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 أعاجيب األكاذيب    

 في رد النصارى            

  

  ىمحمد جواد البالغ   
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  أعاجيب األكاذيب:.............................................................اسم الكتاب
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  :دليل الكتاب 

  

  ٥......................................................................................:مقدمة المركز

  ٩......................................................................................مقدمة المولّف

  ١٣.............................................................................................استلفات

  ١٥...........................إن هارون عبد العجل: رد أكذوبة أن القرآن يقول) ١(

  ١٧........................إن داود أخذ نعجة أخيه:رد أُكذوبة أن القرآن يقول) ٢(

  ١٩.....................إن إبراهيم كان عابد وثن: رد أُكذوبة أن القرآن يقول) ٣(

  ٢٠.............رد النهي عن اإلكثار من ذكر اهللا وتسبيحه وتمجيده وتهليله) ٤(

  ٢١...............رد مزعمة أن القرآن ودين اإلسالم اُمور صبيانية وخرافات) ٥(

) أتى(كشف التالعب والتحريف في التوراة العبرانية وزيادة لفظتي ) ٦(

  ٢٢........................................................................................فيها) اماًأي(و

  ٢٥............الرد على قول النصارى أن اهللا لما يبارك ويقدس اليوم السابع) ٧(

  ٢٦...................... الحقائقرد أُكذوبة مراعاة القرآن الكريم للسجع دون) ٨(

  ٢٨....................الكشف عن أن الحواريين نسخوا أحكام التوراة العلمية) ٩(

  ٣٢.........الكشف عن أن النصارى يضعفون ويعيبون الشريعة الموسوية) ١٠(

 بزواجه من امرأة ابنه الرد على افترائهم على الرسول األكرم محمد) ١١(

  ٣٤..............................................................................................المزعوم

  ٣٧.......ليهود أحكاماً صالحةالرد على مزعمة النصارى أن اهللا لم يعط ا) ١٢(
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  ٤٠..................أنت ابني، أنا اليوم ولدتك: رد مزعمة أن اهللا قال لعيسى) ١٣(

  ٤٤............................وتونرد مزعمة أن بولس وأهل كورنتوش ال يم) ١٤(

  ٤٥...........................رد مزعمة أن بولس وأهل تسالونيكي ال يموتون) ١٥(

  ٤٧..............................الكشف عن أن بطرس يكذب ويرائي في دينه) ١٦(

  ٤٨...........رد مزعمة أن يعقوب وجميع المشايخ أمروا بولس أن يرائي) ١٧(

  ٤٩...................الكشف عن أن بولس استعمل الرياء وختن تيموثاوس) ١٨(

  ٥٠......................الكشف عن أن بولس كذب وخالف وعده للمسيح) ١٩(

  ٥٢............................الرد على مزعمة أن المسيح من المتنبئين الكذبة) ٢٠(

  ٥٥.........................................الرد على افتراء تعدد اآللهة في اإلنجيل) ٢١(

  ٥٧..............................قال الرب لربي: الرد على افتراء أن المسيح قال) ٢٢(

  ٥٩..................................قال الرب لربي: ن داود قالالرد على افتراء أ) ٢٣(

  ٦٠...............الرد على مزعمة األناجيل أن المسيح أنكر كونه ابن داود) ٢٤(

)٢٥ (على مزعمة األناجيل أن ٦٢.............. المسيح يكذب على تالميذهالرد  

  ٦٣.......................الرد على نسبة األناجيل الكذب إلى المسيح ويحيى) ٢٦(

)٢٧ (علي نسبة الكذب إلى اليشع النبي ٦٤..........................................الرد  

  ٦٥.......................الرد على نسبة الكذب إلى يعقوب على أبيه إسحاق) ٢٨(

  ٦٧............................................."أرميا"الكشف عن الكفر في كتاب ) ٢٩(

  ٦٨.....الكشف عن كذب التوراة بنسبة الكذب إلى اهللا تعالى على آدم) ٣٠(

  ٧١الرد على مزعمة العهد القديم أن اهللا جل وتقدس شأنه يعلّم بالكذب) ٣١(

  ٧٤.........الكشف عن مزعمة التوراة بنسبة الكذب إلى موسى وهارون)  ٣٢(

  ٨٢......................................................................)٣(ملحق االكذوبة رقم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

:مقدمة المركز

الشيخ محمد جواد بن حسن بن طالـب بـن عبـاس بـن إبـراهيم بـن حـسين بـن                       

  .عباس بن حسن بن عباس بن محمد علي بن محمد البالغي النجفي الربعي

في بيـت مـن أقـدم البيوتـات         . هـ١٢٨٢ولد في العراق في النجف األشرف سنة        

  .النجفية وأعرقها في العلم والفضل واألدب

ف، ودرس المقـدمات فيهـا، ثـم سـافر إلـى مدينـة       نشأ في مدينة النجف األشـر   

  .هـ ليستمر في طلبه للعلم فيها١٣٠٦الكاظمية سنة 

هـ عاد إلـى النجـف األشـرف، فحـضر علـى الـشيخ محمـد طـه                  ١٣١٢وفي سنة   

نجف والشيخ آقا رضا الهمداني والـشيخ اآلخونـد محمـد كـاظم الخراسـاني والـسيد                  

  .محمد الهندي

هــ فحـضر درس الميـرزا محمـد تقـي الـشيرازي ـ        ١٣٢٦هاجر إلى سامراء عـام  

زعيم الثورة العراقية ـ عشر سنين، وألف فيها عـدة كتـب، وغادرهـا عنـد احتالهـا مـن        

قبل الجيش االنجليزي إلى الكاظمية، فمكث بها سـنتين، مـؤازراً للعلمـاء فـي الدعايـة           

  .للثورة ومحرضاً لهم على طلب االستقالل

، وواصـل نـشاطه فـي التـأليف، فكـان مـن أولئـك              ثم عاد إلى النجف األشـرف     

الندرة األفذاذ الذين أوقفوا حياتهم وكرسوا أوقاتهم لخدمـة الـدين، فلـم يـر إالّ وهـو            

أو . يجيب على سؤال، أو يحرر رسالة يكشف فيها ما التـبس علـى المرِسـل مـن شـك                  

  .يؤلّف كتاباً



٦

  

لهـم سـمو اإلسـالم علـى        وقف قبال النصارى وأمام تيار الغرب الجارف، فمثّل         

جميع الملل واألديان، حتى أصـبح لـه الـشأن العظـيم والمكانـة المرموقـة بـين علمـاء                     

  .النصارى وفضالئها

  كما تصدى للفرقة المنحرفة ـ كالبابية والقاديانية والوهابية واإللحاديـة وغيرهـا     

  .ـ فكتب في ردهم ودحض شبهاتم عدة رسائل

حتى أنه كان ال يرضى أن يوضع اسمه علـى تأليفـه           بلغ في خلوص نيته بمكان،      

إنـي ال أقـصد إالّ الـدفاع عـن الحـق، ال فـرق عنـدي بـين أن               : عند طبعها، وكان يقول   

  .يكون باسمي أو باسم غيري

وما كان هللا ينمو، حيث شاءت اإلرادة اإللهيـة أن يكـون اسـمه نـاراً علـى علـم،          

بـا كـانوا يفزعـون إليـه فـي المـسائل        وبلغت شهرته أقاصي البالد، حتـى أن أعـالم أور         

  .العويصة

كان يجيد اللغات العبرانية والفارسية واالنجليزيـة، باإلضـافة إلـى لغتـه العربيـة،               

  .ولذلك برع في الرد على أهل الكتاب ودحض أباطيلهم وكشف خفايا دسائسهم

  عاً، وكان مع عظيم مكانته في العلم وتفقّهه في الدين، أدبيـاً كبيـراً وشـاعراً مبـد              

  .ورثائهم، وبعضه في الردود الدينية  ^له نظم سلس ومتين أكثره في أهل البيت

ومع كل هذه المكانة العلمية، فإنه كان متواضعاً للغاية، يقـضي حاجاتـه بنفـسه،            

  .ويختلف إلى األسواق بشخصه البتياع ما يلزمه

اتـه  ألف الكثير من الكتب والرسائل فـي مختلـف العلـوم، حيـث اشـتهرت مؤلّف      

  :بالدقة والعمق، نذكر المطبوع منها

  . ـ الهدى إلى دين المصطفى في الرد على النصارى١

  . ـ الرحلة المدرسية، في الرد على اليهود والنصارى٢

  . ـ التوحيد والتثليث، في الرد على النصارى٣
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  . ـ المسيح واألناجيل، في الرد على النصارى٤

  .ردت من لبنان ـ نور الهدى، في الرد على شبهات و٥

  . ـ البالغ المبين، في اإللهيات٦

  . ـ أنوار الهدى، في الرد على الطبيعيين والماديين وشبهاتهم االلحادية٧

  . ـ نصائح الهدى، في الرد على البابية٨

 ـ دعوى الهدى إلى الورع في األفعـال والفتـوى، فـي إبطـال فتـوى الوهـابيين        ٩

  .بهدم قبور البقيع

  .رد على الوهابية ـ رسالة في ال١٠

  . ـ قصيدة في معارضة قصيدة ابن سينا العينية في النفس١١

  . ×قصيدة في جواب القصيدة البغدادية في إثبات وجود اإلمام المهدي ـ ١٢

  . ـ داروين وأصحابه١٣

  . ـ نسمات الهدى١٤

  . ـ أجوبة المسائل البغدادية، في أصول الدين١٥

  . ـ آالء الرحمن في تفسير القرآن١٦

 ـ رسالة في وضوء اإلماميـة وصـالتهم وصـومهم، طبعـت باللغـة االنجليزيـة        ١٧

  .فقط

  . ـ تعليقه على مباحث البيع من كتاب المكاسب١٨

 عقــداً فــي الفقــه ١٤ ـ العقــود المفــصّلة فـي حــلّ المــسائل المــشكلة، وهـي     ١٩

  .وأصوله

  . ـ رسالة في البداء٢٠

هـــ، ودفــن فــي ١٣٥٢عبان سـنة   مــن شــ٢٢تـوفي رضــوان اهللا عليــه ليلـة االثنــين   

  الحجرة الثالثة الجنوبية من طرف مغرب الصحن الشريف لمرقد اإلمام 
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  .     × أمير المؤمنين

  

  الكتاب         

              م علـى صـغر حجمـه إالّ أن محتـواه يغنـي الباحـث والمتتبـع، فهـو يعـدسفر قـي

  جة مـدالّة لمـن   مصدراً أساسياً لكل من يريد أن يقتحم هـذا الميـدان وهـو ثمـرة ناضـ               

  .رام قطافها

  صنّف أساسـاً للـرد علـى أربعـة كتـب وضـعها النـصارى مـشحونة بـاالفتراءات                   

ــرائجين،      ــات العهــدين ال ــه تحريف ــا فقرات ــي ثاني ــى اإلســالم فدحــضها، وعــرض ف عل

  .ومخالفتهما للشرع والعقل

  كــل ذلــك بأســلوب قــوي متــين، فهــو علــى اختــصاره ســهل ممتنــع يبــرز مقــام 

  .امخالمؤلّف الش

طبع هذا الكتاب ألول مـرة فـي المطبعـة الحيدريـة فـي النجـف األشـرف سـنة                    

هـ، وترجم إلـى اللغـة الفارسـية وطبـع فـي مدينـة النجـف األشـرف أيـضاً سـنة                      ١٣٤٥

  هـــ، بإعــداد الــسيد محمــد علــي ١٤١٢هـــ، وطبــع فــي مدينــة قــم المقدســة ســنة ١٣٤٦

  .الحكيم

طبعـة التـي قـام بتحقيقهـا الـسيد          هذا وقد اعتمدنا في طبعتنـا هـذه علـى نفـس ال            

مـع االقتـصار علـى مـتن الكتـاب، وإضـافة العنـاوين فـي المـتن                  . محمد علي الحكـيم   

  كمـا اسـتفدنا فـي مقـدمتنا هـذه مـن مقدمـة الـسيد محمـد                 [ ]. ووضعها بين معقـوفين     

  .علي الحكيم لكتاب التوحيد والتثليث للبالغي

  

  مركز األبحاث العقائدية

     فارس الحسون
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم               

الحمد هللا محق الحق الهادي إلى الصواب، والـصالة والـسالم           

على رسـوله الـصادق األمـين نبـي الهـدى، والـداعي إلـى سـبيل ربـه            

بالحكمة الموعظة الحسنة، وعلى آلـه الطيبـين، وصـحبه المنتجبـين،            

  .والعاقبة للمتّقين

  وبعد،

ين وجـدت ِجـد المبـشرين مـن النـصارى           فإني في هـذه الـسن     

واجتهادهم بالدعوة ونشر الكتب في جميع النـواحي، مـستمدين مـن            

  .نشاط أمتهم في بذل األموال الطائلة في هذا السبيل

فحداني حب العلم إلى النظر في هـذه الـدعوة وهـذه الكتـب              

  ; المنثورة كقطر المطر، لكي أرى قيمتها في هذا الجد وذاك النشاط
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  :وحصل لي من كتب المبشرين

