتغَضَأب ،كنَفْس مفَتْهج ينالَّذ دكُلَّ 29. ِلي ْأخُذُونيو اءغْضبِـالْب لُونَكامعفَي
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بِكتَع ،زِنَاكو يلَتُكذرو ةُ زِنَاكروفُ عةً فَتَنْكَشارِيعانَةً ويرع كُونَكتْريو. (
ـ  ( 29-22: 23حزقيال  ليم، األختين هنا رمز للمدينتين السـامرة وأورش

  )لكن اعتراضنا هنا على التصوير األدبى
� )17بكَذَا قَاَل الره ألمصيا[ِلذَِلك :[ نُوكبو ينَةدي الْمي فنتَز َأتُكرام

فيبِـالس قُطُونسي نَاتُكبضٍ  وي َأروتُ فَأنْتَ تَملِ وببِـالْح متُقْس كضَأرو
  17: 7عاموس ) »يسبى سبياً عن َأرضه نَجِسة وِإسراِئيُل

� )10 ِلآخَرِين مهاءسي نطُأع ِلذَِلك  ينـاِلكِلم مقُولَهحو   ـنم ـمَألنَّه
 داحنِ كُلُّ وِإلَى الْكَاه النَّبِي نحِ مببِالر ولَعم داحيرِ ِإلَى الْكَبِيرِ كُلُّ وغالص

  )10: 8إرميا .) (كَذبِيعمُل بِالْ
َألجلِ عظَمة ِإثْمك  -ِلماذَا َأصابتْني هذه؟ : وِإن قُلْت في قَلْبِك22؟ ( �

اكبقنْفاً عانْكَشَفَ عو الَكذَي كت26. .. ه هِكجلَى وع كلَيذَي فَعضاً َأرفََأنَا َأي
كيزى خرهِي27. فَيصو قُكسقْـلِ  فـي الْحلَى اآلكَامِ فع ذَالَةُ زِنَاكرو لُك (.

  26-22: 13رميا إ
�)16بقَاَل الرو:»   ـينشميو خْنتَشَـامي نويهص نَاتب لِ َأنَأج نم

 شْنخَشْخيو هِنشْيي مف اترخَاطو هِنونيبِع اتزغَامو نَاقاَألع اتوددمم
.) يصلع السيد هامةَ بنَات صهيون ويعري الرب عـورتَهن 17 َأرجلهِنبِ
  .أنظر إلى التصوير الذى يهدد فيه الرب أرشليم) 17-16: 3إشعياء (

� )4ُأم ةاِئعرِ الْبحالس ةباحالِ صمالْج نَةسالْح ةيانلِ زِنَى الزَأج نماً م
هَئنَذَا علَيك يقُوُل رب الْجنُود فََأكْشفُ َأذْيالَـك  «5. بِزِنَاها وقَباِئَل بِسحرِها

كيزخ اِلكمالْمو تَكروع مُأرِي اُألمو هِكجو ق5-4: 3ناحوم ( .)ِإلَى فَو (
  .أنظر إلى التصوير الذى يهدد فيه الرب مدينة نينوى

: لرب بني إسرائيل مهددا إياهم إن لم يسمعوا لصوت الربخاطب ا�
هذا تهديـد  ( 30: 28تثنية .) تَخْطُب امرَأةً ورجٌل آخَر يضطَجِع معها30(

أيضاً لبنى إسرائيل إن لم يطيعوا اهللا فستكون مدينتهم وممتلكـاتهم نهبـاً   
  .)لغيرهم
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� )1» كُمتي«قُولُوا ِإلخْومع «و كُماتةَ«َألخَوامح2. »ر  كُـموا ُأمماكح
حاكموا َألنَّها لَيست امرَأتي وَأنَا لَستُ رجلَها ِلتَعزَِل زِنَاها عـن وجهِهـا   

 )ِلَئالَّ ُأجردها عريانَةً وَأوقفَهـا كَيـومِ وِالَدتهـا   3وفسقَها من بينِ ثَدييها 
  )3-1: 2هوشع (

  : الرب يأمر هوشع بالزنى
)2وشَعِله بقَاَل الر وشَعه بالر ا كَلَّمََّل مَأةَ «: َأورام كخُذْ ِلنَفْس باذْه

  2: 1هوشع .) »!َألن اَألرض قَد زنَتْ زِنًى تَارِكَةً الربزِنًى وَأوالَد زِنًى 
اذْهب َأيضاً َأحبِبِ امرَأةً حبِيبةَ صـاحبٍ وزانيـةً   «: وقَاَل الرب ِلي1(

  1: 3هوشع ) كَمحبة الرب ِلبني ِإسراِئيَل
  :نصوص غير مفهومة: من بالغة الكتاب المقدس: الحادى عشر

