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أهدي هذا الكتاب المتواضع الى استاذي الفـاضل الدكتور عاطف عثمان 
  حلبية رحمه اهللا تعالى رحمة االبرار 

   تعلمت على يديه الكثيروالكثير كاللغة العبرية والمخطوطات الكتابية فقد
ويكفي ان اتذكر كلماته الرنانه في مجال دراسة الكتاب المقدس في 

  المحاضرة االولى لغة عبري
حين نكتب عن الباطل اليجب ان نفعل اال شيئا واحدا وهو ان  ((:حيث يقول

ناس بفطرتهم التي فطرهم اهللا عليها ننقـل للناس الباطل كما هو عند اهله وال
 سيعرفون حتما انه باطل

 لماذا ؟
اليوجد شخص عاقـل يضيع جزء من عمره الذي اليوهب له اال مرة واحدة ليفعل  -١

شيئا دونما ان يعرف فـائدة ذلك الشيء وهل يستحق ان يضيع جزء من عمره 
فيه ، لذلك في هذه المقدمة نوضح لالخوة فـائدة ان يضيعوا جزء من عمرهم في 

 تعلم النقد النصي
انا رجل مسلم عن علم انا (قه السيرة قـال الشيخ محمد الغزالي في كتابه ف -٢

 ) انا مسلملماذا اعرف 
اكبر (ان من لوازم العدالة واالخالق في الحياة كما قـال ايمانويل كونت - ٣

 االيمان بثالثة اشياء ) فـالسفة العصر الحديث
  ان اهللا موجود-أ

 بشرية خالدة التموت  ان النفس ال-ب
   ان هناك يوم للحساب-ت
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 بدون هذه الثالثة لن يوجد في العالم اخالق وال قيم وال مثل عليا  -٤
والن اهللا موجود كما يتفق جميع العقـالء من البشر فـان العقـالء ايضا اتفقوا -٥

 علي ضرورة وجود الرسل والكتب السماوية
مكن ان يعرف الناس واجباتهم نحو اهللا اذ انه بغير الكتب السماوية كيف ي -٦

ونحو انفسهم ؟ يجب ان يخبر اهللا البشر بذلك من خالل الكتب السماوية المنزلة 
 علي الرسل

االن عرفنا جميعا ان محور االيمان هو الكتب السماوية ، والذين يدعون ان  -٧
 كتبهم سماوية كثيرون فكيف نعرف مصداقية الكتب وانها فعال سماوية ؟

 يتطلب ذلك عدة امور يجب ان تتصف بها تلك الكتب -٨
حفظ نصوص الكتاب من الضياع ، بمعني وجود نص اصلي متفق عليه  -أ

 للكتاب
عدم التضارب الكمي للكتاب ، بمعني انه اليمكن لكتاب سماوي ان  -ب

 يكون عدد اسفـاره مختلف عليها بين اتباعه 
عدم التضارب الكيفي للكتاب ، بمعني ان تكون نصوصه متجانسة مع  -ت

  العقـل البشري وليست مستحيلة وال تناقض بعضها بعضا
  يا دكتور عاطف اهللا عنا وعن االسالم خير الجزاء فجزاك
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أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل األخوة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل األخوة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل األخوة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل األخوة 
ء الدعوية الذين ء الدعوية الذين ء الدعوية الذين ء الدعوية الذين في منتديات كلمة سوافي منتديات كلمة سوافي منتديات كلمة سوافي منتديات كلمة سوا

تعلمت منهم الكثير وأخص بذلك ادارة تعلمت منهم الكثير وأخص بذلك ادارة تعلمت منهم الكثير وأخص بذلك ادارة تعلمت منهم الكثير وأخص بذلك ادارة 
        المنتدى فجزاهم اهللا خيراالمنتدى فجزاهم اهللا خيراالمنتدى فجزاهم اهللا خيراالمنتدى فجزاهم اهللا خيرا
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َفويـل للذين يكتبون الكتـاب بأيديهم ثم يقولون ((قال تعالى َ َُ ُْ ََ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِِ َ َ ُ ْ  ٌ َ
ُهذا من عند الله ليشتروا به ثمنـا قـليال فويـل له َ ََ ٌ ْ َََ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َْ َْ ِ ُ  ْم مما كتبت ْ َََ  ِ ْ

َأيديهم وويـل لهم مما يكسبون ُ َ ْ ِْ ْ  ِ ِ ِْ ُ َْ ٌ َ َ    البقرة)) )٧٩(�َ
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أوجـه نـداء مـن خـالل هـذا الكتـاب الـى كـل المـسيحيين علـى           
وجــه هــذه االرض  وأقــول لهــم أننــي مــن خــالل هــذا الكتــاب ال   
ــه لهــم أو االنتقــاص مــن معتقــدهم ولكــن البحــث      أقــصد االهان

  .والنقد مكفول في حدود األدب لكل انسان 
كما اوجه نـداء مـن القلـب الـى كـل مـسيحي  يـضيع عمـره فـي                    

ــي علــ   ــاد مبن ــة    اعتق ــة واالدبي ــؤه االخطــاء العلمي ــاب تمل ى كت
واالخالقية تملؤه كلمات تنتقص من اهللا وتنتقص مـن االنبيـاء            

فمن المؤسف   تملؤه التناقضات والمبهمات وااليباحيات وغيرها ،     
ان يضيع االنسان جل عمـره فـي معتقـد يظهـر بطالنـه وانحرافـه                

 يـصر   ظهورا واضحا يراه القاصي قبل الداني ثـم بعـد هـذا كلـه             
بل ويتشدد ويتطرف في الدفاع عنه  والموت في سبيله  اي عبث     
هذا واي عقول هذه التي  تموت من اجل سـراب ووهـم  ومـن أجـل                   

  الشيء
  وتذكروا ماجاء في انجيل يوحنا  

  و تعرفون الحق و الحق يحرركم ٣٢: ٨

   اللهم بلغت فاللهم فاشهد
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الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 
  :وصحبه أجمعين أما بعد

كتاب رحلة في صفحات الكتاب المقدس هو تجميع لقصاصات من هنا 
وهناك وقراءات في طيات هذا الكتاب الذي يعتبره أصحابه أقدس 

  .األقداس وكالم الرب العظيم 
اضيع شتى منها ما أستنتجته أنا في كتابي هذا جمعت مختارات من مو

فهي )إعداد(ومنه ما أستنتجه غيري ، ولهذا آثرت أنا أكتب كلمة  
فانا لم آتي بجديد من عندي فماهو ) تأليف(أفضل وأكمل من قول 

  .مكتوب هنا له مئات السنين تتداوله أجيال النصارى وغيرهم 
ى مر وعمليات نقد كتاب النصارى قد كتب فيه الكثير الكثير عل

السنين ولكن لالسف الحياة لمن تنادي والتعصب قد أعمى القلوب قبل 
  .االبصار 

وأحب ان انوه هنا ان بعض المواضيع قد تتكرر في اكثر من موضوع أو 
  .باب  بسبب عالقتها بذاك الموضوع او الباب 

أخيرا اسال اهللا العلي القدير أن ينفع بهذا الكتاب ويهدي به كل ضال 
  لما نافع ينفعني في دنياني وبعد مماتي وان يكون ع

  والتنسونا من صالح دعائكم في ظلمة الليل 
  هـجرية١٤٣٥كتبه أبوحسين االشبيلي المعافري  جماد الثاني 

  ميالدية٢٠١٤الموافق أبريل 
  للتواصل تجدوننا في منتديات كلمة سواء الدعوية 
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  ماهو الكتاب  المقدس ؟؟؟
 كما يقول االنبا بيشوي في سلسلة هو أساس الديانة المسيحية

  ٥محاضرات تبسيط االيمان ص 

  
  

ــة المــسيحية والــذي تعتمــد      اذن فالكتــاب المقــدس هــو كتــاب الديان
  .عليه تماما بكل تصوراتها وفروعها الدينية

  :ينقسم إلى قسمينمقدس والكتاب ال
  . سفرا٤٦ًوبه : العهد القديم - ١
  . سفرا٢٧ًوبه : العهد الجديد - ٢

" كلمـة اهللا المقدسـة      " أو  " الكتـاب المقـدس     " ويطلقون عليـه عبـارة      
 .ألنهم يؤمنون أنها كلها من مصدر واحد وهو اهللا عز وجل

 هـو  والجديـد  القـديم  العهد من وكل. عقد أو وثيقة تعنى عهد وكلمة
 الــذين اليهـود،  اهللا بـه  خـص  قـد  القــديم العهـد .  والنـاس  اهللا بـين  عهـد 

 لغة ألنها العبرية باللغة القديم العهد كُتب وقد. له كشعب اختارهم
 بدايـة  منـذ  بالبـشر  اهللا عالقـة  قـصة  لنـا  يـروى  القـديم  والعهـد . اليهود

ــة ــى الخليق ــأتى حت ــص ي ــوم المخل ــذى المزع ــيعقد ال ــدا س ــدا عه . جدي
 مـع  عقـدا  اهللا يعقد وفيه العقد، هذا قصة يروى الجديد فالعهد لذلك

 كمخلـص ) مـريم  بـن  عيـسى  (المـسيح  يـسوع  يقبلـون  الـذين  البـشر  كل
  .لهم
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 كتبـت  وقـد  وأقوالـه  وأعمالـه  المسيح يسوع قصة يروى الجديد والعهد 
  .اليونانية باللغة اسفارة معظم

 بكتابـة  شخص ٤٠ لحوالي أوحىيزعم اصحاب هذا الكتاب ان اهللا قد        
 كـل  ان المـسيحية  مؤسـس  بولس يذكر حيث المقدس، الكتاب أسفار

 والتأديـب  للتقـويم  والتـوبيخ  للتعليم ونافع اهللا من به موحى هو الكتاب
" صـالح  عمـل  لكل متأهبا كامال اهللا انسان يكون لكي  البر في الذي

  ). ١٧-١٦: ٣ تيموثاوس الى الثانية الرسالة(
 المـسيح  بعـد  وآخرهـا  عـام  ١٥٠٠ بحوالى المسيح قبل كُتب األسفار وأول

 وسوف ؟ عام ١٦٠٠ كتابته استمرت الكتاب هذا ان اي.عام ١٠٠ بحوالى
 الرحلـة  اول فـي   ومخطوطاتـه  وكاتبيـه  المقـدس  الكتـاب  سـند  نتناول

  .الكتاب لهذا
 العمـال  نجـد  الـسمك،  وصـيادى  الملـوك  نجد األسفار كتبة ضمن ومن

 الفالح نجد الدين، ورجل المحارب نجد السياسة، فى يعمل ومن البسطاء
   ... !!!الهوية مجهولي والشاعروتجد

ــب تنقـــسم ــديم العهـــدين كتـ ــد القـ ــى والجديـ ــسمونها أو فـــصول إلـ  مايـ
 يزعمــون فالنــصارى) فقــرات(آيــات إلــى تقــسم واإلصــحاحات" إصــحاحات"

  .الحقا نوضحها وسوف ايات بانها االنجيل في المبعثرة الفقرات بأن

ــى ــذا عل ــشكل ه ــسفر:     ال ــم ___ ال ــحاح رق ــصل (اإلص ــم___ ) الف  رق
  )اآلية( الفقرة
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  :أسفار العهد القديم
  :صنف أسفار العهد القديم ضمن خمس مجموعاتت

  :كتب الشريعة" أسفار موسى"التوراة : المجموعة األولى
 أيـضا  تـسمى  وهـى  يزعمـون  كمـا  � موسـى   كتبهـا  التـى  الكتـب  وهى

  :هي الكتب وهذه ،"الخمس موسى كتب " أو" التوراة"

 وامرأتـه  آدم األول واإلنـسان  الخليقـة  عن يتحدث وهو" التكوين سفر. "أ
  . إلبراهيم اهللا دعوة ثم الفيضان عن ثم ونسلهما حواء

 التــي مــصر مــن اليهــودى الــشعب خــروج قــصة يحكــي وهــو" الخــروج. "ب
 البحـر  وجعـل  اهللا سـاعدهم  وكيـف  المـصريين  مـن  فيهـا  مـستعبدا  كان
  . لهم ينشق

 الكهنـوت  عـن  هالمـسئول ) الجماعة (السبط هم والالويين" الالويين. "ج
 وأوصافها الذبيحة شروط عن الكثير به والكتاب اليهودي، المذبح فى

  . الذبيحة بتقديم الخاصة والطقوس

 اليهــودي الــشعب قبائــل مــن األعــداد عــن تقريــراً يعطــى وهــو" العــدد. "د
  . الموعد أرض دخولهم وقبل مصر من خرجوا الذين

 وضـعها  التي الوصايا من والكثير العشر الوصايا يشمل وهو" التثنية. "هـ
 قبـل  � موسـى  قالهـا  التـى  الـوداع  كلمـة  عـن  ثـم  اليهودي، للشعب اهللا

  . موسى موت بعد اليهودى الشعب بقيادة يشوع وتكليف رحيله

 البـشر  مـع  اهللا معـامالت  عـن  تقريـراً  تعطى � لموسى الخمسة والكتب
  سنة ٢٥٠٠ من يقرب ما مدى على

   سفراً ١٢ تشمل وهى: كتب التاريخ: المجموعة الثانية

 أرض دخــل وقــد موســى مــوت بعــد اليهــودى الــشعب قائــد هــو" يــشوع. "أ
  . األمور هذه عن يحكى يشوع وسفر شعبه، مع كنعان
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 كنعـان،  أرض تـستوطن  كانت التى الشعوب عن يحكى وهو" قضاة. "ب
 والـــشعب الـــشعوب هـــذه بـــين والمنازعـــات الحـــروب عـــن أيـــضا ويحكـــى
 مـدى  نـرى  ثـم  اهللا، عـن  يبتعـد  عندما الشعب هزيمة نرى وفيه اليهودي،

  . اهللا إلى ويتوب الشعب يعود عندما شعبه لحماية اهللا تدخل

 للملـك  جـدة  تعتبـر  وهـى " مـوآب  "شـعب  مـن  لفتاة قصة وهى" راعوث. "ج
  ". داود"

ــ .د  النبـــى عـــن أحـــداث نقـــرأ وفيهمــا " والثـــانى األول صـــموئيل ســـفر. "هـ
 تكـــوين فـــى هامـــا دورا ولعـــب وسياســـيا معلمـــا كـــان الـــذي" صـــموئيل"

  . إسرائيل مملكة

" والثـانى  األول األيـام  أخبـار  وسفر والثانى األول الملوك سفر. "ط.ح.ز.و
 اسـرائيل  مملكـة  الـى  انقـسمت  التـى  اليهوديـة  األمـة  تـاريخ  نتـابع  وفيها

 واألنـساب  المواليـد  سـجل  عـن  الكثيـر  نعـرف  كذلك يهوذا، ومملكة
  . اليهودية لألمة

 فيهـا  اسـتخدم  التـى  أورشـليم  مدينة بناء إعادة قصة وهى" عزرا. "ك.ي
 المدينـة  بنـاء  اعـادة  يقـودا  لكـى " نحميا"و الكاهن عزرا من كل الرب
 األســفار بجمــع عــزرا اهللا أمــر وقــد. بابــل ملــك خربهــا قــد كــان أن بعــد

  . منها نسخ وعمل المقدسة

 فنـاء  ليمنـع  اهللا اسـتخدمها  يهوديـة  فتـاه  عـن  حكايـة  وهـى " أستير "ص
  عصرها فى اليهود

  ):األسفار الشعرية ( كتب الحكمة : المجموعة الثالثة

  . شعرية بطريقة ومكتوبة واألمثال بالحكم مليئة كتبة وهى

  . وصبره � أيوب قصة يحكى والكتاب" أيوب. "أ
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 الـشعب  اسـتخدمها  وقـد  روحية، وأغانى صلوات كتاب وهو" المزامير. "ب
ــودى ــى اليه ــصلوات، ف ــا ال ــود ومعظمه ــه يع ــى كتابت ــا � داود للنب  كم

  . بهتانا نزعموي

  . نزعموي كما داود ابن النبي سليمان كتبها وقد" األمثال. "ج

  . نزعموي كما سليمان تعاليم ملخص وهى" الجامعة. "د

 الحـب  تـصف  جميلـة  شـعرية  أنـشودة  عـن  عبـارة  وهـو " األنـشاد  نشيد. "هـ
 وهـو  يقولون كما واإلنسان اهللا بين للحب رمز وهو والعروس العريس بين
   . القصوى للضرورة اال بقرأته والانصح لالسف وايباحي فاضح سفر

  :كتب األنبياء: المجموعة الرابعة
  :وهذه تقسم إلى قسمين

 الكبــار األنبيــاء كتــب وتــسمى: الكبــار األنبيــاء كتــب: القــسم األول
  . هاطول بسبب

  انـه  بابـل،ويزعمون  مملكـة  فيـه  تثبتـت  وقـت  فـى  عـاش  وقد" أشعياء. "أ
 عـذراء  مـن  بمـيالده  أشـعياء  تنبـأ  المـسيح  ميالد من سنة ٧٠٠ حوالى وقبل

  . األموات من قيامته ثم البشر عن نيابة وصلبه

 رجـوع  عن مسبقا وتنبأ بابل مملكة فى األسر عن كتب وقد" أرميا. "ب
  . سنة ٧٠ بعد وطنهم إلى اليهود

  "أرميا مراثي. "ج

ــال. "د ــى عــاش وقــد" حزقي ــن ف ــى األســر زم ــل مملكــة ف ــأ وقــد باب  تنب
  . األمور من بالعديد

 فــى هامــة مناصــب وترقــى األســر زمــن فــى أيــضا عــاش وهــو" دانيــال. "هـــ
  .بابل مملكة
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 وكاتبوهــا قــصيرة، أســفار وهــى: كتــب األنبيــاء الــصغار: القــسم الثــاني
 الدينيـة  باألمور اليهتمون الناس فيه كان عصر فى اهللا بكلمة تنبأوا

  .اهللا على ويتذمرون بل
 الثالثـة  أمـا  البـابلي،  األسر وقت فى كُتبت منها األولى التسعة والكتب
  . مباشرة وطنهم إلى اليهود عودة قبل فكُتبت األخيرة

  . لإلنسان اهللا محبة عن الشعب يعظ كان وهو" هوشع. "أ

  . المؤمنين على القدس الروح بحلول وتنبأ سبق قد وهو" يوئيل. "ب

 لهـم  ليبـين  للـشعب  اهللا أرسـله  وقـد  للغـنم  راعيـا  كـان  وقـد " عاموس. "ج
  . الوقت ذلك فى االجتماعى الظلم مساوئ

 والكتـاب . آدوم علـى  الـرب  غـضب  يـوم  حلـول  عـن  تنبأ وقد" عوبديا. "د
  . القديم العهد كتب أصغر هو

 فيهـا،  ليبـشر  نينوى مدينة الى اهللا أرسله النبى وهذا)يونس" (يونان. "هـ
 ريـح  قامـت  ولمـا  سـفينة،  فـى  الهـرب  حاول البداية وفى يطع، لم ولكنه
 وفــى ابتلعتــه، كبيــرة ســمكة ولكــن البحــر فــى البحــارة رمــاه شــديدة
   . الرب كالم يونان أطاع النهاية

ــى عــاش وقــد" ميخــا. "و ــن ف ــأ وقــد وهوشــع أشــعياء زم ــضا تنب  بخــراب أي
  . اليهودية المملكة

 عـن  أهلهـا  تـاب  أن بعـد  التـى  نينـوى  مدينـة  بـسقوط  تنبأ وقد" ناحوم. "ز
  . للشر أخرى مرة عادت يونان أيام الشر

 والبعـد  الـشر  فـى  اإلسـتمرار  مـن  الشعب حذروا" صفنيا "و" حبقوق. "ط.ح
  . اهللا عن

 علـى  الـشعب  تـشجيع  فـى  اهللا اسـتخدمهم  وقد" زكريا "و" حجى. "ك.ي
  . األسر بعد وطنهم إلى عودتهم عند الهيكل بناء إعادة
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  . سنة ٤٠٠ بحوالي المسيح ميالد قبل عاش وقد" مالخى. "ل

 التنـــاقض اصـــناف وكـــل العجـــاب العجـــب تحـــوي االســـفار هـــذه وكـــل
  .تعالى اهللا باذن دراستنا مجمل في ذلك وسنرى واالختالف

 الكتـاب   اسـفار  عـن  والالحقة السابقة المعلومات ان التنويه احب كما
   .المقدس الكتاب كموسوعة  مسيحية مصادر من اخذت قد المقدس

  :األسفار القانونية الثانية: المجموعة الخامسة

ــدس        ــاب المق ــة الكت ــن طبع ــفار م ــذه األس ــذف ه ــستانت بح ــام البروت ق
ــوذكس       ــن األرثـ ــالً مـ ــن أن كـ ــرغم مـ ــى الـ ــدينا، علـ ــين أيـ ــشرة بـ المنتـ

والبروتــستانت يعتبــرون .والكاثوليــك يؤمنــون بقانونيــة هــذه األســفار  
هذه األسفار ال ترتقي إلى مستوى الوحي اإللهي، وهـي مـن وجـة نظـرهم                

  !نهالوعات غير ذات أهمية وخرافات ال يقبأسفار مدسوسة، وتضم موضو

ــفار    ــذه األسـ ــستانت لهـ ــذف البروتـ ــباب حـ ــك أسـ  ورد الكاثوليـ
   ؟واالرثوذكس عليهم

 إن هــذه األســفار لــم تــدخل ضــمن أســفار العهــد القــديم التــي :يقولــون -١
والـرد علـى      .م. ق ٥٣٤جمعها عزرا الكاهن لما جمـع أسـفار التـوراة سـنة             

 تعـذَّر العثـور عليهـا أيـام عـزرا بـسبب تـشتت                إن بعض هذه األسفار    :ذلك
 كما أن البعض اآلخر منها كُتـب بعـد زمـن عـزرا             .اليهود بين الممالك  

  .الكاهن

   إنهــا لــم تــرد ضــمن قائمــة األســفار القانونيــة للتــوراة التــى   :يقولــون -٢
 إن :والـرد علـى ذلــك    .المـؤرخ اليهـودى فـى كتابـه    " يوسـيفوس "أوردهـا  

إن (معهـا عـزرا كتـب قـائالً         جأن سرد األسفار التى     يوسيفوس نفسة بعد    
 الملك ارتحستا كانت لها مكانتهـا عنـد          األسفار التى وضعت بعد أيام    

ألسـفار القانونيـة ألن    ل غير أنها لم تكن عندهم مؤيدة بـالنص           .اليهود
 ) التحقيقمتعاقب الكتبة الملهمين لم يكن عندهم فى تما
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التى أطلقـت علـى هـذة األسـفار، وهـى           ) أبو كريفا (إن لفظة   : يقولون -٣
كـان أول مـن اسـتعملها هـو         ، تعنى األسفار المدسوسة والمشكوك فيها    

 وإذاً فالشك    .أسقف مدينه سادوس فى القرن الثانى الميالدى      ) ماليتون(
 إن أسفار األبوكريفا األصـليه      :والرد على ذلك    .فى هذة األسفار قديم   

 فهنـاك أسـفار أخـرى كثيـرة لفقهـا اليهـود              .رى غيـر هـذة    هى أسفار أخـ   
 وإذا فال معنـى أن نـضع    .والهراطقة وقد رفضها المسيحيون بإجماع اآلراء    

األسفار القانونية المحذوفة فى مستوى هذه األسـفار التـى أجمـع الكـل              
  .على رفضها

 إن بعــض اآلبــاء الآلهــوتيين القــدامى والمــشهود لهــم وخــصوا :يقولــون -٤
م أورجانيوس وإيرونيموس لم يضمنوا هذه األسفار فى قوائم األسفار          منه

 بل ان إيرونيموس الذى كتـب مقـدمات ألغلـب          .هد القديم عالقانونية لل 
ــا    أســـفار التـــوراة وضـــع هـــذه األســـفار المحذوفـــة فـــى مكـــان خـــاص بهـ

 بأنـه وإن    :والرد علـى ذلـك      .بأعتبارها مدسوسة ومشكوك فى صحتها    
   األمـر، إال أنهـم   ن أغفلوا قانونية هذه األسـفار أول   كان بعض الالهوتيي  

. ومنهم أويجانوس وإيرونيموس عادوا وأقروا هـذه األسـفار واستـشهدوا بهـا         
 أنه وإن البعض القليل لـم يـورد هـذه األسـفار ضـمن قائمـة األسـفار                   :أيضاً

ــودى     ــؤرخ اليهـ ــيفوس المـ ــالم يوسـ ــى كـ ــاداً علـ ــالتوراة اعتمـ ــة بـ الخاصـ
 بعض اليهـود األفـراد الـذين كـان مـذهبهم حـذف أجـزاء                اواستناداً آلراء 

ــى  ــاب الت ــدياتهم،    الكت ــازيهم وتع ــسبب مخ ــة ب ــرعهم بالمالم  إال أن   تق
الكثيرين من مشاهير آباء الكنيسة غير من ذكرنا اعترفوا بقانونيـة           

 ومن أمثلة    . األسفار وأثبتوا صحتها واستشهدوا بما ورد فيها من آيات          هذه
ــدس ا  ــؤالء إكليمنـ ــل األول،    هـ ــاء الجيـ ــن آبـ ــوس مـ ــانى وبوليكربـ لرومـ

وإيرينــــاوس مــــن آبــــاء الجيــــل الثــــانى، وإكليمنــــدس االســــكندرى       
وديوناســـيوس االســـكندرى وأوريجـــانوس وكبريـــانوس وترتوليـــانوس     
وأمبروسيوس وإيالريوس ويوحنا فم الذهب وإيرونيموس وأغسطينوس من        

ــع  ــل الرابـ ــاء الجيـ ــرلس األ   .آبـ ــل كيـ ــضا مثـ ــؤالء أيـ ــر هـ ــليمى  وغيـ ورشـ
وكــل هــؤالء  .وإغريغوريــوس النرينــزى والنيــصى وأوســابيوس القيــصرى 

نظموا هذة األسفار ضمن األسفار القانونية للكتـاب واستـشهدوا بهـا فـى             
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كتـــبهم ورســـائلهم وتفاســـيرهم وشـــروحاتهم وخطـــبهم وردودهـــم علـــى 
 وقــد وردت شــهادات هــؤالء اآلبــاءعن األســفار   .المهــرطقين والمبتــدعين

الالهوت (باقى أسفار الكتاب المقدس فى الكتاب المشهور        المحذوفة و 
  ).فيات(تأليف ) العقيدى

إن اليهود لم يعترفوا بهذه األسـفار خـصوصاً وأنهـا           : يقول البروتستانت  -٥
فى الغالب كتبـت فـى وقـت متـأخر بعـد عـزرا فـضالً عـن أن هنـاك أمـور                 

انية التى لـم     أن هذة األسفار كتبت أساساً باللغة اليون        تحمل على الظن  
  يكن يعرفها اليهود

إن هذة األسفار ال ترتفع إلى المستوى الروحـى لبـاقى أسـفار التـوراة ولـذا        
  فال يمكن القول أنة موحى بها

  قائد الثورة البروتستانتية) مارتن لوثر(ومن أقوال 

إننى أقـول بـدون إفتخـار أنـة منـذ ألـف سـنة لـم ينظـف الكتـاب أحـسن                       
سير ولـم يـدرك أحـسن إدراك أكثـر ممـا            تنظيف ولم يفـسر أحـسن تفـ       

  نظفتة وفسرتة وأدركتة

 التـي   االسـفار  حول المسيحية طوائف بين المرير الصراع نرى  هنا فمن
ــر ــة تعتبـ ــة القانونيـ ــد الثانيـ ــك عنـ ــوذكس الكاثوليـ ــر  واالرثـ  وغيـ