  كتــاب الهدايــة، بمجلّداتــه األربعــة المطبوعــة فــي مــصر  *

  . بمعرفة المرسلين األمريكان، كما هو مكتوب عليها

  . وكتاب هاشم العربي  *

  . وكتاب رحلة الغريب بن العجيب*

  . وكتاب ثمرة األماني  *

  :وحصل لي معها كتب العهدين، وهي

تـي ينـسبها اليهـود والنـصارى إلـى      كتب العهـد القـديم ال    *

  . الوحي اإللهي والنبوات

وكتب العهد الجديد التـي ينـسبها النـصارى إلـى الـوحي        *

  . اإللهي والنبوات

  .ومجموع العهدين يكون ستة وستّين كتاباً

ــا    ــشيت بينهم ــصاف، وم ــق واإلن ــدي التحقي ــا ي   فأخــذت بكلت

نظـر فـي كتـب    جنباً لجنب، فتـصفّحت كتـب المبـشرين، وأمعنـت ال     

ــف موحــشة،     ــك مواق ــي ذل ــرة، فاعترضــني ف ــد م ــرة بع   العهــدين، م

ــة        ــشرف بخدم ــشر، والت ــر للب ــب الخي ــي ح ــشة، فبعثن ــاظر مده   ومن

الهدى واالستقامة، على أن أجرد من كل صنّف مـن تلـك المواقـف           

  والمناظر كُتيباً صغيراً، أقدمه لطالبي االطالع على أعمال البشر 
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  .مور التاريخية وأحوال اإلنسانوالنظر في االُ

وبدأت مما فيها بما يعود إلى الكـذب، وسـميت هـذا الكُتّـب         

  ..أعاجيب األكاذيب، فاقرأ فيه وتعجب: المخصّص لذلك
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  استلفات    

  

لمنقـصة الخسيـسة،   هل يخفى على أحد ما فـي الكـذب مـن ا        

ــال والخــــزي   ــل، والوبــ ــرة {والــــسقوط الرذيــ ـــذاب اآلخــ    ولعــ

  .١} أخـزى 

: قال اهللا تعالى في سورة النحل، في اآلية الخامـسة بعـد المائـة          

 إنّما يفتري الكذب الـذين ال يؤمنـون بآيـات اهللا وأولئـك هـم                {

   المعتادون بخيـانتهم علـى الكـذب وإن كنـت ال تلتفـت              } الكاذبون

  .إلى قليل من كذبهم وافترائهمإالّ 

 فمن أظلم ممن {: وفي سورة الزمر، في اآلية الثانية والثالثين      

                كذب على اهللا وكذب بالصدق إذ جاءه ألـيس فـي جهـنم مثـوى

  .} للكافرين

 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا علـى اهللا         {: وفي اآلية الستّين  

  .}  وجوههم مسودة

  

  

                                                
).م. (١٦: ٤١سورة فصلت  ١



١٤

  

ــوراة الرائجــة  ــي الت ــال  ١ " تكــذبوا ال: " وف ــاب األمث ــي كت  وف

  كراهـــة اهللا شـــفتا   " ٢ " المـــتكلّم باألكاذيـــب يهلـــك  : "لـــسليمان

. ٣ " كذب 

وفـي األصـحاح الثــامن مـن إنجيــل يوحنّـا، فــي العـدد الرابــع      

  ألنّــه كــذّاب وأبــو : "واألربعــين، فــي وصــف إبلــيس، مــا هــذا نــصّه 

  ".الكذّاب 

 األعــداد مــن إذن فــاقرأ ـ ويــا لألســف ـ مــا نــذكره هنــا فــي    

األكاذيب المهولة الفظيعة، وانظر مصادرها الموحشة فيما ذكرنا مـن          

  .الكتب، وقد تركنا كثيراً من ذلك حباً لالختصار

  وهــا هــي األكاذيــب المــشار إليهــا فــي ضــمن أعــداد، فــانظر  

  ..واعتبر ياذا الرشد والشرف

  

  

  

  

  

  

                                                
.١١: ١٩] سفر الالويين: أي[ال  ١
.٩: ١٩] أمثال سليمان: أي[أم  ٢
.٢٢ ١٢] أمثال سليمان: أي[أم  ٣
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 )١ (  

  : رد أكذوبة أن القرآن يقول      

  عبد العجلإن هارون   

ــاب   ــي كت ــاني "ف ــرة األم ــة  " ثم ــة اإلنگليزي ــوع بالمطبع المطب

  :٧٩، قال في صحيفة ١٩١١األمريكانية ببوالق مصر سنة 

إن هـارون عبـد العجـلَ حينمـا كـان أخـوه             : إن القرآن يقول  "

  .انتهى" موسى على الجبل

ــا للعجــب ــك؟ ! وي ــن يقــول القــرآن ذل ــرآن يقــول ! أي   وأي ق

  !ذلك؟

 يقول في اآلية التسعين والحاديـة والتـسعين مـن           أليس القرآن 

  من قبـل يـا قـوم إنمـا فتنـتم            ١  ولقد قال لهم هارون    {: سورة طـه  

قالوا لن نبرح عليه    * به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري        

  .}  عاكفين

فانظر كی�ف یب�ّرئ الق�رآن ھ�ارون م�ن عب�ادة العج�ل والم�ساعدة              

  ثم�����رة " ف�����ي الك����ذب ف����ي كت����اب    علیھ����ا، واع����رف مق����دار ال����تقّحم     

  ".األماني 

                                                
.قال هارون لعبدة العجل: أي ١
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ولعل األيام قد خبــأت ـ لمـصادمة الحقـائق بالكـذب ـ كتابـاً        

آخر ينسب إلى التوراة ما ذكرناه مـن القـرآن فـي بـراءة هـارون مـن        

شـرك العجــل، وينــسب بأمانتــه للقــرآن مـا ذكرتــه التــوراة فــي ســفر   

ول إلـى الـسابع،     الخروج في األصحاح الثاني والثالثين، من العدد األ       

:ما حاصله

فأخـذ مـنهم    ; اصـنع لنـا آلهـة       : إن بني إسرائيل قـالوا لهـارون      

هـذه آلهتـك يـا      : أقراط الذهب وصنعها لهـم عجـال مـسبوكاً، فقـالوا          

فلمـا رأى هـارون إقبـالهم علـى عبـادة العــجل بنـى أمامـه         ; إسرائيل  

ــادى    ــات ون ــالقرابين والمحرق ــه ب ــذبحاً لعبادت ــرب،  : م ــج لل ــداً ح    غ

فبكّروا في الغد وأصعدوا في عبادة العجل محرقـات، وقـدموا ذبـائح      

  .سالمة
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  :رد أُكذوبة أن القرآن يقول      

  إن داود أخذ نعجة أخيه       

  

  :٨٧في صحيفة " ثمرة األماني"وقال أيضاً كتاب 

  .انتهى" إنّا نقرأ في القرآن أن داود أخذ نعجة أخيه" 

  !أين يذكر القرآن ذلك؟! لعجبويا ل

وها هو القـرآن يـذكر مـسألة النعجـة بـين الخـصمين اللّـذين                

اختــصما إلــى داود، فقــال مــن اآليــة الحاديــة والعــشرين إلــى الثالثــة 

 وهل أتيـك نبـؤا الخـصِم إذْ تَـسوروا           {: والعشرين من سـورة ص    

إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا التخـف خـصمان         * المحراب  

بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق وال تـشطط واهـدنا إلـى              

إن هذا أخي له تسع وتـسعون نعجـة ولـي نعجـة           * سواء الصراط   

  .}  واحدة فقال أكفلنيها وعزّني في الخطاب

إن أحـد الخـصمين سـأل مـن الـذي لـه نعجـة               : فالقرآن يقول 

ــل   ــم يق ــاه، ول ــا إي ــدة أن يعطيه ــذها  : واح ــصمين أخ ــد الخ   ; إن أح

فيــا ! إنّــا نقــرأ فــي القــرآن أن داود أخــذ نعجــة أخيــه؟: كيــف يقــالف

  !للعجب ما هو ذنب الصدق واألمانة؟

  حيث لم ينسب للقرآن ما " ثمرة األماني"وإنا نشكر كتاب 



١٨

  

ذكرته كتبهم التي ينسبونها إلى الـوحي اإللهـي كمـا فـي األصـحاح               

  :الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني، إذ ذكر ما حاصله

داود عشق امرأة أوريا الحثي المجاهد الناصـح، وأتـى بهـا            إن  

وهو يعرف أنها محصنة وأمرأة أوريا، فزنى بها وحملت منه، فأرسـل            

على أوريا لكي يدخل على امرأته ويواقها فيلتـصق بـه ذلـك الحمـل               

ولكن أوريا ذلك المؤمن الكامل المجاهد، أبـى أن يـستريح           . الزنائي

 فـي متاعـب الجهـاد، بـل رجـع إلـى الجهـاد          إلى بيته مع أن المؤمنين    

  !!فسعى داود في قتله، فقتل مجاهداً صابراً، فأخذ داود امرأته

  .حاشا أنبياء اهللا من ذلك
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  : رد أُكذوبة أن القرآن يقول     

  إن إبراهيم كان عابد وثن      

  ى ، فيمــاادع٧٨صــحيفة" ثمــرة األمــاني "كتاب وقــال أيــضاً 

  :من القرآنأنه يقرأ

  .انتهى " وإن إبراهيم كان عابد وثن"

  وال عجـــب مـــن بعـــض النـــاس، أيـــن يـــذكر  !  وياللعجـــب

  !القرآن ذلك؟

 أو ليس قد تكرر في القرآن أن إبراهيم ما كان مـن المـشركين،           

  ،  ٢ ٩٥ و٦٧، وآل عمــران   ١ ١٣٥فــانظر إلــى ســورة البقــرة اآليــة     

  . ٤ ١٢٣  و١٢٠، والنحل  ٣ ١٦١واألنعام 

                                                
 وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من {: ونصّها ١

).م. (} المشركين 
 ماكَان إبراِهيم يهوِدياً وال نَصْراِنياً ولَِكن كَان حِنيفاً مسِلماً وما كَان ِمن {: ماونصه ٢

 شِْرِكين{و. } الم شِْرِكينالم ِمن اكَانمِنيفاً وح اِهيمروا ِملَّةَ إباُهللا فَاتَِّبع قم.(} قُلْ صَد.(  
ي إلى صراط مستقيم ديناً ِقيماً ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من  قل إنّني هداني رب{: ونصها ٣

  .} المشركين 
 ثـم   { و   } إن إبراهيم كان أُمة قانتاً هللا حنيفاً ولـم يـك مـن المـشركين                 {: ونصّهما ٤

  .} أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 

  فهناك تتمة هذا "  ما تركناهملحق من بعض: " في فصل١٢٥صفحة : وانظر

  ).م. (الموضوع
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  د النهي عن اإلكثار من ذكر اهللا ر      

وتسبيحه وتمجيده وتهليله       

  

 يعيـب علـى     ٨٤ و ٨٣فـي صـحيفة     " ثمرة األمـالي  "وإن كتاب   

المسلمين إكثارهم لذكر اهللا، وينسب إلى التـوراة النهـي عـن تكـرار            

 اسم اهللا في عبادته، وتـشبث لـذلك بقـول بعـض التـراجم فـي العـدد                 

  :السابع من األصحاح العشرين من سفر الخروج

ال تنطــق باســم اهللا إلهــك باطـــال، ألن اهللا ال يبــرئ مــن نطـــق "

  ".باسمه باطال

  ال تقـصد اسـم اهللا إلهـك بـسوء          : "والترجمة الـصحيحة هكـذا    

  ".فإن اهللا ال يبرئ من قصد اسمه بسوء

  هل في هذا الكـالم نهـي عـن اإلكثـار مـن ذكـر               ! ويا للعجب 

  وهـل ينـسب ذلـك إلـى        !  وتسبيحه وتمجيده وقول ال إلـه إالّ اهللا؟        اهللا

  " ثمـرة األمـالي  "هذا الكالم إالّ مـن يتعمـد الكـذب؟ فلمـاذا يكّـذب          

  !على التوراة لغرضه الفاسد؟
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  مة أن القرآن ودين اإلسالم اُمور رد مزع 

  صبيانية وخرافات    

  

ــاب  ــول كت ــرة األمــاني "ويق ــضاً " ثم ــة  أي ــصحيفة الثالث ــي ال   ف

  :معرضاً بالقرآن ودين اإلسالم، زاعماً أنها

ــل    " ــى أص ــسدلة عل ــات وضــالالت من ــور صــبيانية، وخراف اُم

  .انتهى" التوحيد، وملتفّة عليه منذ اثني عشر قرناً

ـــب ــا للعج ـــديم   ! وي ــد الق ــضـر العه ــم واح ــارئ، هلّ ــا الق أيه

لحر، والتوحيد والجـديد والقرآن، ونقرؤها ونجعل الحكم للوجدان ا

ــاليم      ــة، والتعـ ــلة، والمدنيـ ــالق الفاضـ ــول، واألخـ ــي المعقـ   الحقيقـ

  !الكريمة ثم ننظر هل في القرآن خرافات صبيانية وضالالت؟

ــة    ــساء، اآلي ــه تعــالى فــي ســورة الن ــه قول   وال  {: ١٧١نعــم، في

  تقولوا ثالثة انتهوا خيراً لكم إنما اهللا إله واحـد سـبحانه أن يكـون               

  ي هـذه اآليـة أنـوار مـن الحقيقـة سـاطعة يعـشو عنهـا                   وفـ  } له ولـد  

التثليث البرهمي والبوذي، وما هناك من أوهام األقانيم وتجسد اإللـه           

  يكـذب علـى    " ثمـرة األمـاني   "وتعدد اآللهـة واألربـاب، ودع كتـاب         

  !دين اإلسالم ويفتري
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  كشف التالعب والتحريف في التوراة    

  فيها) أياماً(و) ىأت(العبرانية وزيادة لفظتي 

  