حزقيال !) ولْوِلُوا يا لليوم: يا بن آدم تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب( �
30 :2  

) ويوم للرب قريب يوم غَيم يكون وقتـاً لألمـم  . ن اليوم قريبأل( �
   3: 30حزقيال 
) قَد خَلَعتُ ثَوبِي فَكَيفَ َألْبِسه؟ قَد غَسلْتُ رِجلَي فَكَيفَ ُأوسخُهما؟3( �

  3: 5نشيد اإلنشاد 
قظي وتَكَلَّمـي  اسـتَيقظي اسـتَي  ! استَيقظي استَيقظي يا دبورةُ«12( �
يدبِنَش !كيببِ ساساقُ وارا بي قُم ،مَأبِينُوع نا اب12: 5قضاة !) ي  
ِللْوِالَدة وقْتٌ 2. ِلكُلِّ شَيء زمان وِلكُلِّ َأمرٍ تَحتَ السماوات وقْت1ٌ( �

ِللْقَتْلِ وقْتٌ وِللشِّـفَاء  3. وسِ وقْتٌِللْغَرسِ وقْتٌ وِلقَلْعِ الْمغْر. وِللْموت وقْتٌ
ِللنَّوحِ وقْتٌ . ِللْبكَاء وقْتٌ وِللضحك وقْت4ٌ. ِللْهدمِ وقْتٌ وِللْبِنَاء وقْتٌ. وقْتٌ

ِللْمعانَقَـة  . ِلتَفْرِيق الْحجارة وقْتٌ وِلجمعِ الْحجارة وقْـتٌ 5. وِللرقْصِ وقْتٌ
قْتٌوو انَقَةعنِ الْمالِ عصنْفِلالقْـتٌ   6. قْتٌ وو ةـارِللْخَسقْـتٌ وبِ وِللْكَس .

ِللسـكُوت  . ِللتَّمزِيق وقْتٌ وِللتَّخْييط وقْـتٌ 7. ِللصيانَة وقْتٌ وِللطَّرحِ وقْتٌ
ِللْحربِ وقْتٌ وِللصـلْحِ  . وقْتٌ ِللْحب وقْتٌ وِللْبغْضة8. وقْتٌ وِللتَّكَلُّمِ وقْتٌ

   9-1: 3جامعة !) فََأي منْفَعة ِلمن يتْعب مما يتْعب بِه9. وقْتٌ
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اَلصيتُ خَير من الدهنِ الطَّيبِ ويوم الْممـات خَيـر مـن يـومِ     1( �
ةح2ِ. الْوِالَدالنَّو تيِإلَى ب اباَلذِّه    َألن ـةِليمالْو ـتيابِ ِإلَى بالذِّه نم رخَي

ي قَلْبِهف هعضي يالْحانٍ وةُ كُلِّ ِإنْسايهن 3. ذَاك   كـحالض ـنم رخَي نزاَلْح
الْقَلْب لَحصي هجالْو ةبِكَآب 4. َألنَّهقَلْبحِ والنَّو تيي بف اءكَمالْح الِ  قَلْبهالْج

  4-1: 7جامعة  .)في بيت الْفَرحِ
   9: 21رؤيا يوحنا الالهوتى) أفأريك العروس امرأة الخروف( �
وتَصير 12. نَفَسكُم نَار تَْأكُلُكُم. تَحبلُون بِحشيشٍ تَلدون قَشيشا11ً( �

  12-11: 33إشعياء .) النَّارِالشُّعوب وقُود كلْسٍ َأشْواكاً مقْطُوعةً تُحرقُ بِ
لَما كُنْتُ طفْالً كَطفْلٍ كُنْتُ َأتَكَلَّم وكَطفْلٍ كُنْتُ َأفْطَن وكَطفْلٍ كُنْتُ 11( �
را ِللطِّفْلِ. َأفْتَكطَلْتُ مالً َأبجتُ ررا صلَم نلَكـي   12. وف اآلن فَِإنَّنَا نَنْظُـر

ني لُغْزٍ لَكف آةرم هجهاً ِلوجو ينَِئذح .   ـنلَك رِفَـةعالْم ضعرِفُ بَأع اآلن
َأما اآلن فَيثْبتُ اِإليمان والرجاء والْمحبـةُ  13. حينَِئذ سَأعرِفُ كَما عرِفْتُ

   13-11: 13كورنثوس األولى .) هذه الثَّالَثَةُ ولَكن َأعظَمهن الْمحبةُ
� )40»عَأقْر وفَه هْأسر رشَع بذَه قَد انِإنْس ِإذَا كَانو . رطَـاه ِإنَّه .