  ) .االنجيليين ( البروتستانت عند القانوينة

 الكتــاب  عــن المــستميت دفــاع  يــدافع مــن وبالفخــر يــأتي هــذا وبعــد
 قدسية حول والخالف المسيحيين غير من  غيره على ليفرضه  المقدس

   !!!انفسهم  المسيحيين بين شديد اسفاره من كثير
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  : أسفار العهد الجديد

 األولـــى، الكنيـــسة ونـــشأة يـــسوع حيـــاة تعـــرض الجديـــد العهـــد أســـفار
 المـستقبل  عـن  وتنبـؤات  بالمـسيح  للمـؤمنين  ووعـود  وصـايا  إلى باإلضافة
  . المسيح مع األبدية الحياة عن وكذلك

 أربــع إلــى ســفرا ٢٧ مــن والمكــون الجديــد العهــد كتــب تقــسيم يمكــن
  : وهي رئيسية مجموعات

   ):اإلنجيل ( األربعة البشائر: األولى المجموعة

 ولوقــا ومــرقس متــى مــن كــل إلــى يــدعون كمــا بهــا أُوحــى كمــا وهــى
  .معين منظور من المسيح قصة يحكى منهم وكل ويوحنا،

 البـشارة  وهـى  المفرحـة  البـشارة  النـصارى  يوضـحه  كمـا  معنـاه  واإلنجيل
 هـو  اإلنجيـل  يقولـون   لـذلك  المـسيح،  يـسوع  وهـو  للعـالم  مخلص بوجود
 اإلســم فــإن مؤلفــه، حــسب اإلنجيــل اســم نطلــق كنــا وان المــسيح إنجيــل

  ...". مرقس أو متى رواه كما المسيح يسوع انجيل "هو الكامل

 يبدأ بينها واضحه اتوباختالف  اليسوع قصة تحكي االناجيل واالربعة
   .ووقتها بالقيامة وينتهي يسوع بنسل

ــة الثانيــة  ســفر أعمــال  ): كتــاب التــاريخ (القــسم التــاريخي  : المجموع
  الرسل

 القـدس  الـروح  أرسـل  يـسوع  المـسيح  أن كيف الطبيب لوقا يحكي وفيه
 يـسوع  صـعد  ان بعـد  األرض علـى  المـسيح  عمل يواصل حتى) البارقليط(

  السماء الى

ــؤ ســوى راهأ ال ءزوهــذاالج ــي هنب ــاتي بنب ــد ي ــه المــسيح بع ــسالم علي  . ال
 وفيهــا العــالم فــى  النــصرانية انتــشرت كيــف أيــضا لنــا يحكــى والــسفر

  الرســول بــولس عــن خاصــة بــصفة أيــضا يــتكلمو ، تاريخيــة مغالطــات
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 عليـه  المـسيح  الـسيد  نـصرانية  وطمس الفعلية النصرانية أسس وكيف
  ... الثعالب ومكر بدهاء السالم

  :وهي على قسمين): الرسائل(األسفار التعليمية : المجموعة الثالثة

  :رسائل بولس الرسول: القسم األول

 اإلنجيـل،  رسـالة  نـشر  فـى  معـه  العـاملين  ولـبعض  للكنـائس  كتبهـا  وقد
  .بينها فيما الرسائل هذه الكنائس تناقلت وقد

. غالطيـة  ورسـالة . كورنثـوس  ورسـالتى . روميـه  إلـى  رسـالة :هي ئلوالرسا
ــائل ــالتين. وكولـــوس وفيلبـــى افـــسس مـــن كـــل إلـــى والرسـ  إلـــى والرسـ

 لعــاملينا لــبعض بــولس كتبهــا التاليــة ألربعــةا والرســائل. تــسالونيكى
 إلـى  والرسـالة  .وفيلمـون  وتيطس تيموثاوس وهم اإلنجيل خدمة فى معه

 كانــت القــديم العهــد فــى الذبيحــة أن كيــف فيــه وضــحيو العبــرانيين
ــزتر ــسوع م ــسيح لي ــذى الم ــات ال ــن م ــل م ــشر أج ــى الب ــصليب عل ــا ال  كم

  . يزعمون

  : الرسائل الجامعة: القسم الثاني

  .  المسيحي والمجتمع للكنائس اي

ــي ــائل. يعقــوب رســالة وه ــب ويوحنــا. بطــرس ورس  وســفر اإلنجيــل كات
  .ويهوذا. الرؤية

ــة ــة المجموع ــاب: الرابع ــوة كت ــفر ( النب ــوة س ــا   ):النب ــا يوحن ــفر رؤي  س
  :الالهوتي

 وفيـه  تسبقها التى واألحداث العالم نهاية عن رمزية بصورة يتحدث وهو
  الخرافات من ثيركال
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اهللا  مستمد من واقع أيآت هو مصطلح إسالمي)آية (كما نعلم ان كلمة
 .  القرآن الكريم في  سبحانه وتعالى
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�^⁄ÃéŽÛÿq�ÿÜĆßÿãÿq�êŽÊ�ÿàè1†ŽÊ^şÓĞÖ]ÿæEMPLD (النساء  
سبحانه  بيه كالم البشر المؤلف بكالم اهللاويحاول النصارى تش

 د صلى اهللا عليه وسلمسيدنا محم . وتعالي الموحى به لسيد الخلق

حرف والمبأن كتابهم المؤلف  وذلك بهدف التضليل واإليحاء للناس
دون أدني دليل علي  من عند اهللا به موحي هو( بعد تأليفه عدة مرات 

مقدس لديهم   وذلك بقولهم على كلمات الكتاب المدعو. ذلك
 . )وال يقول بذلك إال النصارى العرب فقط.آيات

انه  لم يكن في األصل هناك كتاب يسمي بالكتاب المقدس  كما
بل هي مسميات " هد الجديد الع" و" العهد القديم" ينقسم إلي عهدين
 . أخترعها النصارى

 مدخل إلي العهد ٣٩صـ : الترجمة اليسوعية الحديثة حيث تقول
   القديم

الشريعة " اليهود يسمونها  العهد القديم مجموعة مؤلفات خطية كان
المسيحيون أن كتبهم  ولما رأي" . الكتاب " أو " واألنبياء والمؤلفات 

أطلقوا   قام بين اهللا وشعبه" عهد جديد"ابير تنص علي تد" الرسولية"
 " العهد القديم" علي الكتب السابقة اسم 

 لم يكن الكتاب المقدس مقسم إلي إصحاحات وال إلي أعداد - ب
 ىمتصالً بعضه ببعض من أوله إل)سفر(كتاب  بل كان كل) فقرات(

 . أخره

 بل .بين الجمل كالنقطة  ولم يكن في هذه األسفار عالمات فاصلة
كانت الكلمات ملتصقة بعضها ببعض وكان كل سطر منها 

وقد مر الكتاب المقدس بمراحل عديدة للتقسيم . واحدة  ككلمة



 

 ٢٦

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

 ىعل) إصحاحات وأعداد( التقسيم إلي  )روبرت استفانس (إلي أن أدخل
الكتاب المقدس بأسره ألول مرة وذلك في طبعة الفلجاتا التي نشرها 

اإلنجليزي " استعملت هذه الطريقة في الكتاب المقدس   وقد١٥٥٥عام 
   التقسيم إلي باقي اللغات  وانتشر هذا١٥٦٠في جنيف عام" 

 ؟ لديهم آياتسإذاً من أين أتو بمصطلح آية ولي
  هذا الموضوع نقلته من الموقع التالي حتى النغفل صاحبه

http://www.7sd.net/forum4/thread28141.html 
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 واقعـه  عـن   اهللا كالم  تغيير او  اضافة او حذف:  بانه التحريف ويعرف
     اهللا به أوحى الذي

  بالتالي  المقدس الكتاب تحريف استحالة عدم على النصارى يسشهد

الــسماء " يقــول  ) ٣٥ آيــة ٢٤متــى إصــحاح ( مــن أقــوال المــسيح فــى بــشارة 
  " واألرض تزوالن ولكن كالمى ال يزول 

إنــى أقــول لكــم إلــى أن تــزول الــسماء واألرض ال  ) " ١٨ : ٥متــى ( وبــشارة 
  ". يزول حرف واحد وال نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل 

 ١٨ :٢٢سـفر الرؤيـا     ( ألن بالكتاب المقدس تحذير وعقوبة فى       ! لماذا ؟   
إن كان أحد يزيد على هـذا الكـالم يزيـد اهللا عليـه الـضربات                "  ) ١٩،  

المكتوبة فى هذا الكتاب وإن كان أحد يحذف من أقوال هـذه النبـوة              
وهنا من يـستطيع أن يحـذف ؟        " يحذف اهللا اسمه ونصيبه من سفر الحياة        

تطيع أن يزيد عن الكالم المكتوب ؟ ومـن يجـرؤ علـى فعـل هـذا                 من يس 
  األمر ؟ 
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   االيمان تبسيط محاضرات سلسلة في بيشوي االنبا يقول

   :التالي))  المقدس الكتاب تحريف استحالة  ((موضوع في

    

  

   ؟؟ المقدس الكتاب تحريف استحالة  المسيحيين صدق فعال فهل

 الكتـاب  تـاريخ  نـستطلع  ان يجـب   فانـه  التحريـف  عن البحث بداية وفي
  :المقدس
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لـم تــصلنا أي نـسخة بخـط المؤلــف    . "تقـول دائـرة المعــارف األمريكيـة    
األصلي لكتب العهد القديم، أما النصوص التي بـين أيـدينا فقـد نقلتهـا        

  *إلينا أجيال عديدة من الكتبة والنساخ

* ENCYCLOPEDIA AMERICAN, 1959, Vol. 3, pp. 615-622.    

 "العهـــد القـــديم"ان مـــؤلفي اســـفار " الموســـوعة البريطانيـــة "وتقـــول

مجهولــون، ولــيس معروفــا ان كــان جمعهــا قــد تــم، علــى يــد افــراد او          
باللغــة العبريــة فقــط، عــدا بعــض المقــاطع    " جماعــات، وانهــا كتبــت 

اال ان الجماعـة اليهوديـة    القصيرة النـادرة التـي دونـت باللغـة اآلراميـة،     
مـن  ) الخمـسة  او االسـفار ( ترجمـة التـوراة   عمـدت، السـباب فقهيـة، إلـى    

العبرية إلى اآلرامية، وقـد ضـاعت المخطوطـات العبريـة االصـلية، ولـم          
  ."سوى الترجمات يصلنا

كامـل   نـص    ان اقـدم  "Quillet كييـه " وتـرى الموسـوعة الفرنـسية   
ولـم يـصلنا منـه،      م،٩٥٠إلى العـام    للعهد القديم بالعبرية يعود تاريخه

باسـتثناء مخطوطـات صـحراء اليهوديـة       "، سـوى نتـف قليلـة         قبل ذلـك    
م والتي تعود إلى كل اسفار العهد .الثاني ق  القرن تعود، عادة إلى  التي

  ."سفر استير باستثناء القديم، 

 : في اعتراف مهم في  مدخل التوراة الكاثوليكية تقول فيه

صـــدرت جميـــع هـــذه الكتـــب عـــن أنـــاس مقتنعـــين بـــأن اهللا دعـــاهم   " 
ــاريخ    ل ــي الت ــاً ف ــل مكان ــنهم   ... تكــوين شــعب يحت ــر م ظــل عــدد كبي

معظم عملهـم مـستوفى مـن تقاليـد الجماعـة ، وقبـل أن تتخـذ              .. مجهوالً  
كتبهم صيغتها النهائية انتشرت زمنـاً طـويالً بـين الـشعب ، وهـي تحمـل             
آثار ردود فعل القراء فـي شـكل تنقيحـات وتعليقـات ، وحتـى فـي شـكل                 
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صوص إلى حد هام أو قليل األهمية ، ال بل أحـدث        إعادة صيغة بعض الن   
   "األسفار ما هي إال تفسير وتحديث لكتب قديمة 

  فحتى  اسفار موسى عليه السالم  التنسب  اليه  

ففــي مــدخل طبعــة للكتــاب المقــدس باللغــة االنجليزيــة صــدرت عــام   
: م سجل محررو الطبعة تشككاً في إلصاق األسـفار بموسـى فقـالوا            ١٩٧١

  "ه موسى على األغلب مؤلف" 

ــام      ــدرت عـ ــد أصـ ــة قـ ــة الكاثوليكيـ ــت المطبعـ ــة ١٩٦٠وكانـ م طبعـ

ما من عالم كاثوليكي في عـصرنا  " للكتاب المقدس جاء في مدخلها     

يعتقــد أن موســى ذاتــه كتــب كــل التــوراة منــذ قــصة الخليقــة ، أو أنــه   

أشرف على وضع النص الذي كتبه عديدون بعده ، بـل يجـب القـول بـأن                 

مناســبات العــصور التاليــة االجتماعيــة هنــاك ازديــاداً تــدريجياً ســببته 

 .، ومثله في المدخل الفرنسي للكتاب المقدس “والدينية 

العلم العصري ، والسيما النقـد      “ وتذكر دائرة معارف القرن التاسع عشر       

األلماني قد أثبت بعد أبحـاث مستفيـضة فـي اآلثـار القديمـة ، والتـاريخ                 

يـه الـسالم ، وإنمـا هـي مـن      وعلم اللغـات أن التـوراة لـم يكتبهـا موسـى عل           

عمل أحبار لم يذكروا أسماءهم عليها ، وألفوها على التعاقب معتمـدين            

  " . في تأليفها على روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل 

جمعــت التــوراة بعــد ": " اللغــات الــسامية " ويقــول نولدكــه فــي كتابــه 

الً تعرضـت   موسى بتسعمائة سـنة، واسـتغرق تأليفهـا وجمعهـا زمنـاً متطـاو             
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حياله للزيادة والـنقص ، وإنـه مـن العـسير أن نجـد كلمـة متكاملـة فـي             

  " .التوراة مما جاء به موسى 

لـيس  " : " إسـرائيل والـصهيونية الـسياسية    " ويقول جـارودي فـي كتابـه      

هناك عالم من علماء التوراة وتفسيرها ال يقر بأن أقدم نـصوص التـوراة    

سليمان ، وهذه النصوص ليست إال      قد ألف وكتب على األكثر في عهد        

تجميعــاً لروايــات شــفهية ، وإذا التزمنــا بمعــايير الموضــوعية التاريخيــة  

كان علينا اإلقرار بأن هذه الروايات التي تتحدث عن مالحم مرت عليها            

 مـن اإلليـاذة أو      - بالمعنى الدقيق للكلمـة      -قرون ليست أكثر تاريخية     

  "..الرامايانا

ويتـضح  (( طالبين الى الكتـاب المقـدس الثمـين        ويقول كتاب مرشد ال   

و أمـا يـشوع   إ مابعد موسى اًجليا من مطالعة هذه االسفار التوراة  ان كاتب    

 ادخـل بعـض الجمـل التفـسيرية واضـاف خبـر مــوت       قـد و عـزرا  أصـموئيل  

  ٦٥ص ))  المشترع ودفنة

  ويقصد بالمشترع هنا موسى عليه السالم

   الخمسة من كالم موسى أو اهللا ؟ هذه األسفار: فهل يقال بعد ذلك 

لقد كتبت أسفار العهد القديم على طول الفترة من القرن الحادي عـشر             
م وأخـــذ صـــورته النهائيـــة فـــي القـــرن األول     .م إلـــى القـــرن األول ق .ق

  .الميالدي
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أيدينا ثالث نصوص مختلفة للعهد القديم، وال نقصد هنـا   لقد وصل إلى
 أنه توجد نصوص يستقل بعـضها عـن   أن هناك ثالث ترجمات ، بل نعني

مختلفـة   وهـذه النـصوص متـشابهة فـي عمودهـا الفقـري، لكنهـا       . بعـض 
 الترجمـة : وهـذه النـصوص هـي   .ومتناقضة في بعض التفاصيل الدقيقة

المعترف بها عند الكاثوليـك واألرثـوذكس و      ) السبعينية(اليونانية  
ثنين و سـبعين شـيخا مـن    إبطليموس الثانى على يد  التى كتبت بأمر من

ال حتــى واحــدا مــنهم؟، ثــم   شــيوخ اليهــود و ال يعلــم احــد مــن هــم ؟ و  
المعتبـرة   )الـسامرية ( المعتبرة عند اليهود والبروتـستانت، و )العبرانية(

  عند طائفة السامريين من اليهود فقط

 تزيــد أســفار اليونانيــة كمـا ثمــة فــرقين كبيـرين، وهمــا أن الترجمــة  
التـوراة   ، فيمـا تزيـدان معـاً كثيـراً عـن     العبريةة عن األبوكريفا السبع

  ، والتي ال تعترف إال باألسفار الخمسةالسامرية

فالكاثوليـك  واالرثـوذكس يقـرون     و كـل ذلـك علـى خـالف بيـنهم     
فقط  بينما يقر البروتستانت تسعا و ثالثين، اسفارا عددها ستة و أربعون

  .اهللا بحذف ثمانية أسفار لم يقروها  على أنها كلمة

  .المقدس الكتاب الى مدخل موضوع في سابقا ذلك ذكرنا كما

النـصارى عبـر دراسـات طويلـة،      الفحص الجديد الذي قام به المحققـون 
 لها كتبة يربـون علـى    )أسفار الكتاب المقدس  ( يؤكد أن هذه األسفار   

وينتمون إلى أربع مدارس ظهرت في القرنين الثامن والتاسع قبـل   المائة ،
وتــسمى هــذه الدراســات نظريــة . إســرائيل ويهــوذا المــيالد فــي مملكتــي

  المصادر األربعة

النظرية بعد سلسلة من الدراسات، بدأت بدراسـة جـان    وقد تبلورت هذه
أن يجـرؤ علـى ذكـر اسـمه ،      م وقـد نـشرها مـن غيـر    ١٧٥٣اسـتروك عـام   

وأيـضاً   . م١٧٨٣ - ١٧٨٠ على خطاه الباحث اينهـورن وذلـك فـي سـنة     وسار
م ثــم هــرمن  ١٨٣٤ثــم العــالم كــار داود الجــن    .م ١٧٩٨إيلجــن فــي عــام   
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وقــد أضــحت هــذه . م ١٩٤١ ، ثــم العــالم لــودز عــام ١٨٥٣هوبفلــد فــي عــام
  .المحققـــــــــين النظريـــــــــة مـــــــــسلمة عنـــــــــد العلمـــــــــاء

ثوليــك للكتــاب األربعـة مــدخل الكا  وقـد اعتــرف بنظريــة المـصادر  
للكتـاب   مـدخل الكاثوليـك  ( و التى ال يعلـم أحـد حقيقتهـا   ،المقدس

و قـد أقـر التفـسير التطبيقـى للكتـاب           ،،،، )المقدس طبعة دار المـشرق    
 .ســـفار مجهـــوليناألاب تلـــك كتـــ المقـــدس لـــنص كتـــاب الحيـــاه أن

قبــل  ةو مــا عليــك اال فــتح ترجمــة كتــاب الحيــاه و ســوف تجــد مقدمــ
و ســوف تجــد العجــب العجــاب فــى ، أســفار العهــدينبدايــة كــل ســفر مــن 

  .تلك المقدمات

  التالي  هجامع سفر مقدمة في نرى فمثال

 مقدمة سفر الجامعه

، رشاد من الروح القدس هو سليمان إكاتب هذا السفر ب من المرجح أن(
  )الى القرن العاشر ق م و يعتقد أن تاريخ تدوينه يعود

    كاتبوها  حتى  اليذكر اخرى  اسفار  في  بينما

 مقدمة سفر كتاب صموئيل ،مقدمة سفر راعوث ،سفر القضاه مقدمة
األول، مقدمة  األول، مقدمة سفر صموئيل الثانى، مقدمة سفر الملوك

  وهكذا...سفر الملوك الثانى 
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  والجدول التالي  يفصل بعض من  ذلك 

  

 الكاتب السفر اسم

ينسب معظمه إلى أشعيا،  سفر أشعياء
بعضه من المحتمل  ولكن

 .كتبه آخرون

خاتمة سفر 
 يشوع

 غير معروف

 أخبار األيام

 األول

المؤلف مجهول، ولكن ربما 
 .وحرره عزرا جمعه

 أخبار األيام

 الثاني

المؤلف مجهول، ولكن ربما 
 .وحرره عزرا جمعه

ربما كتبه ( غير معروف  القضاة
 ) صموئيل

ربما كتبه ( غير معروف  صموئيل األول
 )صموئيل

 غير معروف صموئيل الثاني

سفر الملوك 
 األول

 غير معروف

سفر الملوك 
 الثاني

 غير معروف
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 غير معروف سفر أستير

 سفر أيوب

يحتمل أن يكون أيوب ، 
ويرى البعض أنه سليمان أو 

 أليهو

 المزامير

 مزموراً ، ٣٧كتب داود 
مزموراً ،  ١٢وكتب آساف 
 مزامير ، ٩وأبناء قورح 

 وكتب سليمان مزمورين ،

مزموراً ال يعرف  ٥١ وهناك
 . كاتبها

 غير معروف سفر راعوث

ال يعرف شيء عن مكان أو  سفر حبقوق
 .والدته زمان

من المحتمل أن عزرا كتبه  سفر عزرا
 .حرره أو

 غير معروف سفر راعوث

سفر األمثال 
والجامعة 

 ونشيد

 األناشيد

المؤلف مجهول، ولكنها 
 تنسب إلى سليمان عادة
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 ؟؟نصارى يا يشوع سفر كاتب من هو 

 

 مجهول كاتبه ؟؟؟) مقدس ( و كيف تقبلون التعبد بنص 

 

  )مصدر الوثيقة موقع التكال األرثوذكسي(

 

 
  

   في منتديات كلمة سواءنقال عن اخي اسالمي عزي

كاتبـة مجهـول    (( يقول كتاب مرشد الطالبين  عن مؤلف سفر القـضاة           
غير ان اكثر المدققين ينسبونه الى صموئيل والـبعض يظنـون ان عـزرا              

  ٩١ص)) قد جمعه ورتبه كما هو االن 

وامـا  (( وكذلك يقول نفس المصدر عن سفري صموئيل االول والثـاني             
ض يظنـــون ان كاتـــب هـــذين الـــسفرين فهـــو غيـــر معلـــوم غيـــر ان الـــبع 

صموئيل قد كتب االربعة والعشرين اصحاحا االولى من اولهما وان جادا           
  ٩٦ص)) وناثان النبيين اكمالهما 
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اما  سفري اخبار االيـام االول والثـاني  فـان كتـاب دليـل قـراءة الكتـاب              
كتبت هذه المؤلفات في اوائل العصر اليونـاني  (( المقدس يقول  عنهما   

  ٧٩ ص١ج)) اليعرف كاتبها 

(( وكــذلك ســفر ايــوب الــذي يقــول عنــه الــدكتور صــموئيل شــولتز     
تــاريخ كتابــة هــذا الــسفر  مجهــول وكــذلك زمــن الخلفيــة التاريخيــة  

  ٣٧٤العهد القديم يتكلم ص )) واسم المؤلف 

ينــسب ثلثــي هــذا ((  امــا  ســفر المزاميــر  فــان الــدكتور صــموئيل شــولتز
ابـــه لثلـــث البـــاقي فكت مزمـــور الـــى مـــؤلفين مختلفـــين  وا١٥٠الـــسفر اي 
  ٣٨٤نفس المرجع السابق  ص)) مجهولون 

 ٣وسفر الجامعـة  يقـول عنـه دافدسـن فـي تفـسيره للكتـاب المقـدس  ج                   
يعد سفر الجامعة من وجوه كثيرة سفراً غامضا وهو مفكك           (( ٣٣١ص

فـي تركيبـة غـامض فـي مفرداتـه وغالبـا سـرى المعنـى فـي اسـلوبه فهــو           
  ))يحير فهم القارىء واداركه 

  سفر الجامعة    المقدس لالباء اليسوعيين فيقول حولواما الكتاب

  ٢٠٨ ص٢ج)) يبتدىء الغموض بشخص المؤلف نفسه (( 

سـفر نـشيد االنـشاد االيبـاحي  فـان كتـاب دليـل الـى         الى واذا ما تطرقنا    
الشـك انـه ينطلـق    ((قراءة الكتاب المقدس تحت عنوان نشيد االنشاد     

نشدونها في السهرات  ولعله يستوحي من       من قصائد حب قديمة كانوا ي     
  ٨٧ ص١ج))الطقوس الوثنية اليذكر اهللا ابدا 

ــاء اليـــسوعيين  ــاب المقـــدس لالبـ ــهيقـــول الكتـ ــرأ نـــشيد  ((  حولـ اليقـ
  ٢٢٦ ص٢ج))االنشاداال القليل من المؤمنين ألنه اليالئمهم كثيرا 

إن كـــان أهـــل الكتـــاب ال يـــستطيعون نـــسب هـــذه األســـفار لكاتبوهـــا  
  سبونها إلى اهللا تعالى؟فكيف ين
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األسفار مجهولة المؤلف، ال تصح نـسبتها لألنبيـاء، بـل     هذهفالحاصل ان 
عصور التاريخ اليهودي، وقد استلهموا  هي من عمل الشعب اليهودي طوال

وكـل ذلـك شـاهد     هـذه الكتابـات مـن تقاليـدهم، ال مـن اهللا ووحيـه،      
 .على أن العهد القديم ليس كلمة اهللا

 

العـشرات مـن المـؤلفين الـذين اجتهـدوا فـي        نتـاج عمـل  الحالية  التوراة و
تعتبــر كتابــاتهم  تــسجيل تــاريخ بنــي إســرائيل، ولــم يــدر بخلــدهم أن  

   مقدسة، إذ لو خطر على بالهم لصاغوها بطريقة أخرى

 الف من المخطوطات للكتاب المقدس     ويفتخر النصارى اليوم بوجود اآل    

ف مــن المخطوطــات ال يعــرف  وهــو صــحيح لكــن المفاجــأة أن هــذه اآلال  

 .كاتبوها

والمفاجـــأة األكبـــر أن هـــذه المخطوطـــات ال يوجـــد فيهـــا مخطوطتـــان   

" متطابقتـــان، ونكتفـــي هنـــا بـــشهادة فريـــديك جرانـــت فـــي كتابـــه   

الكتـاب  إن أول نص مطبـوع مـن        : " حيث يقول " األناجيل أصلها ، ونموها     

 هــذا م ، وقبــل١٥١٦ كــان ذلــك الــذي قــام بــه إرازمــوس عــام   المقــدس

التاريخ كان يحفظ النص في مخطوطات نسختها أيـدي مجهـدة لكتبـة             

 ما بين قـصاصات مـن       ٤٧٠٠كثيرين ، ويوجد اليوم من هذه المخطوطات        

  . ورق إلى مخطوطات كاملة على رقائق من الجلد أو القماش 

فـــي أثنـــاء نـــسخ   : " وتقـــول مقدمـــة الكتـــاب المقـــدس لـــشهود يهـــوه     

تــدخل عنــصر الــضعف اإلنــساني ،     فقــدالمخطوطــات األصــلية باليــد   
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ولذلك فال توجد من بين آالف النسخ الموجودة اليـوم باللغـة األصـلية              

 ".نسختان متطابقتان 

 في ألمانيـا فـي القـرن التاسـع          وقام مجموعة من العلماء وكبار القساوسه     

عشر بجمع كل المخطوطات اليونانية في العـالم كلـه ، وقـارنوا بينهـا               

، كما أعلن مـدير المعهـد   مائتي ألف اختالف سطراً سطراً ، فوجدوا فيها      

  .المختص بذلك في جامعة ميونيخ األستاذ بريستل 

ــي ال        ــاش ف ــسالم ع ــه ال ــى علي ــا أن موس ــوء إذا علمن ــر س ــزداد األم ــرن وي ق