وهذا هاشم العربـي، فـي الـصحيفة الحاديـة عـشر مـن الطبعـة         

  ... فـي اإلسـالم  " سـايل "األولى، فـي تذييلـه المـستقلّ لتعريبـه لمقالـة       

ــسابعة والتــسعين مــن    ــصحيفة ال ــن العجيــب، فــي ال   وهــذا الغريــب ب

كالهما قاال فيما أشرنا إليه مـن كتابيهمـا مـا           ; كتاب رحلته الحجازية  

  :ه ولفظهنصّ

  وأيـــضاً ورد فـــي التكـــوين أن إســـماعيل لمـــا مـــات أبـــوه "

  ".أتى فدفنه

فهذان الداعيان إلى الديانة النصرانية قد زادا على التوراة لفظ           

  لكي يتشبثّا بهذه الزيـادة الكاذبـة لتـرويج غـرض لهمـا فاسـد،              ) أتى(

  !مع أن هذه الزيادة ال تساعدهما على غرضها

ال يوجد فـي هـذا المقـام، وال هـو           ) أتى(وهل يخفى أن لفظ     

  !وال ما في معناه، ال في التوراة العبرانية وال في تراجمها

وهذا نصّ الموجـود فـي األصـل العبرانـي، فـي العـدد الثـامن               

ــوين،      ــفر التك ــن س ــشرين م ــامس والع ــحاح الخ ــع األص ـــع م   والتاس

  ويمت إبراهام بشيبه طوب ": " برئشـيت : " المسمى في العبرانية
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ن وشبع وياسف آل عميـو وبقبـر واتّـو يـصحق ويـشمعئل بنيـوال                زق

  .انتهى" معرت همكفلة

ــة ــراهيم بــشيبة صــالحة وشــبعان  : "وترجمتــه الحرفي ومــات إب

  ".وانضم إلى قومه وقبره إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفلة

إن كـل الـذي رأينـاه مـن تـراجم التـوراة            : ولعل القارئ يقول  

مـع أنـه ال يوجـد فـي     " شـيخاً وشـبعان أيامـاً    : " تقول في هـذا المقـام   

فلماذا ال تجعـل زيـادة لفـظ        ) أياماً(األصل العبراني وال حواشيه لفظ      

  من الكذب العام على التوراة؟) أياماً(

مـن  ) أيامـاً (إنه يمكـن أن تكـون التـراجم زادت لفـظ      : فنقول

ــن      ــم يفط ــا، ول ــالح خلله ــصداً إلص ــوراة، وق ــم للت ــوء الفه ــل س أج

مترجمون إلى أن المعنى أن إبراهيم مات شيخاً وشـبعان، أي مثريـاً        ال

  ..ليس بفقير

كيـــف يتـــصرفون بتـــوارتهم : ولعـــل القـــارئ يقـــول أيـــضاً

ــون! باإلصــالح؟ ــة   : فهــل يقول ــت علــى موســى ناقــصة معيب   إنهــا نزل

  !!وهم يصلحونها؟

  قــد وقــع مــنهم مثــل هــذا فــي كتــب وحــيهم كثيــراً،  : فنقــول

   علــى خــصوص أســفار التــوراة الخمــسة مقــدار وزادوا فــي التــراجم

  ســتين كلمــة، وطبعــت هــذه الزيــادات فــي بعــض الطبعــات بحــرف  

  ...صغير إشارة إلى زيادتها على األصل
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  ما حال هذه الزيادات؟: ولعل القارئ يسأل ويقول

ــول ــة،  : فنقــ ــوراة العبرانيــ ــط التــ   إن بعــــضها إصــــالح لغلــ

  !وبعضها من الخطأ في فهم المعنى
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  النصارى أن اهللا لما الرد على قول   

يبارك ويقدس اليوم السابع               

  

  الــذي " الهدايــة " وهــذه الجمعيــة التبــشيرية، جمعيــة كتــاب  

طبع على أجزائه أنه طبع بمعرفة المرسلين األمريكان، قـد قالـت فـي              

  الـسطر الرابـع مـا      ، فـي    ١٧٤فـي صـحيفة     " الهدايـة   " الجزء الرابع من    

  :لفظه ونصّه هكذا

  ".وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه: إن اهللا لم يقل في التوراة"

ــلين      ــشرين والمرس ــن المب ــف م ــذا اللفي ــن ه ــب م ــا للعج وي

! وكيـف يقتحمـون هـذا االقتحـام؟      ! األمريكان كيف يقولون هكذا؟   

  وها هـي تـوراتهم تـصيح فـي سـفر التكـوين، فـي األصـحاح الثـاني                   

ــي  ــصّه  ف ــا ن ــول م ــث، وتق ــدد الثال ــسابع  : "الع ــوم ال ــي الي ــرغ اهللا ف   وف

  من عملـه الـذي عمـل، فاسـتراح فـي اليـوم الـسابع مـن جميـع عملـه            

  "!الذي عمل، وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه

هــذا اللفيــف مــن الجمعيــة والمرســلين : ولعــلّ القــارئ يقــول

 وكيف كتبوا !األمريكان كيف أنكروا وجود هذا الكالم في التوراة؟

  !إنكارهم هذا وطبعوه ونشروه بالحماسة واالفتخار؟

لعلهم يظنّـون أنـه لـيس فـي المـسلمين مـن ينظـر إلـى         : فأقول

  !توراتهم فيفطن إلى هذا االختالس
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  د أُكذوبة مراعاة القرآن الكريم ر   

  للسجع دون الحقائق  

  

   المطبــوع بمعرفــة " الهدايــة"وقالــت أيــضاً جمعيــة كتــاب    

فــي " الهدايــة"المرســلين األمريكــان، فــي الجــزء الثــاني مــن كتــاب  

  :الصحيفة الثانية واألربعين من الطبعة الثانية ما هذا لفظه

ثم إن مراعـاة القـرآن للـسجع مقدمـة عنـده علـى الحقـائق،                " 

  "!!!ألنه على وزن هابيل ) قابيل: (فقال

فـظ  أيـن يوجـد فـي القـرآن ل        ! ويا للعجب مـن عـدم المبـاالة       

  !؟)هابيل(ولفظ ) قابيل(

ــي    ــه ال وجــود لهــذين اللفظــين ف ــال يعلمــون أن ــيس األطف   أل

  !القرآن الكريم؟

أيـن  ! لما يكون في المبشرين مثل هذا التقحكم في االفتـراء؟         

ــسانية؟ ــة؟ ! شــرف اإلن ــن مجــد الروحاني ــة؟! أي ــن أدب الكتاب ــا ! أي   م

  !هو ذنب الصدق واألمانة؟؟

  !  مـن الروحـانين المبـشرين؟      لماذا يكون مثل هـذا مـن لفيـف        

  !هل لمثل هذا المجد وهذه األمانة بذلت لهم األموال الطائلة؟

  أما إن الناس يوبخون األوباش إذا كذبوا في أُمورهم 
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الشخصية الدنيوية، فكيف تصدر هذه األكاذيب االفترائية من 

  !فيا لألسف! المبشر الديني في اُألمور الدينية؟
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  الكشف عن أن الحواريين نسخوا      

أحكام التوراة العلمية            

  

اليخفى أن التوراة الرائجة ـ التي أتفق النصارى واليهود علـى   

  أنها كتاب وحي اهللا وكالمه لرسـوله موسـى عليـه الـسالم ـ قـد جـاء        

فيها أحكام كثيرة، وواجبات كثيرة، ومحرمات كثيـرة، مثـل أحكـام            

 والعشور والـسبت واألعيـاد والـذبائح، وأحكـام النجاسـة فـي              الكهنة

الحيض والنفاس ومس الميت، ونجاسة المشركين وحرمة األكل من 

ذبائحهم، وتنجـيس كثيـر مـن الحيوانـات والطيـور وتحـريم أكلهـا،               

  .وتحريم أكل الدم والمخنوق وما ذبح لألوثان، وغير ذلك

 مـن سـفر     ٢٣  و ٢٢ و   ٢٠فانظر إلى بعض ذلك في األصـحاح        

  . من سفر التثنية١٥ ١٤ من سفر الالويين، و ١٢ و ١١الخروج، و

ــل أن المــسيح كــان عــامالً بهــذه    كمــا ال يخفــى مــن األناجي

ــحاح      ــي األص ــا ف ــضها، كم ــا وعــدم نق ــل به ــأمر بالعم   األحكــام، وي

; الخــامس مــن إنجيــل متّــي، فــي العــدد الــسابع عــشر إلــى العــشرين 

ح الثالـث والعـشرين مـن إنجيـل         ويوصي بحفظها، كما فـي األصـحا      

  .متّي، من العدد األول إلى الثالث

ــذ    ــد عــن بطــرس والتالمي ــي العهــد الجدي ــد جــاء ف   هــذا، وق

  وبولس إبطال شرائع التوراة، في تحريم األكل لكثير من الحيوانات، 
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كما في األصحاح العاشر من كتاب أعمال الرسل، مـن العـدد     

  األصــحاح الحــادي عــشر، وفــي ; الحــادي عــشر إلــى الــسادس عــشر

  !!من العدد الخامس إلى الحادي عشر

كما جاء عنهم أنهم لمجرد االستحسان وجلب الناس لالنقياد         

  إلــى التنــصّر، رفعــوا أحكــام التــوراة، وتحــريم مــاهو محــرم فيهــا إالّ 

تحريم أربعة أشياء، تحريم الزنا، وأكل الـدم، والمخنـوق، ومـا ذبـح              

الخامس عـشر مـن كتـاب األعمـال، فـي         لألوثان، كما في األصحاح     

  !العدد التاسع عشر إلى الثالثين

ثم جاء فـي الرسـائل المنـسوبة إلـى بـولس إباحـة أكـل الـدم            

والمخنوق وما ذبح لألوثان، وجرى على ذلـك عمـل النـصارى إلـى              

  .اآلن

ومن جملة مـا جـاء، هـو مـا فـي األصـحاح الرابـع مـن رسـالة             

  ألن كـلّ خليقـة     : " ع، وهـو هكـذا    تيموثاوس األولى، في العـدد الرابـ      

  ".اهللا جيدة، وال يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر 

  وفــي األصــحاح األول مــن رســال تــيطس، فــي العــدد الرابــع  

  ال يــصغون إلــى خرافــات يهوديــة ووصــايا : " عــشر والخــامس عــشر

  ".أُناس مرتدين على الحق، كل شيء طاهر للطاهرين 

ــالة ك    ــن رس ــاني م ــحاح الث ــي األص ـــدد  وف ــن الع ــي، م   ولوس

  ال : تفرض عليكم فرائض: " العشرين إلى الثالث والعشرين
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 وال تذق، وال تجس ،التي هي جميعها للفناء ; تمس."  

ــشر      ــسادس ع ــدد ال ــي الع ــضاً، ف ــاني أي ــحاح الث ــي األص   : وف

فال يحكم عليكم أحد فـي أكـل وال شـرب، أو مـن جهـة عيـد أو                   " 

  ".سبت أو هالل 

  اشــر مــن رســالة كورنتــوش األولــى، فــي  وفــي االصــحاح الع

ــا       ــل م ــه ألك ــي إباحت ــين، ف ــدد الثالث ــشرين والع ــع والع ــدد التاس   الع

  لمـاذا يحكـم فـي حريتـي مـن ضـمير آخـر،           : " يذبح لألوثان، يقـول   

  ".أنا أتناول بشكر فلماذا يفترى علي ألجل ما أشكر عليه 

أيها القارئ، وألجل ما ذكرنا لـك مـن التـوراة وكتـب العهـد               

ــال صــاحب   ــد ق ــار الحــق"الجدي ــسخ جــدال  ١ "إظه ــي مبحــث الن  ف

  إن الحـــواريين نـــسخوا أحكـــام التـــوراة العمليـــة غيـــر : "للنـــصارى

  حرمــة أكــل : يعنــي: األربعــة، وإن بــولس نــسخ حرمــة الثالثــة منهــا 

  .الدم، والمخنوق، وما ذبح لألوثان

" الهدايـة "وإن شئت أن تعجب فاعجـب، فـإن جمعيـة كتـاب             

  ألمريكان ـ الذين طبع الكتاب بمعرفتهم ـ هذا والمرسلين ا

                                                

لرحمة اهللا بن خليل الرحمن الهندي، والكتاب عبارة عن مناظرة في مسألتي النـسخ    ١

ــع فــي إســالمبول ســنتي     ــين قــسيس، طب ــين المؤلــف وب  ١٢٨٤والتحريــف جــرت ب

  . هـ ١٣١٧ و ١٣٠٩هـ، وفي مصر سنتي ١٣٠٥و

  ، وفهرست ١/٩٢٩ ـ ليوسف إليان سركيس ـ معجم المطبوعات العربية والمعربة: انظر

).م. (٦٨: مشار
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إظهـار  "قد أنكر ما ذكرناه عن العهدين ومـا ذكـره           ! اللفيف المقدس 

  فـي الـصحيفة    " الهدايـة "فطبعوا فـي الجـزء الرابـع مـن كتـاب            " الحق

المائة وثالث وتسعين، في السطر الحادي والعـشرين بعـد أن ذكـروا             

ــالم  ــق "ك ــار الح ــاال " إظه ــال مب ــالوا ب ــا: " ةوق ــين،  : قلن ــك مب ــذا إف   ه

"!فأتوا ببرهانكم إن كنتم من الصادقين 

فماذا تقول لهؤالء إذا أنكروا ما يقرؤه كـل قـارئ مـن كتـب                

  !وحيهم؟

  وهـل بقـي   ! فهل بقي نوع مـن الكـذب يخجـل اإلنـسان منـه؟           

نوع من المكـابرات وإنكـار الحـق المحـسوس مـا يـصد عنـه شـرف              

  !!ين فيقرئانك السالموأما الورع والد! اإلنسانية؟
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  ف عن أن النصارى يضعفون ويعيبون الكش