41لَعَأص وفَه هِهجو ةجِه نم هْأسر رشَع بذَه ِإنو .رطَاه الويـين  .) ِإنَّه
13 :40  

. »من النَّـاسِ؟ َأجِيبـوني   من السماء كَانَتْ َأم: معموديةُ يوحنَّا30( �
31ينقَاِئل هِمي َأنْفُسوا فقُوُل«: فَفَكَّري اءمالس نقُلْنَا م نُـوا  : ِإنتُْؤم اذَا لَممفَل
،  32-30: 11مـرقس  .) فَخَافُوا الشَّـعب . »وِإن قُلْنَا من النَّاس32ِبِه؟ 

  ؟)ِإن قُلْنَا من النَّاسِو(فأين جواب الشرط؟ ماذا سيحدث لو قالوا 
) …وهـى   آآلن يزنُـون معهـا   : فَقُلْتُ عنِ الْباِلية في الزنَى43( �

أين بقية الجملة؟ غير موجودة فـى نسـخة الشـرق    ) 43: 23حزقيال (
. كلمة أيضاً) وهى(فى نسخة اإلنترنت كتبوا بدال من آخر كلمة . األوسط

أليس هـذا مـن   ). معهم(كلمة ) وهى(تبوا بعد وفى نسخة كتاب الحياة ك
  التحريف بالزيادة فى كلمة اهللا؟
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� )33 رصعماً ود خْرِجي اَألنْف رصعناً وبج خْرِجنِ ياللَّب رصع َألن
  33: 30أمثال .) الْغَضبِ يخْرِج خصاماً

الْهـادِئين فـي اَألرضِ يتَفَكَّـرون    َألنَّهم الَ يتَكَلَّمون بِالسالَمِ وعلَى 20(
].) قَـد رَأتْ َأعينُنَـا  ! هه هه: [قَالُوا. فَغَروا علَي َأفْواههم21. بِكَالَمِ مكْرٍ
  21-20: 35مزامير 

)14 بالر وا كَالَمعماس ِلذَِلكءزاَل الْها رِجي  يي فبِ الَّذذَا الشَّعالَةَ هو
يمشَل14: 28إشعياء .) ُأور  

  المرأة في الكتاب المقدس: الثانى عشر
من البداية ُألصقت تهمة اإلستجابة لوساوس الشيطان ألمنا حـواء،  �

: فَقَـاَل آدم 12: (فلم يحاول الشيطاء إغواء آدم بل ذهب مباشرة إلى حواء
: 3تكـوين  .) »من الشَّجرة فََأكَلْتُ الْمرَأةُ الَّتي جعلْتَها معي هي َأعطَتْني«

لذلك كان حمل المرأة وأوجاع الوالدة من عقوبات الرب لها ، بـل  .  12
كان عقاب آدم ليس بسبب أكله من الشجرة ، بل بسبب أنه أطاع المـرأة  
وطبعاً أكل من الشجرة، وبذلك كانت حواء فـى نظـرهم مصـدر كـل     

. تَكْثيراً ُأكَثِّـر َأتْعـاب حبلـك   «: ِللْمرَأةوقَاَل 16: (الشرور التى تحيق بنا
. »وِإلَى رجلك يكُون اشْتياقُك وهـو يسـود علَيـك   . بِالْوجعِ تَلدين َأوالَداً

17مقَاَل ِلآدـي     «: والَّت ةرالشَّـج ـنَأكَلْـتَ مو كَأترلِ امتَ ِلقَوعمس َألنَّك
يصقَاِئالًَأو ا : تُكنْهالَ تَْأكُْل مبِكببِس ضونَةٌ اَألرلْعا كُلَّ . منْهبِ تَْأكُُل مبِالتَّع

كاتيامِ حقْـلِ 18. َأيالْح شْبتَْأكُُل عو كاً تُنْبِتُ لَكسحكاً وشَو19. و  قـربِع
َألنَّـك تُـراب   . الَّتي ُأخذْتَ منْها وجهِك تَْأكُُل خُبزاً حتَّى تَعود ِإلَى اَألرضِ

ودابٍ تَعِإلَى تُر19-16: 3تكوين .) »و  
كما : (فلم تُخدع إال حواء ، أما الرجل فهو معصوم وهو ضحية للمرأة

، وإال فلمـاذا لـم    3: 11كورنثوس الثانية ) خدعت الحيةُ حواء بمكرها
  ينسب الخديعة لإلثنين؟

تيموثـاوس  ) ن المرأة ُأغوِيت فحصلت فـى التعـدى  وآدم لم يغْو لك(
  14: 2األولى 
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ألن الرجل لـيس  : (الكتاب المقدس عنصرى حتى بين النساء والرجال
وألن الرجل لم يخلَق من أجل المرأة بل . من المرأة بل المرأة من الرجل