الخامس عشر قبل الميالد ، فيما أقدم المخطوطـات التوراتيـة يعـود لمـا          

 إذا استثنينا مخطوطات قمـران المكتـشفة حـديثاً          –بعد ميالد المسيح    

 أي أن بين هذه المخطوطات وبـين        -والتي تعود للقرن الثاني قبل الميالد       

  موسى ما يقارب الستة عشر قرناً فقط 

 ونوضــح أقــدم تــاريخ خطوطــات الكتابيــةأقــدم المولبيــان هــذا نــذكر 

 .مفترض لكتابتها

ــل     : مخطوطــات قمــران  - والمكتــشفة حــديثاً وترجــع للقــرن الثــاني قب

ومـا يـزال الغمـوض      . م بجـوار البحـر الميـت      ١٩٤٧واكتشفت عـام    . الميالد

  .يلف حقيقة هذه النصوص
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وكتبــت فــي القــرن الثــاني المــيالدي، وفيهــا الوصــايا   : مخطوطــة نــاش -

  .ر فقطالعش

وفيها أجـزاء مـن العهـد القـديم ، وترجـع       : مخطوطة بردي جون ريلندز   -

  .أيضاً للقرن الميالدي الثاني

، وتعتبرهـا مقدمـة     )محفوظة فـي الفاتيكـان     : (مخطوطة الفاتيكان  -

الرهبانية اليسوعية أجلّ المخطوطات اليونانيـة، وقـد عثـر عليهـا عـام            

  .ديم، وتعود الى القرن الرابع الميال١٤٨١

ــي المتحــف      : مخطوطــة اإلســكندرية  - ــسخة ف ــد حفظــت هــذه الن وق

البريطــاني فــي لنــدن ، وتعــود للقــرن الرابــع المــيالدي، وقيــل أكثــر مــن   

  .ذلك

  .وتعود للقرن الرابع أو الخامس الميالدي : المخطوطة السينائية -
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مــع ان الــرب نفــسه  يــدعي النــصارى  ان  الكتــاب المقــدس غيــر محــرف   

  يعترف بوجود التحريف 

   ارميا سفر في نرى حيث

 اما وحي الـرب فـال تـذكروه بعـد الن كلمـة كـل انـسان تكـون                    ٣٦: ٢٣
  وحيه اذ قد حرفتم كالم االله الحي رب الجنود الهنا 

كــاتبي  هــذا الكتــاب يجــب ان تتــوفر فــيهم   ان   كمــا يــدعي النــصارى

  صفات بعينها 

ــن هـــم ف  الـــذين كـــانوا ينـــسخون الكتـــاب المقـــدس ومـــا هـــي         اذنمـ

 : ...االلتزامات التي يجب أن يتبعوها 

  . يجب أن يكون مختار بعناية من حكماء إسرائيل -١

 قبل النسخ البد أن يغتسل ويلبس مالبـس كهنوتيـة  و يجهـز فكـره                 -٢

  .بأفكار خشوعية قبل أن يبدأ الكتابة 

 يحظر علية أن يعتمـد علـي الـذاكرة أو حتـى النظـر فقـط بـل ينـسخ            -٣

  .بصوت مرتفع 
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 قبل الكتابة يعد الحروف التي فـي الـصفحة الواحـدة  و يـدونها فـي                -٤

  .. أن يعد األحرف و يقارنها بما دونه قبال الهامش و بعد الكتابة علية

يقوم ويغتسل ويغـسل الريـشة ويعتـدل        "اهللا"حينما يأتي لفظ الجاللة     -٥

  .في جلسته ثم يكتب 

  . إذا جاء الملك وهو يكتب ال يعيره أي اهتمام -٦

إذا  و.وبعد كل هذا إذا وجد ثالثة أخطاء في النسخة الوحدة تحرق -٧

ــسطر     ــي ال ــيس عل ــادة    وجــد حــرف ل ــي العب ــستخدم هــذه النــسخة ف ال ت

فهــل يمكــن بعــد كــل هــذا الحــرص أن .... وتــستخدم فــي المنــزل فقــط

  هذا فعال مستحيل.....يحدث خطأ ولو بسيط

اذن لماذا االختالفـات فـي هـذا الكتـاب ولمـا  بـه  طـوام  عـدة اليقبلهـا                        

  الخ...المنطق والعقل والتاريخ  وووو
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   المقدسكذلك يقول النصارى عن كتابهم

  

 نـرى  هـل فعـال  هـذه النقـاط الـسابقة  صـحيحة وصـادقة حـول                      ودعونا  

  ؟الكتاب المقدس

أي أنــه  متناســق : يقولــون أن الكتــاب المقــدس فريــد فــي وحدتــه   -١

وبــديع فــي  ذلــك  وال أعــرف  حقيقتــا لمــاذا تكثــر فيــه التناقــضات 
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دا  كما سوف  نرى فـي اخـر  كتابنـا هـذا فـي                  الرهيبة والواضحه ج  

  .باب  األخطاء والتناقضات وكذلك في موضوع أدلة التحريف

وهنـا   :  يقولون انه مناسب لكـل جيـل وعـصر وكـل عمـر وفـرد                     ٣ ، ٢

أتسائل كيف يتم تدريس سفر نشيد االنشاد لالطفـال وكيـف  يـتم         

مـن هـذا    شرح لهم كلمـات الجـنس الخادشـة لهـم  فـي  عـدة  مواضـع                    

الكتــاب كمــا ســوف نبــين ذلــك  الحقــا تحــت موضــوع صــفات اهللا    

وأحــوال الرســل فــي الكتــاب المقــدس  أمــا  أنــه مناســب لكــل عــصر     

فسوف نرى حقيقة ذلك في  موضوع األخطاء في الكتاب المقـدس            

  في آخر الكتاب 

 يقولــون انــه كتــاب شــامل وكامــل لكــل منــاحي الحيــاة مــن علــم  -٤

عـن  أي  هبـل  يتحـدثون هنـا      : سـة وفلـسفة    وادب وهداية وطب  هند    

وأعتذر  حقيقتا عن هذه الكلمة  ولكـن  الـم يظهـر فكـر االلحـاد                 

وانكار الخالق  ويخرج من تحت عباءة الكنيسة  واحكام الكتاب           

ــاء      ــر مـــن العلمـ المقـــدس  والتـــي كانـــت  مجحفـــه فـــي حـــق  الكثيـ

م كنيكــوال كوبرنيكــوس  وجــاليليو  وانطــوان الفوزييــه وغيــره  

ممــن  عــذبوا وســجنوا  وتــم مطــاردتهم بــسبب علمهــم  واكتــشافاتهم  

العلمية فعن  اي شمول هنا  نتحدث ام  نكـذب علـى انفـسنا والواقـع                  
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اليوم في بالد الغـرب يظهـر  الواقـع المريـر  الـذي وصـل اليـه االيمـان                

  .بوجود خالق 

ــه    -٥ ــشارة وتوزيع ــي انت ــد ف ــاب المقــدس فري ــون ان الكت وهــذا :  يقول

 علــى أحقيــة هــذا الكتــاب  فــاليوم كتــب ريتــشارد دوكينــز  اليــدل

عالم االحياء الملحد  تفـوق اي كتـب فـي انتـشارها كـذلك مواقـع                 

الملحدين  تفوق اي مواقع أخرى  ، كما انـه  قـدرت اربـاب المـال  مـن          

المسيحيين  على  طبع  ماليين  النسخ  بعدة  لغات  من هـذا الكتـاب              

بـر مقيـاس  وكمـا ذكرنـا  فـي مثالنـا              اليعني انه كتاب حـق  واليعت      

  .عن كتب دوكينز  اكبر مثال 

:  يقولــون ان الكتــاب المقــدس  لقــي االضــطهاد علــى مــر الــسنين    -٦

وهذا كذب وافتراء  فان أول كتاب طبـع  بـأول طابعـة  وهـي طابعـة             

جوتنبرغ في القرن الخامس عـشر كـان الكتـاب المقـدس وهـم  فـي                 

  فكيـف  اذن يكـون    ٥لسابقة رقم   هذه النقطة يناقضون  النقطة ا     

  هذا الكتاب  قد حورب واضطهد ؟؟؟؟؟

لوكان هذا الكتاب فعال له تـأثير عجيـب لمـا رأينـا الكثيـر               : اخيرا

مـن المـسيحيين يتركـون المـسيحية نحـو العلمانيـة وغيرهـا وذلـك         

باعتراف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في خطابه فـي البرازيـل فـي             

   .٢٠١٣عام 
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  سأل النصارى عن التحريف وكيف تم  حيث يقولون  التاليكذلك يت
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أعـداء      ،،،، بعـض رجـال الـدين ألسـباب عـدة          ،،،،لنـساخ أنفـسهم     امنهم  : كثر
  الديانة الوطنية والتي كانت    ة أو من الوثني   اليهوديةالديانة سواء من    

        .... آنذاك

ــول د ــو. ادوار ج. يق ــة     ي ــاب المقــدس ترجم ــاب اصــالة الكت ــي كت نج ف
ــار ص   ــاس مق ــى      "٧٢القــس الي ــد ال ــوحي يمت ــول ان ال ــه يمكــن ان نق  فان

وهـذه النـسخ هـي بـال شـك معـصومة مـن              . النسخ االصلية فـي الكتـاب       
. فإذا كانت النـسخ األصـلية ليـست بـين أيـدينا بفعـل الـزمن               . طأكل خ 

فانــه مــن المــسلم بــه إمكانيــة وقــوع بعــض المخطوطــات القديمــة فــي    
        ....الخطأ في هذا أو ذاك عند نسخها
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 ENCYCLOPEDIA AMERICANAفــي دائــرة المعــارف االمريكيــة 
لم يصلنا نسخة بخط المؤلف االصلي لكتـب         (٦١٧  ٦١٥ ص ٣م ج ١٩٥٩ط  

جيـال  ألينـا  إامـا النـصوص التـي بـين ايـدينا فقـد نقلتهـا        . العهـد القـديم   
ولدينا شواهد وفيرة تبين ان الكتبة قـد  . عديدة من الكتبة والنساخ  

التي كـان عملهـم   . غيروا بقصد او دون قصد منهم في الوثائق واالسفار    
وامـا تغييـرهم فـي الـنص عـن قـصد فقـد              .. يسي هو كتابتها ونقلهـا      الرئ

مارسوه مع فقـرات كاملـة حـين كـانوا يتـصورون انهـا كتبـت خطـأ فـي                    
كمــا كــانوا يحــذفون بعــض الكلمــات او   . الــصورة التــي بــين ايــديهم   

وال يوجــد ..الفقــرات او يــضيفون علــى الــنص االصــلي فقــرات توضــيحية 
هد القديم لـم تتعـرض لالنـواع العاديـة مـن            سبب لالفتراض بان اسفار الع    

علـى االقـل فـي الفتـرة التـي سـبقت اعتبارهـا              . الفساد في عملية النـسخ      
        ....)اسفارا مقدسة

 وهــو  ١٦ص الثمــين المقــدس الكتــاب الــى الطــالبين مرشــد كتــاب فــي
 فـي  االختالفـات  بعـض  وقـوع  واما (( يقول االنجيليين  للمسحيين كتاب

ــسخ ــيس المقدســة الكتــب ن ــه يتــذكر مــن عنــد بمــستغرب فل ــل ان  قب
 الكتــب كــل كانــت عــشر الخــامس القــرن فــي الطبــع صــناعة اختــراع

 غـافال  وبعـضهم  جـاهال  النـساخ  بعـض  يكون ان بد وال القلم بخط تنسخ
 صــناعة فــي مــاهرين كــانوا ولــو الزلــل وقــوع مــن يــسلموا ان فاليمكــن

 ايـضا  تقـع  وان فالبـد  الواحـدة  النـسخة  فـي  غلطـة  وقعت ومتى الكتابة
 غلطـات  النـسخ  مـن  واحدة كل في وربما عنها تنقل التي النسخ كل في

 بعــض فــي الــصور تختلــف هــذا ىوعلــ االخــرى فــي التوجــد بهــا وخاصــة
 بعــض جعــل ربمــا ذلـك  عــن وفــضال النــسخ اخـتالف  قــدر علــى االمـاكن 

 اسـقطوا  او اخـرى  مكـان  كلمـة  او اخـر  مكـان  حرفـا  بجهـالتهم  النساخ
 يحـصل  اليـسيرة  االختالفـات  هـذه  الى نظرنا واذا ذلك من شيئا بغفلتهم
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 الكتب من الموجودة النسخ مئات في مختلفةال قراءاتال لوفأ ذلك من
  ١٦ص ) المقدسة

 لدراســـة الكنديـــة الجمعيـــة رئـــيس كيـــرد جـــورج الـــدكتور يقـــول
 ذلــك كــان الجديــد العهــد مــن مطبــوع نــص اول ان (المقــدس الكتــاب

 الـنص  يحفـظ  كـان  التـاريخ  هـذا  وقبـل  م١٥١٦ عـام  ارازموس قدمة الذي
 مـن  اليـوم  ويوجـد  كثيرين لكتبة مجهدة ايدي نسختها مخطوطات في

 كاملـة  مخطوطـات  الـى  ورق مـن  قـصاصات  مـابين  ٤٧٠٠ المخطوطات هذه
ــد مــن رقــائق علــى  المخطوطــات هــذه جميــع نــصوص ان القمــاش او الجل

 مـن  نجـا  قـد  منهـا  ايـا  بـان  االعتقـاد  واليمكننـا  كبيـرا  اختالفـا  تختلف
ــا الخطــأ ــخ كــان ومهم ــضمير حــي الناس ــه ال ــب فان ــذه اخطــاء ارتك  وه

 اغلـب  ان االصـلية،  نسختة عن نقلت التي النسخ كل في بقيت االخطاء
 علـى  اخـرى  لتغييـرات  تعرضـت  قـد  االحجـام  جميـع  من الموجودة النسخ
 الـصحيحة  القـراءة  اعـادة  دائما عملهم يكن لم الذين المصححين ايدي

  ٣٢ص لوقا انجيل تفسير) 

 ليـست  الينـا  وصـلت  التي الجديد العهد نسخ ان ( الفرنسي المدخل يقول
 االهميــة مختلفــة فــوارق فيهــا يــرى ان المــرء يمكــن بــل. واحــدة كلهــا
     ٧ ص للرهبانية الجديد العهد ) كثيرجدا عددها ولكن
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 فـي  هـي  االجابـة  فـان   الجغرافـي  المكـان  الـسؤال  مـن  القـصد  كـان  فان
  المقدس الكتاب اصحاب فيها تواجد التي البالد

  التحريف؟ حدث المقدس الكتاب في اين يقصد كان ان اما

  المثال سبيل  على  جدااا كثيرة مواضع في حدث فهو

وفـى  " هم مـا عـصوا قولـه         " ٢٨ / ١٠٥ونقالً عن النسخة العبرانية مزامير      
ت إليجاد مخـرج    وحار علماء الالهو  " هم عصوا قوله    " ة  النسخة اليوناني 
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 " وال يمكن صحة العبارتين     ..  والثانية إثبات صريح   .فاألولى نفى صارخ  
 حرفين فقـط امـا بالزيـادة او          من وهذا خطأ على قدر انه ال يتكون سوى       

 جـامعوا   دعـي الـذي   مـر   أال..بالنقص ولكنه يقلب المعنى رأسا على عقـب       
لقـد طـال التباحـث     "  عند هذا الموضعإلى القولت تفسير هنرى واسكا 

ويبدو انه ال محالة نـشأ إمـا لزيـادة حـرف            .. حول هذا الفرق الواضح جداً    
 مـن  يء بعبـارة النفـي ودون اإلشـارة إلـى اى شـ      اولكنهم آخذو .“أو لتركه   

وهذا مجرد حـرف يـا سـادة فمـا بالنـا إذا عـدنا لمـا                 .هذا التباحث المعضل  
 فــي رســالته حــول األخطــاء فــي بعــض الكلمــات أو ثــروت قــادس. قالــه د

ــات      ــين المخطوطـــ ــات بـــ ــذف او االختالفـــ ــل و الحـــ ــرات والجمـــ التعبيـــ
  .السكندرية على حد تعبيره

يــستحيل الــزعم إنهــا ليــست مــن -آيــات الثــالوث صــلب المعتقــد المــسيحي
 ١أسـاس األيمـان الثـالوثي الـواردة فـي رسـالة يوحنـا             -التعاليم الـضرورية  

فــان هنالــك ثالثــة شــهود فــي الــسماء االب والكلمــة والــروح   . "٧-٥اص
وقـد علـق عليهـا المـشرفون علـى          ....." القدس وهؤالء الثالثة هم واحـد       

عربيــة المــشتركة فيمــا بــين الكاثوليــك واالرثــوذكس  الترجمــة ال
م بــأن آيــات الثــالوث غيــر موجــودة فــي ١٩٦٨والبروتــستانت و الــصادرة فــي 

ثم بعد ذلك صدرت قرارات كنسية بـان تلـك      ..المخطوطات القديمة 
ثــم عــادوا يمكيجــون وجــه التحريــف بأنهــا ..اآليــات هرطقــة و تجــديف

 -تينيــة القديمــة كــشرح وجــدت بــين األقــواس فــي أحــدى النــسخ الال  
 وان كــان بعــض الطوائــف  -ويقــرون بأنهــا ليــست مــن الكتــاب المقــدس  

وال نـدري  .. وكثير من كنائس المشرق تزعم إنها من الكتاب المقـدس       
ولـذلك اخـذوا    .. ما هي معايير الوحي وأيـن الـروح القـدس ليـصحح لهـم             

  -:يتخبطون عند وضع الترجمات وعلى سبيل المثال ال الحصر
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   في التراجم اإلنجليزية#
-K.J.Vو  D.Vالنص موجود على انه من وحي المسوقين بالروح القدس   
الن الذين يشهدون في السماء هم ثالثة االب والكلمة والروح القدس           “ 

  "وهؤالء الثالثة هم واحد
-R.S.V  و P.M.E        الـنص محـذوف حيـث انـه هرطقـة وتجـديف حـسبما

  .قرروا
 

-N.I.VوG.N.B     الن الذين يشهدون هم ثالثة الـروح       " النص جاء هكذا
.. وهـؤالء الثالثـة متوافقـون   .. والماء والدم وهؤالء الثالثة هم في واحـد    

فـالمقطع األخيـر اختلفـت فيـه     .." وهؤالء الثالثـة يعطـون نفـس الـشهادة       
.. وحيث انه ال يوجد اصـل للرجـوع إليـه      .. الترجمات على النحو السالف   

المقــدس الحــالي ترقيــع كنــسي مــن تــراجم قديمــة وحيـث إن الكتــاب  
ويــستحيل مطابقــة الكتــاب المقــدس  ..مختلفــة فيمــا بينهــا ومتناقــضة 

فتتوه الحقيقة ويوجدوا الكثير من     .. الحالي لترجمة مخطوطة بعينها   
  . التبريرات لجهل العامة بكثير من االمور

  
-L.B.V  يبــة م ويعلــق عليهــا الالهوتيــون بأنهــا مع ١٩٦٢وهــي طبعــت فــي

ــي    ــلوب االدب ــة األس ــة ورديئ ــاء االمــر     ..ومخجل ــسهم بانه ــوا انف وقــد اراح
  ايـات الثـالوث مـن االصـحاح الخـامس مـن              ٨؛٧؛٦فحذفوا منها اآليـات رقـم       

  .١يوحنا 
 ١٨٨٩ومــن النــسخ الــسابقة وهــي نــسخة الملــك جمــس  ونــسخة داربــي     

  والنسخة المعدلة والجود نيوز بايبل وغيرها 
  

 -:بيةو في الترجمات العر# 
م طبعــة عــين شــمس و كانــت بــأمر البابــا   ١٩١١الترجمــة العربيــة فــي -

 و كـــذا ترجمـــة   -ســـفرا شـــاملة االســـفار االبوكريفيـــا    ٧٣-كيـــرلس
 بــرقم ٢٦٠/١٩٩٩وكــذا ترجمــة العهــد الجديــد    .. -ســفرا٦٦ -فانــديك

الن الــــذين يــــشهدون فــــي الــــسماء هــــم ثالثــــة االب  "١٠٦٦٥/٩٤إيــــداع 
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وجاء النص هكـذا    "  الثالثة هم واحد   والكلمة والروح القدس و هؤالء    
وجاء ضمن السياق كأنه مـن الكـالم المقـدس      .و دون أية إشارة أو تنبيه     

  ...... !!!!!!!!الموحى به للمسوقين بالروح
  
م جـاء   ١٩٧٣و في الترجمة العربية إصدار دار الكتـاب المقـدس بيـروت           -

د له في   النص كما هو و موضوع بين األقواس مع التنبيه إلى انه ال وجو            
  أقدم المخطوطات

  
م و  ١٩٨٨ط  . الكتاب المقـدس  –كتاب الحياة   . و في الترجمة العربية      -

و لكـنهم خجلـوا     . النسخة الدولية العربية وضعوا النص بـين االقـواس        
؟ فــإن اكتــشفه .ألنــه يفــضح التالعــب التحريفــي . مــن التعليــق فحــذفوه

ر لــه البقــاء وان لــم يكتــشفه فخيــ. انــه بــين االقــواس.القــارىء فيــردون 
جــاهال معتقــدا قداســة التحريفــات البــشرية والعجيــب انــه فــي النــسخة  

 باإلنجليزية النص محذوف وفي مقابله الـنص العربـي بـين            NIVالدولية  
األقواس  مـع حـذف التعليـق الواجـب بيانـه لمـن يـسوقهم الـروح القـدس               

  !!!!!!واالمين جبريل الروح القدس بريء منهم ومن تحريفاتهم 
  
 ١٩٨٢منذ مـارس    ) طبعات ٦. (اإلنجيل كتاب الحياة  . ترجمة العربية و ال -

  .قاموا بحذف النص كامال و دون اإلشارة إلى اى شيء . ١٩٨٣حتى ابريل 
  

ثم حذف  .. و تارة بين األقواس مع التنبيهات     .. وهكذا تارة تأتي عادية     
ثم فـي النـسخة الدوليـة أعـادوا الـنص           .. ثم الحذف الكلي  .. التنبيهات

  .وعا بين األقواس دون اإلشارة ماذا يعنى ذلكموض
  

ــم          ــق ؟ ث ــضع التعلي ــذي ي ــن ال ــذي يحــذف؟ وم ــن ال ــرف؟ وم ــذي يح ــن ال م
ــن ا      ــذفها؟ وأي ــم يح ــواس ث ــضع األق ــذي ي ــه؟ومن ال ــدس؟  يحذف ــروح الق ل

ن يحفـظ كتابــه فـي هـذا الموضـع الثــالوثي ؟     وكيـف لـم يـستطع اهللا أ   
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... ه الحــق؟وكيــف ســمح الــروح القــدس بــذلك ولــم يــصحح ويبــين وجــ
  .!!!!!!!!والحول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

اميل ماهر إسحاق أستاذ العهـد القـديم        .يحدثنا عن أخطاء النساخ أيضا د     
و الالهوت بالكليـة االكليريكيـة فـي مخطوطـات الكتـاب المقـدس              

ــر      ((١٩ص ــين المخطوطــات حــدثت عــن غي ــراءات ب ــات الق و معظــم فروق
فأحيانــا تحــدث .. نــه خــالل عمليــة النــسخ درايــة مــن الناســخ أو قــصد م 

كآن تخطيء عين الناسخ في قراءة الـنص        .. الفروق بسبب أخطاء العين     
ــه بعــض كلمــات      ــه فتــسقط من ــذي ينقــل عن ــارات.. ال أو يكــرر .. أو عب

أو يحــدث تبــادل فــي موقــع الحــروف فــي الكلمــات ممــا  .. نــساخة بعــضها
ــى     ــر المعن ــى تغيي ــؤدي إل ــي موا  ..ي ــادل ف ــدث تب ــات  او يح ــع الكلم أو .. ق

.. وقد يحـدث الخلـط بـسبب صـعوبة فـي قـراءة بعـض الحـروف                 .. السطور
وكـذلك أيـضا   .. خصوصا وان الحروف العبرانية متـشابهة فـي الـشكل    

فأحيانا قد يصعب التمييز بين الحروف إذا       .. الحروف اليونانية الكبيرة  
 أو إذا كـان .. لم تكن مكتوبة بخط واضح و بقـدر كـاف مـن العنايـة          

المخطوط الذي ينقل عنه الناسخ قـد تهـرأ أو بهتـت الكتابـة عليـه فـي             
و بعـض فـروق القـراءات قـد ينـتج عـن       ... بعض المواضع أو بعض الحروف      

كأن يفشل الناسخ فـي تفـسير بعـض االختـصارات التـي             .. أخطاء الذهن   
خصوصا مـصطلحات مثـل اهللا      .. كانت تستخدم كثيرا في المخطوطات    

و .. ت تكتـــب بـــصورة مختـــصرة بـــصفة منتظمـــةو المـــسيح التـــي كانـــ
واهللا هي مثـال علـى ذلـك    ، والذي،  بين من١٦ -٣: ١الفروق في تيموتاوس 

مكتوبـة  " عظيم هو سر التقـوى اهللا ظهـر فـي الجـسد          "فقد وردت اآلية    
  ))ظهر في الجسد) أو من(عظيم هو سر التقوى الذي "في قراءة أخرى 

  ؟ االصلية النسخ هي واين المقدس الكتاب حرف لماذا

   األنجيل انزل لما حفظت قد التوراة ولوكانت ذلك أراد الرب ألن حرف

 يوضـح  الحقـا  نورده سوف وما آنفا سردناه  فما األصلية النسخ هي أين أما
   ذلك
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  :وسوف نأحذ مثال واحد فقط
  ٣:٩تحريف نص رسالة بولس إلى أهل افسس 

 و انير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فـي اهللا               ٩: ٣
  خالق الجميع بيسوع المسيح

 )) المستلم النص (( اليوناني النص

 

1894 Scrivener Textus Receptus 
 
 

και� φωτισαι� παντας� τις� η� κοινωνια� του� µυστηριου�

του�αποκεκρυµµενου�απο�των�αιωνων�εν�τω�θεω�τω�

τα�παντα�κτισαντι�δια�ιησου�χριστου  
   االغلبية نص

Greek New Testament (Majority Text) 
 

καιÌ� φωτιìσαι� παìντας� τιìς� η ̔� οἰκονοµιìα� τοῦ�

µυστηριìου�τοῦ�ἀποκεκρυµµεìνου�ἀποÌ�τῶν�αἰωìνων�

ε ̓ν� τῷ� Θεῷ,� τῷ� ταÌ� παìντα� κτιìσαντι� διαÌ� ᾿Ιησοῦ�

Χριστο�,  
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 يسوع بالمسيح يعني διαÌ�᾿Ιησοῦ�Χριστου مقطع

 معينـــة خـــصوصية يـــسوع لشخـــصية يعطـــي المقطـــع هـــذا
 دليـل  أنهـا  علـى  بعهديـه  المقـدس  الكتـاب  مـؤمني  يترجمها

 وبـالطبع  ، المقدس الثالوث ضمن كاقنوم االبن وجود على
 إذا مـشكلة  التوجدو البشر باقي عن يسوع تفرد على دليل
 .أيضا األلوهية على دليل انه قلنا

 القـرن  منتـصف ) ( א(الـسينائية  المخطوطـة  من النص صورة
  )الميالدي الرابع

  )) موجود غير المقطع ((

 
 بكلمـة  ينتهـي  الـسينائية  المخطوطـة  فـي  الـنص  فـان  نـرى  كما

κτιìσαντι  

   �διαÌ�᾿Ιησοῦ�Χριστουللمقطع وجود وال
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ــنص بدايــة κτιìσαντι كلمــة بعــد مباشــرة نجــد حيــث  ال
 ινα�γνωρισθη العاشر

 :السينائية المخطوطة على مالحظات

 

 للمخطوطـة  األول األصـل  فـي  تكـن  لـم  παìντας كلمة-١
 . المصحح بواسطة النص أعلى موضح هو كما أضيفت بل

 

 لــــنص موافقــــة المخطوطــــة فــــيοἰκονοµιìα كلمــــة-٢
 كلمــة تظهــر حيــث المــستلم الــنص خــالف علــى األغلبيــة
κοινωνια منها بدال. 