  الشريعة الموسوية    

  

وجاء فـي الرسـائل المنـسوبة إلـى بـولس فـي تـوهين التـوراة                 

  وأحكامهــا، فــي األصــحاح الــسابع مــن الرســالة إلــى العبــرانين، فــي  

  ]:والتاسع عشر [ العدد الثامن عشر 

 مـن أجـل ضـعفها وعـدم         ١ إبطال الوصية الـسابقة   فإنه يصير   " 

  ". لم يكمل شيئاً ٢ نفعها، إذ الناموس

ــسابع   ــدد ال ــي الع ــامن، ف ــحاح الث ــي اإلص ــان  : "وف ــو ك ــه ل   فإنّ

  ".ذلك األول بال عيب لما طلب موضع لثان 

  وفــي األصــحاح الرابــع مــن الرســالة إلــى أهــل غالطيــة، فــي  

  ي صـرف أنظـار الغالطيـين       العدد التاسع والعاشـر والحـادي عـشر، فـ         

فكيـف ترجعـون أيـضاً إلـى األركـان الـضعيفة            : " عن أحكام التوراة  

أتحفظـون أيامـاً    ! الفقيرة التي تريدون أن تـستعبدوا لهـا مـن جديـد؟           

أخـاف علـيكم أن أكـون قـد تعبـت فـيكم             ! وشهوراً وأوقاتاً وسنين؟  

  ! ".عبثاً

                                                
.يعني التوراة ١
.وهو التوراة ٢
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  الـسابق مـا   أيها القارئ، وقد قرأت مـا ذكرنـاه لـك فـي العـدد        

ــيطس    ــالة ت ــن رس ــحاح األول م ــي األص ــو ف ــحاح   ١ ه ــي األص   ، وف

. ٢ الثاني من رسالة كولوسي

ــاب     ــة كت ــت جمعي ــن، قال ــة"ولك ــوع بمعرفــة  " الهداي المطب

ــي       ــة، ف ــة الثاني ــن الطبع ــزء األول م ــي الج ــان، ف ــلين األمريك المرس  

ــحيفة  ــذا  ٢٧٣ص ــصّه هك ــه ون ــا لفظ ــا: " ، م ــولس  : قلن ـــول ب   إن الرس

  ".إن الشريعة الموسوية ضعيفة معيبة غير نافعة :  يقـللم

ــون    ــصارى، يقول ــل الن ــؤالء، وك ــك أن ه ــى علي إن : وال يخف

الرسائل المنسوبة إلى بولس في العهد الجديد كلّها من قـول بـولس،         

إذن فمن ذا هـو الـذي قـال األقـوال التـي ذكرناهـا مـن رسـائل                   : فقل

  شيري مثــل هــذا   ولمــاذا يكــون مــن هــذا اللفيــف التبــ     ! بــولس؟

  الجحود الكاذب، بمثل هذا الكـذب الـذي ال يخفـى علـى كـل مـن                

  !!يقرأ في الكتب؟

  

  

  

  

  

                                                
).م. (٧٧راجع صفحة  ١
  ).م. (٧٧راجع صفحة  ٢
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   الرد على افترائهم على الرسول األكرم محمد   

  بزواجه من امرأة ابنه المزعوم     

  

ــة " الهدايـــة " وأيـــضاً، إن جمعيـــة كتـــاب  ــوع بمعرفـ   المطبـ

   افتــراؤهم علــى رســول اهللا صــلى اهللا المرســلين األمريكــان، قــد كثــر

  !!عليه وآله، وأفحشوا في الجرأة

  ولنــذكر بعـــض افتـــرائهم المتكــرر، ونـــشير إلـــى جـــرأتهم   

ــذلك     ــدنّس األوراق بـ ــئالّ تتـ ــا، لـ ــى محلهـ ــارة إلـ ــشة، باإلشـ   الفاحـ

  !!البذاء القبيح

  :١٦٩فقالوا في الجزء الرابع، صحيفة 

 لـه أن يتخـذ امـرأة ابنـه          وماذا نقول فيمن ادعى أن اهللا أجـاز       " 

  زوجــة، وجعــل ذلــك قانونــاً، ويــا حبــذا لــو نــسخ هــذا القــانون، ألنــه 

  ".يسوغ االقتران بزوجة االبن 

   فـــي قـــصّـة ٤٨وقـــال أيـــضاً فـــي الجـــزء الثالـــث، صـــحيفة 

  : تزوجـــه صــلى اهللا عليــه وآلــه بزينــب بنــت جحــش، مــا هــذا لفظـــه

  ".دهـم وحاشـا هللا أن يسوغ للناس نكاح نساء أوال" 

  ، فــي العنــوان، مــا هــذا ٦٦وقــالوا فــي الجــزء األول، صــحيفة 

  "...تزوجـه امرأة ابنه : " لفظه
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نعـم، إن داود وقـع فـي        : " وقالوا أيضاً في الصحيفة المذكورة    

  خطيئة الزنا، ولكـن يوجـد فـرق جـسيم بـين األمـرين، فـإن داود لـم               

  .انتهى" يأخذ امرأة ابنه 

مـذكورة فـي الـصحائف المـشار إليهـا،          وانظر في الكلمات ال   

وأعجب من جرأتهم القبيحـة علـى قـدس رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          

  .وآله وسلم، زيادة على ما ذكرناه من االفتراء المتكرر

وقد توافقوا في هذه الجرأة وهذه االفتراء مع هاشم العربي في 

  !في اإلسالم" سايل" من الطبعة األولى لتذييله لمقالة ٦٥صحيفة 

ــرهم      ــريكيين وغي ــاويين واألم ــن االورب ــل م ــذا، وإن الغاف   ه

ــن      ــذا االب ــسأل أن ه ــب أن ي ــشرين فيح ــشير والمب ــسمعه التب ــر ب   ليغتّ

ـ الذي يذكره هذا اللفيـف مـن المبـشرين والكـاتبين ـ هـل هـو ابـن         

رسـول اهللا محمـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وولـده البكـر، أو هـو          

ــصغير؟  ــط، أو ال ــل أُ! المتوس ــن أزواج   وه ــا م ــة أو غيره ــه خديج   م

  !رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟

  ويــا ليــتهم يعلمــون أن هــذا الــذي يــذكر المبــشرون أنــه ابــن  

  رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســـلم وولــده، ويلهجـــون بــذلك، 

إنما هو زيـد بن حارثة، وهـو عبـد اشـتراه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                   

ه حارثة فخيره رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه             وآله وسلم، وجاء أبو   

وسلم بين المكث عنده وبين الرجـوع مـع أبيـه، فاختـار المقـام عنـد                  

  رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم، فجزاه رسول اهللا صلى اهللا 
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  فـصار النـاس يدعونـه     ; عليه وآله وسـلم بـالعتق وزيـادة البـر والرأفـة           

  .مون أنه عبدهزيد ابن محمد، مع أنهم يعل

ــي    ــشرقيين ف ــة والمرســلين األمريكــان وال ــة الهداي وإن جمعي

أجيالهم ليعرفون ذلك، ولكن المبشرين حملتهم بواعثهم أن يكـذبوا          

       ــق ــوا بح ــي يقوم ــده، لك ــول اهللا وول ــن رس ــه اب ــرراً أن ــوا مك   ويقول

ــشير، ولكــن   ــي التب ــة ف ــا  (القداســة واألمان   لكــلّ امــرئ مــن دهــره م

  . ١ )تعودا

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                
  :صدر بيت للمتنبي، وتمامه ١   

  وعاداتُ سيف الدولة الطعن في الِعدا        ...........................

  ).م. (٢/٢٨١ديوان المتنبي :  انظر   
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  لى مزعمة النصارى أن اهللا لم يعط الرد ع 

اليهود أحكاماً صالحة 

وجاء في األصحاح الثامن عشر من سفر الالويـين، فـي العـدد       

  الخــامس، عــن قــول اهللا لبنــي إســرائيل فــي تمجيــد شــريعة التــوراة   

  :واألمر بحفظ أحكامها

 اإلنـسـان يحيـا     فتحفظون فرائضي وأحكامي التـي إذا فعلهـا       " 

  ".بهـا 

  : وفــي االصــحاح الرابــع مــن ســفر التثنيــة، فــي العــدد الثــامن  

  أي شعب هو عظيم له فـرائض وأحكـام عادلـة مثـل هـذه الـشريعة                 " 

  ".التي أنا واضع أمامكم 

: وفي المزور المائة والتاسع عشر، في العـدد الثالـث والتـسعين    

  ."إلى الدهر ال أنسى وصاياك ألنك بها أحييتني"

ــدد     ــي الع ــال، ف ــاب حزقي ــن كت ــشرين م ــي األصــحاح الع   وف

وأعطيـتهم فرائــضي  : "الحـادي عـشر، عـن قـول اهللا فـي شـأن اليهـود       

  ".وأحكامي التي إن عملها اإلنسان يحيا 

  .ونحوه في العدد الثالث عشر والحادي والعشرين

  وفي األصحاح التاسع من كتاب نحميا، في العـدد الثالث 
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أحكاماً مستقيمة، وشرائع صادقة، وفـرائض      وأعطيتهم  : " عشر

  ".ووصايا صالحة 

وفي األصحاح الثاني من كتاب مالخي، في العـدد الخـامس،           

ــه الــسالم عــن قــول اهللا فــ   كــان معــه " :ي تمجيــد شــريعة موســى علي

  ".للسالم والحياة 

إن شـريعة موسـى صـالحة وعادلـة         : فهذه كتب وحيهم تقـول    

  .سان يحيا بهاللسالم والحياة، إذا عملها اإلن

 وجرجـي سـايل فـي      ١ ولكن عبد المسيح الكندي في رسـالته      

   مـن الطبعـة األولـي، قـاال مـا هـذا             ٢٢٦مقالته فـي اإلسـالم، صـحيفة        

ــالحة    : " لفظــه ــر ص ــاً غي ــود فأعطــاهم أحكام ــع اليه ــساهل م إن اهللا ت

  ".وفرائض ال يحيون بها 

وال يخفى عليك أن الذي ذكرناه من كتب وحيهم ليشهد بأن           

الكالم المنسوب لعبد المسيح وجرجي سايل إنما هو كـذب وافتـراء     

  علـى اهللا وعلــى شــريعته، ودع عنــك شــهادة العقــل وجــالل اهللا علــى  

  .ذلك، تعالى اهللا عما يقولون

  دع هؤالء، ولكن انظر وتحير واندهش من كتب العـهدين 

                                                
 مـن رسـالته المطبوعـة مـع رسـالة عبـد اهللا الهاشـمي، فـي إحـدى               ١١٠في صحيفة    ١

  .، في المطبعة اإلنگليزية األمريكانية بالقاهرة١٩١٢طبعاتها سنة 
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!التي ينسبونها إلى الوحي اإللهي، ويدعون الناس إلى اتباعها

نظر إلـى هـذه الكتـب ومـا فيهـا مـن نـسبة الكـذب إلـى مـن                   ا

  يزعمــون أنهــم أنبيــاء ورســل اهللا، مــع زعمهــم أن تلــك الكتــب        

  !المشتملة على الكذب هي كتب وحي إلهي

فانظر كيف تنسب الكذب والتحريـف إلـى أنبيـاء اهللا ورسـله             

الهـداة المقدســين، فتلـوث قدســهم برذيلــة الكـذب وخــسة االفتــراء    

أو تنسب الكذب واالفتراء إلـى مـن تـزعم أنهـم أنبيـاء              .. والمخادعة

  ...ومرسلون، وأن المشتمل على الكذب هو كتاب وحي إلهي

  ويا ليت هذه الكتب لـم تتعـد إلـى قـدس اهللا وجاللـه، ومـاذا                 

وها هـي الكتـب المـذكورة قـد أفرطـت فـي الجـرأة،               ! يفيد التمنّي؟ 

  ل اهللا، تعـالى    فنسبت الكـذب والخـداع والتعلـيم بالكـذب إلـى جـال            

  .عما يقولون
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  أنت ابني، : مة أن اهللا قال لعيسىرد مزع

  أنا اليوم ولدتك  

  

هذا بولس الـذي يعـده النـصارى مـن كبـار الرسـل المـوحى                

وعلـى تعليمـه اعتمـادهم فـي النـصرانية، وينـسبون إليـه كتابـاً               ; إليهم

  يــذكر عنــه فــي األصــحاح ; ورســائل يجعلونهــا مــن الــوحي اإللهــي 

  الثالث عشر من كتاب أعمـال الرسـل، فـي العـدد الثالـث والثالثـين،                

  :أنه قال هكذا

  أنـت  : إذ أقام يـسوع كمـا هـو مكتـوب فـي المزمـور الثـاني               " 

  ".وم ولدتك ابني، أنا الي

  وال يخفــى علــى القــارئ أن هــذه العبــارة جــاءت فــي العــدد  

ــاني مــن قــول داود، هكــذا   ــسابع مــن المزمــور الث ــر الحــق، : " ال   أخب

  فــداود يخبــر فــي وحــي " ابنــي أنــت، أنــا اليــوم ولتــك : اهللا قــال لــي