  9-8: 11كورنثوس األولى ) المرأة من أجل الرجل
َألن الرجَل هـو رْأس  23ضعن ِلرِجاِلكُن كَما ِللرب، َأيها النِّساء اخ22ْ(

َأةرالْم  وهو ،ةيسالْكَن ْأسضاً رَأي يحسالْم ا َأنكَمدسالْج خَلِّص24. م نلَكو
أفسـس  .) شَيء كَما تَخْضع الْكَنيسةُ ِللْمسيحِ، كَذَِلك النِّساء ِلرِجاِلهِن في كُلِّ

5 :22-24  
وكَذَِلك َأن النِّساء يزين ذَواتهِن بِلباسِ الْحشْمة مع ورعٍ وتَعقُّـلٍ،  9( �

بْل كَما يليقُ بِنساء 10الَ بِضفَاِئر َأو ذَهبٍ َأو لَآِلَئ َأو مالَبِس كَثيرة الثَّمنِ، 
ِلتَتَعلَّمِ الْمرَأةُ بِسكُوت فـي كُـلِّ   11. قْوى اِهللا بَِأعمالٍ صاِلحةمتَعاهدات بِتَ

ولَكن لَستُ آذَن ِللْمرَأة َأن تُعلِّم والَ تَتَسلَّطَ علَى الرجلِ، بـْل  12. خُضوعٍ
 ،كُوتي سف 13تَكُون ،اءوح الً ثُمبَِل َأوج مآد 14َألنو   ـنلَك غْـوي لَم مآد

  14-9: 2تيموثاوس األولى)الْمرَأةَ ُأغْوِيتْ فَحصلَتْ في التَّعدي
� )5 غَطّىم را غَيهْأسرُأ وتَتَنَب لِّي َأوتُص َأةرا كُلُّ امَأما وهْأسر ينفَتَش

هنيبِع داحو ءلُوقَةَ شَيحالْما و6. َألنَّه قَصكَانَتْ الَ تَتَغَطَّى فَلْي َأةُ ِإنرالْم ِإذ
كورنثـوس  .) وِإن كَان قَبِيحاً بِالْمرَأة َأن تُقَص َأو تُحلَقَ فَلْتَـتَغَطَّ . شَعرها
  6-5: 11األولى 
ليس للمرأة أن تناقش داخل الكنيسة لتفهم، فهو يفترض أن الرجـل   �

إال هو ، لذلك من ال تفهـم عليهـا بسـؤال    هو صاحب العقل، وال يفهم 
ِلتَصمتْ نساُؤكُم في الْكَنَاِئسِ َألنَّه لَيس مْأذُوناً لَهن 34! (زوجها فى البيت

ولَكن ِإن كُن يـرِدن  35. َأن يتَكَلَّمن بْل يخْضعن كَما يقُوُل النَّاموس َأيضاً
اً فَلْيسَألْن رِجالَهن في الْبيت َألنَّه قَبِيح بِالنِّساء َأن تَـتَكَلَّم  َأن يتَعلَّمن شَيئ

ةيسي كَن35-34: 14كورنثوس األولى .) ف  
فَحسـن ِللرجـلِ َأن الَ   وَأما من جِهة اُألمورِ الَّتي كَتَبتُم ِلي عنْها 1( �

ِلسببِ الزنَا ِليكُن ِلكُلِّ واحد امرَأتُه ولْيكُن ِلكُلِّ واحدة  ولَكن2. يمس امرَأةً
  2-1: 7كورنثوس األولى .) رجلُها
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وَأما الْعذَارى فَلَيس عنْدي َأمر من الرب فيهِن ولَكنَّني ُأعطي 25( �
فََأظُن َأن هـذَا حسـن ِلسـببِ    26 .ن َأميناًرْأياً كَمن رحمه الرب َأن يكُو

َأنْتَ مرتَبِطٌ بِامرَأة 27: َأنَّه حسن ِلِإلنْسانِ َأن يكُون هكَذَا. الضيق الْحاضرِ
 لَكنَّـك 28. َأنْتَ منْفَصٌل عنِ امرَأة فَالَ تَطْلُبِ امـرَأةً . فَالَ تَطْلُب اِلانْفصاَل

ولَكن مثَْل هُؤالَء . وِإن تَزوجت الْعذْراء لَم تُخْطْئ. وِإن تَزوجتَ لَم تُخْطْئ
دسي الْجيقٌ فض ملَه كُوني .  كُملَـيقُ عا َأنَا فَِإنِّي ُأشْـفَأمكورنثـوس  .) و