 القـرن  منتـصف  (B) الفاتيكانيـة  المخطوطة بحسب النص
 الميالدي الرابع

 

 ))موجود غير المقطع((
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 موجـود  غيـر  διαÌ�᾿Ιησοῦ�Χριστου المقطـع  نالحـظ  كمـا 
ــي ــة فــ ــة المخطوطــ ــا الفاتيكانيــ ــو كمــ ــال هــ ــي الحــ  فــ

 الفاتيكانيـــة أن أيـــضا ونالحـــظ ، الـــسينائية المخطوطـــة
 κοινωνια من بدالοἰκονοµιìα قراءة تدعم

 القـرن  منتـصف  (A) الـسكندرية  المخطوطة بحسب النص
 الخامس

 )) موجود غير المقطع ((

 

 
  

 
 

 الفاتيكانيـة  و السينائية المخطوطتين في الحال هو كما
�διαÌ�᾿Ιησοῦ للمقطـع  وجود ال ، السكندرية في كذلك

Χριστου ، لقراءة السكندرية تدعيم أيضا مالحظة مع   

οἰκονοµιìα من بدال κοινωνια  

 غير موجودة�παìνταςكما ان كلمة 
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 عربية ترجمات         

  

 الحياة ترجمة-١

 شيء، كل خالق ، اهللا أبقاه الذي السر تدبير هو ما بمعرفة الجميع وأنير
  .األجيال مدى مكتوما

  السارة األخبار ترجمة ־٢
 العـصور  طـوال  مكتومـا  بقي الذي السر ذلك تدبير الناس لجميع وألبين

  .شيء كل خالق اهللا في
  اليسوعية الترجمة -٣

 اهللا فـي  الـدهور  طـوال  مكتومـا  ظـل  الـذي  الـسر  ذلك حقق كيف وأبين
  األشياء جميع خالق

 إنجليزية ترجمات

 

(ASV) and to make all men see what is the 
dispensation of the mystery which for ages hath 
been hid in God who created all things;  
 
(BBE) And make all men see what is the 
ordering of the secret which from the first has 
been kept in God who made all things;  
 
(CEV) God, who created everything, wanted me 
to help everyone understand the mysterious 
plan that had always been hidden in his mind.  
 
(Darby) and to enlighten all with the knowledge 
of what is the administration of the mystery 
hidden throughout the ages in God, who has 
created all things,  
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(ESV) and to bring to light for everyone what is 
the plan of the mystery hidden for ages in God 
who created all things,  
 
(GNB) and of making all people see how God's 
secret plan is to be put into effect. God, who is 
the Creator of all things, kept his secret hidden 
through all the past ages, 
 
(GW) He allowed me to explain the way this 
mystery works. God, who created all things, kept 
it hidden in the past.  
 
(ISV) and help everyone see how this secret, 
which was hidden for ages in God who created 
all things, has been at work.  
 
(Murdock) and should show to all men what is 
the dispensation of the mystery, which for ages 
was hid up in God the Creator of all [things]:  
 
(RV) and to make all men see what is the 
dispensation of the mystery which from all ages 
hath been hid in God who created all things; 
 
(WNT) and to show all men in a clear light what 
my stewardship is. It is the stewardship of the 
truth which from all the Ages lay concealed in 
the mind of God, the Creator of all things-- 

 الفولجاتا في موجود غير المقطع

 
(Vulgate) et inluminare omnes quae sit 
dispensatio sacramenti absconditi a saeculis in 
Deo qui omnia creavit 

 للعهـد  اليونانيـة  االنـد  نستل نسخة في موجود غير المقطع
  الجديد
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(NA26)καὶ� φωτίσαι� πάντασ� τίς� ἡ� οἰκονοµία� τοῦ�

µυστηρίου�τοῦ�ἀποκεκρυµµένου�ἀπὸ�τῶν�  
  

αἰώνων�ἐν�τῷ�θεῷ�τῷ�τὰ�πάντα�κτίσαντι, 

 

 هـورت  و ويـستكوت  العالمان نسخة في موجود غير المقطع
  الجديد للعهد اليونانية

(GNT-WH+)� και2532� CONJ� φωτισαι5461� V-AAN�

|�|� [παντας]3956�A-APM�|�τις5101�I-NSF�η3588�T-

NSF� οικονοµια3622� N-NSF� του3588� T-GSN�

µυστηριου3466� N-GSN� του3588� T-GSN�

αποκεκρυµµενου613� V-RPP-GSN� απο575� PREP�

των3588�T-GPM�αιωνων165�N-GPM�εν1722�PREP�

τω3588� T-DSM� θεω2316� N-DSM� τω3588� T-DSM�

τα3588� T-APN� παντα3956� A-APN� κτισαντι2936� V-

AAP-DSM 

لكي يتم ما قيل بالنبي . ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها (----
  ٣٥: ٢٧. متى ) وا قرعةاقتسموا ثيابي وعلى لباسي الق"

كان من االضافات ..." لكي يتم ما قيل "تكملة تلك االية بدءا من 
وقد .. التحريفية التي اكتشفوها واعترفوا بها ثم قاموا بحذفها 

م وكانت ١٨٢٦وطبعة ،م ١٨٢٥كانت بالترجمة العربية طبعة  
ها بالطبعات االولى بالترجمة اليسوعية ثم حذفوها مع وضع تعليق علي

  م   ...٢بالهامش نصه كما هو مثبت بالطبعة السادسة لعام 
لكي يتم ما قيل على لسان النبي  :" تضيف بعض المخطوطات(

 والشك ان هذه ٢٢/١٩مز"يقتسمون بينهم ثيابي  ويقترعون على لباسي 
  )١٩/٢٤االضافة  اخذت من يوحنا 
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وكثير من المفسيرين اعترفوا بانها اضافة تحريفية ومن هؤالء 
واكد هورن بدالئل عديد في المجلد الثاني  .. كريسباخ وقام بحذفها

 انها مضافة وزائدة  وليست من المتن وقال ضمن كالمه ما ٢٣٢- ٢٢٩ص
  .يستفاد انه ايد كريسباخ وانه فعل حسنا ان حذفها 

يتعين حذف هذه العبارة ( لموضع  عند هذا ا٥ وذكر ادم كالرك ج
النها مضافة وليست جزءا من النص وقد تركتها كثير من التراجم اال 

   )٢٤- ١٩القليل جدا ومرجع اضافتها يرجع انها اخذت من انجيل يوحنا 
 .٢-٩: ١٦انجيل مرقس - 

التوجد في اكثر النسخ ان نهايات انجيل مرقس احدى عشر آية 
  وقد علقت عليها "كن خائفات"القديمة وينتهي االنجيل بقولة 

اللجنة المشتركة مابين الكاثوليك واالرثوذكس والبرتستانت في 
اليرد في اقدم . ٢ حتى ٩الترجمة العربية بان ماجاء في االيات من 

  . المخطوطات
  ة انجيل مرقس وقال القديس غريغوريوس ان االية الثامنة هي نهاي

ويقول المفسر وليم باركلي استاذ العهد الجديد بجامعة جالسكو  
هناك حقيقة (تحت عنوان نهاية االنجيل المفقودة٤٦٧بتفسيره  ص 

 ٨مثيرة في انجيل مرقس وهي انه يتوقف في نسخه االصلية عند االية 
وكل ما هنالك .. اما البقية فليست موجودة في اقدم النسخ واصحها

.. انها وجدت مؤخرا في نسخ اقل قيمة ومتأخرة في ترتيبها الزمنيهو 
حتى يستحيل ان ..كما ان اسلوبها اللغوي يختلف عن بقية االنجيل 

  .)يكون كاتبها هو نفس كاتب االنجيل

وهذا أبسط مثال على التحريف والتغيير في الكتاب المقدس  وهناك  
 هنا  ليس دراسة الكثير من النصوص بهذا الخصوص ولكن موضوعنا

النصوص المفقودة بين المخطوطات القديمة  والطبعات الحديثة 
  وسوف نتركة لدراسة الحقه
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زينــب عبــد العزيــز أســتاذ الحــضارة  .  دهكتــشفتاامــن تلــك الــشهادات م 
وتاريخ الفن، المخطوطـة التـي تثبـت التحريـف المتعمـد لألناجيـل علـى          

حيـث نقـرأ اعترافـه بـذلك لبابـا      .)Jerome(يد القديس األشهر جيروم 
  .  رأس النصرانية في ذلك العهد)Pope Damasus I(داماسوس 

ــسوا         ــسية فران ــة الفرن ــة العام ــي المكتب ــة ف ــذه الوثيق ــدت ه ــد وج وق
  ). C-244(1) T1 11.1-A(ميتران، تحت رقم 

  . نستعرض هذه الوثيقة الخطيرةواآلن 

  جيروم المجلد األول من أعمال الراهب 

  بداية المقدمة

  حول مراجعة نصوص األناجيل األربعة

  .إلى قداسة البابا داماز من جيروم

ل جديــد، تحثنـي علــى أن أقــوم بتحويــل عمــل قــديم ألخــرج منــه بعمــ ( 
وتريد مني أن أكون حكما على نـسخ كـل تلـك النـصوص اإلنجيليـة                
المتنــاثرة فــي العــالم، وأن أختــار منهــا وأقــرر مــا هــي تلــك التــي حــادت     

تلك التي هي أقرب حقا من النص اليوناني، إنها مهمة ورعـة، لكنهـا              أو
إلـى  مغامرة خطرة إذ سـيتعين علـي تغييـر أسـلوب العـالم القـديم وأعيـده                  

الطفولة، وأن أقوم بالحكم على اآلخـرين يعنـي فـي نفـس الوقـت أنهـم                 
فمن من العلمـاء أو حتـى مـن الجهـالء حينمـا         . سيحكمون فيه على عملي   

سيمسك بكتـابي بـين يديـه ويلحـظ التغييـر الـذي وقـع فيـه بالنـسبة                   
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للنص الذي اعتاد قراءته لن يصيح بالشتائم ضدي ويتهمني بـأنني مـزور             
ســات ؛ ألننــي تجــرأت وأضــفت وغيــرت وصــححت فــي هــذه    ومــدنس للمقد

  الكتب القديمة ؟ 

وحيال مثل هذه الفضيحة، هناك شيئان يخففان من روعي ؛ األمر األول            
ــاني     :  ــر الث ــذلك، واألم ــي ب ــذي أمرتن ــت ال ــا هــو ضــالل ال   : أنــك أن أن م

وإذا كـان   . يمكن أن يكون حقا، وهو مـا تقـرره أقـذع األلـسنة شراسـة              
 نضفي بعض المصداقية علـى مخطوطـات الترجمـة الالتينيـة،            علينا أن 

ليقل لنا أعداؤنا أيها أصـوب ؛ ألن هنـاك مـن األناجيـل بعـدد االخـتالف                   
بين نصوصها، ولماذا ال يروقهم أن أقوم بالتصويب اعتمادا على المـصادر        
ــالء، أو       ــون الجه ــا المترجم ــي أســاء فهمه ــصويب األجــزاء الت ــة لت اليوناني

  .  نية، أو حتى قام بعض األدعياء بتعديلهابدلوها بسوء

طــات فمــا يمنــع أن نرجــع ببــساطة إلــى      وإذا كــان علينــا دمــج المخطو  
األصـــول اليونانيـــة ونبعـــد بـــذلك عـــن أخطـــاء الترجمـــات الـــسيئة أو   
ــاء، أو     ــر الموفقـــة مـــن جانـــب الـــذين تـــصوروا أنهـــم علمـ التعـــديالت غيـ
اإلضــافات التــي أدخلهــا الكتبــة النعــسانين ؟ إننــي ال أتحــدث هنــا عــن    

التـي لـم تـصل إال    العهد القديم والترجمة الـسبعينية باللغـة اليونانيـة        
. بعد ثالث ترجمات متتالية من العبرية إلى اليونانية ثم إلـى الالتينيـة           

أو لمـاذا آثـر   ، وال أود أن أبحث هنـا مـا الـذي سـيقوله أكـويال أو سـيماك                  
تيودوســيان اختيــار موقــف الوســط بــين المتــرجمين القــدامى والحــداث ؛  

فهـــا لـــذلك ســـأعتمد علـــى الترجمـــة التـــي يمكـــن أن يكـــون قـــد عر
  . الحواريون

وأتحدث اآلن عن العهد الجديـد، المكتـوب بـال شـك باللغـة اليونانيـة          
فيمـا عـدا إنجيــل متـى الــذي كـان قـد اســتعان أولًـا بالعبريــة لنـشره فــي        

إن هذا اإلنجيـل يختلـف يقينـا عـن الـذي بلغتنـا نظـرا             . منطقة اليهودية 
أن أرجـع إلـى نـص       وقد آثرت   . لتعدد المصادر التي استعانوا بها لتكوينه     

أساسي، فال أود االستعانة بترجمات المدعوان لوشـيانوس أو هزيكيـوس           
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التي يدافع عنها البعض بضراوة عن غير وجه حق، واللذان لم يكن مـن             
حقهمــا مراجعــة ال العهــد القــديم بعــد ترجمــة الــسبعين، وال أن يقومــا    

غـات  فالنـصوص اإلنجيليـة التـي وصـلتنا بل        . بمراجعة النصوص الجديـدة   
وإذا كنـت قـد     . شعوب مختلفة توضح مدى األخطاء واإلضافات التي بهـا        

قمت بذلك بالنسبة للنـسخ المكتوبـة بلغتنـا فالبـد وأن أعتـرف بـأني               
  . لم أستفد منها شيئًا

وهــذه المقدمــة المتواضــعة تقتــرح أن يكــون ترتيــب األناجيــل اإلســمي 
 مراجعتهـا مـن   وقـد تمـت  . متـى، مـرقس، لوقـا ويوحنـا    : على النحو التالي   

ــرا عــن فحــوى        ــد كثي ــة قديمــة، وهــي ال تبتع عــدة مخطوطــات يوناني
النـسخ الالتينيــة، فلـم أقــم إال بتــصويب األجـزاء التــي بـدت بعيــدة عــن     
المعنى الحقيقـي وتركـت األجـزاء األخـرى كمـا وصـلتنا فـي صـياغتها                 

أما الترجمات التي قام بهـا يوسـبيوس مـن          ). ب  ( البدائية ووضعت حرف    
رية المقسمة إلى عشرة أجزاء وفقًا ألمونيـوس الـسكندري، فقـد            القيص

ترجمتها إلى لغتنا التزاما بالمعنى اليوناني فحسب، وإن كـان هنـاك أي             
فضولي يود معرفة األجزاء المتماثلـة أو المتفـردة أو التـي تختلـف تمامـا        
عن تقسيمة العشرة يمكنه معرفة ذلـك ؛ ألن األخطـاء قـد تراكمـت               

ي كتبنا، وهو ما يجعل إنجيل ما يتفـاوت عـن اآلخـر، وأشـرت               مع الوقت ف  
  ). حـ ( إليه بحرف 

لقد وقعت أخطاء عند محاولة التوفيق بينها ؛ لذلك ترى خلطًا شـديدا           
في الترجمات الالتينية، فأحد الكتبة قد قـال أكثـر وفـي اآلخـر قـد                

وقـا  وأن مرقس فـي أجـزاء كثيـرة ينقـل عـن ل     . أضافوا إذا تصوروا أنه أقل  
ومتى، وأن متى ينقل عن يوحنا ومرقس، بينما كان كل إنجيل يحـتفظ           
بما يخصه فحسب، فكل واحد منهم قد نقل عن اإلنجيل الذي وقـع فـي            

لـذلك عنـد قـراءة الكـشف الـذي اقترحـه لـن يكـون هنـاك أي           . يده
خلط وسيتم التعرف على المتشابه بينها وعلى مـا يخـص كـل منهـا بعـد                 

  . ألخطاءأن استبعدت الخلط وا
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ففي الكـشف األول يوجـد توافـق بـين          
األناجيــل األربعــة متــى ومــرقس ولوقــا   
ويوحنا، وفي الثاني ال يوجد توافـق إال        
ــث     ــين متــى ومــرقس ولوقــا، وفــي الثال ب
بين متى ولوقا ويوحنا، وفي الرابع بـين        
متى ومرقس ويوحنا، وفي الخامس بـين       
متـــى ولوقـــا، وفـــي الـــسادس بـــين متـــى  

تـى ويوحنـا،    ومرقس، وفي السابع بين م    
وفــي الثــامن بـــين لوقــا ومــرقس، وفـــي     
التاســع بــين لوقــا ويوحنــا، وفــي العاشــر 
ستجد كل مـا هـو خـاص بكـل إنجيـل            

وفــي . وال يوجــد فــي األناجيــل األخــرى
كــل إنجيــل علــى حــدة هنــاك أجــزاء   

  . متفاوتة الطول كلما ابتعدنا عن التوافق

باألحمر لكـي  الرقم سيكون باللون األسود، وسيتضمن رقما آخر تحته  
ــاب        ــتح الكت ــي، فعنــد ف ــي أي إنجيــل يوجــد ذلــك الجــزء المعن يــدل ف
ــإن ذلــك         ــة أو تلــك ف ــي لهــذه الترجم ــة أي فــصل ينتم ــة معرف ومحاول

وعنـد الرجـوع إلـى بدايـة      . سيتضح فورا من الرقم الذي أضفته من أسفل       
الطبعة التي توجد فيها القوائم معا وبفضل اسـم الترجمـة المحـدد فـي                

 إنجيل يتم العثـور علـى رقـم كاتبـه مـع العنـاوين المختلفـة          بداية كل 
لكـــل مـــنهم، ويوجـــد بجـــوار هـــذا األخيـــر أســـماء الفقـــرات المماثلـــة، 

ومـا أن  . وهكذا يمكن االطالع على األرقام الموجودة في نفـس الفـصل   
تتم معاينة هذه المعلومـات يمكـن التوصـل إلـى كـل واحـد مـع مراعـاة                   

ــدها يم   ــم تحديـ ــي تـ ــام التـ ــشابهة أو   األرقـ ــزاء المتـ ــة األجـ ــن معرفـ كـ
  ). ب ( المتماثلة 

  .أ هـ). أرجو أن تكون بخير في المسيح وأال تنساني يا قداسة البابا 

 
 للبابــــا  صــــورة للوحــــة قديمــــة

 داماسوس
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المـساومة الكبـرى مـن مخطوطـات قمـران للمجمـع            : نقالً عن كتـاب     (( 
الفاتيكاني المسكوني الثاني لألستاذة الـدكتورة زينـب عبـد العزيـز،            

   )).٣٢١ ص – ٣١٩ص 
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  : فمن هؤالء
  
أكثر البيانات التي كتبها : " الذي قال في تفسيره" آدم كالرك) "أ

غير صحيحة؛ ألنهم كتبوا األشياء ) يقصد عيسى(المؤرخون للرب 
التي لم تقع بأنها وقعت يقيناً، وغلطوا في الحاالت األخر عمداً أو سهواً، 

وهذا األمر محقق أن األناجيل الكثيرة الكاذبة، كانت رائجة في 
لى، وبلغت هذه األناجيل أكثر من سبعين إنجيالً، القرون المسيحية األو

ذبة وطبعها في ثالثة وكان فابري سيوس قد جمع هذه األناجيل الكا
  ". مجلدات 

حكم على األناجيل المقدسة ألجل : في تفسيره" الردنر"قال ) ب
الذي (جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة بأمر السلطان أناسطيثوس 

فصححت مرة أخرى، فلو كان ) م٥١٨ -  ٤٩١حكم ما بين سنتي 
لألناجيل إسناد ثابت في عهد ذلك السلطان ما أمر بتصحيحها، ولكن 
ألن مصنفيها كانوا مجهولين أمر بتصحيحها، والمصححون إنما صححوا 
األغالط والتناقضات على قدر اإلمكان، فثبت التحريف فيها يقيناً من 

  . وه، وثبت أنها فاقدة اإلسنادجميع الوج
كان يشكو من االختالفات، وينسبها " أوريجن"إن ": " واتسن" قال )ج

إلى أسباب مختلفة، مثل غفلة الكاتبين وعدم مباالتهم، ولما أراد 
عنده فوجد ترجمة العهد الجديد قابل النسخ التي كانت " جيروم"

  ". اختالفاً عظيماً 
كانت ترجمات كثيرة باللغة : في تفسيره" آدم كالرك"وقال ) د
، وكان "جيروم"لالتينية من المترجمين المختلفين موجودة قبل ا

واضع بعضها في غاية درجة التحريف، وبعض مواضعها مناقضة للم
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  . األخرى، كما صرح به جيروم
  
): م١٨٨١المتوفى سنة " (توماس كاراليل"قال المؤرخ اإلنجليزي ) هـ

المترجمون اإلنكليزيون أفسدوا المطلب، وأخفوا الحق، وخدعوا 
الجهال، ومطلب اإلنجيل الذي كان مستقيماً جعلوه معوجاً وعندهم 

  .  النور، والكذب أحق من الصدقالظلمة أحب من
كبير المسؤولين في مجلس الترجمة الجديدة في  " بروتن"وخاطب ) و

إن الترجمة السائدة في إنكلترا مملوءة : " يسين قائالبريطانيا القس
باألغالط، وإنّ ترجمتكم اإلنجليزية المشهورة حرفت عبارات العهد 

موضعاً، وصارت سبباً لرد ) ٨٤٨(القديم في ثمانمائة وثمانية وأربعين 
  ". يد من قبل أناس غير محصورينكتب العهد الجد

ب إظهار الحق رحمت اهللا هذه بعض األقوال التي نقلها صاحب كتا
الهندي، وهي جميعها صادرة عن فرق نصرانية أو عن باحثين نصارى 

 معتبرين، وكلها تشهد بتحريف هذه األناجيل
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 مخطوطاته بين وخاصتا المقدس الكتاب في كثيرة اختالفات نرى
   المثال سبيل فعلى طبعاته وبين

ــرى ــي ن ــالي الجــدول ف ــان اخــتالف الت ــن الزم ــى آدم م ــوح ال ــين  ن ــسخ ب  ن
 المقـدس  الكتـاب  الـى  الطـالبين  مرشد لكتاب وفقا   المقدس الكتاب

   الثمين
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   والعبرية السامرية التوارة بين االختالفات من وكذلك

   التالية المقتطفات بعض نأخذ

  

  ؟؟؟ رياح ام روح

   يقول العبري النص

Genesis 1:2 ָובֹהּו תֹהּו ָהיְָתה ְוָהָאֶרץ Jִהים ְורּוַח ְתהוֺם ְּפנֵי-ַעל ְוחֶֹׁשVְמַרֶחֶפת ֱא 
  :ַהָּמיִם ְּפנֵי-ַעל

    الوهيم وروحֱאVִהים ְורּוַח

 الــى القـديم  االنجليــزي العبـري  القـاموس  يفــسرها كمـا  ּוַחר روح كلمـة 
wind or spirit 
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 التــوارة خـالل  مــن المعنـى  اخـذ  بــل  الغليـل  اليـشفي  القــاموس هـذا  حتـى 
   معا  والعبرية السامرية

 االنجليزيـة  العبريـة  القـواميس  فـي  تتـرجم  wind كلمـة  ان من بالرغم
   المعاني من كبير عدد الى
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   سنة ٨٤٧ او سنة ٩٦٢  يارد ايام كان فهل

   والسامرية العبرية التوراة بين العديدة االختالفات  نرى  وهكذا

 ١٩-٦ صموئيل االول - 

هكذا جاءت ...) فمات منهم سبعون رجال.النهم نظروا الى التابوت ( 
  .في اليونانية

وهكذا جاءت في ...) فمات منهم خمسون الف رجال(.............. 
  العبرانية

  .. ويستحيل صحة العبارتين فاحداهما خطأ المحالة
 ٢- ٢٢ اخبار االيام الثاني - 
  هكذا حسب اليونانية) وكان اخزيا ابن عشرين سنة حين ملك(
  هذا حسب العبرانية) وكان اخزيا ابن اثنين واربعين سنة حين ملك(

  واحدى العبارتين خطأ المحالة
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   بعضها وإليكم

            القديمالقديمالقديمالقديم    العهدالعهدالعهدالعهد::::أوالأوالأوالأوال

الترجمة ( النسخة الكاثوليكية
 ) اليسوعية

ترجمة  ( النسخة البروتستانتية
 ) الفاندايك

  غير موجود  سفر طوبيا 

 غير موجود يهوديت سفر 

 غير موجود  سفر المكابيين األول 

 غير موجود  الثاني سفر المكابيين 

 غير موجود  سفر الحكمة 

 غير موجود سفر يشوع ابن سيراخ 

 غير موجود  سفر باروك 

عشر من سفر  االصحاح الثالث 
 دانيال

 غير موجود

عشر من سفر  االصحاح الرابع 
 دانيال

 موجود غير
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  :  :  :  : العهد الجديدالعهد الجديدالعهد الجديدالعهد الجديد :  :  :  : ثانياًثانياًثانياًثانياً        

  من االختالفات في نسخ انجيل متى 

رقم 
 الفقرة

  النسخة البروتستانتية 

 )الفاندايك(

 النسخة الكاثوليكية

 ) الرهبانية اليسوعية(

6 : 
13 

إلى  ألن لك الملك والقوة والمجد
 . األبد آمين

  غير موجودة

18 : 
11 

ألن ابن االنسان قد جاء لكي 
 . هلك  ما قد يخلص

  غير موجودة

23 : 
14 

ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون 
المراؤون النكم تأكلون بيوت 

ولعلة تطيلون صلواتكم .االرامل 
 لذلك تأخذون دينونة اعظم.

  غير موجودة

27 : 
35 

 لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا

 ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة

. 

  غير موجودة
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  :اإلنجيل المنسوب إلي مرقس في 

رقم 
 الفقرة

  النسخة البروتستانتية 

 )  الفاندايك(

النسخة 
 )الكاثوليكية(

7 : 
16 

  أُذُنان للسمعِ ، إن كان ألحد

عمسفَلْي. 

  غير موجودة

9 : 
44 

، وتمالَ ي مهودثُ ديطْفَأُ حالَ ت ارالنغير موجودة و  

9 : 
46 

، وتمالَ ي مهودثُ ديطْفَأُ حالَ ت ارالنغير موجودة و  

15 : 
28 

 وأحصي مع: فَتم الكتاب القائل 

 . أثمة

  غير موجودة

11 : 
26 

  الَ يغفر لكم  و إن لم تغفروا أنتم

أَبوكُم الذي في السموات أيضاً 
كُمالَتز. 