; المزامير أن اهللا قال هذا الكالم له، يعنـي أنـه منحـه النبـوة والـوحي                  

حصل لحياته من مجد النبوة والوحي كان ذلك اليوم كأنه          وألجل ما   

  .يوم والدته، بل هو الالئق بأن يعد أول أيام حياته

 ــا للعجــب مــن االنتهــاب العلنــي ــا فرضــنا أن هــذا  ! في   هــب أنّ

الكالم غير صريح في كونه خطاياً لداود، ولكن متـى كانـت لعيـسى              

  يست والدة عيسى من أل! والدة حينما أوحي المزمور الثاني لداود؟
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وأن والدتـه  ! مريم متأخرة عن وحي المزامير بـأكثر مـن ألـف سـنة؟      

النبوية متأخرة أيضاً عن والدته من مريم بثالثين سنة علـى مـا تقولـه               

ــل؟ ــوال فــي       ! األناجي ــاني مق ــور الث ــون كــالم المزم ــن يك ــن أي   فم

  !!المسيح؟

ــرانيين، فــي األصــحاح الخــامس، فــي      وجــاء فــي رســالة العب

  كـذلك المـسيح لـم يمجـد نفـسه ليـصير       : " لعدد الخـامس، مـا نـصّه    ا

  ".أنت ابني، أنا اليوم ولدتك : رئيس كهنة، بل الذي قال له

وإن كاتب الرسالة يريد بذلك ما ذكرناه عـن المزمـور الثـاني             

  وقـد عرفـت الكـذب فـي انتهـاب ذلـك            .. لكي يحتج به على اليهـود     

  !من داود للمسيح

لعبـرانيين بهـذا االنتهـاب، بـل قالـت فـي            ولم تكتـف رسـالة ا     

األصــحاح األول، فــي العــدد الخــامس، فــي االحتجــاج علــى اليهــود 

لمجد المسيح وتفضيله على المالئكة بما جاء في كتـبهم فـي العهـد              

  : لمـن مـن المالئكـة قـال فيمـا مـضى           : " القديم، وهذا نـصّ مـا قالتـه       

له أبـاً، وهـو يكـون لـي     أنا أكون  : وأيضاً; أنت ابني، أنا اليوم ولدتك      

  ".ابناً 

  " أنـت ابنـي، وأنـا اليـوم ولـدتك           : "فأما قـول الرسـالة أن قولـه       

                 قد قيل في المسيح، فقد عرفـت أنـه كـذب وانتهـاب وغـصب لحـق

  .داود وما قيل فيه

  :وأما دعوى الرسالة أنه قيل في المسيح أيضاً في العهد القديم
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  فهـو أيـضاً كـذب وانتهـاب         " أنا أكون له أبـاً، وهـو يكـون لـي ابنـاً            " 

  !من سليمان

  فقد تكرر في نقـل العهـد القـديم أن اهللا قـال هـذا القـول فـي                   

ــامن       ــحاح الثـ ــي األصـ ــصّه فـ ــذا نـ ــن داود، وهـ ــليمان بـ ــأن سـ   شـ

والعشرين من أخبار األيام األول، في العـدد الـسادس مـن قـول داود               

ديـاري،  إن سـليمان ابنـك هـو يبنـي بيتـي و       : وقال لي : " عن وحي اهللا  

  ".ألني أخترته لي ابناً، وأنا أكون له أباً 

وفي األصحاح الثاني والعشرين من أخبار األيـام األول أيـضاً،        

من العدد الـسابع إلـى الحـادي عـشر، فـي خطـاب داود مـع سـليمان                   

  ألن اســمه يكــون  : "بكــالم اهللا لــداود فــي شــأن ســليمان، هكــذا     

  فـي أيامـه، هـو يبنــي    سـليمان، فأجعـل سـالماً وسـكينة فـي إسـرائيل       

  ".بيتاً السمي، وهو يكون لي ابناً، وأنا له أباً 

ونحو هذا أيضاً جاء في األصحاح الـسابع مـن سـفر صـموئيل              

  .الثاني، من العدد الثاني إلى الخامس عشر

فراجع المقامات المذكورة تجد هذا الكالم صريحاً في شـأن          

  .سليمان وبنائه لبيت المقدس

 التـصريحات ـ كيـف يجتـرئ أحـد مـن       ويا للعجب ـ مع هذه 

الناس وينتهب هذا الكالم من سـليمان، ويجعلـه مقـوال فـي المـسيح               

  !عيسى بن مريم؟
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ــذب      ــن الكـ ــاب عـ ــة واالجتنـ ــون األمانـ ــى تكـ ــأين ومتـ   فـ

  !!واالنتهاب؟
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  رد مزعمة أن بولس وأهل كورنتوش   

ال يموتون        

  

  س عـشر مـن رسـالة كورنتـوش األولـى،           في االصحاح الخـام   

في العدد الحـادي والخمـسين والثـاني والخمـسين، بعـد ذكـر قيامـة                

  :األموات، جاء عن قول بولس ووحيه ما هذا نصّه

ــا    "  ــد كلّن ــم، ال نرق ــه لك ــر أقول ــو ذا س ــد : أو(ه ــا ال نرق   ) كلّن

فــي لحظــة فــي طرفــة عــين عنــد البــوق األخيــر، فإنــه ســيبوق ويقــام 

  ".ديمي فساد ونحن نتغير األموات ع

ــراد ــا، أو : والم ــوت كلّن ــشهد   : ال نم ــا ت ــوت، كم ــا ال نم   كلّن

  .به التراجم بغير العربية

أين صـار هـذا الوعـد الـسري الغيبـي الـذي قالـه               ! ويا للعجب 

  !بولس بالوحي ألهل كورنتوش؟

أليس قد مات بولس وأهـل كورنتـوش ورقـدوا فـي مـضاجع       

 على موتهم أكثر مـن ألـف وثمـان          األموات، وطحنهم البلى، ومضى   

  !مائة سنة؟

ــن      ــصادر ع ــي ال ــسر الغيب ــد وال ــذا الوع ــى ه ــف عل ــا لألس   في

  !!الوحي
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  رد مزعمة أن بولس وأهل تسالونيكي 

  ال يموتون                        

  

  وفــي األصــحاح الرابــع مــن رســالة تــسالونيكي األولــى، مــن   

  :شر، جاء ما هذا نصّهأول العدد الخامس عشر إلى الثامن ع

 "    ــرب ــة ال ــذا بكلم ــم ه ــول لك ــا نق ــاء   : فإنّ ــن األحي ــا نح   إنن

ــسه       ــرب نف ــدين، ألن ال ــسبق الراق ــرب، ال ن ــيء ال ــى مج ــاقين إل   الب

بهتاف بـصوت رئـيس مالئكـة وبـوق اهللا سـوف ينـزل مـن الـسماء،                  

واألموات في المسيح سيقومون، ثم نحـن األحيـاء البـاقين سـنخطف            

  ".لسحب لمالقاة الرب في الهواء جميعاً معهم في ا

  أي حـي مـنهم بقـي       ! ويا لألسـف ألهـل تـسالونيكي وبـولس        

  !إلى مجيء المسيح وقيامة األموات؟

وأين األحياء الباقون لكي يخطفون في السحب مـع األمـوات           

  !القائمين من الموت في القيامة؟

نعم، ها هو بـولس وأهـل تـسالونيكي، قـد اخـتطفهم المـوت               

وها هم منذ ثمانية عـشر قرنـاً إلـى اآلن    ; ، فدِرست رممهم    بقبور البال 

  !يختطفهم الموت إلى الِبلى واالندراس

  فيا لألسف على هذا القول المقول بكلمة الرب، بل يا
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لألسـف لكلمة اهللا وشرفها إذ تلوث بهذه األقـوال التـي يظهـر حالهـا       

  !بعد قليل من الزمان
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)١٦ (  

  الكشف عن أن بطرس يكذب ويرائي 

  في دينه      

  

  وفــي األصــحاح الثــاني مــن الرســالة إلــى أهــل غالطيــة، مــن  

  :العدد الحادي عشر إلى نهاية الثالث عشر، عن قول بولس ما نصّه

ولما أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة، ألنه كان ملوماً،   "

  ولكـن   ١ ب كـان يأكـل مـع األمـم    ألنه قبلما أتى قوم مـن عنـد يعقـو       

  ، وراءى معـه اليهـود أيـضاً، حتـى           ٢ لما أتوا كان يؤخر ويفـرز نفـسه       

  .انتهى" أن برنابا انقاد إلى ريائهم 

ويا لألسف إذا كان بطرس ـ خليفة المسيح عنـدهم ـ يكـذب     

  .وحاشاه!! ويرائي في دينه

  

  

  

                                                
  .ألن األمم كانوا وثنيين. على خالف شريعة التوراة: أي ١
  .يرائي ويظهر أنه يتنجس من األمم وال يأكل معهم: أي ٢
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)١٧ (  

  د مزعمة أن يعقوب وجميع المشايخ ر

  أمروا بولس أن يرائي         

وفي االصحاح الحادي والعشرين من كتـاب أعمـال الرسـل،            

  :من العدد الثامن عشر إلى السابع والعشرين، ما حاصله

 أمـروا بـولس أن يرائـي ويعمـل     ١ إن يعقوب وجميع المشايخ  

بأحكــام التــوراة ريــاًء لليهــود وتمويهــاً، إلبطــال المــشايخ والتالميــذ  

  .لشريعة التوراة

  !!ر هذا المقام من كتاب أعمال الرسل، ويا لألسففانظ

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.الميذ المسيح ورؤساء الديانة المسيحيةيعني ت ١
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)١٨ (  

  الكشف عن أن بولس استعمل الرياء وختن 

  تيموثاوس     

وفي األصحاح السادس عشر مـن كتـاب أعمـال الرسـل، مـن             

  :العدد األول إلى الرابع ما حاصله

ــالف     ــى خ ــاوس عل ــاء وخــتن تيموث ــولس اســتعمل الري إن ب

  ي ويظهــر كــذباً أنــه يعمــل بأحكــام التــوراة      يرائــ تعليمــه، لكــي 

  !وخصـوص الختان
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)١٩ (  

  الكشف عن أن بولس كذب وخالف وعده للمسيح 

  

تذكر األناجيل أنه لما قبض اليهود على المسيح وأخذوه إلـى         

ــود   ــال بعـــض اليهـ ــه بطـــرس، فقـ ــة، تبعـ ــيس الكهنـ ــذا: رئـ    ١ إن هـ

  لــست أعــرف : الفــأنكر بطــرس بقــسم قــائ ; مــن أصــحاب المــسيح 

  ... ٢ الرجل

إنــي ال أعـرف هــذا  : ثـم قيــل لـه ثانيــاً، فابتـدأ يلعــن ويحلـف    

  ..الرجـل

إن المسيح أنذره في تلك الليلة وأخبـره بأنـه         : وتقول األناجيل 

ولـو اضـطررت إلـى أن أمـوت         : ينكره ثالث مرات، فقال له بطـرس      

  ..معك ال أنكرك

مـن إنجيـل   فانظر إلى ذلك في األصحاح الـسادس والعـشرين      

 إلى آخر األصحاح المذكور، وانظر إلى ٦٩ و٣٥ و ٣٤متّى في العدد 

  .األصحاح الرابع عشر من مرقس

  وليت كاتب اإلنجيل يخبرنا صـريحاً أنه لمن صار 

                                                
.يعني بطرس ١
  .يعني المسيح ٢
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وياللعجــب كيـف صـار بطــرس هـذا الرجـل الكبيــر     ! بطـرس يلعـن؟  

ــذباً؟  ــف ك ــسيح؟   ! يحل ــده للم ــالف وع ــف خ ــال تحاشــي  ! وكي   أف

!؟بطرس من ذلك

  دع هــذا، ولكــن هلّــم الخطــب فيمــا تنــسبه األنجيــل مــن        

  !الكذب والتحريف إلى قدس المسيح
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)٢٠ (  

  الرد على مزعمة أن المسيح من     

  المتنبئين الكذبة     

  

في األصحاح الثاني عشر مـن إنجيـل متّـى، فـي العـدد الثـامن          

  :مسيح ما هذا نصّهوالثالثين إلى الحادي واألربعين، عن قول ال

  جيل شـرير يطلـب آيـة وال تعطـي لـه آيـة، إالّ               :  لهم ١ وقال" 

  ألنه كما كان يونـان فـي بطـن الحـوت ثالثـة أيــام        ٢ آية يونان النبي 

   فــي قلــب األرض ثالثــة ٣ وثــالث ليــال، هكــذا يكــون ابــن اإلنــسان

  ".أيام وثالث ليال 

  بقـى فيـه    أن معجزته أن يموت ويـدفن فـي القبـر، وي          : والمراد

ميتاً ثالثة أيام وثالث ليال، ثم بعدها يحيا ويقوم من الموت ويخـرج           

  ..من القبر

هذا، ولكن األناجيل تكـذّب هـذا الخبـر، وتـصرح بأنـه عنـد               

ــتعداد         ــوم االس ــود ي ــسميه اليه ــذي ي ــة ـ ال ــوم الجمع ــن ي ــساء م   الم

للسبت ـ جـاء رجـل وطلـب جثّـة المـسيح مـن الحـاكم، ودفنـه ليلـة           

  .السبت

                                                
.يعني المسيح ١
.يونس بن متّى: أي ٢
  .يعني نفسه ٣
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وفي يوم األحد قبـل الفجـر، جـاءت مـريم المجدليـة ومـريم               

!األخرى، فوجدنا المسيح قد قام من األموات وخرج من القبر

  فــانظر إلــى أواخــر األصــحاح الــسابع والعــشرين، وأوائــل       

  .الثامن والعشرين من إنجيل متّى

وإلى أواخر األصحاح الخامس عشر، وأوائل الـسادس عـشـر          

  .من إنجيل مرقس

ــى ــع    وإل ــل الراب ــشرين، وأوائ ــث والع ــحاح الثال ــر األص  أواخ

  .والعشرين من إنجيل لوقا

ــحاح التاســع عــشر، وأول العــشرين مــن       ــى آخــر األص   وإل

  .إنجيل يوحـنا

  أن األناجيل قـد اتفقــت علـى أن المـسيح لـم             : وحاصل األمر 

ــة األحــد،  : يبــق فــي قبــل األرض إالّ ســواء ليلتــين  ــة الــسبت وليل   ليل

فــأين تكــون الثالثــة أيــام .. م واحــد وهــو يـوم الــسبت مـع بيــاض يــو 

  !والثالث ليالي؟

وهل تدري ماذا فعلـت األناجيـل فـي هـذا المقـام فـي قـدس                 

  !المسيح؟

فإنهـا جعلـت المـسيح ـ وحاشـاه ـ بحكـم التـوراة وعالمتهـا،           

وصيرته من المتنبئين الكذبة، الذي يقتلـون ألجـل كـذبهم بطغيـانهم          

  .على اهللا
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اة تقوم عن كـالم اهللا لموسـى فـي األصـحاح الثـامن        فإن التور 

  عــشر مــن ســفر التثنيــة، مــن العــدد العــشرين إلــى آخــر األصــحاح،   

وأما النبي الذي يطغى فيـتكلم باسـمي كالمـاً لـم         : " وتصرح بما نصه  

ــذلك     ــتكلّم باســم آلهــة أخــرى، ف ــذي ي ــه، أو ال ــتكلم ب   أوصــه أن ي

  الكــالم الــذي لــم كيــف نعــرف : النبــي يقتــل، وإن قلــت فــي قلبــك

فما تكلم به النبي باسم اهللا ولم يحدث ولـم يـصر فهـو      ; يتكلم به اهللا    

 الكالم الذي لم يتكلم به اهللا، بل بطغيان تكلم به النبي!"  