  28-25: 7األولى 
 .ومـن الَ يـزوج يفْعـُل َأحسـن     ِإذاً من زوج فَحسناً يفْعـلُ 38( �

ولَكن ِإن ماتَ رجلُها فَهِي . الْمرَأةُ مرتَبِطَةٌ بِالنَّاموسِ ما دام رجلُها حيا39ً
 ولَكنَّها َأكْثَر غبطَةً ِإن لَبِثَت40ْ. حرةٌ ِلكَي تَتَزوج بِمن تُرِيد في الرب فَقَطْ

كورنثـوس  .) وَأظُن َأنِّي َأنَا َأيضـاً عنْـدي روح اهللاِ  . هكَذَا بِحسبِ رْأيي
  40-38: 7األولى 
� )12    ـدوجيو هِمـاتهطُـونِ ُأمب نكَذَا موا هِلدو انيصخ دوجي َألنَّه

ـ  ا َأنْفُسوخَص انيصخ دوجيو النَّاس ماهخَص انيصخ   لَكُـوتـلِ مَألج مه
اتاومْل. السقْبَل فَلْيقْبي َأن تَطَاعنِ اسفأين حق النساء  12: 19متى .) »م

فى الزواج وهدوء النفس والمتعة الحالل ، إذا تتبـع كـل إنسـان هـذه     
  التعليمات؟

فأين إنسانية المطلقة؟ أين  32: 5متى ) ومن يتزوج مطلَّقة فإنه يزنى(
طبيعى فى الحياة؟ لماذا تعيش منبوذة جائعة متشوقة للـزواج وال  حقها ال

  تستطيعه؟
ِإذَا خَرجتَ ِلمحاربة َأعداِئك ودفَعهم الرب ِإلهك ِإلى يدك وسبيتَ «10( 

هـا  ورَأيتَ في السبيِ امرَأةً جميلةَ الصـورة والتَصـقْتَ بِ  11منْهم سبياً 
فَحين تُدخلُها ِإلى بيتك تَحلقُ رْأسها وتُقَلِّم َأظْفَارها 12واتَّخَذْتَها لك زوجةً 

13 نراً ما شَههُأما واهي َأبكتَبو كتيي بف دتَقْعا ونْها عهيبس ابيث تَنْزِعو
وِإن لم 14 .ُل عليها وتَتَزوج بِها فَتَكُون لك زوجةًالزمانِ ثُم بعد ذَِلك تَدخُ
من َأجلِ َأنَّك قَد  ال تَبِعها بيعاً بِفضة وال تَستَرِقَّها. تُسر بِها فََأطْلقْها ِلنَفْسها

  14-10: 21تثنية  .)َأذْللتَها
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ام ، أما إذا ولـدت أنثـى   والمرأة التى تلد ذكرا فتكون نجسة سبعة أي
  )5-1: 12الويين (فتكون نجسة لمدة أسبوعين 

كذلك المرأة الحائض نجسة، ومن يلمسها فهو نجس، وثيابهـا نجسـة،   
ومن يلمس ثيابها فهو نجس، والفراش الذى تجلس عليه يكون نجس، ومن 

  ) 28-19: 15الويين (يجلس على هذا الفراش يتنجس 
وإذا باع رجل ابنته أمـةً ال تخـرج   : (همن حق األب أن يبيع ابنت �

  7: 21خروج) كما يخرج العبيد
يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعرى الرب : الرب يشوه النساء �

 نتَه17: 3أشعياء (عور(  
هَئنَذَا : هكَذَا قَاَل الرب11: (الرب يأخذ نساء داود ويدفعهن للزنى  �

الشَّر كلَيع يمُأق    ،ِلقَرِيبِـك ـيهِنطُأعو كنَييع امَأم كاءسآخُذُ نو ،كتيب نم
  )11: 12صموئيل الثانى . (فَيضطَجِع مع نساِئك في عينِ هذه الشَّمسِ

فَقَـاَل  25: ()غلفة ذكر رجـل ميـت  (هانت المرأة عليهم فكان مهرها 
بْل بِمَئة غُلْفَة من ، لَيستْ مسرةُ الْملك بِالْمهرِ: دهكَذَا تَقُولُون ِلداو«: شَاوُل

كلالْم اءدَأع نقَامِ منْتِلال ينيينطسلالْف« .  داود ـعوقي َأن تَفَكَّرُل يشَاو كَانو
ينيينطسلالْف دنبياء مـع  ، فهذه هى أخالق األ 25: 18صموئيل األول .) بِي
  ! يوقع أحدهم اآلخر فى أيدى الكافرين: بعضهم البعض

، عندما أرسل موسى مصر ،  ألم يغدر الرب بموسى وأراد قتلهولكن 
إلى فرعون إلخراج شعبه من مصر، وحدث فى الطريق أن الرب نـزل  