  غير موجودة

  :في اإلنجيل المنسوب إلي لوقا 

النسخة   النسخة البروتستانتية الفقرة
 الكاثوليكية

1 : 
28 

  غير موجودة النساءِ مباركَةٌ أَنت في

8 : 
45 

وعسالذي«: فقال ي ننِي؟ مسوإذ » لَم
سطْرينكرون ، قَالَ ب يعمكان الْج 

الْجموع  يا معلم،  : والذين معه 
  غير موجودة
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 .. يضيقُونَ

9 : 
55 

لستما  : فَالْتفَت وانتهرهما وقال
 أَنتما تعلَمان من أَي روحٍ

  غير موجودة

9 : 
56 

ليهلك  ألَنَّ ابن اإلِنسان لم يأتي
 أنفس الَّناسِ، بلْ ليخلص

  غير موجودة

11 : 
11 

 هنفمن منكم ، وهو أب يسأله اب 

 خبزاً أفيعطيه حجراً ؟
  غير موجوده

17 : 
36 

فَيؤخذُ  يكُونُ اثْنان في الْحقْلِ،
راآلخ كرتيو داحالْو 

  غير موجودة

23 : 
17 

ملَه قطْلكَانَ مضطراً أَنْ يو  يدكُلِّ ع
 .واحداً

  غير موجودة

24 : 
42 

وشيئاً  فناولوه جزءاً من سمك مشوي
 من شهد عسل

  غير موجودة

  :في اإلنجيل المنسوب إلي يوحنا 

النسخة   النسخة البروتستانتية الفقرة
 الكاثوليكية

3 : 
13 

إِالَّ الَّذي  وليس أحد صعد إِلَى السماءِ
انساإلِن ناءِ، ابمالس نلَ مزن  وي هالَّذ

 .في السماءِ

الذي في : عبارة 
السماء غير موجودة 

النسخة  في
  الكاثوليكية

11 : 
41 

فرفعوا الحجر حيث كان الميت 
  موضوعاً

  غير موجودة
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5 : 4 

 ألَنَّ مالَكاً كَانَ ينزل أحياناً في

 فمن نزل أَوالً   الْبِركَة ويحرك الماء،
 بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي

 . مرض

  غير موجودة

   :سفر أعمال الرسل  في 

النسخة   النسخة البروتستانتية الفقرة
 الكاثوليكية

8 : 
37 

فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل 
فاجاب وقال انا اؤمن ان . قلبك يجوز

 .يسوع المسيح هو ابن اهللا 

  غير موجودة

9 : 5 

فقال الرب انا . فقال من انت يا سيد
صعب . يسوع الذي انت تضطهده
 .عليك ان ترفس مناخس

  غير موجودة

9 : 6 
يارب ماذَا » فَقَالَ وهو مرتعد ومتحير؛

 ترِيد أَنْ أَفْعلَ؟
  غير موجودة

15 : 
34 

  غير موجودة ولكن سيال رأى ان يلبث هناك

24 : 

6 ، 7 

وقد شرع ان ينجس الهيكل ايضا 
امسكناه واردنا ان نحكم عليه 

 فاقبل ليسياس ٧. حسب ناموسنا
االمير بعنف شديد واخذه من بين 

 وامر المشتكين عليه ان ٨ايدينا 
 .يأتوا اليك

  غير موجودة
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28 : 
29 

ولما قال هذا مضى اليهود ولهم 
 مباحثة كثيرة فيما بينهم

  غير موجودة

     :في الرسالة األولى ليوحنا 

النسخة   النسخة البروتستانتية الفقرة
 الكاثوليكية

5 : 7 

فان الذين يشهدون في السماء هم 
ثالثة اآلب والكلمة والروح القدس 

 .وهؤالء الثالثة هم واحد 

 غير موجودة

  غير موجودة . . . في األَرضِ والَّذين يشهدونَ 8 : 5
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 عثمــان عــاطف الفاضــل واالســتاذ الــدكتور الموضــوع هــذا تنــاول وقــد
  التاليه بالصور موضح كماهو   تعالى اهللا رحمه حلبية
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 لترجمة ونسخة ، الثالثة الطبعة اليسوعية الترجمة نسخة لدينا
 تغيير علي نماذج لتقديم بينهما سنقارن ١٨٧٧ سنة صادرة يسوعية

 .الزمن عبر الترجمات
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 يوضح الثالثة الطبعة من ونص ، الترجمتين غالف الصورة توضح -٢
 طبعات من سبقها عما الثالثة الطبعة اختالف صراحة
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 بين متي النجيل االول االصحاح في اختالفات سبعة توضح الصورة هذه
  والجديدة القديمة اليسوعية نسختي
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  المقدس الكتاب نسخ  بين  لالختالفات السابقة الصورة و
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 العهد الجديدمن % ٧٥" : بارت إيرمان " عالم الكتاب المقدس يقول 
 محرف و مزيف
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ووصف ... القواعد  "إيرمان بارت  "المقدس الكتاب عالم طى تخ
 بالمزيف والمحرفالمقدس اب الكت

الكتابة باسم " ... المحرف"المزيف (وذلك ضمن كتابه الجديد 
 ) ! ليسوا من نظنالمقدس الكتاب  تلماذا كتب... الرب 

 :وقد كشف في كتابه الجديد اآلتي

 بطرس كان أميا ال يستطيع القراءة والكتابة) الرسول(أن الحواري -١

وبالتالي ال يمكنه كتابة رسالة بطرس االولى والثانية المنسوبتين 
 المقدسالكتاب إليه في 

 في العهد الجديد مزيفات) بولس(ول  من رسائل با٦أن  -٢

 الزالت -  المعروفة بالتزييف - أن رسالة بطرس األولى إلى تيموثاس  -٣
المرأة، والتي تمثل قاعدة النصوص تستخدم إلى اليوم الضطهاد 

 الكنيسة الرومانية الكاثولكية لمنع الدينية التي تستخدمها
 ترسيم المرأة ككاهنة
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يحتوي على مغالطات متعمدة باإلضافة المقدس الكتاب كما ذكر أن 
   فيهللنصوص التي تم إقحامها

 
 
/49605-forged-...is/news/com.christianpost.www://http 
 

العهدالجديد من % ٧٥وذكر في لقاء إذاعي حول كتابه الجديد أن 
بالكتاب عالم وذكر أنه بذلك يكون اول  بل ومزيفمحرف 

  .بهذا الوصفالكتاب يصف هذا المقدس 
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   ) ١٤ : ٢١العدد (  سفر حروب الرب وقد جاء ذكر اسم هذا السفر في -١

   ) ١٣ : ١٠يشوع (  سفر ياشر وقد جاء ذكر اسم هذا السفر في -٢

   ) ٤١ : ١١الملوك األول(  سفر أمور سليمان جاء ذكره في -٣

 سفر مرثية إرميا على يوشيا ملك أورشليم وجاء ذكر هذه المرثية - ٤

   ) ٢٥: ٣٥األيام الثاني( في 

   )٢٥: ٣٥األيام الثاني(  سفر أمور يوشيا -٥

   )٢٥: ٣٥األيام الثاني(  سفر مراحم يوشيا -٦

   )٢٩ : ٩أخبار األيام الثاني(  سفر أخبار ناثان النبي -٧

   ).١٢/١٥) ٢(األيام ( نبي  سفر أخبار شمعيا ال-٨

   )٢٩ : ٩أخبار األيام الثاني(  سفر أخيا النبي الشيلوني -  ٩
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   وسفر رؤى يعدو الرائي وقد جاء ذكر هذه االسفار في- ١٠

   ) ٢٩ : ٩أخبار األيام الثاني ( 

 : ٢٩أخبار األيام األول (  سفر أخبار جاد الرائي وقد جاء ذكره في - ١١

٣١ (   

   ) ٢٦: ٢٤يشوع ( ة اهللا  سفر شريع- ١٢

   )٣١: ٨يشوع (  سفر توراة موسى - ١٣

   )٦: ٢٣يشوع (  سفر شريعة موسى -١٤

   )٢٩:٢٩األيام األول (  سفر أخبار صموئيل الرائي - ١٥

   )٢١:٢٧ و ١٣:٨رؤيا يوحنا الالهوتي (  سفر حياة الخروف - ١٦

ولبعض النصارى حول هذه االسفار المفقوده محاوالت وأراجيف من 

كقولهم أنها أسفار لم ، القول لتبرير عدم ضياعها ، اليلتفت إليها 

يوحى الرب بتبليغها وهم بقولهم هذا ال يملكون دليال واحد على 

  .ذلك 
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حــصل لقلــوب العلمــاء قلــق عظــيم ألجــل فقــدان   : " آدم كــالركيقــول 

فقـداناً   ) ١٣ - ٤/٣٢) ١(سفر مفقود ذكـر فـي ملـوك      ( ت  تاريخ المخلوقا 

  ". أبدياً 

اتفــاق العــالم علــى أن الكتــب : "  الكــاثوليكيطــامس أنكلــسويقــول 

  ".المفقودة من الكتب المقدسة ليست بأقل من عشرين 

أن هنـاك رسـالة     ): كلمـة أبوكريفـا    (دائرة المعارف الكتابيـة   وتقول  

يـذكر الرسـول رسـالة إلـى        ) ٩: ٥كـو   ١(ففـي   : مفقودة إلى الكـورنثيين   

  . الكورنثيين يبدو أنها قد فقدت

وفــي القــرن الخــامس أدمجــت بعــد الرســالة الثانيــة لكورنثــوس رســالة     

قصيرة من الكورنثيين إلى بـولس وأخـرى مـن بـولس إلـى الكـورنثيين،                

 السريانية، ويبـدو أنهمـا كانتـا مقبـولتين فـي دوائـر              وهما موجودتان في  

كثيــرة فــي نهايــة القــرن الرابــع، وهمــا تكونــان جــزءً مــن أعمــال بــولس 

  . م٢٠٠األبوكريفية، ويرجع تاريخ كتابتهما إلى حوالي 

  :فلو كان كالم اهللا لحفظ الى االبد لكن اآلدله تثبت غير ذلك 
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ين ان الكتبـه لـم يكتبـوا    االدله من داخل الكتـاب المقـدس تبـ     ان-١

فنقراء مثال فـي بدايـة االنجيـل المنـسوب      عن طريق وحي او الهام الهي،

بتــاليف قــصة فــي   اذ كــان كثيــرون قــد اخــذوا١: ١الــى لوقــا اصــحاح 

 االمــور المتيقنــة عنــدنا كمــا ســلمها الينــا الــذين كــانوا منــذ البــدء   

شــيء مــن معــاينين وخــداما للكلمــة  رأيــت انــا ايــضا اذ قــد تتبعــت كــل  

على التوالي اليك ايها العزيز ثاوفيلس  لتعرف  االول بتدقيق ان اكتب

  ".صحة الكالم الذي علّمت به

و لـم  " رأى"يقـل الكاتـب انـه يكتـب ألنـه اوحـي اليـه، بـل ألنـه           فل لـم 

سـميت فيمـا بعـد انجـيال للعـالمين بـل كتبهـا         يكتب هذه الرساله التي

  لوقا وحيا؟؟؟؟؟  سميفعلى اي اساس"  العزيز ثاوفيلس" الى 

 : كما ذكرنا آنفا ما جاء     ان الكتاب المقدس نفسه يعترف بتحريفه      -٢

 كَيف تدعونَ أَنكُم حكَماءُ ولَديكُم شرِيعةَ الرب  " : في سفر ارميا

   ارميا٨:٨ "بينما حولَها قَلَم الْكَتبة المخادع إِلَى أُكْذُوبة؟

 :هــــذا فقــــط بــــل ان الكتــــاب المقــــدس يتوعــــد المحــــرفين   لــــيس

أَشهد لكُلِّ من يسمع ما جاءَ في كتـابِ النبـوءَة    وإِننِي١٨:" ٢٢رؤيا يوحنا 

الَّتـي ورد   زاد أَحد شيئاً علَى ما كُتب فيه، يزِيده اهللاُ من الْبالَيـا  إِنْ: هذَا

كتابِ النبوءَة هذَا، يـسقطُ   وإِنْ أَسقَطَ أَحد شيئاً من أَقْوال١٩ِ :٢٢ذكْرها،
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  ،ــاة يالْح ةرــج ش ــن م هيبــص ــاءَ     اهللاُ ن نِ جــي اللَّت ،ــة سقَدالْم ــة يندالْم ــن مو

  "الْكتاب ذكْرهما في هذَا

ره لن ينجـوا مـن التحريـف        يبدوا ان كاتب الرؤيا كان على دراية ان سف        

اليك بعض االمثله الوارده في العهد الجديد، و قد اعتمـدت فـي سـرد     و

احـد   Bruce Metzger )بـروس ميتزجيـر  (البروفـسور  االمثلـه علـى آراء  

  :)  العهد الجديد في تخصصهو(البارزين  علماء الكتاب المقدس

  ....."آلخراالول وا. قائال انا هو االلف والياء١١: ١رؤيا يوحنا ) أ

وجود هذه اآليه فـي مواضـع أخـرى فـي الرؤيـا اال ان الكتبـه قـاموا         رغم

النسخ الحديثه للكتاب المقدس تحـذفها، فالنـسخه    باضافتها، و معظم

 :بحـــــــذفها العربيـــــــه للكتـــــــاب المقـــــــدس هنـــــــا تقـــــــوم 

REVEL/NT/ftp.arabic/bibles/ibs/net.gospelcom.www://http

DOC.ATION  

 :بينمــــــــا النـــــــــسخه العربيـــــــــه هنـــــــــا ال تقــــــــوم بحـــــــــذفها  
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 : راجــــــعالفقــــــرة التفاصــــــيل حــــــول هــــــذه   و لمزيــــــد مــــــن
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ن العظيم اي شيء عن تحريفه بل انه لم يتوعـد مـن قـد    القرأ لم يذكر

المحاوالت سوف تبوء بالفشل،و قـد قـال    يقوم بتحريفه، الن جميع هذه

 - ١٥ سـورة  -سـورة الحجـر    "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحـافظون :"تعالى

   ٩آية 

الـسماءِ، اآلب    فَإِنَّ هنالـك ثَالَثَـةَ شـهود فـي    ٧: ٥رسالة يوحنا االولى ) ب

 والَّـذين يـشهدونَ   ٨. هـم واحـد   والْكَلمة والروح الْقُدس، وهؤالءِ الثَّالَثَةُ

وهــؤالَءِ الثَّالثَــةُ هــم فــي . والْمــاءُ، والــدم الــروح،: فــي األَرضِ هــم ثَالَثَــةٌ

  ".الْواحد

ــذه  ــرة هـ ــسيحي   الفقـ ــده المـ ــول العقيـ ــدى اصـ ــق باحـ ــالوث ةتتعلـ ، الثـ

ــات  ــا مـــن احـــدى اآليـ ــي   المقـــدس،و لكنهـ الملفقـــه المـــشهوره، ويعطـ

  :منها   ملفقهالفقرةالبروفسور بروس العديد من االدله على انها 

  غير موجوده في جميع النسخ اليونانيه ماعدا ثمانيةالفقرةان هذه  -

 .نسخ

و لو عرفوها . نيسه من االستشهاد بهاانه لم يقم احد من آباء الك -

  .باالستشهاد بها في جدالهم حول الثالوث لقاموا

  .الفقرةال تحتوي على هذه  ان جميع المخطوطات للترجمات القديمه -

v/verses/org.bibletexts.www://http- :لمزيـد مـن التفاصـيل راجـع     
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العربيـه للكتـاب المقـدس ال تقـوم بحـذفها اال النـسخه        و طبعـا النـسخ  

ــه الــصادره عــن دار    الكاثوليكيــه للكتــاب المقــدس،  الطبعــه الثالث

  :٧٦٤شرق، و تعلق باآلتي في صفحه الم

ومـن  . فقرة كانـت فـي الماضـي موضـوع منـاظرة مـشهورة        ولكن هناك"

 ، وهـي  ٨-٦ : ٥معترضـة وردت فـي    انهـا جملـة  . االكيد انها غيـر مثبتـة   

فــي (  الــذين يــشهدون هــم ثالثــة "التــي بــين قوســين فــي هــذه الجملــة  

الــسماء وهــم اآلب والكلمــة والــروح القــدس وهــؤالء الثالثــة هــم واحــد  

الــروح والمــاء والــدم ، وهــؤالء ) ثالثــة فــي األرض  والــذين يــشهدون هــم

فـي المخطوطـات فـي مـا قبـل       لـم يـرد هـذا الـنص    . الثالثة هـم متفقـون   

أصـول   وال في الترجمات القديمـة ، وال فـي أحـسن    القرن الخامس عشر، 

التينية ، والـراجح انـه لـيس سـوى تعليـق كتـب فـي الهـامش            الترجمة ال 

    ."في اثناء تناقله في الغرب  ثم أقحم في النص

  ):١١:٨-٥٣:٧(يوحنا ) ج

  فمضى كل واحد الى بيته ٥٣: ٧ 

   اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون ١: ٨

 ثم حـضر ايـضا الـى الهيكـل فـي الـصبح و جـاء اليـه جميـع الـشعب                       ٢: ٨
  فجلس يعلمهم 

ــدم اليــه الكتبــة و الفريــسيون امــراة امــسكت فــي زنــا و لمــا        ٣: ٨  و ق
  اقاموها في الوسط 



 

 ٩٢

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

   قالوا له يا معلم هذه المراة امسكت و هي تزني في ذات الفعل ٤: ٨

   و موسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم فماذا تقول انت ٥: ٨

 قالوا هـذا ليجربـوه لكـي يكـون لهـم مـا يـشتكون بـه عليـه و امـا                    ٦: ٨
   الى اسفل و كان يكتب باصبعه على االرض يسوع فانحنى

 و لما استمروا يسالونه انتصب و قال لهم من كان منكم بال خطية              ٧: ٨
  فليرمها اوال بحجر 

   ثم انحنى ايضا الى اسفل و كان يكتب على االرض ٨: ٨

 و امــا هــم فلمــا ســمعوا و كانــت ضــمائرهم تبكــتهم خرجــوا واحــدا ٩: ٨
فواحدا مبتدئين من الـشيوخ الـى االخـرين و بقـي يـسوع وحـده و المـراة                    

  واقفة في الوسط 

 فلما انتصب يسوع و لم ينظر احدا سوى المراة قال لها يا امـراة ايـن                ١٠: ٨
  شتكون عليك اما دانك احد هم اولئك الم

 فقالت ال احد يـا سـيد فقـال لهـا يـسوع و ال انـا ادينـك اذهبـي و ال           ١١: ٨
  تخطئي ايضا 

 يقول البروفسور بروس ان هناك العديد مـن األدلـه المؤيـده و المقنعـه    

   :ثم يقول. ليست من يوحناالسابقة ان هذه الفقره 

" ... Although the Committee was unanimous that [this 

passage] was originally no part of the Fourth : Gospel, in 

deference to the evident antiquity of the passage a 

majority decided to print it, enclosed within double square 

brackets, at its traditional place following Jn. 7.52." 
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 مع اتفاق اللجنه انها فقرة ادخلت في الـنص اي مفبركـه اال انهـم قـرروا    

   .ال حول و ال قوة اال باهللا. طباعتها

 :المنـسوب الـى يوحنـا انظـر     لمزيد مـن التفـصيل و االمثلـه فـي االنجيـل     

htm.joh-v/verses/org.bibletexts.www://http   

موجــوده فــي كــل النــسخ العربيــه للكتــاب المقــدس ، و  و هــذه الفقــره

ــفحه   ــي صـــــــ ــه فـــــــ ــسخه الكاثوليكيـــــــ ــق النـــــــ  :286 تعلـــــــ

فهنـاك اجمـاع علـى انهـا مـن مرجـع مجهـول        ... اما رواية المـرآه الزانيـه      "

الكتــاب " قــانون" و هــي مــع ذلــك جــزء مــن ( فــي زمــن الحــق  فأدخلــت

  )" .المقدس

ألَنَّ ابـن  ٥٦أَنتمـا،   الَ تعلَمـان مـن أَي روحٍ  «: ووبخهما قَـائالً ....٥٥: "٩لوقا ) د

ى الَ لأَت انساسِ،اإلِنالَّن فُوسن كلها يهلِّصخيلْ لب. «    ـةيـوا إِلَـى قَربذَه ثُم

  ."أُخرى

النسخ الحديثه في اللغه االنجليزيه و ايضا النسخه  تحذفها اغلبية

 .العربيه الكاثوليكيه

 : الدخيله على االنجيل المنسوب الى لوقا انظرالفقرات  لمزيد من

htm.luk-v/verses/org.bibletexts.www://http   
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مـن األُسـبوعِ،    وبعدما قَام يسوع باكراً في الْيـومِ األَولِ ٩ : " ١٦مرقس) هـ

ــي كَــانَ قَــدالَّت ــةيلدجالْم ميــرمالً لأَو ــرظَه يناطــيةَ شعــبــا سهنم دطَــر .

. ينوحـونَ ويبكُـونَ  معـه، وقَـد كَـانوا     فَـذَهبت وبـشرت الَّـذين كَـانوا    ١٠

 وبعـد ذلـك  ١٢أَنه حي وأَنها قَد شاهدته، لَم يصدقُوا  فَلَما سمع هؤالَء١١ِ

. إِلَى إِحـدى الْقُـرى   ظَهر بِهيئَة أُخرى ِالثْنينِ منهم وهما سائران منطَلقَينِ

أَخيراً ظَهر لألَحد عـشر  ١٤.يصدقُوهما أَيضا  الْباقين، فَلَمفَذَهبا وبشرا١٣

 كَــانوا متكئــين، ووبخهــم علَــى عــدمِ إِيمــانِهِم وقَــساوة   تلْميــذاً فيمــا

     ـدعب وهدـاهش ينقُوا الَّــذدـصي لَــم ـمهألَن ،قُلُـوبِهِم ــهتامي١٥. ق ــمقَـالَ لَهو :

مـن آمـن   ١٦: الْخليقَـةَ كُلَّهـا بِاإلِنجِيـلِ    اذْهبوا إِلَـى الْعـالَمِ أَجمـع، وبـشروا    «

 ــنمو ،لَــصخ ،ــدمعتانُ  وــدي فوفَــس نمــؤي ــوا،  ١٧. لَــمنآم ينالَّــذ ــكأُولئو

ــمهالَزِمت ــاتاآلي هــذبِ: ه ــاتــونَ بِلُغكَلَّمتيو يناطيونَ الــشدطْــري يــماس 

 ،هِمــي ــاتالً الَ  ويقْبِــضونَ علَــى الْحيــات، وإِنْ شــرِبوا ١٨جديــدة علَ شــراباً قَ

 .»الْمرضـــــى فَيتعـــــافَونَ يتـــــأَذَّونَ الْبتـــــةَ، ويـــــضعونَ أَيـــــديهم علَـــــى

. رفـع إِلَـى الـسماءِ، وجلَـس عـن يمـينِ اهللاِ       لرب، بعدما كَلَّمهم،ثُم إِنَّ ا19

٢٠،ما هأَمو     ـمهعـلُ ممعي بالـرو ،كَـاني كُلِّ مونَ فرشبطَلَقُوا يفَان   ـديؤيو

لَه ةالَزِمالْم اتةَ بِاآليمالْكَل".  

ى مرقس هو اقدم االناجيـل بحـسب اتفـاق علمـاء     ال ان االنجيل المنسوب

هـم  أ هـي مـن   ةالقيامـ   فـان قـصة  هـو معـروف   الكتاب المقـدس، و كمـا   

فـي   الروايات في االناجيل، و كما ترى فانها من احدى الروايـات الملفقـه  
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ــذا االنجيـــل ــاب   . هـ ــه للكتـ ــي بعـــض النـــسخ الحديثـ ــه فـ و هـــي محذوفـ

اهميتهــا فــي اصــول  اغلبيــة النــسخ بــسبب   و لــم تحــذف فــي . المقــدس

  .ة المسيحيةالعقيد

: " ١٤ ايـه  ١٥األولـى إلـى اهـل كورنثـوس اصـحاح       يقول بولس في رسالته

   ".كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم وان لم يكن المسيح قد قام فباطلة

  :١٢٤و تعلق النسخه الكاثوليكيه في صفحة 

كيـف كانـت خاتمـة الكتـاب؟؟ مـن      : سؤال لم يلقـى جوابـا   و هناك "

قـد أضـيفت   ) ٢٠-١٦/٩(كما هي االن  سلم به على العموم ان الخاتمهالم

ولكننـا لـن    . ٨لتخفيف ما في نهاية كتاب من توقف فجائي في االيـة  

نعــرف ابــدا هــل فقــدت خاتمــة الكتــاب األصــلية أم هــل رأى مــرقس أن    

تقليـد الترائيـات فـي الجليـل فـي االيـة ال تكفـي الختتـام          اإلشـارة إلـى  

   ."روايته 

 ".آمـين   .الن لك الملك والقوة والمجـد الـى االبـد           ........ ١٣: " ٦تى  م) و

الصالة الربانيه اكثر النصوص حفظا و تـداوال، فهـي كالفاتحـه     تعتبر

لكــن لــم تنجـوا هــي ايــضا مــن التحريــف و   فـي القــرآن عنــد المــسلمين، 

  . فهذه اآليه اآلخيره مضافه الى النص. التغيير 
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 وكَانَ يصلِّي فـي : "٤-١: ١١و ان قمنا بالمقارنه بين النص الوارد في لوقا 

هيذالَمت دأَح ى، قَالَ لَههتا اننِ، فَلَماكاألَم دأَح: «   لِّيـصـا أَنْ ننلِّمع ،باري

    يـذَهالَمـا تنوحي لَّـمـا ع2 .»كَم  ـملُّ  «: فَقَـالَ لَهـصا تمـدنـا  : ونَ، قُولُـوا عانأَب

 لتكُن مشيئَتك.ليتقَدسِ اسمك، ليأْت ملَكُوتك! السماوات الَّذي في

كُــلَّ  خبزنــا كَفَافَنــا أَعطنــا٣. كَمــا فــي الــسماءِ كَــذلك علَــى األَرض

لكُلِّ من يذْنِب إِلَينـا؛ والَ   ضاً نغفرواغْفر لَنا خطَايانا، ألَننا نحن أَي٤يومٍ؛ 

  !". من الشريرِ تدخلْنا في تجرِبة لكن نجنا

ان  بين النسخه العربيه االنجيليه و بـين النـسخه الكاثوليكيـه، نجـد    

  :النسخه الكاثوليكيه تحذف

 الَّذي في السماوات - 

- كُنتكَ ل كيئَتشضملَى األَرع كاءِ كَذلمي السا فم. 

- نا منجن نير لكرالش  

 The Jesus كتابه" في )ايه ويلز. جي(G.A. Wells يقول البروفسو

Legend )قراءه ٣٠٠٠٠هنالك   ان٧٠على صفحه )اسطورة يسوع 

  قراءه مختلفه٨١مختلفه النجيل لوقا ، ثم يضيف قائال ان هناك 

فاذا كانت اكثر النصوص حفظا قد اصابتها ايدي .  الربانيهةللصال

  بباقي الكتاب؟؟؟ التحريف فما بالك
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 :لمزيد من التفاصيل حول هذه القراءات راجع

htm.tr-kjv/com.bibletexts.www://http  

   htm.09v06Mat/versecom/com.bibletexts.www://http و

و اليك بعض الفقرات األخـرى المحذوفـه مـن الكتـاب المقـدس، و هـي          

الكتاب المقـدس النـسخه االنجيليـه، بـل مـن النـسخه        غير محذوفه من

  :الحديثه االنجليزيه  الكاثوليكيه و معظم النسخ

" باطال " ان كل من يغضب على اخيه  واما انا فاقول لكم٢٢: ٥متى  -

 ..."يكون مستوجب الحكم 

ادخلها الكتبه األمناء، وهي  دخلت في النص،أ" باطال "  كلمة <<<<

الكاثوليكيه  محذوفه من النسخ الحديثه االنجليزيه و النسخه

 كيف ان هذا النص يدين هالعربيه، هل تعلم لماذا؟؟ لقد رأى الكتب

واما انا فاقول لكم :"و يؤثر على عصمته كونه الها اذا قرئ  المسيح

ألن المسيح ". يكون مستوجب الحكم ان كل من يغضب على اخيه

اليهم بغضب   فنظر حوله٥: ٣عليه السالم غضب كما جاء في مرقس 

فمدها فعادت يده .حزينا على غالظة قلوبهم وقال للرجل مد يدك 

 الكتبه مستعدين ان يقوموا فكما ترى كان." كاالخرى  صحيحة

   .لم يتفق مع عقيدتهم  ان- الزياده فيه- في تغيير النص
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بينهم  لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي........٣٥: "٢٧متى - 

 ..."وعلى لباسي القوا قرعة 

ايضا من النسخه  محذوفه من معظم النسخ الحديثه االنجليزيه و

  .الكاثوليكيه

هذَا جائز إِنْ كُنت تؤمن من كُـلِّ  » : فَأَجابه فيلبس٣٧: ٨اعمال الرسل - 

 قَلْبِـك« .  يـصاهللاِ       » :فَقَـالَ الْخ ـناب ـوه ـِسيحالْم وعـسبِـأَنَّ ي ـنـي أُومإِن”«." 