  إن المــسيح أخبرنــا باســم اهللا ـ فــي إعطائــه   : فاألناجيــل تقــول

وتقـول  ; لآلية ـ أنه يبقى في قلـب األرض ثالثـة أيـام وثـالث ليـالي       

  إنــه لــم يبــق فــي بطــن األرض إالّ بيــاض يــوم واحــد وســواد  : أيــضاً

  !ليلتين

  أنــه لــم يقــع مــا أخبــر بــه باســم اهللا، بــل وقــع : وحاصــل ذلــك

خالفه، فيجري عليه مـا أعطتـه التـوراة مـن العالمـة الموافقـة لحكـم                 

  !العقل لكذب المتنبئ
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هة في اإلنجيلالرد على افتراء تعدد اآلل  

  

جاء فـي المزمـور الثـاني والثمـانين فـي تـوبيخ قـضاة الجـور،                 

  :الذين يراعون وجوه األشرار ما نصّه

إقـضوا  ! حتى متى تقضون جوراً وترفعـون وجـوه األشـرار؟         " 

  للذليل ولليتيم، أنصفوا المسكين والفقــير، نجـوا الـذليل والمـسكين           

ــ   ــد األشــرار، ال يعلمــون وال يفهمــون، ف ــن ي   ي الظلمــة يتمــشون،  م

ــس األرض   ــل أُس ــزع ك ــت ; تتزع ــا قل ــي   : أن ــو العل ــة وبن ــم آله   إنّك

  لكن مثـل النـاس تموتـون، وكأحـد الرؤسـاء تهلكـون، قـم               ! كلكم؟

  ".يا اهللا فاقض على األرض 

ــاه ــون وال   : ومعنـ ــذين ال يعلمـ ــائرون، الـ ــضاة الجـ ــا القـ   أيهـ

  منـتم بطـش    وبمـاذا أ  ! يفهمون، وفي الظلمة يتمـشّـون، مـاذا غـركم؟        

  إنكــم آلهــة وبنــو العلــي كلّكــم، فــأمنتم بــذلك  : هــل أنــا قلــت! اهللا؟

لكـن ال تغتـروا بالحيـاة،       ! من سخطي وزوال النعمة وحسرة المـوت؟      

فإنكم مثل الناس تموتون، وال تغرنكم الرئاسة، فإنكم كأحد الرؤساء 

  ..تهلكون

 روال يخفى أن كل من يفهم الكالم يفهم ما ذكرناه من المزمو

  .المذكور
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لكن جاء في األصحاح العاشر مـن إنجيـل يوحنـا، فـي العـدد            

الثالــث والثالثــين إلــى الــسادس والثالثــين، فــي مكالمــة اليهــود مــع  

! فإنـك وأنـت إنـسان تجعـل نفـسك إلهـــاً؟           : " المسيح أنهـم قـالوا لـه      

  . إنكـم آلهـة   : أليس مكتـوب فـي ناموسـكم أنـا قلـت          : أجابهم يسوع 

ــيهم كلمــة اهللا، وال يمكــن  إن قــال آلهــة ألولئــك ــذين صــارت إل    ال

أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه األب وأرسله إلـى العـام أتقولـون              

  ! ".إنّي ابن اهللا؟: إنك تكفر، ألنّي قلت: له

وال يخفى أن الكالم المذكور في إنجيل يوحنا قد افترى على 

 وافتـرى علـى المزمـور المتقـدم بحمـل     : الحقيقة بدعوى تعدد اآللهة 

كالمه على اإلخبار بأن قـضاة الجـور آلهـة، مـع أنـه مـسوق لإلنكـار                 

وافترى أيـضاً بوصـف قـضاة الجـور بـأنهم صـارت إلـيهم         ; والتوبيخ  

  كلمـــة اهللا، أي نـــزل علـــيهم الـــوحي، مـــع أن المزمـــور المـــذكور  

يصفهم بقضاة الجور، وأنهـم ال يفهمـون وال يعلمـون، وفـي الظلمـة               

  .يتمشون

  فإنّـه فـي افترائـه بتعـدد        ! ذا اإلنجيـل  ويا للعجب مـن كـالم هـ       

  ال يمكـــن أن يـــنقض المكتـــوب، أي ال يمكـــن أن : اآللهـــة يقـــول

  فـإذن فلمـاذا خـالف مـا هـو مكتـوب مكـرراً فـي التـوراة،                  ; يخالف  

ــشرك،       ــن ال ــي ع ــه، والنه ــد اإلل ــن توحي ــدين، م ــب العه ــاقي كت   وب

  !!وذكر اسم آلهة غير اهللا؟

ى فـي االفتـراء والـشرك    أفال تنظر إلـى هـذا الكـالم كـم حـو      

  !والغلط؟
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  : تراء أن المسيح قالالرد على اف    

  قال الرب لربي      

  

في األصحاح الثاني والعـشرين مـن إنجيـل متّـى، مـن العــدد               

وفـي األصحــاح الثــاني      ; الثاني واألربعين إلـى الـسادس واألربعـين         

 إلـى الثـامن   عشـر من إنجيل مـرقس، مـن العـدد الخـامس والثالثـين          

وفي األصحـاح العشـرين من لوقـا، من العــدد الحــادي          ; والثـالثين  

  واألربعيــــن إلـــى الخــــامس واألربعــــين، مـــا نـــصه مـــن األناجيـــل 

  :الثالثة

ــسوع"  ــال ي ــون: ق ــف يقول ــن داود، وداود  : كي ــسيح اب   إن الم

  : بـالروح القـدس فـي كتـاب المزاميـر قـال الـرب لربـي               : نفسه يقـول  

  ن يميني حتـى أجعـل أعـداءك موطئـاً لقـدميك، فـإذا كـان                اجلس ع 

  ! ".داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟

ــى    ــى المــسيح الكــذب عل ــة تنــسب إل وهــذه األناجيــل الثالث

قـال  : " المزامير والتحريف لها، فإنه ليس في األصل العبراني ما معناه         

وإنمــا الموجــود فــي ) الــرب(ولــيس فيــه تكــرار لفــظ " الــرب لربــي 

  ولفظـه  " وحـي اهللا لـسيدي      : " المزمور العاشـر بعـد المائـة مـا تعريبـه          

ــي هكــذا  ــاي  : " فــي األصــل العبران ــأم يهــوه ألدن ــإن "... ن ــاي(ف   ) أدن

  ).سيدي(بمعنى 



٥٨

  

فيا لألسف لوقوع هذا الكـذب وهـذا التحريـف، وأشـنع مـن              

  ذلــك أنــه وقــع هــذا الكــذب وهــذا التحريــف ألجــل غــرض فاســد   

  !!و القول بتعدد األرباب وجعل البشر رباًإشراكى وثني، وه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



٥٩

  
  
  

)٢٣ (  

      على افتراء أن داود قالالرد  :  

قال الرب لربي     

  

ولم يكتف العهد الجديد بنسبة األناجيل لقدس المـسيح هـذا           

الكذب وهذا التحريف الوثنى، بل جاء مثل ذلك فـي كتـاب أعمـال            

هــذا الكــذب والترحيــف لبطــرس، فــذكر فــي الرســل، ونــسب مثــل 

  األصــحاح الثــاني، فــي العــدد الرابــع والثالثــين عــن قــول بطــرس مــا 

  :هذا نصّه

قـال الـرب    : ألن داود لم يصعد إلـى الـسماوات وهـو يقـول           " 

  "!اجلس عن يميني : لربي
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          )٢٤ (  

   مزعمة األناجيل أن المسيح أنكر الرد على

  بن داودكونه ا  

  

جاء في األصحاح األول من إنجيل لوقـا، فـي العـدد الحـادي              

  :والثالثين والثاني والثالثين، عن قول جبرئيل لمريم أُم المسيح

 هكـذا   ١ وها أنـت ستـسحبلين وتلـدين ابنـاً وتـسمينه يـسوع            " 

  يكــون عظيمــاً، وابــن العلــي يــدعى، ويعطيــه اهللا اإللــه كرســي داود   

  "..أبيـه 

: " ل متّى نسب المسيح فـي األصـحاح األول وقـال         وذكر إنجي 

ثــم ذكــر داود فــي سلــسلة " كتــاب مــيالد يــسوع المــسيح ابــن داود 

  !!..النسب

وجاء في األصحاح الثاني من كتاب أعمال الرسل، في العـدد           

ــا حاصــله    ــول بطــرس م ــين، عــن ق   أن اهللا : التاســع والعــشرين والثالث

المـسيح لـيجلس علـى     حلف بقسم لداود أنـه مـن ثمـرة صـلبه يقـيم              

  ...كرسيه

ــاني والعــشرين    وفــي األصــحاح الثالــث عــشر، فــي العــدد الث

ــا حاصــله    ــولس م ــول ب ــشرين، عــن ق ـــث والع ــسل  : والثال ــن ن ــه م   أن

  

                                                
.عيسى: أي ١



٦١

  

.. ١ مخلّصاً يسوع داود أقام اهللا إلسرائيل

وجاء في األصحاح األول من الرسالة إلـى روميـة، فـي العـدد          

ــاني  ــث[األول والثــ ــا ح]والثالــ ــله، مــ ــسيح  : اصــ ــسى المــ   أن عيــ

  ...صار من نسل داود

وجاء في األصحاح الثاني من الرسالة الثانيـة إلـى تيموثـاوس،       

  أُذكــر يـسوع المــسيح المقــام  : " فـي العــدد الثـامن، عــن قــول بـولس   

  ".من األموات من نسل داود 

   عــن ثالثــة ٢ هــذا، وقــد تقــدم فــي الكــذب الثــاني والعــشرين

كيـف  : ن المسيح أنكر كونه ابن داود وقـال       من أناجيلهم أنها تذكر أ    

  وذكرنــا لــك هنــا عــن أربعــة مــن كبــار أنبيــائهم        ! يكــون ابنــه؟ 

ــلهم، وخمــسة مــن كتــب وحــيهم، صــراحتها بــأن المــسيح           ورس

وأيـن يكــون  ! مـن هـو الكـاذب؟   : عيـسى هـو ابـن داود، فـانظر وقـل     

  !!وكم كذبة كبيرة صدرت؟!! الكذب في هذه المتناقضات؟

  

  

  

  

  

  

                                                
  .عيسى: أي ١
).م. (١٠٥راجع ص  ٢
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       )٢٥ (  

   المسيح الرد على مزعمة األناجيل أن   

يكذب على تالميذه   

  

  فــي األصــحاح الــسابع مــن إنجيــل يوحنّــا، مــن العــدد الثــاني  

  :إلى الحادي عشر، ما حاصله

إن المــسيح كــان فــي الجليــل، وكــان الوقــت قريبــاً مــن عيــد 

ــة     ــى اليهودي ــذهب إل ــه أن ي ــه إخوت ــال ل ــالّ، فق ــرى  ١ المظ ــي ي    لك

  اصـعدوا أنـتم إلـى هـذا العيـد،          : ميذه أعمالـه، فقـال لهـم المـسيح        تال

  أنــا لــست أصــعد بعــد إلــى هــذا العيــد، قــال لهــم هــذا ومكــث فــي   

  .الجليل، ولما كان إخوته قد صعدوا صعد هو أيضاً إلى العيد

  ال أصــعد بعــد إلــى : فكيــف يكــون الكــذب مــع قــول القائــل

  !!هذا العيد، ثم يصعد؟

  

  
  
  
  
  

                                                
.بالد بيت المقدس: أي ١
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       )٢٦ (  