إلـه  . من على عرشه والتقى بموسى وأراد قتله، ألنه لم يختن ابنه بعـد 
: و ينوى الغدر به وقتلـه، ولـم تنقـذه إال امرأتـه    وه!! خائن ، مخادع

)22نوعرفَتَقُوُل ِلف :بقُوُل الركَذَا يه :ي الْبِكْرناِئيُل ابر23. ِإس فَقُلْتُ لَـك :
قَهتُطْل تَ َأنيي فََأبندبعي ِليناب قَأطْل .الْبِكْر نَكا َأنَا َأقْتُُل ابثَ  24. »هـدحو

فقْتُلَهي َأن طَلَبو الْتَقَاه بالر نْزِلِ َأني الْمف ةُ 25. ي الطَّرِيقفُّورفََأخَذَتْ ص
هلَيتْ رِجسما وهنلَةَ ابتْ غُرقَطَعانَةً وومٍ ِلي«: فَقَالَتْ. صد رِيسع ِإنَّك« .
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26نْهع قَالَتْ. فَانْفَك ينَِئذح :»د رِيستَـانِ علِ الْخَأج ن4خـروج  .) »مٍ م :
21-26   

فَاسمع ِإذاً كَـالَم  : [وقَاَل19( ألم يتآمر الرب مع الشيطان إلهالك نبيه؟
بالر :  ـهيقُوفٌ لَدو اءمالس نْدكُلُّ جو ،هيسلَى كُراِلساً عج بتُ الرَأير قَد

ارِهسي نعو هينمي ن20. عبي : فَقَاَل الرقُطَ فسيو دعصفَي غْوِي َأخْآبي نم
ثُم خَرج الروح ووقَفَ 21. راموتَ جِلْعاد؟ فَقَاَل هذَا هكَذَا وقَاَل ذَاك هكَذَا

رج وَأكُـون  َأخْ: فَقَاَل22بِماذَا؟ : وسَألَه الرب. َأنَا ُأغْوِيه: َأمام الرب وقَاَل
اِئهيعِ َأنْبِيمج اهي َأفْوبٍ فكَذ وحفَقَاَل. ر :رتَقْتَدو تُغْوِيه ْل . ِإنَّكافْعو جفَاخْر

  22-19: 22ملوك األول .) هكَذَا
  المرأة الحائض فى التّوراة مخطئة وكالمصابة بالجذام

جلست علـى  المرأة الحائض مثل المصاب بالجرب ، إن لمستها أو �
وبهـذا الحـيض   . مكان كانت هى قد جلست عليه تكون أنت أيضاً نجساً

تكون خاطئة وعليهـا  ) هذا تكوين وخَلق األنثى(الذى يأتيها من عند اهللا ، 
أليس هذا ظلـم للمـرأة؟ لمـاذا    . أن تتطهر من ذنبها هذا بعد أيام طمثها

  تُحاسب على شىء لم تفعله ولم تكن شريكة فيه؟
ا كَانَت امرَأةٌ لَها سيٌل وكَان سيلُها دماً في لَحمها فَسبعةَ َأيـامٍ  وِإذَ«19(

وكُـلُّ مـا   20. وكُلُّ من مسها يكُون نَجِساً ِإلَى الْمسـاء . تَكُون في طَمثها
ع سلا تَجكُلُّ منَجِساً و كُونا يهثي طَمف هلَيع طَجِعنَجِسـاً  تَض كُـوني هلَي .

وكُلُّ من مس فراشَها يغْسُل ثيابه ويستَحم بِماء ويكُـون نَجِسـاً ِإلَـى    21
اءس22. الْم    ـاءبِم مـتَحسيو ـهابيُل ثغْسي هلَيع سلتَاعاً تَجم سم نكُلُّ مو

اءسنَجِساً ِإلَى الْم كُونيي  23. وتَاعِ الَّـذلَى الْمع اشِ َأورلَى الْفع كَان ِإنو
 ـاءسنَجِساً ِإلَى الْم كُوني هسما يمنْدع هلَيةٌ عاِلسج ي24. ه  عـطَجِإنِ اضو
ضطَجِع وكُلُّ فراشٍ ي. معها رجٌل فَكَان طَمثُها علَيه يكُون نَجِساً سبعةَ َأيامٍ

وِإذَا كَانَت امرَأةٌ يسيُل سيُل دمها َأياماً كَثيرةً فـي  «25. علَيه يكُون نَجِساً
غَيرِ وقْت طَمثها َأو ِإذَا ساَل بعد طَمثها فَتَكُون كُلَّ َأيامِ سـيالَنِ نَجاسـتها   