ــه و ايــضا مــن النــسخه      محذوفــه مــن  ــه االنجليزي معظــم النــسخ الحديث

  .الكاثوليكيه

 ....... "ال تشهد بالزور...........٩ :١٣روميه - 

و ايضا من النسخه  محذوفه من معظم النسخ الحديثه االنجليزيه

 .الكاثوليكيه

kjb/kjbp/com.pair.staggs.www://http- :واليك المزيد 

html.vrstbl/docs  

   htm.bt/com.bibletexts.www://http و

 : ١٠ ايه   ١٦وكما يقول الكتاب المقدس في االنجيل المنسوب الى لوقا          

القليل امين ايضا في الكثيروالظالم في القليـل ظـالم ايـضا     االمين في"

   ".ي الكثير ف
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الكتبه و النساخ النـصارى يقومـون بـالتلفيق و الفبركـه فـي       فاذا كان

  الكثير؟؟ في القليل فكيف نأمنهم

 فقد. و اتهام النصارى بالتحريف بدا في بداية القرون االولى للمسيحيه

كانــت كانــت الطوائــف المختلفــه تــتهم بعــضها بعــضا فــي التحريــف و   

ضا اتهــام الــوثنيين لهــم فــي القــرون   وايــ.الرســائل فبركــة االناجيــل و

ن يأوريجين يعترف بتحريـف المـسيحي   بل ان الفيلسوف المسيحي. االولى

لست ادري كيف يسمي الكتـاب المقـدس وحيـا الهيـا            : للنسخ فهو يقول  

لـذلك االيمـان بـان الكتـاب     . بهـا   مع انه ال يحقق المقاييس التـي جـاء  

 .اعمى المقدس كلمة اهللا يتطلب ايمان عظيم لكنه ايمان
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  !!! اهللا فوجىء بحسن صنعته

 وحـوش األرض ،  األول من سفر التكوين ، بعد أن خلق اهللا في االصحاح

ورأى  ) . " ٢٤ : ١. " ( اهللا ذلـك أنـه حـسن     فـرأى " نظـر اهللا إلـى مـا خلـق     

الفجائيـة  ) إذا ( اسـتخدام   . ( ٣١ : ١" ( اهللا كل ما عمله فإذا هو حسن 

 . -حاشـاه   - يدل على أن اهللا سبحانه وتعالى قد فـوجىء بحـسن صـنعته   

بقاً هيئــة مــا كيــف يفاجــأ الخــالق بحــسن صــنعته وكأنــه ال يعلــم مــس   

اهللا يعلم مـا سيـصنع قبـل أن يـصنع ويعلـم حـسن مـا سـيخلق          سيخلق ؟ إن

  . قبل أن يخلق

 !!! الرب ساكن في الضباب

. حينئـذ قـال سـليمان    ] : " ١ : ٦[ سـفر أخبـار اآليـام الثـاني      يقول كاتـب 

  " . الضباب قال الرب إنه يسكن في
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 !!! اهللا موجود في اسرائيل فقط

فرجـع الـى رجـل اهللا هـو      " : [ ١٥ : ٥[ سفر الملوك الثاني  يقول كاتب

الـه فـي    وكل جيشه ودخل ووقف امامه وقال هـوذا قـد عرفـت انـه لـيس     

  ".واآلن فخذ بركة من عبدك. كل االرض اال في اسرائيل

إن اهللا ! كيـف ال يكـون إلـه إال فـي اســرائيل ؟    ! ؟ كيـف يكـون هـذا   

وليس إلسرائيل وحـدها أو فـي    الذي يؤمن به المسلمون هو لكل الناس،

  . إسرائيل وحدها

 !! صوت مشي اهللا

وسـمعا صـوت الـرب    : " سفر التكوين مشيراً إلى آدم وحـواء   يقول كاتب

  ] ٨ : ٣ [" هبوب ريح النهار  اإلله ماشياً في الجنة عند

  !اهللا وهو يمشي ؟ كيف يسمع صوت

 !ويطير فوقه مالكاً يركب الرب

 ] ١١-٧:٢٢  [ الثاني صموئيل يقول كاتب سفر

 "   لَتلْززتو ضاألَر تجتار ذئدنـ  . عاسأَس فَتجتألَنَّ    ار تـزتاهو اتاومالـس ات

 بغَض بـا                  . الرهنم قَـدفَات ،ـهفَم ـنلَـةٌ مآك ـارن تلَعـدانـاً، وانخد فُهفَثَ أَنن
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ــرمج . ــهيمقَد ــتحــةُ تمهجتالْم ــوميالْغ ــتلَ، فَكَانــزنو اتاومطَأْطَــأَ الــس .

ةً مكَبريحِامتطى مالر ةنِحلَى أَجلَّى عجتو طَاروبِيمِ والْكَر كَةالَئم ن .  

   !!! اهللا ينفخ بالبوق ويسير في الزوابع

 ] ٩:١٤ [ اهللا عن كاتب سفر زكريا  يقول

  " الجنوب ويسير في زوابع والسيد الرب ينفخ في البوق "

  ضخم كتنين وله فم يخرج منه نار دخان منه الرب له أنف يخرج

  يقول كاتب السفر ] ٩ : ٢٢[ ورد في سفر صموئيل الثاني  وهذا طبقاً لما

" ذئدنع لَتلْززتو ضاألَر تجتار .اتاومالس اتاسأَس فَتجتألَنَّ   ار تـزتاهو

 بغَض بالر.  فُهفَثَ أَنن      هفَم نلَةٌ مآك اراناً، و نخاشتعلت منه ، جمر  د" .   

  !!! اهللا يبكي وعيناه تذرفان الدموع ليالً ونهاراً على أورشليم

  : ان الرب يقول لنبيه ارميا ] ١٧ : ١٤[ سفر ارميا  جاء في 

"  ذَا الْكَالَمه مـداً   :  َقُلْ لَهكــُفَّا أَبالَ تاراً، وهنالً ووعاً لَيمد اينيع ذْرِفتل

  ." ألَنَّ أُورشليم سحقَت سحقاً عظيماً بِضربة أَليمة جِداً
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 !!! نفسه بالهالك والويل يدعو على اهللا

 : يقول كاتب السفر ] ١٧ : ١٠[ ورد في سفر ارميا  وهذا طبقاً لما

ضـربتي عديمـة    . سـحقي  ويل لي من أجل . . . قال الرب ألنه هكذا "

خيمتي خربت وكـل أطنـابي   . مصيبة فأحتملها  فقلت إنما هذه. الشفاء 

 ". خيمتي ويقيم شققي ليس من يبسط بعد. بني خرجوا عني . قطعت 

أن الذات االلهية المباركة تقول ويـل  أن يتصور ويقبل  أي عاقل يمكن

 !!لي من أجل سحقي ؟

البعد والهالك ومنه قوله سبحانه وتعالى عن اصحاب جهنم  والسحق هو

  " ألصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً: " 

 ! مستأجرة يحلق رؤوس وأرجل ولحى اليهود بموس الرب

 :  كاتب السفريقول ] ٢٠ : ٧[ ورد في سفر إشعياء  وهذا طبقاً لما

يحلق السيد بموس مـستأجرة فـي عبـر النهـر ، بملـك       في ذلك اليوم "

  ". اللحية أيضاً أشور ، الرأس وشعر الرجلين ، وتنزع
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  !!! الريح والغيوم وسيلة لنقل الرب تحمله فيها حيث يريد

  : عن اهللا ] ١٠ : ٢٢[ جاء في سفر صموئيل الثاني 

  " الريح طار ورؤى على أجنحة . . . طأ طأ السموات ونزل "

 ]  ١٠ : ١٨[وورد في المزمور 

  ! والكالم عن اهللا سبحانه وتعالى " الريح أجنحة هف على "

  ]٣ : ١٠٤ [ֽوفي المزمور 

الماشـي علـى    . الجاعـل الـسحاب مركبتـه    . المـسقف عالليـة بالميـاه    "

  " أجنحة الريح

  . تعالى اهللا عن ذلك علواً كبيراً

  !!! السحاب هو غبار رجل اهللا

   ] ٣ : ١ [جاء في سفر ناحوم  وهذا طبقاً لما

" طَرِيق ،فَةاصالْعو ةعبوي الزف بالر هيمقَد ارغُب اممالْغو." 
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  !! الغيوم تمنعنا من رؤية اهللا

  : ] ١٤ : ٢٢ [جاء في سفر أيوب  وهذا طبقاً لما

  " له فال يرى ، وعلى دائرة السموات يتمشى السحاب ستر "

 !!! الرب واقف على السلم

  : عن حلم يعقوب في بيت إيل ] ١٠ : ٢٨[ التكوين  يقول كاتب سفر

 "                     يـهى فـعاً قَـضضوم فادانَ فَـصـارح ـوحعٍ نـببِئْـرِ س ـنم هجوفَت قُوبعا يأَم

 ــهلَتأَى . . . لَيرو   ــسما يــهأْسرضِ ولَــى األَرــةً عمــلَّماً قَائس يــهف دــاهلْمــاً شح

 !! " السماءَ ومالَئكَةُ اهللاِ تصعد وتنزِلُ علَيها والرب نفْسه واقف فَوقَها 

  ! يصرخ عالياً من شدة الخمر) سكير(تشبيه الرب تبارك وتعالى بأنه 

فاســتيقظ : " عــن اهللا ســبحانه وتعــالى  ] ٦٥ : ٧٨[ مزمـور  ال يقـول كاتــب 

 تعـالى  {ֽ" يصرخ عاليـاً مـن الخمـر     معيط من الخمر الرب كنائم كجبار

 } اهللا عما يصفون
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 !!! الرب يأمر بالسكر

 "ابحا األَصهاءُ.كُلُوا أَيبا األَحهوا أَيكَراسوا وبراش " .  

 ] ١ : ٥نشيد اإلنشاد [ 

  ! وبالدب) لبوة ( تشبيه الرب تبارك وتعالى بأنثى األسد 

 ]٢٤:٩ [ سفر العدد

" مثجي ةوكَلَب بِضريو ،دكَأَس." 

مخلِّــص  مــصر وإِلَهــاً سِــواي لَــست تعــرِف والَ  وأَنـا الــرب إِلَهــك مــن أَرضِ {"

شـبِعوا  . لَمـا رعـوا شـبِعوا    .أَنا عرفْتك في الْبرية في أَرضِ الْعطَشِ. غَيرِي

أَرصــد علَــى  .فَــأَكُونُ لَهــم كَأَســد  .وارتفَعــت قُلُــوبهم لــذَلك نــسونِي 

وآكُلُهـم    شـغاف قَلْـبِهِم  أَصـدمهم كَدبـة مثْكـلٍ وأَشـق     .الطَّرِيقِ كَنمـرٍ 

ةــو ــاك كَلَبـ ــزقُهم وحـــش .هنـ ــة يمـ ــع }[الْبريـ   ] ٨-٤: ١٣هوشـ

 !هل هذا اسلوب رباني ؟ !! كاالسد وتارة كلبوة فتارة كالدب وتارة
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 : عزيزي المتصفح وهل تعلم

  ! يقول أن موسى النبي عليه السالم رأى مؤخرة اهللالمقدس  ان الكتاب

 : ان الرب قال لموسى ] ٢٣ : ٣٣[ سفر الخروج  يقول كاتب

 " يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فال يرى ثم أرفع "

أيها القارى الكـريم تـصور هـذا المنظـر وأنـت تـرى مـؤخرة         باهللا عليك

  استغفر اهللا العظيم! الواحد القهار

 !!!الرب ينوح ويولول ويمشي عرياناً 

: " أن اهللا سـبحانه وتعـالى يقـول عـن نفـسه       ] ٨ : ١[ ميخـا   جـاء فـي سـفر   

  ـوحـذَا أَنهيـاً    لافي حـشأَملْـوِلُ وأُوـوِلُ   وأُعانـاً، ويرع    ـبحتأَنى، وآو ـاتنكَب

  " كَالنعامِ

 !!! الرب يصفق بيديه

ينــسب الكاتــب للــرب  ] ١٧ : ٢١[ ورد فــي ســفر حزقيــال  وهــذا طبقــاً لمــا

 : قوله

  !أصفق كفي على كفي وأسكن غضبي ، أنا الرب تكلمت وأنا أيضاً "
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  !!! الرب يبكي ألن الناس تجاهلوه وتمردوا عليه

  : للرب قوله ] ٩ : ١٦[ نسب كاتب سفر اشعيا 

   " . . . لذلك أبكي كبكاء يعزير "

 بدموعي لذلك ابكي بكاء يعزير على كرمة سبمة ارويكما ٩: ١٦
  يا حشبون و العالة النه على قطافك و على حصادك قد وقعت جلبة 

 !!! عنصرى إله الرب

" نلكبِرِباً و قْرِضت بِينألَجبِرِباً ل قْرِضال ت يكألَخ ارِكَكبيل   بالـر

أَنـت داخـلٌ إِليهـا     إِلهـك فـي كُـلِّ مـا تمتـد إِليـه يـدك فـي األَرضِ التـي         

 ٢٠: ٢٣تثنية ." لتمتلكَها

فيــه يتفــرج  النبــي داود وجميــع الــشعب يجــرون التــابوت والــرب جــالس  

  !!!  عليهم وهم يرقصون

 داود وجميــع الــشعب  أن ] : ١٦ _ ١٢ : ٦[ جــاء فــي ســفر صــموئيل الثــاني     

تــابوت اهللا الــذي يــسمى رب الجنــود الجــالس علــى الكــروبيم ،   أخــذوا

والرب جالس في التابوت يتفرج عليهم ، وهـم   وجروا التابوت على عجلة

الفلـسطينيين بعـد أن ضـربهم     يرقصون فرحاً بعودته من األسر مـن عنـد  

ونبي اهللا  . وكان الرب جالساً في التابوت طوال الوقت. الرب بالبواسير 

داود وكــل الــشعب يــرقص ويغنــي ويلعــب بالربــاب ، ويــنفخ بالمزمــار ،        
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بالـــدفوف والجنـــوك ، ابتهاجـــاً بالنـــصر وبعـــودة رب الجنـــود  ويـــضرب

  ! التابوت من األسر الجالس على الكروبيم داخل

  !!! اهللا الشيطان أصدق من

   ] ١٧ -١٦ : ٢ [جاء في سفر التكوين 

مـن جميـعِ شـجرِ الْجنـة تأْكُـلُ أَكْـالً وأَمـا              : وأَوصى الرب اإلِلَه آدم قَائالً    " 

شجرةُ معرِفَة الْخيرِ والشر فَالَ تأْكُـلْ منهـا ألَنـك يـوم تأْكُـلُ منهـا موتـاً                 

وتمـةُ    : " فقال  أما الشيطان المتمثل فى صورة الحية       ." . . . تيالْح فَقَالَـت

  أَةرلْما : لوتمت ـا               ! لَنكُمنيأَع حفَـتنت ـهنم ـأْكُالَنت مـوي ـهأَن ماللِ اهللاُ عب

رالـــــــشو ـــــــرينِ الْخـــــــارِفَيكَـــــــاهللاِ ع ـــــــانكُونت٤: ٣تكـــــــوين ." [ و [   

ــا بــأن أنزلهمــا      ــم يميتهمــا اهللا بــل عاقبهم ــل ل  إلــى األرض للعمــل  وبالفع

 وكذلك لم يميتهما الـرب بـل مـات آدم عـن             ١٩-١٦: ٣تكوين  : والشقاء  

فــصار الــشيطان اصــدق مــن اهللا بحــسب الكتــاب   .  ســنة٩٣٠عمــر ينــاهز 

 !! المقدس والعياذ باهللا 

   !!! قلب اهللا يلتوي ألما ً

لَشد ما أَتعذَّب لَشد ما أَتعذَّب " لعلى لسان اهللا عزو وج يحكي أرميا
 تمالص يعطتي فَالَ أَسلاخي دف نئي يادى أَلَماً فُؤلَوت١٩ : ٤  ارميا"قَلْبِي ي   
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تـوجعني   . أحـشائي . أحـشائي  : " وفـي ترجمـة الفانـديك يقـول الـرب      

   " يئن في قلبي. جدران قلبي 

 احشائي احشائي توجعني جدران قلبي يئن في قلبي ال ١٩: ٤ارميا 
  استطيع السكوت النك سمعت يا نفسي صوت البوق و هتاف الحرب 

  !! يسب نبيه داود عليه السالم اهللا

يـسب نبيـه    للـرب أنـه   ] ١٢ - ٥ : ١٦[ ينـسب كاتـب سـفر صـموئيل الثـاني      

  : داود حين يغضب عليه ، بل إنه يحرض سواه على سب داود نبيه

وعندما وصلَ الْملـك داود إِلَـى بحـورِيم خـرج رجـلٌ مـن هنـاك ينتمـي          "

     ،مائتالــش يــلُ لَــهكي احرا، وجِيــر ي بــنعــمى شعــدلَ، يــاوش ةيرــشإِلَــى ع

٦ــقشرو   ينِــهمي ــنع فِّــينلْتطَــالَ الْماألَبو ــهعي مالَّــذ بعالــشو الَــهرِجو داود 

  ةـارجبِالْح ارِهـسي٧. و   همائـتــي شف ددـري ـوهو : جـراءِ   ! اخمـلَ الــدجاري جـراخ

ما سفَكْته من دماءِ بيـت شـاولَ        لَقَد رد الرب علَيك كُلَّ      ٨! ورجلَ بليعالَ 

             نِـكاب الُومـشلَكَةَ إِلَـى أَبمالْم بالر لَّمس قَدو ،هنضاً عوع لَكْتي مالَّذ .

فَقَــالَ أَبِيــشاي ابــن ٩. وهــا أَنــت غَــارِق فــي شــر أَعمالــك ألَنــك رجــلُ دمــاءٍ 

 للْمةَ لوِيرصنِـي      «: كع؟ دـكلي الْمدـيس ـتيالْم ذَا الْكَلْبه متشاذَا يمل

   هأْسر فَأَقْطَع هلَيع مج١٠. أَه  ـكلنِي          : فَقَالَ الْمـابي ـأْنِكُمش ـنـذَا مه سلَـي

: يقْـدر أَنْ يـسأَلَ    فَمـن   . دعـوه يـشتم ألَنَّ الـرب قَـالَ لَـه اشـتم داود             . صروِيةَ

هـوذَا ابنِـي الَّـذي    : وقَالَ الْملك ألَبِيشاي وسائرِ رِجاله   ١١لماذَا تفْعلُ هذَا؟    
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   ينِيــامينــذَا الْبه رِيبــالْح ــي، فَكَــملقَتى لعــســلْبِي ي ص ــنم جــرخ . ــوهعد

    تبِش هرأَم بألَنَّ الر متشييئُنِي           ١٢. مكَـافيي، وـذَلَّتإِلَـى م ظُـرني بلَّ الـرلَع

 ] ترجمة كتاب الحياة . " [ خيراً عوض شتائمه في هذَا الْيومِ 

 !! الرب يرضخ لتهديد موسى

موسـى الـذي    أن الرب رضخ لتهديد ] ١٢ : ٣٣[ يحكي كاتب سفر الخرج 

ال إذا مــشى الــرب معهــم حتــى يؤكــد هــدد الــرب بأنــه لــن يــسير بــشعبه إ

الشعوب أنهـم الـشعب الممتـاز والمختـار ، وبغيـر مرافقـة الـرب لـن          لجميع

  : يعرف هذا االمتياز

"    بلـرـى لوسقَـالَ مو :   قَـد ـتـا أَنـي   هل قُلْـت :      لَـم ـنلَكو ،بعـذَا الـشه قُـد

ــت. معــي تعلمنِــي مــن سترســلُ  ــمك وحظيــت  : ثُــم قُلْ بِاس ــكفْترــي عإِن

ــاينِي إِلَــى    فَــاآلن١٣َ. بِرِضــدشفَأَر ،ــاكبِرِض يــتظح قّــاً قَــدح ــتإِنْ كُن

كَــيل ــكطَرِيق   اذْكُــرو ،كترــسظَــى بِمأَحو ،كدقَــص بــسح ــلُكأَس

 إِنَّ حــضورِي يرافقُــك: فَأَجابــه١٤. »بكهــذه األُمــةَ هــي شــع  أَيــضاً أَنَّ

 ـكـى  ١٥. »فَأُرِيحوسفَـالَ    : فَقَـالَ م ،ورِكـضـا بِحقْنافرت إِنْ لَـم    ـنا مندعـصت

بِرِضــاك؟ أَلَــيس  إِذْ كَيــف يــدرك أَننِــي وشــعبك قَــد حظينــا ١٦هنــا، 

ــ   يمتــا، فَنلَن ــكافَقَتربِم كبــعشــا وأَن وبِ     زعيــعِ الــشمج ــنع كبِــذَل

سـأَفْعلُ عـين هـذَا األَمـرِ     «: الـرب موسـى   فَأَجاب١٧» الساكنِين في األَرضِ؟

تسمي الْتالَّذ .كألَن كمبِاس كفْترا عأَنو ايبِرِض يتظح " . 
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 !! :الندم والحزن الكتاب المقدس ينسب هللا صفة  

والسر في ذلك هـو أن مـشيئته ال تكـون    !! اإلله أنه يندم  ال يعرف عن

فـي علمـه وكلـي المعرفـة بالـسابق       عن هوى فهو المحـيط بكـل شـيىء   

  . والالحق

الكتاب المقدس فهو سريع اتخاذ القـرار ، ودون رويـة ، ممـا     أما اإلله في

أحيانـاً ، وأحيانـاً أخـرى يقبـل التـوبيخ والزجـر        يدفعه إلـى إعـالن النـدم   

 . ممن اختارهم وكالء له

حــاالت ندمــه وأســفه وحزنــه ، مــع مالحظــة أن نــدم الــرب  وكثيــرة هــي

من هنـا فـإن صـفته كنـادم     . والذبح  ارتبط دوماً بحالة من حاالت القتل

علـى شـعبه أو    إذ أن كثير مـن حـاالت غـضبه   . تتالزم مع صفته كقاتل 

 !! قابه لهم جعلته يندمقادته وع
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يقــدم لنــا الكتــاب المقــدس فــي هــذا الــصدد مــستعرضين   لننظــر مــاذا

 : سبحانه وتعالى حاالت الندم والحزن المنسوبة هللا

 : الحالة األولى

 : ] ٥ : ٦ [التكوين  قال كاتب سفر

تـصورِ فكْـرِ    وأَنَّ كُـلَّ الرب أَنَّ شر اإلِنـسان قَـد كَثُـر فـي األَرضِ،      ورأَى "

 .اإلِنـسانَ  فَمألَ قَلبه األَسف والْحزنُ ألَنـه خلَـق   قَلْبِه يتسِم دائماً بِاإلِثْمِ،

7بقَالَ الرو :هلَقْتي خانَ الَّذسو اإلِنحـاسِ      أَمرِ النـائس ـعضِ ماألَر ـهجو نع

 اتانويالْحوفاحوالزاءِ، ومورِ السطُيي وأَن تزِني حألَن هلَقْتخ." 