  الرد على نسبة األناجيل الكذب إلى    

المسيح ويحيى    

  وفــي األصــحاح الحــادي عــشر مــن إنجيــل متّــى، فــي العــدد  

ــا المعـــمدان   ــي شــأن يوحنّ ــع عــشر، عــن المــسيح ف ــا هـــذا ١ الراب    م

  :نصـه

  ".وإن أردتم أن تقبلوا فهذا إيليا المزمع أن يأتي " 

 العـدد الحـادي     وفي األصحاح األول مـن إنجيـل يوحنـا، فـي          

ــه    ــالو ل ــا وق ــن يوحنّ ــود ســألوا م ــاء اليه ــشرين، أن رؤس ــا : " والع إيلي  

  ".لست أنا : أنت؟ فقال

إمـا نـسبة الكـذب إلـى المـسيح ـ       : وينتج من هذين اإلنجيلين

وإمـا نـسبة   ;  هـو إيليـا المزمـع أن يـأتي     ٢ إن يوحنّـا : وحاشاه ـ بقولـه  

  .ا إيليالست أن: الكذب إلى يحيى ـ وحاشاه ـ بقوله

ولنكتف بهذا المقدار من نسبة الكذب إلى األنبياء فـي العهـد         

  .الجديد ونتقل إلى العهد القديم

                                                
.يحيى بن زكريا: أي ١
.يحيى بن زكريا: أي ٢



٦٤

  

  
  
  

       )٢٧(  

     علي نسبة الكذب إلى اليشع النبي الرد

  

جاء في سفر الملوك الثاني، في األصـحاح الثـامن، فـي العـدد      

  :السابع إلى آخر العاشر ما حاصله

 كان مريضاً فأمر حزائيـل أن يـسأل مـن           ١ آرامإن بنهدد ملك    

  : ونـــصّ العـــدد العاشـــر هكـــذا.. اليـــشع النبـــي عـــن شـــفائه فـــسأله

  اذهــب وقــل لــه شــفاء تــشفى، وقــد أرانــي اهللا أنــه : فقــال لــه أليــشع" 

  ".موتاً يموت 

  فنسبت كتبهم إلـى أليـشع النبـي أنـه كـذب علـى خـالف مـا                  

  !أخبره اهللا به

                                                
.مملكة دمشق: أي ١



٦٥

  

       )٢٨ (  

   على نسبة الكذب إلى يعقوب الرد   

على أبيه إسحاق   

  وجاء فـي التـوراة الرائجـة، فـي اإلصـحاح الـسابع والعـشرين               

  ]:ما حاصله[من سفر التكوين 

أخـرج  : إن إسحاق لما شـاخ وذهـب بـصره قـال البنـه عيـسو              

  وتــصيد صــيداً، واصــنع لــي أطعمــة كمــا أحــب لكــي آكــل، حتــى  

  .الصيدفذهب عيسو إلى ; تباركك نفسي 

وكانت رفقـة أم عيـسو ويعقـوب سـمعت كـالم إسـحاق مـع                

  عيــسو، وكانــت تحــب يعقــوب، فــأرادت أن تــسرق ليعقــوب بركــة  

ــوب    ــت ليعق ــحاق، فقال ــن إس ــن     : اهللا م ــنم جــديين م ــن الغ ــذ م   خ

فقـال  ; المعزى فاصنعهما أطعمة ألبيـك كمـا يحـب، لكـي يباركـك              

  !كيف ينخدع أبي وعيسو رجل أشعر وأنا أملس؟: يعقوب

فأخذت رفقة ثياب عيـسو وألبـستها ليعقـوب، وألبـست يديـه             

  ومالســة عنقــه مــن جلــود الجــديين، وأعطتــه األطعمــة، فــدخل        

  قـــد فعلـــت كمـــا ! أنـــا عيـــسو، بكـــرك: يعقـــوب إلـــى أبيـــه وقـــال

  !كُل من صيدي! كلّمتني

ــال     ــحاق، فقــ ــسه إســ ــحاق، وجــ ــوب إلســ ــدم يعقــ   : فتقــ

  هل : قال لهو! الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو

  



٦٦

  

  !أنا هو: فقال يعقوب! أنت ابني عيسو؟

  فقــدم لــه الطعــام فأكــل، وأحــضر لــه خمــراً فــشرب، وباركــه 

  .ببركة اهللا، وأعطاه الرئاسة والسيادة

  !! كـم كذبـة تـدوي فـي هـذا الكـالم بالخديعـة والغـشّ         : فقل

ويــا للعجــب أن بركــة اهللا كيــف تؤخــذ مــن نبــي اهللا بهــذا الكــذب   

  أخذها بذلك مـن يكـون بهـذه البركـة نبـي اهللا وإسـرائيل               ي! والخداع

  !!اهللا، عجباً عجباً للرشد والعقول
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        )٢٩ (  

"أرميا"الكشف عن الكفر في كتاب   

  

ــة الكبـــرى، والخرافـــة الـــشنعاء،       ــالوا واســـمعوا الداهيـ   تعـ

ه مـن كتـب   الـذي يعدونـ  " إرميا  " والكفر العظيم، وانظروا في كتاب      

الوحي إلى األنبياء الكبار، فقد جاء في األصـحاح الرابـع، فـي العـدد               

  :العاشر، ما نصّه

ــت"  ــت   : فقلـ ــداعاً خادعـ ــك خـ ــاً إنّـ ــيدي اهللا، حقّـ ــا سـ   أه يـ

ــائال   ــليم ق ــشعب وأورش ــذا ال ــالم  : ه ــون س ــسيف   ; يك ــغ ال ــد بل   وق

  .انتهى" النفس 

ــل     ــد، وق ــه رش ــن ل ــا م ــدهش ي ــب وان ــون  : فأعج ــف يك   كي

  !!الكفر؟



٦٨

  

  

)٣٠ (  

   الكشف عن كذب التوراة بنسبة الكذب إلى اهللا    

  تعالى على آدم   

ــه جــاء فــي ســفر التكــوين مــن       وأدهــى وأشــنع مــن ذلــك أن

التوراة، في ابتـداء كتـب وحـيهم، فـي األصـحاح الثـاني، فـي العـدد                  

  :السادس عشر والسابع عشر، ما هذا نصّه

ـــة"  ــائال١ وأوصــى اهللا اآلله ــ:  آدم ق ــن جمي ــة م ــجر الجن   ع ش

  تأكــل أكــال، وأمــا شــجرة معرفــة الحــسن والقبــيح فــال تأكــل منهــا، 

  .انتهى" ألنك يوم تأكل منها موتاً وتموت 

  ثم جاء فـي االصـحاح الثالـث، مـن أولـه إلـى العـدد الثـامن،                  

  :ما حاصله

ــة  ــي   (إن الحي ــا، ف ــا يوحنّ   وفــي األصــحاح العــشرين مــن رؤي

ــة    ــة القديمـ ــاني، أن الحيـ ــدد الثـ ــيس   العـ ــسمى إبلـ ــذي يـ ــو الـ   هـ

  : فهـذه الحيـة أو ابلـيس جـاءت فقالـت لحـواء امـرأة آدم               ) والشيطان

  !ال تأكال من كل شجر الجنّة؟: أحقّاً قال اهللا

  من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة : فقالت حـواء

                                                
ويـا  " اإللـه : "ويترجمونـه تمويهـاً   " اآللهـة : "معنـاه " ألهـيم "برانـي   في األصل الع   ١

!!للعجب
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.ال تأكال منه وال تمساه لئال تموتا: التي في وسط الجنة فقال اهللا

ال تموتان، بل اهللا عالم بأنـه يـوم تـأكالن           :  لحواء فقالت الحية 

  !منه تنفتح أعينكما، وتكونان كاهللا عارفين للحسن والقبيح

ــة     ــا بمعرف ــشجرة فانفتحــت أعينهم ــن ال فأكــل آدم وحــواء م

  .الحسن والقبيح، وعلما أنّهما عريانان

  :وفي العدد الثاني والعشرين من هذا األصحاح ما نصّه

هو ذا آدم صار كواحد منّا، عارفاً للحسن        :  ١ ةوقال اهللا اآلله  " 

والقبيح، واآلن يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيـا            

 مـن الجنـة وأقـام علـى شـجرة الحيـاة          ٢ إلى األبد، فأخرجه اهللا اآللهة    

  .انتهى" حراسة ومحافظة 

إن الـشيطان أو الحيـة قـد        : فانظر إلى هذه التـوراة التـي تقـول        

  نصحت في قولهـا، ووقـع األمـر علـى مـا قلـت، فلـم يمـت               صدقت و 

ــيح،        ــسن والقب ــة الح ــاز بمعرف ــل ف ــشجرة، ب ــن ال ــه م ــوم أكل   آدم ي

: " وصار كاهللا وكواحد من اآللهة، وظهـر مـن ذلـك أن قـول اهللا آلدم        

  لــم يكــن صــدقاً، بــل كــان  " يــوم تأكــل مــن الــشجرة موتــاً تمــوت  

  

                                                
  " اإلله: "ويترجمونه تمويهاً" اآللهة: "معناه" ألهيم"في األصل العبراني  ١

  !!ويا للعجب
  " اإلله: "ويترجمونه تمويهاً" اآللهة: "معناه" ألهيم"في األصل العبراني  ٢

!!ويا للعجب
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  اآللهـة، الـذين مـنهم      خديعة ومحاذرة لـئالّ يكـون آدم كواحـد مـن            

!!اهللا

ــي     ــم أن ــك تعل ــك اللهــم مــن ذكــر هــذه الكلمــات، فإن   غفران

  .أردت بها تنبيه البعض من عبادك من رقدة الضالل
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               )٣١ (  

  ى مزعمة العهد القديم أن اهللا جل الرد عل 

وتقدس شأنه يعلّم بالكذب     

يم أن اهللا جل وتقدس شـأنه يعلّـم         وأيضاً تكرر في العهد القد    

  .بالكذب ليكون وسيلة لما يريده

ــاني       ــحاح الث ــي األص ــوك األول، ف ــفر المل ــي س ــاء ف ــد ج فق

ــى الثالــث والعــشرين    ــع عــشر إل   وفــي ; والعــشرين، مــن العــدد الراب

  ســفر األيــام الثــاني، فــي األصــحاح الثــامن عــشر، مــن العــدد الثالــث  

  :لهعشر إلى الثاني والعشرين ما حاص

إن ميخا بن يملة نبي اهللا، أرسـل إليـه يهوشـافاط ملـك يهـوذا                

وأخاب ملك إسرائيل لكي يسأاله عما يقـول اهللا فـي حربهمـا لملـك              

  دمشق؟ وأنهما هل يغلبانه كما قال أنبياء أخاب؟

  حــي هــو اهللا، إن كــل مــا يقولــه لــي اهللا  : فحلــف ميخــا وقــال

  .به أتكلّـم

   هل نصعد للقتال؟يا ميخا،: فسأله الملك قائال

  اصــعد وافلــح، فيــدفع اهللا بــالد األعـــداء     : فقــال ميخــا لــه  

  .ليدك

  اسمع إذن كالم اهللا، قد : فقال ميخا; فتحقـق منه الملك 
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رأيت اهللا جالساً على كرسيه، وكـل جنـد الـسماء وقـوف عـن يمينـه         

ــال اهللا  ــساره، فق ــرب    : وي ــى الح ــصعد إل ــي ي ــاب لك ــوي أخ ــن يغ   م

ــسقط  ــال   فاختلفــت; وي ــي المــشورة، فقــال هــذا هكــذا، وق    اآلراء ف

ــال   ــروح ووقــف أمــام اهللا وق ــم خــرج ال ــه : ذاك هكــذا، ث ــا أغوي   ; أن

  أخــرج وأكـــون روح كـــذب فــي أفــواه : بمــاذا؟ فقــال: فقــال لــه اهللا

  أنـــت تغويـــه وتقـــدر، فـــاخرج وافعـــل : فقـــال اهللا; جميـــع أنبيائـــه 

  .انتهى! هكذا

: مـر كـذب فـي قولـه       ويحصل مـن هـذا أن ميخـا فـي أول األ           

  علـــى خـــالف مـــا رآه مـــن مجلـــس اهللا " اصـــعد وافلـــح وتفـــتح "

  !للمشورة

  ولكــن تعــال ! دع ميخــا، فــإن كذبــه يهــون بالنــسبة لمــا بعــده 

وانظر في حكايـة مجلـس اهللا ومـا حاصـله، واسـتغفر اهللا أن اهللا عقـد                  

مجلس المشورة العام ألجل االهتداء إلى الحيلـة فـي إغـواء أخـاب،              

ل المجلـس لـم يهتـدوا للحيلـة حتـى جـاء الـروح وتعهـد         ولكـن أهـ  

ــرأي       ــذا الـ ــسن اهللا هـ ــاء، فاستحـ ــسان األنبيـ ــذب بلـ ــه بالكـ   بإغوائـ

ــاء   ــه ! ورضــي بهــذه الكرامــة لقدســه وقدرتــه، وللــروح ولألنبي ووج  

  !الروح إلى هذه الوظيفة، فعمل الروح ونجح في إغوائه

ــش    ــذه الم ــدة له ــل الفائ ــي أراد أن يبط ـــا النب ــن ميخ   ورة، ولك

ــه     ــي مأموريت ــروح ف ــسري وإرســال ال   حيــث شــهر هــذا المجلــس ال

  المقــصود  ومــع ذلــك فقــد نجــح الــروح، وحــصل مــا هــو  ; الخفيــة 

  



٧٣

  

  !من مجلس المشورة

  .تعالى اهللا عما يقولون علواً كبيراً
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       )٣٢  (  