كُلُّ فراشٍ تَضطَجِع علَيه كُلَّ َأيامِ سيلها 26. نَجِسةٌ ِإنَّها. كَما في َأيامِ طَمثها
وكُلُّ اَألمتعة الَّتي تَجلس علَيهـا تَكُـون نَجِسـةً    . يكُون لَها كَفراشِ طَمثها

ويستَحم بِماء  وكُلُّ من مسهن يكُون نَجِساً فَيغْسُل ثيابه27. كَنَجاسة طَمثها
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اءسنَجِساً ِإلَى الْم كُونيةَ  28. وعـبا سهِلنَفْس بسا تَحهليس نتْ مرِإذَا طَهو
رتَطْه امٍ ثُمامٍ 29. َأيمح خَيفَر نِ َأوتَيامما يهنِ تَْأخُذُ ِلنَفْسمِ الثَّاموي الْيفو
فَيعمُل الْكَاهن الْواحد 30. ى الْكَاهنِ ِإلَى بابِ خَيمة االجتماعِوتَْأتي بِهِما ِإلَ

ذَبِيحةَ خَطية والْآخَر محرقَةً ويكَفِّر عنْها الْكَاهن َأمام الـرب مـن سـيلِ    
  30-19: 15الويين .) نَجاستها

  
  

البد لها من كَفّارة لتتوب عمـا لـم   المرأة النَّفساء فى التّوراة مخطئة و
  :تقترفه
المرأة النّفساء في التّوراة هى مخطئة وعليها أن تقدم ذبيحـة بعـد    �

وهل يملك الكاهن تكفير الذنوب؟ أم إن . أيام تطهيرها ليكفِّر عنها الكاهن
  هذا حق اهللا فقط؟

أما . يوم حتى تطهر 33المرأة التى تلد ابنا تكون نجسة أسبوع و  �
لـك أن  . يوم حتى تطهر 66لمرأة التى تلد ابنة تكون نجسة أسبوعين و ا

فأى مكانة مهينة يضع فيها الكتاب ! تتخيل أن األنثى تُضاعف نجاسة أمها
  أليس هذا تحقير لألنثى من سن الرضاعة؟ ! المرأة؟

َأةٌ وولَـدتْ  ِإذَا حبِلَت امـر : قُْل ِلبني ِإسراِئيَل«2: وقَاَل الرب ِلموسى1(
. كَما في َأيامِ طَمث علَّتهـا تَكُـون نَجِسـةً   . ذَكَراً تَكُون نَجِسةً سبعةَ َأيامٍ

3هلَتغُر ملَح خْتَننِ يمِ الثَّاموي الْيفمِ 4. وي دماً فوي ينثَالَثثَالَثَةً و يمتُق ثُم
دسٍ الَ تَمس وِإلَى الْمقْدسِ الَ تَجِْئ حتَّى تَكْمَل َأيام كُلَّ شَيء مقَ. تَطْهِيرِها
ثُـم  . وِإن ولَدتْ ُأنْثَى تَكُون نَجِسةً ُأسبوعينِ كَما في طَمثهـا 5. تَطْهِيرِها

تَطْهِيرِها َألجلِ  ومتَى كَملَتْ َأيام6. تُقيم ستَّةً وستِّين يوماً في دمِ تَطْهِيرِها
ابنٍ َأوِ ابنَة تَْأتي بِخَروف حوِلي محرقَةً وفَرخِ حمامة َأو يمامـة ذَبِيحـةَ   

فَيقَدمهما َأمام الرب ويكَفِّـر  7خَطية ِإلَى بابِ خَيمة االجتماعِ ِإلَى الْكَاهنِ 
 نم را فَتَطْهنْهاعهموعِ دنْبُأنْثَـى     . ي ذَكَـراً َأو ـدـي تَلةُ الَّتشَـرِيع هذه .

   8-1: 12الويين  .)»......
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� )16» اءبِم هدسكُلَّ ج ضحرعٍ يرز اعجطلٍ اضجر نثَ مدِإذَا حو
اءسنَجِساً ِإلَى الْم كُوني17. وكُوني كُلُّ جِلْدبٍ وكُلُّ ثَوو   اعجـطاض هلَيع

اءسنَجِساً ِإلَى الْم كُونيو اءُل بِمغْسعٍ يرا 18. زهعم طَجِعضي يَأةُ الَّترالْمو
اءسنِ ِإلَى الْميكُونَانِ نَجِسيو اءانِ بِممتَحسعٍ يرز اعجطٌل اضجالويين .) ر