الـنص التـوراتي الـصفات األولـى التـي يعزوهـا هللا سـبحانه         ها هنا يفتـتح 

فيجعــل اهللا ينــوح ويولــول ويــدعو علــى  وتعــالى ، والتــي يطورهــا الحقــاً

 . أسلفنا نفسه بالويل كما

طيناً رباً يحزن ويأسف على فعل فعلـه   فإن النص السابق يع وعلى أية حال

 !! األرض فيقرر محو االنسان عن وجه
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 : الحالة الثانية

الثــاني مــن ســفر القــضاة العــدد الثــامن عــشر نجــد الــنص  وفــي االصــحاح

 : التالي

 ترجمة [ " ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم ألن الرب "

 ] الفانديك

 : سبب هذا الندم

وهـو  " البعلـيم  " اسرائيل بفعل الشر في عيني الرب وعبدوا  لقد قام بنو

وسيعودون إلـى فعلـه فمـا كـان مـن الـرب فـي         األمر الذي كثيراً ما فعلوه

دفعهم بأيـدي نـاهبين    " : سورة غضبه وانتقامه نتيجة هجرهم له إال أن

 نهبــوهم ، وبــاعهم بيــد أعــداهم ولــم يقــدروا بعــد علــى الوقــوف أمــام   

 ] ١٤ : ٢ قضاة [" ئهم أعدا

ويدرك أنه غالى في غضبه ، وأنه كان متسرعاً في قـراره ،   فيعود الرب

ألن الـرب نـدم مـن أجـل     : " الـنص الـسابق    فيعلن ندمـه ، كمـا صـرح فـي    

  " أنينهم بسبب مضايقيهم ومزاحميهم
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 : الحالة الثالثة

: " ، أن الرب يقول للنبي صـموئيل     ] ١١ : ١٥[ جاء في سفر صموئيل األول      

 لَقَد ندمت ألَني جعلْت شاولَ ملكاً، فَقَد ارتد عنِ اتباعي ولَم يطع أَمرِي 

نجد الرب يعلن ندمه على قرار اتخذه سابقاً ، وهو القرار بجعـل   هنا أيضاً

  . شاؤول ملكاً

يظهر لنا أن الرب كان عاجزاً عن اتخاذ القـرار المناسـب ،    ان هذا الندم

 ! لنتائج قراراته أو عاجزاً عن التصور المسبق

 : الندم سبب هذا

 : شاؤول ، أول ملك يهودي بما يلي لقد أمر الرب

 الَ تعـف عـن أَحـد   . اآلنَ وهاجِم عمـاليق واقْـضِ علَـى كُـلِّ مالَـه      اذْهبِ "

بقَراً وغَنماً، جِمـاالً   منهم بلِ اقْتلْهم جميعاً رِجاالً ونِساءً، وأَطْفَاالً ورضعاً،

 ] ٣ : ١٥ صموئيل األول [." وحميراً

ه اجتهــد فاســتبقى ولــم يقتــل الغــنم مــا أمــره الــرب ، إال أنــ ونفــذ شــاؤول

كــل البــشر ، مــن الرضــع حتــى الطــاعن  والبقــر والخــراف ، بعــد أن أبــاد

لعـدم قتلـه الغـنم     إال ان الرب استشاط غضباً من تصرف شاؤول ،. بالسن 

 !!! والبقر والخراف ، فأعلن الرب ندمه ألنه جعل شاؤول ملكاً
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كيلـه الـذي عينـه    يندم صـاحب عزبـة حـين يكتـشف أن و     تماماً مثلما

فمثلمـا يقـرر   !! األيـام أنـه فاشـل     إلدارة أمالكه ال يلتزم بـأوامره وتثبـت  

خاظئـاً ، هكـذا    المالك تغيير وكيله ألنه اكتشف أن تقـديره كـان  

 !!! قرر الرب تغيير شاؤول ونزع الملك منه معلناً ندمه

 : الحالة الرابعة

 : ليما ي ] ١٥ : ٢١[ أخبار األيام األول  جاء في سفر

 "    يملشأُور الَكبِإِه الَكَهم بالر رأَمأَى       . وـا رهلَياءِ عبِالْقَض قُومي وا هيمفو

        قَالَ لا، فندم على الشر ، وهيبصا يم بالر كلهالْم الَكلْم :»  كدي كُف

ــا هنع .      ــي وسبــانَ الْي نرِ أُرــد يب ــد نع ــذ ئــاً آن ــرب واقف ــالَك ال ــانَ م . " ( وكَ

 )طبعة دار الكتاب المقدس بمصر _ الكتاب المقدس 

نجد أن الكتاب المقدس نسب للـرب الحماقـة ، بحيـث ال     في هذا النص

ــائ   ــسبقاً نت ــدرك م ــهي ــاع     ،ج أفعال ــر للمــالك بايق ــدما أعطــى األم فعن

وأثنـاء مـا كـان     المذبحـه ، لـم يكـن يتـصور النتيجـة ووقعهـا الحـسي ،       

المالك يقوم بـاهالك أورشـليم نـدم الـرب علـى هـذا الـشر ألنـه ادرك                   

الكارثـة التـي نتجـت عـن قـراره المتـسرع ذلـك ألن خيالـه كـان           هول

  . كارثيةالنتائج ال أعجز من أن يتصور مسبقاً تلك
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فكــر دينـي مهمــا بلــغ فـي التأويــل والتفــسير بــالرمز أن    هـل يــستطيع أي 

الــرب الــذي نــدم وحــزن ألنــه خلــق   يقــول لنــا أي نمــط مــن األربــاب هــذا

علـى اسـرائيل    اإلنسان في األرض وأي رب هذا الذي ندم ألنه ملك شـاول 

، وأين كان علمه المتعلق بإرادتـه حتـى فـوجىء بتلـك المـصيبة التـي                  

 !يتأسف في قلبه ؟ هجعلت

 : عزيزي القارىء

الكتاب المقدس بنسبة صـفة النـدم هللا ، وحتـى ال يعتقـد      لقد استمر

استثناء فـي حالـة اسـتثنائية فانـه      أحد أنها صفة عارضة فيه أو كانت

هـذه الـصفة    حتى ما بعد انتهـاء عهـد موسـى والقـضاة والملـوك ، تبقـى      

مللـت  : " فها هو الكتاب المقدس ينسب للرب فـي سـفر إرميـا قولـه               . فيه  

 ] ٦ : ١٥ [" الندامة  من

وحــده تتكــرر نــسبة صــفة النــدم هللا ســبحانه وتعــالى  وفــي ســفر إرميــا

 : ذلك أكثر من عشر مرات وإليكم االمثلة على

" الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجـل شـر أعمـالهم     فأندم على " _

   ٣ : ٢٦سفر أرميا 

   ١٩ : ٢٦سفر إرميا "  على الشر الذي تكلم به الرب عليهم  فندم الرب "

   ١١ : ٤٢سفر إرميا " على الشر الذي صنعت بكم  ألني ندمت "
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 واألســفار األخــرى لهــا حــصيلتها هــي األخــرى ، فهــا هــي األمثلــة علــى      

 :ذلك 

   ١٤ : ٢يوئيل " الغضب ، وكثير الرأفة ، ويندم على الشر  بطيىء " _

 ٧[ ،  ] ٦ : ٧عـاموس  " [ على هذا ، ال يكون هذا قال الـرب   فندم الرب "

 ] طبعة دار الكتاب المقدس بمصر_ الكتاب المقدس  ] [ ٣: 

 : الكتاب المقدس ينسب الجهل هللا سبحانه وتعالى

الكتاب المقـدس الـرب بالجهـل حيـث جـاء فيـه أنـه يجـب ان          لقد وصف

بيوت أعدائه وبيوت المـؤمنين بـه ، فـأمر     توضع له عالمة ليميز بها بين

يلطخـوا أبـوابهم والعتبـة     اهللا موسى ومن معه قبل خـروجهم مـن مـصر أن   

حـين   العليا بالدم والقائمتين بالدم حتى يكـون الـرب علـى بينـة منهـا     

 ! لمصريين ، وحتى ال تمتد يده إلى بيوت إسرائيليقوم بتدمير بيوت ا

 : يقول كاتب السفر ] ٢٣ : ١٢[ الخروج  وهذا في سفر

 "     ينرِيصالْم كلهيالًَ للَي ازتجيس بألَنَّ الر .       ـةبتلَـى الْعع مى الدري ينفَح

  ــابِ وــنِ الْبع ــر بعنِ ييتمالْقَــائــا ولْيالْع  كُمــوتيلُ بخــدي ــكلهالْم عــدالَ ي

كُمرِبضيل". 
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 ما يفيد جهل الخالق تبارك وتعـالى  ] ٢٠ : ١٨[ سفر التكوين  وجاء في

  : يقول كاتب السفر

 " بقَــالَ الــرو :        تكَثُــر ةَ قَــدــورمعو ومــدمِ سظَــالم ــدى ضكْوألَنَّ الــش

مــت جِــداً أَنــزِلُ ألَرى إِنْ كَانــت أَعمــالُهم مطَابِقَــةً       وخطيئَــتهم قَــد عظُ 

 لَمإِالَّ فَأَعو مهدى ضكْولشل". 

فـأتى اهللا إلـى بلعـام وقـال لـه مـن هـم         ] : " ٩ : ٢٢[ العـدد   وجاء فـي سـفر  

  " هؤالء الرجال عندك ؟

اهللا يسأل بلعام عن الرجال الذين عنده ، فهو إذن يعـاني   فمن الواضح أن

 . محدود من قصور في العلم ، وعلمه

 العلـم  تـتهم اهللا تبـارك وتعـالى بالقـصور ومحدوديـة      ان النصوص التي

 . اننا نكتفي بهذه األمثلة الواضحة كثيرة إال

 : الكتاب المقدس ينسب الكذب هللا سبحانه وتعالى

ان  ] ٣٥ : ٨٩[ والثمانين الفقرة الخامـسة والثالثـين   التاسع  جاء في مزمور

  " بقدسي ، أني ال أكذب لداود مرة حلفت: " الرب يقول 
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يحلـف أال يكـذب لـداود يعنـي أنـه يكـذب لغيـره ، أو أن         ان كون الرب

تعـالى  !!فحلـف أال يكـذب بعـد ذلـك      داود قد أخـذ علـى اهللا كـذباً ،   

 . اهللا عن ذلك علواً كبيراً

 : لمقدس ينسب العجز هللا سبحانه وتعالىالكتاب ا

وهذا طبقاً لما ورد في سفر القضاة االصحاح االول الفقرة التاسعة عـشرة       

وكـان الـرب مـع يهـوذا فملـك الجبـل ،             : " يقول كاتـب الـسفر       ] ١٩ : ١[ 

ــوادي ألن لهــم مركبــات حديديــة        ــن لــم يطــرد ســكان ال مــن !" ولك

ت ســبباً لعجــز الــرب عــن  الواضــح ان وجــود المركبــات الحديديــة كانــ 

 !القيام بطرد سكان الوادي 

  : الكتاب المقدس ينسب صفة النسيان هللا سبحانه وتعالى

أن الـرب ال يـستعلن إال فـي الحلـم لألنبيـاء              ] ٦ : ١٢[ جاء فـي سـفر العـدد        

وأنه لن يكلـم أحـداً فمـاً لفـم سـوى موسـى فيقـول الـنص والكـالم فيـه                  

إِنْ كَــانَ بيـنكُم نبِــي للــرب فَـإِني أَســتعلن لَـه بِالرؤيــا، وأُكَلِّمــه    : " للـرب  

بِالْحلْمِ، أَما عبدي موسـى فَلَـست أُعاملُـه هكَـذَا، بـلْ هـو أَمـين فـي بيتـي،                  

إال ان الـرب نـسي أنـه    " غـازٍ  ِذَلك أُكَلِّمه وجهاً لوجه، وبِوضوحٍ من غَيـرِ أَلْ   

ال يــستعلن إال فــي الحلــم لألنبيــاء ، كمــا نــسي وعــده لموســى أال يكلــم 

ودعـا  : " عـن الـرب      ] ١٠ : ٣[ سواه فماً لفم إذ جاء في سفر صموئيل األول          
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    ابِقَةــس ــرات ال ــي الْم ثَ فــد ــا ح كَم بــر ــموئيلُ  : ال يلُ، صوئــم ص . ــاب فَأَج

 "تكَلَّم ألَنَّ عبدك سامع : ئيلُصمو

بأقل شأناً من صموئيل ، فقد جاء علـى لـسان سـليمان فـي      ولم يكن داود

مبارك الرب إله إسرائيل ، الذي : " نصه  ما ] ١٥ : ٨[ سفر الملوك األول 

  " .. تكلم بفمه إلي داود أبي

لـذي يـصوره   أي إلـه هـذا ا  !! الذي ينـسى كالمـه ووعـوده ؟    فما هذا االله

 !!؟ لنا الكتاب المقدس

 ٢ : ٦ويحكي كاتب سفر الخروج في االصحاح السادس الفقـرة الثانيـة  

اهللا عـن   تعـالى  ] ان اهللا سبحانه وتعالى تذكر عهد كان قد نـسيه  [_

. الـرب  أَنـا هـو  : قَالَ الـرب لموسـى  : " فيقول الكاتب ] ذلك علواً كبيراً 

رإلِب ترظَه يراًقَدإِلَهاً قَد قُوبعيو حقإسو يمءٍ    اهـيلَـى كُـلِّ شع . . .  قَـدو

أَهــبهم أَرض كَنعــانَ حيــثُ أَقَــاموا فيهــا   أَبرمــت معهــم أَيــضاً عهــدي بِــأَنْ 

ــاءَ أَصـــغيت إِلَـــى أَنِـــينِ بنِـــي إِســـرائيلَ الْمـــستعبدين    كَـــذَلك. كَغربـ

 ". وتذَكَّرت عهدي مصرِيين،الْ
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 !!  الرب يأمر نبيه حزقيال أن يأكل الغائط  براز االنسان

وتأكـل  : " ان الـرب قـال لنبيـه حزقيـال      ] ١٢ : ٤[ حزقيـال   ورد فـي سـفر  

الــذي يخــرج مــن اإلنــسان تخبــزه أمــام  كعكــاً مــن الــشعير علــى الخــرء

الـنجس بـين    هكذا يأكـل بنـو إسـرائيل خبـزهم    : وقال الرب . عيونهم 

فقلــت آه ، يــا ســيد الــرب ، هــا نفــسي لــم    . األمــم الــذين أطــردهم إلــيهم  

ومـن صـباي إلـي اآلن لـم آكـل ميتـةً أو فريـسةً ، وال دخـل فمـي           تتنجس

لبقـر بـدل خـرء    انظـر قـد جعلـت لـك خنثـى ا      : فقـال لـي  . لحـم نجـس   

 " ! . اإلنسان ، فتصنع خبزك عليه

انظر قد جعلت لـك خنثـى البقـر    : " قول الرب لحزقيال  مع مالحظة أن

هـو مثـال للناسـخ والمنـسوخ      " عليـه  بدل خرء اإلنسان ، فتصنع خبزك

الخرء الذي يخرج مـن االنـسان باألكـل     فقد نسخ حكمه باألكل على

 . على خنثى البقر

ت الخارجــة عــن الــذوق العــام نجــد أن الــرب فــي ســفر   العبــارا ومــن هــذه

أَنـا أُعاقـب أَوالَدكُـم، وأَنثُـر روثَ الْحيوانـات       هـا : " يقـول   ] ٣ : ٢[ مالخـي  

 "تقَدمونها لي علَى وجوهكُم،  الَّتي

  القذارات يستحيل أن تكون كالم اهللا تبارك وتعالى إن هذه

  



 

 ١٢٣

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

 اهللا يغار من اإلنسان

  ) ٩ – ١ : ١١ (التكوين  يقول كاتب سفر

 "      ةـداحو ةلُغو داحو انسالً بِلونَ أَوكَلَّمتيعاً يمضِ جلُ األَركَانَ أَه٢. و إِذو

   ــاكنوا هطَنوــت فَاس ارعــن ضِ شــي أَرالً فــهوا ســدجقاً وــرــوا ش ــالَ ٣. ارتحلُ فَقَ

ضٍ بعبل مهضـيٍّ          : عش نـساً أَحوِيـشطُوبـاً م عنـصا نيةَ   . »هـارجلُوا الْحدبـتفَاس

  فْتبِالز الطِّينقَـالُوا   ٤. بِالطُّوبِ، و جـاً          : ثُـمربـةً ويندا مفُـِسنألَن ديـشـا نيه

.  لـئَالَّ نتـشتت علَـى وجـه األَرضِ كُلِّهـا           يبلُغُ رأْسه السماءَ، فَنخلِّد لَنا اسـماً      

. ونزلَ الرب ليشهد الْمدينةَ والْبرج اللَّذَينِ شـرع بنـو الْبـشرِ فـي بِنائهِمـا               ٥

٦ بلُـو             : فَقَالَ الرمع قَـد ،ةـداحو ـةقُـونَ بِلُغطني داحبٍ وعوا، كَشا إِنْ كَان

            ـهلعلَـى فوا عمزءٍ عيش أَي هِملَيإِذاً ع نِعتمي رِ، فَلَنلِ األَمذُ أَونذَا مـا  ٧. هيه

. »ننـــزِلْ إِلَـــيهِم ونبلْبِـــلْ لـــسانهم، حتـــى الَ يفْهـــم بعـــضهم كَـــالم بعـــضٍ 

ى سـطْحِ األَرضِ كُلِّهـا، فَكَفُّـوا عـن      وهكَذَا شتتهم الرب من هناك علَـ      ٨

   ،ةينداءِ الْمةُ    ٩بِنيندالْم تيمس كذَلابِلَ«لـلِ        » بانَ أَهـسـلَ للْبب بألَنَّ الر

 . "كُلِّ األَرضِ، وبِالتالي شتتهم من هناك في أَرجاءِ األَرضِ كُلِّها

إن اهللا غار مـن خلقـه حينمـا همـوا ببنـاء مدينـة        . . . .أقرأتـم  أسمعتم ؟

  !! وبلبل ألسنتهم فدمـر عليهم!! وبرج 

  



 

 ١٢٤

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

 : ونحن نسأل

بنـاء المـدن الكبـار ، واألبـراج الـضخمة ، وناطحـات        كيـف تـم   . . .

الحـديث الـضخم ، مـا يثــير غيـرة ِ       السحاب ؟ ألم يكن في هـذا العمـران  

 ! إله الكتاب المقدس

 ! الرب يأمر نبيه إشعيا بخلع مالبسه والمشي عرياناً أمام الناس 

 : يقول كاتب السفر ]٢٠:٢ [ سفر إشعياء

اذْهب واخلَعِ الْمسوح عن    : تكَلَّم الرب علَى لسان إِشعياءَ بنِ آموص قَائالً       " 

        كيمقَـد ـنم ـذَاءَكح ـزِعانو ،كيقَوـ . »حارِيـاً       فَفَعى عـشمو كلَ كَـذَل

كَما مـشى عبـدي إِشـعياءُ عارِيـاً حافيـاً لمـدة ثَـالَث               «: وقَالَ الرب ٣. حافياً

 كُوشو رصلَى مةً عآيةً والَمع اتونس" . 

  التي تتهم اهللا بكشف العورات ما جاء في سفر ومن النصوص

  ١٦ :٣ اشعيا 

مـشرئبة   ألَنَّ بنـات صـهيونَ متغطْرِسـات، يمـشين بِأَعنـاقٍ     : الـرب  ويقُـولُ  "

،نرِهيي سف اتطِّرختم ،ونِهِنيبِع الَتزغتم    هِناميـلِ أَقْـدالَخبِخ لْجِـالَتجم .

  " راتهِنويعري عو سيصيبهن الرب بِالصلَعِ،
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 !!! الرب يأمر بالرذيلة و يعاقب االنسان بأن يوقع زوجته في الزنا

 : ] ١٦ : ٧ [ورد في سفر عاموس  وهذا طبقاً لما

كـاهن بيـت إيـل مـن عـاموس أن ال يتنبـأ ببيـت إيـل علـى           لما طلب أمصيا

 : وهناك يتنبأ أجابه عاموس اسرائيل وأن يذهب الي أرض يهوذا

وال تتكلم عـن بيـت اسـحاق لـذلك     . تتنبأ على اسرائيل  أنت تقول ال "

ــرب   ــي فــي : هكــذا يقــول ال المدينــة وبنــوك وبناتــك   امرأتــك تزن

 " . يسقطون بالسيف

 ] ١١ : ١٢ [السالم يقول كاتب سفر صموئيل الثاني  ومع داود عليه

نساء داوود عليه السالم وأعطاهن لقريبه ليزني بهـن عقابـاً    أن الرب أخذ

 !! له

 سـأُثير علَيـك مـن أَهـلِ بيتـك مـن ينـزِلُ بِـك        : يقُولـه الـرب   هـذَا مـا   "

،قَرِيبِكل يهِنطأُعو كينيع امأَم اءَكذُ نِسآخا، والَيي  الْبف نهاجِعضفَي

ا أَفْعلُ هذَا األَمـر علَـى   السر، وأَن أَنت ارتكَبت خطيئَتك في. وضحِ النهارِ

 "إِسرائيلَ وفي وضحِ النهار ِ مرأَى جميعِ بنِي

  ويحكم على الناس بالزنا واالضطجاع يعري العورات أي إله هذا الذي

 يأمر بالفحشاء والمنكر اتقولون على اهللا ما ال تعلمون  ان اهللا ال



 

 ١٢٦

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

 !! بالزواج من عاهرة) هوشع ( الرب يأمر نبيه 

هوشـع بدايـة غريبـة جـداً ، حيـث زعمـوا ان الـرب غـضب مـن           يبدأ سـفر 

 وأمــره أن يتــزوج زانيــة )هوشــع  ( عبــادة إســرائيل لغيــره فكلــم النبــي

ألن بنــي اســرائيل  وأمــره أن يتخــذ أوالد زنــا. عــاهرة ، ألن اســرائيل زنــت 

 ! أصبحوا أوالد زنا

 : يقول كاتب السفر ٢: ١ سفر هوشع

اذهـب خـذ لنفـسك امـرأة زانيـة وأوالد           : أول ما كلم الرب هوشع قائالً       " 

 . "زنى ألن األرض قد زنت زنى 

  !!! الكتاب المقدس يحكي عن مصارعة تمت بين اهللا وبين يعقوب

   ] ٢٢ : ٣٢ [سفر التكوين االصحاح  

: " قــال الــرب لنبيــه يعقــوب حــين صــارعه و رأَى أَنــه لَــم يتغلَّــب عليــه          

     رالْفَج طَلَع قْنِي، فَقَدأَطْل .   قُـوبعي هابـارِكَنِي   : فَأَجبـى تتح قُـكالَ أُطْل .

  أَلَه؟   : فَسكما اسم   ابفَأَج :قُوبعي   : فَقَالَ  . يف كمى اسعدالَ ي     ـدعـا بم 

ألَنـك جاهـدت مـع اهللاِ       _ يجاهـد مـع اهللاِ      : ومعنـاه _ يعقُوب، بلْ إِسرائيلَ    

 ترقَداسِ والنو .    قُـوبعي أَلَه؟ فَقَـالَ         : فَسكـمـا اسنِـي مبِرأَلُ    : أَخـسـاذَا تمل

   اكنه كَهاربي؟ ومنِ اسقُـو   .ععـا يعديـلَ إِذْ قَـالَ        وفَنِيئ كَـانالْم ـماس ب :

 . "ألَني شاهدت اهللاَ وجهاً لوجه وبقيت حياً
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   . . . وهكذا حصل يعقوب على اسم إسرائيل بقوته ومصارعتــه مع اهللا

 ! الرب يخدع أنبيائــه

 ] ٧ : ٢٠ [إرميا للنبي إرميا قوله في  نسب كاتب سفر

صرت للضحك كـل    . قد أقنعتني يا رب فاقتنعت وألححت علي فغلبت         " 

 "كل واحد استهزأ بي . النهار 

الترجمة العربية للكتاب المقدس بالترجمة االنجليزية لـه    وبمقارنة

فتقـول الترجمـة   . العربية قد تحايل في الترجمـة   نرى أن المترجم إلي

  : اإلنجليزية

وتقـول الترجمـة    You have deceived me " يـا رب  لقـد خـدعتني   "

والفـرق شاسـع وواضـح بـين     " يا رب  قد أقنعتني: " العربية كما أوردناها 

 . االقناع والخداع

الكتــاب المقــدس المتــرجم  والعجــب ان المــسيحيين يتعبــدون بكــالم

  ! رغم تباين المعنى في مختلف الترجمات لديهم فتأمل وتعجب
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 !!! الرب يتعب ويحتاج للراحة

 : يقول كاتب السفر ] ١٧ : ٣١[ لما ورد في سفر الخروج  وهذا طبقاً

ستة أيام صنع الرب السماء واألرض وفي اليوم الـسابع اسـتراح    ألنه في "

 " ! وتنفس

 كمــا فــي صــموئيل  عيــوا ســتراح الملــك والــشعب بعــد أن تمامــاً كمــا ا

وجــاء الملــك وكــل الــشعب الــذين معــه وقــد اعيــوا           "١٤ : ١٦ الثــاني

 " فاستراحوا هناك 

  !!! الرب يأمر بالسرقة

الكتاب المقدس ان الرب أمـر بنـي إسـرائيل الخـارجين مـن أرض       جاء في

تحـت أيـديهم وأن يحتـالوا فـي ذلـك وهـذا        مصر أن يسرقوا كـل مـا يقـع   

 : كاتب السفر يقول ] ٢١ : ٣[ طبقا لما ورد في سفر الخروج 

فيكــون حينمــا تمــضون أنكــم ال تمــضون  " بنــي اســرائيل ل قــال الــرب

جارتهـا ومـن نزيلـة بيتهـا أمتعـة فـضة        فارغين بـل تطلـب كـل امـراة مـن     

ــضعونها علــى بنــيكم      ــة ذهــبٍ وثيابــاً ، وت وبنــاتكم فتــسلبون   وأمتع

  " المصريين
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 ! اهللا يعزم على أن اليعود

 ) ٢١ : ٨( كاتب سفر التكوين  يقول

وقــال الــرب فــي قلبــه ال أعــود ألعــن األرض أيــضاً مــن أجــل اإلنــسان ألن    " 

تصور قلب اإلنسان شـرير منـذ حداثتـه ، وال أعـود أيـضاً أميـت كـل حـي                

 "كما فعلت 

. . . حزن أوالً وتأسف ألنـه خلـق اإلنـسان    . . . سبحانه وتعالى  فكأن اهللا

  ! . . . فأهلكه على عهد نوح

وقـرر أال يعـود إلـى ذلـك مـرة      . . . نه أهلكـه  مرة ثانية أل ثم عاد فندم

 ! . . . أخرى

 !!! الكتاب المقدس يزعم ان اهللا يستيقظ وينام

   ١٣ _ ١٠ : ٢  جاء في سفر زكريا من التوراة المحرفة

رنمـــي وابتهِجِـــي ياأُورشـــليم، ألَنـــي قَـــادم ألُقـــيم فـــي وســـطك، يقُـــولُ  " 

بباً،              .الرـعـي شونَ لكُونيو بمِ إِلَى الروالْي كي ذَلةٌ فيركَث مأُم مضنفَت

         ـكـلَنِي إِلَيسأَر قَـد يرالْقَـد بأَنَّ الر ينرِكدفَت ،كطسي وف يمـرِثُ   فَأُقيو

  ريو ،ــةسقَدضِ الْمــي األَرف يباً لَــهــصــوذَا نهي بالــر  ــسِه جِــع فَيــصطَفي لنفْ
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يملشكَنِ          .أُورـسم ناستيقظ م قَد هألَن بالر ةرضي حرٍ فشكُلُّ ب تمصيل

هسقُد  "  

  ) قوس قزح( يتذكر عهده مع الناس عن طريق  اهللا

  ) ١٦ _ ١٣ : ٩( التكوين  يقول كاتب سفر

بينـي وبـين كـل     يثـاق وصـنعت قوسـي فـي الـسحاب فتكـون عالمـة م       "

األرض ، فيكـــون متـــى أنـــشر ســـحاباً علـــى األرض ، ويظهـــر القـــوس فـــي 

أذكر ميثاقي الذي بينـي وبيـنكم وبـين كـل نفـس حيـة        السحاب إني

طوفاناً لتهلـك كـل ذي جـسد ،     في كل جسد ، فال تكون أيضاً المياه

بـين اهللا   فمتى كانت القوس في الـسحاب أبـصرها ألذكـر ميثاقـاً أبـدياً     

 " وبين كل نفس حية في كل جسد على األرض

الكتـاب المقـدس يـدنا علـى أسـرار علميـة جديـدة لقـوس          هكذا وضع

ــه    إن اهللا جعــل هــذا القــوس . . . . قــزح  الــذي يظهــر فــي الــسماء بألوان

ــع بنــي آدم     ــرة ليــذكره بميثاقــه م ــام المطي ــى  الزاهيــة فــي األي ، حت

 !! . . .  أخرىالينسى ، فيتكرر الطوفان الرهيب مرة

ساذجة لهذا الرب الذي ال يتذكر أنه يجـب عليـه أن ال يغـرق     انها صورة

وقـوس قـزح ال يظهـر إال بعـد انتهـاء      . . قزح  األرض إال عندما يرى قوس

غبــــاء منقطـع النظيـر يتمتـع بـه      مما يدل على. . المطر ال عند بدايته 
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عـن انكـسار    ارةوأي طفل يعرف أن قوس قزح هو عب. كاتب هذا السفر 

 . الضوء في السحب الممطرة ، وال عالقة له بأي عهد

  !!! زعيم عصابة الكتاب المقدس يصور اهللا سبحانه وتعالى على انه

  : قول النبي ميخا ] ٢٢ _ ١٩ : ٢٢[ جاء في سفر الملوك األول 

  . . ." ــدنكُــلُّ جو ،هــيسلَــى كُرــساً عالج بالــر ــتأَير قَــد قُــوفاءِ ومالــس 

  ارِهــس ي ــن عو ــه ــن يمينِ ع ــه ي٢٠. لَد بــر ــالَ ال ــصعد   : فَقَ فَي ــآب ــوِي أَخ غي ــن م

ثُـم  ٢١. ويسقُطَ في راموت جِلْعـاد؟ فَقَـالَ هـذَا هكَـذَا وقَـالَ ذَاك هكَـذَا               

بِمـاذَا؟  : وسـأَلَه الـرب   .  أَنـا أُغْوِيـه    :خرج روح الضاللُ ووقَف أَمام الرب وقَالَ      

إِنــك : فَقَــالَ. أَخــرج وأَكُــونُ روح كَــذبٍ فــي أَفْــواه جميــعِ أَنبِيائــه : فَقَــالَ

 رــد ــه وتقْتـــــــــــــ ــذَا  . تغوِيـــــــــــــ ــلْ هكَـــــــــــــ ــاخرج وافْعـــــــــــــ   . " فَـــــــــــــ

؟ ومـن  أيتآمر اهللا مع مالئكته ليهلك نبياً؟ أإلـه يكـذب؟ أنبـى يكـذب      

هذا الروح الذى تعاون معه اهللا للتخلص من نبيه؟ ألـم يخـشى هـذا اإللـه                 

لو جعل نبيه كذَّاباً ألفقد ثقة عبيـده فيـه نفـسه ، ألنـه سـيكون هـو                   

المتهم األول أمامهم ، ألنه هو الذى اختـاره واصـطفاه؟ وكيـف سـيخلص               

ذى اهللا نفسه فى اآلخرة إن حاجه هـذا النبـى وقاضـاه واتهمـه أنـه هـو الـ                   

ضلله بالتعاون مع الشيطان؟ هـل سـيكذب الـرب مـرة أخـرى وينكـر؟ أم                 

يلقيه ظلماً فى أُتون النـار؟ ألـيس مثـل هـذا الهـراء يفقـد العقـالء مـنكم            

الثقة فى الـرب وفـى عدلـه؟ ألـيس العقـالء مـنكم يرفـضون هـذا الهـراء             
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ألن الرب أعز وأقدس من أن تلصق بـه تهمـة التعـاون مـع الـشيطان ليـضلل         

 أليست صـورة الـرب هـذه أشـبه بـصورة زعـيم عـصابة يجتمـع مـع                     ده؟عبا

رجالــه المقــربين لــيخطط لعمــل إجرامــى؟ أال يخــشى اهللا أن يــشى بــه        

الشيطان ويكشف مخططاتـه الـشيطانية لعبـاده؟ أتـصدق أن اهللا وكـل             

 جنود السماء ولم يستطيعوا حل هذه المشكلة وحلها الشيطان؟ 

  !!!خروف الكتاب المقدس يشبه اهللا بال

    ] ١٤ : ١٧ [  يقول كاتب سفر رؤيا يوحنا

هــؤالء ســيحاربون الخــروف والخــروف يغلــبهم ألنــه رب األربــاب وملــك    " 

 " الملوك 

  ! . . . بهتان عظيم سبحانك هذا

 ! الكتاب المقدس يشبه قوة الرب تبارك وتعالى بقوة الثور الوحشي

    ٢٤: ٨ سفر العدد

 "يشحرِ الْوثْلُ الثَّوم هتقُوو ،رصم نم هجراهللاُ أَخ".  