  شف عن مزعمة التوراة بنسبة الكذب الك 

إلى موسى وهارون  

  جــاء فــي ســفر الخــروج مــن التــوراة، فــي األصــحاح الثالــث، 

  :من العدد الثالث إلى آخر السابع عشر ما حاصله

إن اهللا كلّم موسى في جبل حوريب حينما كان موسى يرعـى          

ــه  ــة بنــي إســرائيل فنزلــت  : الغــنم وحــده، فقــال اهللا ل ــد رأيــت مذلّ   ق

   ألنقــذهم مــن أيــدي المــصريين، وأصــعدهم مــن تلــك األرض إلــى 

ــانيين     ــان الكنع ــى مك ــسال، إل ــاً وع ــيض لبن ــدة وواســعة تف أرض جي

ــيين، وأعطــى    ــويين واليبوس ــرزّيين والح ــوريين والف ــين واألم والحثي

موسى عالمة على أنـه أرسـله، وهـو أنـه حينمـا يخرجـون مـن مـصر                   

  .يعبدون اهللا على جبل حوريب الذي هو جزء من جبل سينا

ا قـسناها إلـى منـازل بنـي         وال يخفى أن األمكنة المـذكورة إذ      

ــيهم يبعــد      إســرائيل فــي رعمــسيس مــن أرض مــصر، فــإن أقربهــا إل

عنهم نحو طريق سبعة أيام أو ثمانية بالـسير الحثيـث، سـيما إذا كـان                 

وإن المـسافة إلـى     ; السائرون مشاة مع عيـاالتهم وأطفـالهم وغـنمهم          

رافهـا  وإلـى أط  ; أواسط األمكنة المذكورة تبلغ طريق اثني عشر يوماً         

  !تبلغ طريق خمسة عشر يوماً

  وأيضاً أن حوريـب يبعـد عن منازل بـني إسـرائيل فـي مصـر 
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إن بنـي إسـرائيل قطعـوه    : بطريق ثمانية أيام أو أكثـر، والتـوراة تقـول        

  بثالثــة عــشر منــزال فــي أكثــر مــن شــهرين، كمــا يعــرف ذلــك مــن   

  ن مــن األصــحاح التاســع عــشر مــن ســفر الخــروج، والثالــث والثالثــي

  .سفر العدد

فــإذا عرفــت أن وعــد اهللا لموســى هــو إخــراجهم إلــى أرض  

فلسـطين وشـرقي األردن، وعرفـت المسـافات التي ذكرنـاهـا، فاعـلم 

أن التـوراة تذكر أيـضـاً فـي األصحــاح الثــالث، فـي العــدد الثـامن                 

ــا       ــى م ــال لموس ــره، أن اهللا ق ــدم ذك ــالم المتق ــر الك ــى أث ــشر، عل   ع

ــصّه ــ: " ن ــكف ــي إســرائيل  ١ إذا ســمعوا لقول ــت وشــيوخ بن    تــدخل أن

  إلــه العبــرانيين التقانــا، فــاآلن نمــضي : إلــى ملــك مــصر وتقولــون لــه

  ".طريق ثالثة أيام ونذبح هللا إلهنا 

وإذا عرفــت أن اهللا قــد كلّــم هــذا الكــالم موســى وحــده فــي  

تـدخل  : " حوريب ولم يلق شيوخ بني إسرائيل فكيف يقول لموسـى     

ــيو  ــت وش ــه     أن ــون ل ــصر وتقول ــك م ــى مل ــرائيل إل ــي إس ــه : خ بن   إل

  !متى التقى اهللا شيوخ بني إسرائيل؟".. العبرانيين التقانا 

وإذا عرفت أن وعـد اهللا لموسـى هـو إدخـال العبـارانيين إلـى                

أرض فلسطين، وعرفت المسافات المذكورة، فكيف يأمر اهللا موسى         

  !؟"ق ثـالثة أيـام نمضـي طـري: " وبني إسرائيل أن يكذبوا ويقولوا

  

                                                
.يعني بني إسرائيل ١
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  مـــع أن التــوراة ذكــرت فــي األصــحاح الثالــث والثالثــين مــن ســفر  

  العدد، فـي العـدد الثـامن، أن مـا بـين معبـر بنـي إسـرائيل مـن البحـر                      

ــين  ــه ال يزيــد علــى   " مــارة"وب ــام، وال يخفــى أن ــة أي   هــو طريــق ثالث

العشرين فرسـخاً، فـأين يكـون طريـق الثالثـة أيـام، فيمـا يزيـد علـى                  

  الثمانين فرسخاً، إلى أن يبلـغ فـي أرض فلـسطين وعبـر األردن نحـو                 

!!فيا للعجب! مائة وخمسين فرسخاً؟

إن اهللا افتـتح إرسـاله إلـى موسـى       : أفليست هذه التـوراة تقـول     

  !بالتعليم بالكذب الصريح مرتين؟

وتقول التوراة في األصحاح الخامس مـن سـفر الخـروج، فـي       

  إن إلــه العبــرانيين : رون قــاال لفرعــونإن موســى وهــا: العــدد الثالــث

ــا      التقانــا، فنــذهب طريــق ثالثــة أيــام فــي البريــة، ونــذبح للــرب إلهن

  ".لئالّ يصيبنا بالوباء أو بالسيف 

ــوراة  ــول الت ــق   : فتق ــذب بطري ــالتعليم بالك ــل ب ــى عم   إن موس

  ; لــئالّ يــصيبنا بالوبــاء أو بالــسيف : الثالثــة أيــام وزاد مــن عنــده قولــه

ارون، مـع أن اهللا لـم يلتقـه حينمـا أمـر موسـى بالـذهاب إلـى          وكذا ه 

  !!فرعون
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  )ملحق من بعض ما تركناه (     

  

  ، فــي ذكــر إبــراهيم ١٢ فــي صــحيفة ١ قــال عبــد اهللا الهاشــمي

ــسالم  ــه ال ــي علي ــسلماً    : " النب ــاً م ــان حنيف ــه ك ــراهيم، فإن ــا إب ــة أبين   ملّ

ما كَـان   {: ة آل عمران قول اهللا تعالى في سور٦وذكر في صحيفة    " 

               ِمـن ـا كَـانمِلماً وـسِنيفاً مح كَان لَِكناً واِنيال نَصْراً ووِديهي اِهيمرإب

شِْرِكين٢}  الم .  

إن إبـراهيم إنمـا كـان نـازال        : ٣٠فقال عبـد المـسيح، صـحيفة        

  .بحران مع آبائه تسعين سنة، لم يعبد إالّ الصنم المسمى بالعزّى

فكان إبراهـيم يعبد الصنم حنيفـاً مـع آبائـه وأجـداده      :  قـال ثم

  وأهـل بلده، كما أقررت به أنت أيها الحنيف وشـهدت به، إلى أن 

  

                                                
هو عبد اهللا بن إسماعيل الهاشمي، مـن أعـالم القـرن الرابـع الهجـري، أرسـل           ١

رسالة إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى اإلسالم، طبعت فـي               

ــنة   ــدن س ــصر  ١٨٨٥لن ــي م ــل   ١٩١٠م، وف ــة الني ــي مطبع ــرى ف ــرات أخ م، وم

  .اإلنگليزية

).م. (٢/١٨٨٩ف إليان سركيس ـ  انظر معجم المطبوعات العربية والمعربة ـ ليوس   
  ).م. (٦٧: ٣سورة آل عمران  ٢
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.تجلّى اهللا له

ألنّا نجد الحنيفيـة فـي كتـب اهللا المنزلـة اسـماً لعبـادة               : ثم قال 

  .األصنام

  فليـت شـعري مـن أيـن ينـسب عبـادة األصـنام إلبـراهيم ولـم          

  ! لهذا ذكر في توراته وال كتب وحيه؟يجئ

ــه ــا قول ــه   : " وأم ــع آبائ ــازال بحــران م ــراهيم إنمــا كــان ن   إن إب

ــالعزّى       ــسمى ب ــصنم الم ــد إالّ ال ــم يعب ــنة، ل ــسعين س ــد  ".. ت ــه ق   فإن

  :اشتمل على أكاذيب عديدة

إن تــوراتهم تكــذّب قولــه هــذا، فإنهــا تــذكر فــي أواخــر ] ١[

وين أن إبراهيم كان سـاكناً فـي        األصحاح الحادي عشر من سفر التك     

 وبقـي فيهـا إلـى أن    ١ أرض ميالده، أور الكلدانيين فيما بـين النهـرين   

  تزوج وهو أخوه األصغر منـه هـاران، وولـد لهـاران ولـده لـوط، ثـم                  

ــى      ــأتى إل ــان ف ــى أرض كنع ــذهبوا إل ــدانيين لي ــن أور الكل ــرج م   خ

  !فأين نزوله تسعين سنة مع آبائه في حاران؟.. حاران

  أيـضاً فــي األصــحاح الثــاني عــشر مــن التكــوين، فــي العــدد  و

أن إبراهيم لما خرج من حاران وأتى إلـى أرض كنعـان كـان              : الرابع

  فـــأين تكـــون التـــسعين ســـنة فـــي .. عمـــره خمـــساً وســـبعين ســـنة

  !حاران؟

                                                
دجلة والفرات، والمظنون أنه يكون فـي مثـل نـواحي ذي قـار              : أي ١

  ".المگير"
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أن إبراهيم لم يسكن فـي      : وبمقتضى داللة التوراة وتواريخهم   

 المعلّقـة علـى تـوارتهم تـذكر أن          وتواريخهم; حاران إالّ سنين قليلة     

ــنة           ــان س ــدانيين ـ ك ــالده ـ أرض الكل ــن ب ــه م ــل ١٩٢٣خروج    قب

ــنة      ــان س ــاران ك ــن ح ــه م ــسيح، وخروج ــل المــسيح،  ١٩٢١الم    قب

!فأين التسعون سنة؟.. فيكون مكثه في حاران سنتين

  .إن إبراهيم لم يكن له آباء وأجداد في حاران] ٢[

تـرف ولـم يـشهد بـأن إبـراهيم          إن عبد اهللا الهاشمي لم يع     ] ٣[

كان عابد وثن، وإنما ذكر من القرآن الكريم أنـه كـان حنيفـاً مـسلماً      

  !وما كان من المشركين، فما هذه األكاذيب المتتابعة؟

ــد    ــه كتـــاب العهـ ــد المـــسيح عـــن مقدسـ   وأيـــضاً، أيـــن عبـ

الجديد؟ فإنه يذكر في أعمال الرسل، في األصحاح السابع، في العدد 

ــاني ــا     أن: الثـ ــرين قبلمـ ــين النهـ ــا بـ ــو فيمـ ــراهيم وهـ ــر إلبـ    اهللا ظهـ

سكن في حاران، وأمـره بـالخروج إلـى األرض التـي يريـه اهللا إياهـا                 

  .وهي أرض كنعان، فخرج بأمر اهللا ووحيه

  .. فـإبراهيم دخـل حــاران وسـكن فيهـا وهــو نبـي مـوحى إليــه      

  !فأين تكون عبادته لألصنام في حاران؟

 ودينــاً، ولكــن مــا ذنــب هــب أن فــي الكــذب للكــاذب شــرفاً

إبراهيم مع عبد المسيح ـ الشخـصي أو النـوعي ـ حتـى يرمـي قُدسـه        

  !بعبادة األصنام، ويكذب عليه بهتاناً وزوراً؟

  



٨٠

  

ــة فــي  : ومــن الظرائــف قــول عبــد المــسيح  ــا نجــد الحنيفي   ألنّ

  "!كتب اهللا المنزلة اسماً لعبادة األصنام 

  سيح وأصـحابه   هـذا الكتـب التـي يـزعم عبـد المـ           ! وياللعجب

ــضته       ــا رف ــضاً م ــا أي ــضموا إليه ــدينا، ولي ــين أي ــن اهللا ب ــة م ــا منزل   أنه

  المجامع، وما رفضه البروتستنت من كتبهم، ويرونـا أيـن يوجـد فيهـا           

  !أن الحنيفية اسم لعبادة األصنام؟

! أفال يعلمون أن في المـسلمين مـن قـرأ كتـبهم حرفـاً حرفـاً؟               

  !!ولكن ماذا نقول؟

هاال تنتهي األنفسما لم يكن منها لها زاجر             عن غي  
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أيها القارئ، ما هو حالك في الدهـشة واألسـف عـن الـصدق              

  !!واألمانة والشرف واالستقامة والدين؟

هب أن النـاس يتـسامحون فـي الكـذب فـي األمـور الدنيويـة                

ومعامالت المعيشة، ولكن الدايانـة المطلـوب بهـا الهـدى والـصالح             

االستقامة كيف يبنى أمرهـا علـى الكـذب الـصريح المتسلـسل مـن        و

ــوحي       ــى ال ــسوبة إل ــب المن ــن الكت ــدين، وم ــى ال ــدعوة إل ــال ال   رج

  !اإللهي؟

  ! وأين الدين والتقوى؟! فأين الشرف واألمانة والصالح؟

  !وما هذه الجرأة على قدس الرسل واألنبياء والصالحين؟

  !! وقدسه؟وما هذه الجرأة القبيحة على جالل اهللا

وياللعجب المدهش من أناس يـدعوننا بمثـل مـا ذكرنـاه مـن              

الكذب، إلى مثـل مـا ذكرنـاه مـن الكـذب والجـرأة علـى جـالل اهللا               

  !ويا لألسف!! وقدسه

ــا     ــزّة عم ــك رب الع ــل، وســبحان رب ــم الوكي ــسبنا اهللا ونع وح

  .يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد هللا رب العالمين

  

  ١٣٤٥سنة 
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