15 :16-18  
ليان؟ ومتى يصلون لو ضاجع الرجل زوجته ما هذا التعقيد؟ فمتى يص

  فى النهار؟
وكَانَت امرَأةٌ جاِلسـةٌ فـي   ( ):الشر(مالك الرب يسب امرأة ويسميها 

اِإليفَة طسفَقَاَل8. و] :الشَّر يه هذه .[  اِإليفَـة طسا ِإلَى وهحفَطَر  حطَـرو
   8: 5زكريا  .)ثقَْل الرصاصِ علَى فَمها

ِإذَا «5( :ويفرض عليها الكتاب أن تتزوج أخى زوجها إذا مات زوجها
سكَن ِإخْوةٌ معاً وماتَ واحد منْهم وليس له ابن فَال تَصرِ امرَأةُ الميت ِإلى 

نَبِيلٍ َأججـ  . خَارِجٍ ِلر ا ِلنَفْسـذُهتَّخيا وهليخُُل عدا يجِهوـةً  َأخُو زجوز ه
والبِكْر الذي تَلده يقُوم بِاسمِ َأخيه الميت 6. ويقُوم لها بِواجِبِ َأخي الزوجِ
  6-5: 25تثنية ) .ِلَئال يمحى اسمه من ِإسراِئيل

إلى عقـد مجمـع   م  586فى عام كل هذا التحقير للمرأة دفع الكنيسة 
تُعد المرأة إنساناً أم غير إنسان؟ وهل لهـا  هل : فى فرنسا لبحث باكون

روح أم ليس لها روح؟ وإذا كان لها روح فهل هـى روح حيوانيـة أم   
روح إنسانية؟ وإذا كانت روحاً إنسانيةً ، فهل هى علـى مسـتوى روح   

قرروا أنها إنسان ، ولكنها خُلقَـت لخدمـة   : ؟ وأخيراًالرجل أم أدنى منها
 ن الروح الناجية ، التى تنجيها من جهنم ،وأنها خالية م. الرجل فحسب

وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إال مريم عليها 
  . السالم

أن المرأة حيوان نجس ، يجب االبتعاد عنـه ،  كما قرر مجمع آخر، 
وأنه الروح لها وال خلود ، والتُلقن مبادئ الدين ألنها التقبل عبادتهـا ،  

ة ، والملكوت ، ولكن يجب عليها الخدمـة والعبـادة، وأن   والتدخل الجن
يكمم فمها كالبعير، أو كالكلب العقور، لمنعها من الضحك ومـن الكـالم   

  ". ألنها أحبولة الشيطان
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إذا تعبت النسـاء ، أو حتـى   : (وهانت عليهم المرأة فكتب لوثر يقول
د خلقن من ماتت ، فكل ذلك ال يهم ، دعهن يمتن فى عملية الوالدة ، فلق

  )أجل ذلك
إن المرأة مخلوق معيب : وقال توما األكوينى فيما يختص بطبيعة الفرد

وجدير باإلزدراء، ذلك أن القوة الفعالة فى منى الذكر تنزع إلـى انتـاج   
مماثلة كاملة فى الجنس الذكرى، بينما تتولد المرأة عن معيب تلك القوة 

  .)نتيجة لمؤثر خارجىالفعالة، أو حدوث توعك جسدى ، أو حتى 
  

  الخالصة
  متى يكون الكتاب مقدساً ووحياً من عند اهللا؟

ليكون الكتاب منزل من عند اهللا البد أن يصف اهللا بما هو أهـٌل لـه ،   
وينسب إليه كل صفات الكمال والرحمة والعدل ، والبد أن يتصف أنبيـاء  

م، وإال فلـم  اهللا بالكمال البشرى والصفات الحميدة، ليكونوا قدوة لشـعوبه 
يرسلهم اهللا ، فلو ضل أحدهم ، لكان هذا سبة فى علم اهللا األزلى ، فمـا  
بالك لو كان كل أنبياء العهد القديم زناة أو لصوص أو عبدة أوثـان ، أو  

كما (كفرة ماتوا منتحرين ، ويصفهم العهد الجديد بأنهم لصوص وسراق؟ 
  ).يقول الكتاب

اب يتعلم منه دارسوه الصفات الحميـدة  وكذلك البد أن يكون الكتاب كت
واألخالق ، أال تكون نصوصه مثيرة جنسـياً أو مقـززة ، وأن يكـون    
أسلوب كل جملة فيه هو نفس مميزات أسلوب الكتاب كله ، وإال الختلف 
الكاتب والمؤلف ، وأن تتصف تعبيراته بأرفع التعبيرات ، ويستفيد منـه  

قاب اهللا للكافرين ، وكذلك البـد  قارئه من سير الصالحين ، وكيف كان ع
أن يكون دستور منطقى صالح يغطى كل احتياجات البشر ، وأال يحتـوى  

  . الكتاب على خطأ
  

  الفهرس
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