  :- تعالى اهللا عما يصفون -الرب جاهل وضعيف 

وضـعف اهللا  .  ألن جهالـة اهللا احكـم مـن النـاس          ١:٢٥  االولى كورنثوس
  .اقوى من الناس 
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  ! لم يستطع اهللا طردهم ألن مركباتهم حديد ١٩ : ١القضاة اإلصحاح 

وكان الرب مع يهوذا فملـك الجبـل، ولكـن لـم يطـرد سـكان الـوادي                  " 
  "ألن لهم مركبات حديد 

 :الرب يصفر للذباب والنحل 

  !! يصفر للذباب والنحل ١٨ : ٧سفر إشعياء اإلصحاح 
ع باب الذي في اقصى تر ويكون في ذلك اليوم ان الرب يصفر للذ١٨" 

  "مصر وللنحل الذي في ارض اشور 
في ذَلك الْيومِ يصفر الرب ١٨!!! " وفي نسخة أخرى يصفر للمصريين 

للْمصرِيين فَيجِيئُونَ علَيكُم من كُلِّ أَنهارِ مصر، ولَألشورِيين فَيجِيئُونَ 
ابِ النركَأَس كُملَيلِ، ع١٩ح ،ةرقْفالْم ةيدي األَوف رشتنتا وقْبِلُ كُلُّهفَت

وفي شقُوقِ الصخورِ وشجيرات الشوك الْمتكَاثفَة، وفي الْمراعي 
  ." قَاطبةً

  وأتساءل كيف انتشر المصريون في شقوق الصخور وشجيرات الشوك 

 ١٠حاح  وكذلك في سفر زكريا اإلص٢٦ : ٥وفي سفر إشعياء اإلصحاح 
   رفع راية وصفر للناس ٨: 
فَيرفَع رايةً ألُممٍ بعيدة، ويصفر لمن في أَطْراف األَرضِ، فَيقْبِلُونَ ٢٦" 

 ينرِعسم)يملشا٢٧، )إِلَى أُورعن مهرِيتعي وا أَوثَّرعتي لُّوا أَوكونَ أَنْ يد أَو س
. نوم، أَو يحلَّ أَحد منهم حزاماً عن حقَويه، والَ ينقَطع ألَحد سيور حذَاءٍ

. حوافر خيلهِم كَأَنها صوانٌ. سهامهم مسننةٌ، وقِسيهم مشدودة٢٨ٌ
 هِماتكَبرم الَتجع. "  

 

 اللغـة  لـتعلم  االمريكـي  المعهـد  فـي  كنت  عندما  انني  الانسي  اخيرا
  يـسمون  كـانوا   انهـم   االمريكـي   المـدرس  لنا يقول  كان  االنجليزية

    .اهللا  بقدم  امريكا  في االعصار
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  !! نبي اهللا نوح عليه السالم يشرب الخمر ويسكر ويتعرى

 : السفر يقول كاتب ] : ٢٠ : ٩[ سفر التكوين  

فَـسكر وتعـرى    واشتغلَ نوح بِالْفَالحـة وغَـرس كَرمـاً، وشـرِب مـن الْخمـرِ      

     ينـانِيعـو الْكَنأَب ـامح داهفَـش ،ـهتميلَ خاخد      ـربأَخو جـرفَخ ،أَبِيـه يـرع

فَأَخـــذَ ســـام ويافَـــثُ رِداءً ووضـــعاه علَـــى  أَخويـــه اللَّـــذَينِ كَانـــا خارِجـــاً

 الْقَهقَرى إِلَى داخلِ الْخيمة، وسترا عري أَبِيهِما من غَيرِ أَكْتافهِما ومشيا

هجا بِويردتسأَنْ يهيرا عرصبفَي هوحا نهِما. يمدنعو     ـكْرِهس ـنم ـوحن أَفَاق

لـيكُن كَنعـانُ ملْعونـاً، ولْـيكُن     » :وعلم مـا فَعلَـه بِـه ابنـه الـصغير قَـالَ      

هتوإلِخ بِيدالْع دبع« .ـامٍ   : قَـالَ   ثُمس اهللاُ إِلَـه كـاربلْـ . تـانُ  وعكَن كُني

داً لَهبـامٍ      .عـامِ سيـي خف كُنـسافَـثَ فَييعِ اهللاُ لسويـانُ  . لعكَن كُنلْـيو 

   عبداً لَهم
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من افتراءات الكتاب المقـدس علـى أنبيـاء اهللا واتهـامهم      ان هذه القصة

ــائر ، وهــي تفــضح   ــث    بارتكــاب الكب ــود البغيــضة حي ــصرية اليه عن

 ة اللعنــة إلــي الكنعــانيين ســكان فلــسطين قبــل قــصدوا بهــذه القــص

اليهود ، ونسبوا أنفسهم إلي سام وادعوا اختصاصهم بذلك ليتسنى لهم           

ولنـا علـى هـذه     . على الكنعانيين وأرضهم فلسطين ادعاء حق السيطرة

 : المكذوبة عدة مالحظات تفضح افتراءها منها القصة

ليـه إضـافة إلـي أنـه     وهو لم يفعل شيئاً يستحق اللـوم ع  كيف يالم حام

 ؟ . . . كان طفالً صغيراً

فمـا  . . .  سنة ؟ ٢٠الذي سيولد بعد _ نوح كنعان بن حام  وكيف يلعن

 إن كان ألبيه ذنب ؟_ أبيه  ذنب كنعان ؟ وكيف يتحمل ذنب

 !! نبي اهللا لوط يزني بابنتيه

 : يقول كاتب السفر  ١٩: ٣٠ سفر التكوين

وقالــت . مــن صـوغر فـسكن فـي مغــارة بالجبـل هـو وابنتـاه       وصـعد لـوط  (

. ولـيس فـي األرض رجـل ليـدخل علينـا      .أبونا قـد شـاخ  : البكر للصغيرة 

فــسقتا . نــسالً هلمــي نــسقي أبانــا خمــرا ونــضطجع معــه فنحيــي مــن أبينــا 

أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلـت البكـر واضـطجعت مـع أبيهـا، ولـم            

: وحدث في الغد أن البكر قالت للـصغيرة . اباضطجاعها وال بقيامه يعلم
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. ، فَتعـالَي نـسقيه خمـرا الليلـة أيـضا     : مـع أبـي   إني قد اضطجعت البارحة

. يعلــم باضــطجاعها وال بقيامهــا وقامــت الــصغيرة واضــطجعت معــه، ولــم 

   . )فحبلت ابنتا لوط من أبيهما

تطهيـر  فـي االعتبـار أن مـن مهـام لـوط عليـه الـسالم القيـام ب         وإذا وضـعنا 

وقـع فـي وهمنـا أن هـذه القـصة المفتـراه        قومه من آفة الشذوذ الجنسي ،

 !! االنحراف وتبرير) الطهارة ( أريد بها االحتجاج على 

إلي الدهشة والغرابة أن دعوة لوط في جوهرها هي دعـوة   وان مما يدعو

الجنـسي والرذيلـة والفجـور الفـاحش إال      للطهر والعفاف ومحاربة الشذوذ

 !!! اب المقدس وصمه بما جاء ليطهر الناس منهان الكت

شـهد لنبـي اهللا لـوط     ] ٧ : ٢[ بطـرس فـي رسـالته الثانيـة      هذا وقـد شـهد  

وإِذْ حكَـم اهللاُ علَـى مـدينتي    : ( يقـول   بـالبر والـصالح واإلسـتقامة فهـو    

همـا عبـرةً للَّــذين   حولَهمـا إِلَـى رمـاد، جـاعالً من     سـدوم وعمـورةَ بِـالْخرابِ،   

 جِداً الَّذي كَانَ متضايِقاً الْبار، ولَكنه أَنقَذَ لُوطاً .حياةً فَاجِرةً يعيشونَ

ةارعي الدف انِهمارِ زرأَش لُوكس نناً  . مـاكفَإِذْ كَـانَ س  ،مهـنيـلٌ    بجر ـوهو

هفْسن تكَان ،ارةُ بيكي كَـانَ  الزهِمِ الَّتمائرج ناً ميموي أَلَّمتت   ـا أَواهري
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كيف ينقذَ األَتقياءَ من الْمحنة،  وهكَذَا نرى أَنَّ الرب يعرِف. يسمع بِها

 ] الحياة ترجمة كتاب [

ب الخمـر  مـن أن لـوط شـر    فكيف يتفق هذا مع ماجاء في سفر التكـوين 
 !وسكر وتعرى وزنى مع أبنتيه الكبرى والصغرى ؟

   بزوجة جاره ويدبر مؤامرة دنيئة ضده اغتاله فيها نبي اهللا داود يزني

 : يقول كاتب السفر ] : ٢ : ١١[ الثاني  سفر صموئيل

عـن سـريره وتمـشى علـى سـطح بيـت الملـك فـرأى مـن علـى            قـام داود  (

فأرسـل داود  . جميلـة المنظـر جـدا    السطح امرأة تـستحم، وكانـت المـرأة   

اليعـام امـرأة أوريـا     أليست هـذه بـشثبع بنـت   : فقال واحد. وسأل عن المرأة

 الحتــي؟ فأرســل داود رســالً وأخــذها، فــدخلت إليــه فاضــطجع معهــا وهــي 

وحبلــت المــرأة فــأخبرت داود  . مطهــرة مــن طمثهــا، ثــم رجعــت إلــى بيتهــا  

. أمامـه وشـرب وأسـكره   فأكـل  ) أوريـا الحثـي  ( بـذلك فـدعا داود زوجهـا   

وكتـب فـي   . وأرسله بيد أوريـا  وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب

وارجعـوا مـن    اجعلـوا أوريـا فـي وجـه الحـرب الـشديدة،      : المكتـوب يقـول  

 فأرسـل داود وضـم امـرأة أوريـا إلـى     … ومـات أوريـا   . فيضرب ويموت: ورائه 

  ) مان عليه السالمهو سلي )   ( .بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا
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 !!! النبي هوشع يتخذ لنفسه زانية

  ٢:١سفر هوشع 

اذهـب خـذ لنفـسك امـرأة زانيـة وأوالد      : الرب هوشع قائالً أول ما كلم (

 )زني زنى ألن األرض قد زنت

  !! نبي اهللا هارون يكفر ويدعو اليهود إلى عبادة العجل

 : يقول كاتب السفر ] ٢ : ٣٢[ الخروج  وهذا في سفر

 فنزعوها وأتوا بها إلى. انزعوا أقراط الذهب : قال هارون لبني اسرائيل (

هذه آلهتك يا   : بنى أمامهم مذبحا فقال   . هارون وبنى لهم عجالً مسبوكًا    

 ) .أصعدتك من أرض مصر إسرائيل التي

نبي اهللا سـليمان يخـالف وصـايا الـرب و يكفـر فـي أواخـر حياتـه ويعبـد                     

 !! األوثان

 : يقول كاتب السفر ] : ١ : ١١[ ول اال سفر الملوك

) علأُونَ،   وـوعرف ـةننِ ابالً عفَض ،اتيركَث اتاءٍ غَرِيبانُ بِنِسملَيس   جوـزفَت

اتيومأَدو اتونِيمعو اتوآبِياءً منِس  اتنب نم نكُلُّهو ،اتثِّيحو اتونِييدصو

 الَ«: الـرب بنِـي إِسـرائيلَ عـنِ الـزواجِ مـنهم قَـائالً لَهـم          الَّتـي نهـى  األُمـمِ 
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 كُمونَ قُلُــوبــوغي ــمهألَن ،كُمــنم ــمالَ هو مهــنــوا مجوزتت هِمــتهاءَ آلرو« .

طفَــرل بِهِــن قــصانَ الْتمــلَيس ــنلَكو ــنلَه ــهتبحم . ئَــةم عــبس لَــه ــتفَكَان

فَاسـتطَعن أَنْ  . السراري، فَـانحرفْن بِقَلْبِـه عـن الـرب     زوجة، وثَالَثُ مئَة من

وِينغي  ـعيماً مقتسم هقَلْب كُني ى، فَلَمرأُخ ةهاءَ آلرو هـا لَبِـثَ     قَلْبمو بالـر

 ) . . نْ عبد عشتاروثَ آلهةَ الصيدونِيينأَ

 !! نبي اهللا أيوب يسب اهللا

 : السفر لنبي اهللا أيوب اآلتي فقد نسب كاتب

  سـفر  ). . الَ يأْتمن عبِيده، وإِلَى مالَئكَتـه ينـسِب حماقَـةً     : هو ذاهللا (

 : ] ١٨ : ٤ [أيوب 

) قَد  ـادمالرو ابرالت تهبفَأَش أَةمي الْحنِي اهللاُ فحفَـالَ     .طَر يثُ بِـكغـتأَس

أَصـبحت لـي عـدواً قَاسـياً، وبِقُـدرة       .تستجِيب، وأَقف أَمامك فَالَ تأْبـه بِـي  

 )  ترجمــــة كتــــاب الحيــــاة   ) ( .ذراعــــك تــــضطَهِدنِي 

 ] ١٩: ٣٠ [سفر أيوب 



 

 ١٤٠

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

) قَد  ـنثُ عدحأَتو ،ايكْوشانَ لنالْع قذَا أُطْلهي، لاتيح تانِي   كَرِهـجأَش

لهالًَ لفْسِي، قَائن ةارري منِي: فذْنِبتسلُـو    .الَ تحنِي؟ أَيـماصخاذَا تمنِي لمفَه

وتحبــذَ مــشورةَ األَشــرارِ؟ أَلَــك عينــا يــدك،  لَـك أَنْ تجــور وتنبِــذَ عمــلَ 

 ] ١ : ١٠ [سفر أيوب) اإلِنسان تنظُر ؟   بشرٍ، أَم كَنظَرِ

كفرياً آخر ينسبه كاتب السفر أليوب عليه السالم وهـذا   ونجد كالماً

. تـصولُ علَـي  بِرأْسي تقْتنِـصنِي كَاألَسـد، ثُـم تعـود فَ     وإِنْ شمخت: ( نصه 

ددجوشـاً       تيج لِّـبؤتو ،لَـيع كبغَـض رِمـضتي، وـدض كودهش :   بـاونتت

لَو أَسـلَمت الـروح ولَـم     لماذَا أَخرجتنِي من الرحمِ؟ أَلَم يكُن خيراً. ضدي

أَكُن ي لَم؟ فَأَكُونُ كَأَن نينِي عرـرِ   تمِ إِلَـى الْقَبحالر نقَلُ مفَأُن .  تـسأَلَي

يلَةً؟ كُفي قَلامأَي  ةجهضِ الْبعبِب عتملِّي أَتي لَعن١٦ : ١٠سفر أيوب ) ع   
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 !! نبي اهللا موسى يأمر بالسرقة بناء على طلب الرب

  ٣: ٢٢ سفر الخروج

جارتهـا أَو   تخرجونَ فَارِغين حين تمضونَ، بلْ تطْلُب كُـلُّ امـرأَة مـن    فَالَ (

تلْبِــسونها بنِــيكُم وبنــاتكُم  نزِيلَــة بيتهــا جــواهر فــضة وذَهــبٍ وثيابــاً 

نم كونَ ذَلمنغفَت ينرِيصالْم ( 

 !!! م يثقا به في وسط بني اسرائيلموسى وهارون خانا الرب ول

  ٥١ -٤٨: ٣٢ سفر التثنية

إصـعد إلـى جبـل عفـاريم فـي أرض مـوآب       : قـائالً  . . . موسى  وكلم اهللا (

كنعـان التـي أنـا أعطيهـا لبنـي اسـرائيل        الذي قبالة أريحـا ، وانظـر أرض  

قومـك ، كمـا مـات     ملكاً ، ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلـى 

، ألنكمــا خنتمــاني فــي وســط بنــي   . . . هــارون مــن قبــل فــي جبــل هــور   

  ). . . إذ لم تقدساني في وسط بني اسرائيل . . . اسرائيل
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 !! نبي اهللا ابراهيم يقدم زوجته سارة إلي فرعون لينال الخير بسببها

 : يقول كاتب السفر عن نبي اهللا ابراهيم ١٩-١٢: ١٠ سفر التكوين

إنـي قـد علمـت    : قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأتـه   وحدث لما (

فيكـون إذا رآك المـصريون أنهـم يقولـون      . انـك امـرأة حـسنة المنظـر    

ليكـون لـي   . اختـي   انـك : قـولي  . هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك 

 ) الخير بسببك وتحيا نفسي من أجلك

  راهيم الخير بسببهاالكاتب بعد ذلك أنه حصل لنبي اهللا اب و يكتب

دخل أبرام إلـي مـصر أن المـصريين رأوا المـرأة حـسنة جـداً        وحدث لما (

لدى فرعون فأخذت المرأة إلي بيت فرعـون   ورآها رؤساء فرعون ومدحوها

وبقـر وحميـر وعبيـد وإمـاء      فصنع إلي أبرام خيراً بسببها ، وصار له غـنم 

صـنعت بـي ؟    هـذا الـذي   مـا   :فـدعا فرعـون أبـرام وقـال     . . . وأتن وجمال 

لماذا لم تخبرني أنهـا امرأتـك؟ لمـاذا قلـت هـي أختـي حتـى اخـذتها لـي                     

 ) زوجتي ؟ لتكون
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  النبي إشعياء يخلع مالبسه ويكشف عورته للناس بناء على طلب الرب

   ٢٠: ٢ سفر إشعياء

) كَلَّمالً  تقَـائ وصنِ آماءَ بيعإِش انسلَى لع بلَـعِ  «: الراخو ـباذْه   وحـسالْم

كيمقَــد ــنم ــذَاءَكح ــزِعانو ،ــكيقَوح ــنــلَ. »عى  فَفَعــشمو ككَــذَل

 ) عارِياً حافياً

   نبى اهللا آحاز يعبد األوثان

 ٤- ٢ : ٢٨وأيضاً أخباراأليام الثانى  ١٦: ٢ -٤ملوك الثانى

 ١٤: ٩ ملوك األول   !!! نبى اهللا يربعام يعبد األوثان

  : أخي القارىء

كثير ممـا طعـن بـه الكتـاب المقـدس أنبيـاء اهللا وصـفوة         هذه قليل من

يتسائل المرء هل صـدر كـل ذلـك عـن      البشر وبعد هذا من الطبيعي أن

والـذين بعـثهم    لبـشر وخيـر الخلـق   الرسل واالنبياء حملة الوحي وصفوة ا

 !اهللا لهداية البشرية ؟

فعالً قد صدر كل ذلك عن الرسل واالنبيـاء فمـن أيـن الثقـة      وإذا كان

وبالتــالي مــن أيــن الثقــة فيمــا ! العــصاة ؟ فــي مثــل هــؤالء النــاس الفــساق

  !!يأتون به مما يسمونه بالوحي ؟



 

 ١٤٤

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

 : للمسيحيين إننا نقول

وجاز تطرق الفساد والكذب من أنبياء ورسـل اهللا بعـد النبـوة      انه لو صح

ألنــه أقـرب للتـصديق عقـالً مـن تــصديق      لـصح مـذهب منكـر النبـوات ،    

 . رسالة الفاسق والفاجر والزاني وعابد االوثان

بعـض المـسيحيين يقولـون أن اهللا يعـصم أقـوال األنبيـاء        والمـضحك أن 

ظ ، أي انهــم يخطئــون ، انتهــاء الــوع حــين وعظهــم ، وال يعــصمهم بعــد 

ولــو صــح هــذا  ويزنــون ويــأتون بــالمنكرات ويــصنعون العجــل لعبادتــه ،

 فلمـاذا لـم يعـصم اهللا هـارون النبـي ، عنـدما صـنع العجـل لبنـي         : القـول  

 ولمـاذا لـم يعـصم    ٢ : ٣٢كما جاء في سـفر الخـروج        !! اسرائيل ليعبدوه ؟  

وثــان أمــام النبــي عنــدما كفــر فــي آوخــر حياتــه وعبــد اال  اهللا ســليمان

ولماذا لم يعـصم اهللا كـال     ١١: ٣ كما في سفر الملوك االول!! الناس؟

فـي حـضور االسـرائليين     من موسى وهارون عندما خانا الرب ولـم يثقـا بـه   

  ٥٢ ، ٤٨ : ٣٢كما في سفر التثنية 

أن االنبياء ليسوا بمعصومين عن الكبائر فـي غيـر   : المسيحيين  ان قول

قـول فاسـد وذلـك ألن المـؤمنين كمـا جـاء فـي         تبليـغ رسـاالت اهللا لهـو   

هم وحدهم  ] ١٣ : ٥[ عشرة  إنجيل متى االصحاح الخامس الفقرة الثالثة

أنـتم   : أقدر الناس على مقاومة الـشيطان فقـد كـان المـسيح يقـول لهـم      
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بعـد لـشيء ،    كملح االرض ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح ؟ ال يصلح

  . لناسإال ألن يطرح خارجاً ويداس من ا
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  المسيح يمتطي حمارين معاً

هــوذَا ملكُــك يأْتيــك وديعــاً راكبــاً علَــى أَتــان : قُولُــوا البنــة صــهيونَ"٥
وأَتيــا ٧فَــذَهب اَلتلْميــذَان وفَعــالَ كَمــا أَمرهمــا يــسوع ٦". انوجحــشٍ اَبــنِ أَتــ

  بِاألَتان واَلْجحشِ ووضعا علَيهِما ثيابهما فَجلَس علَيهِما

  إِنجِيلُ اَلْمِسيحِ حسب اَلْبشيرِ متى 
  اَألَصحاح اَلْحادي واَلْعشرونَ

    رمح بضربة مئة ثمان يقتل داود

٨  داوــدل ينــالِ الَّــذ ــماءُ األَبطَ أَس هــذه :  ــيسئر ــونِي كَمحثُ التبــشب بيــشي
ةً. الثَّالَثَةداحةً وفْعد ملَهقَت ئَةم انلَى ثَمع هحمر زه وه  

  
  سفْر صموئيلَ الثَّانِي 

  لثُ والْعشرونَاَألَصحاح الثَّا

  سفْر أَخبارِ األَيامِ األَولُ  في طبعا
رشي عادالْح اححاَألَص  

  يذكر انهم  ثالث مئة  في تناقض واضح جدا 
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  والتحيات إصحاح السالمات
  رِسالَةُ بولُس الرسولِ إِلَى أَهلِ روميةَ 

  اَألَصحاح األَولُ 
 اوصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في ١

 كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين وتقوموا لها في ٢كنخريا 
النها صارت مساعدة لكثيرين ولي انا ايضا . اي شيء احتاجته منكم 

 ٤.  سلموا على بريسكال واكيال العاملين معي في المسيح يسوع ٣
ن اجل حياتي اللذين لست انا وحدي اشكرهما اللذين وضعا عنقيهما م

.  وعلى الكنيسة التي في بيتهما ٥. بل ايضا جميع كنائس االمم 
 سلموا ٦. سلموا على ابينتوس حبيبي الذي هو باكورة اخائية للمسيح 

 سلموا على أندرونكوس ٧. على مريم التي تعبت الجلنا كثيرا 
ا مشهوران بين الرسل وقد ويونياس نسيبي المأسورين معي اللذين هم

 ٩.  سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب ٨. كانا في المسيح قبلي 
. سلموا على اوربانوس العامل معنا في المسيح وعلى استاخيس حبيبي 

  سلموا على الذين هم من اهل.  سلموا على أبلّس المزكى في المسيح ١٠
على الذين هم وا سلم.  سلموا على هيروديون نسيبي ١١. ارستوبولوس 

 سلموا على تريفينا ١٢. الكائنين في الرب من اهل نركيسوس 
برسيس المحبوبة التي تعبت على سلموا . وتريفوسا التاعبتين في الرب 

.  سلموا على روفس المختار في الرب وعلى امه امي ١٣. كثيرا في الرب 
رماس بتروباس وهرميس وعلى  سلموا على اسينكريتس فليغون ه١٤

نيريوس واخته  سلموا على فيلولوغس وجوليا و١٥. الذين معهم االخوة 
 سلموا بعضكم على ١٦. القديسين الذين معهم وأولمباس وعلى جميع 

  كنائس المسيح تسلم عليكم . بعض بقبلة مقدسة 
   واطلب اليكم ايها االخوة ان تالحظوا الذين يصنعون الشقاقات١٧

 الن مثل ١٨. لمتموه واعرضوا عنهم والعثرات خالفا للتعليم الذي تع
وبالكالم الطيب . هؤالء ال يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم 

 الن طاعتكم ذاعت الى ١٩. واالقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء 
فافرح انا بكم واريد ان تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر . الجميع 
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نعمة ربنا يسوع . م سريعا  واله السالم سيسحق الشيطان تحت ارجلك٢٠
  آمين . المسيح معكم 

ل معي ولوكيوس وياسون  يسلم عليكم تيموثاوس العام٢١
 انا ترتيوس كاتب هذه الرسالة اسلم ٢٢. انسبائي وسوسيباترس 

 يسلم عليكم غايس مضيفي ومضيف الكنيسة ٢٣. عليكم في الرب 
 نعمة ٢٤ . يسلم عليكم اراستس خازن المدينة وكوارتس االخ. كلها 

 آمين . ربنا يسوع المسيح مع جميعكم 

  
ما أهمية قراءة كل هذه السالمات ؟ ما الرسالة التي يريد أن يقولها 

  الرب لشعبه

 !عالقة هذه التحيات والسالمات بكلمة اهللا ؟ ما

الفقرات تؤكد أن رسائل بولس ليست وحي من اهللا وانما رسائل  إن هذه
وإال فماذا ينفع وجود نص . لتصير وحياً  متبادلة أدخلت في الكتاب

وينص يعلن ! الشخصي ؟ في كتاب ينسب إلى اهللا يتعلق برداء بولس
 ونص يبعث فيه! فيه بولس انه سوف يشتي في المكان الفالني ؟

  سالمات وتحيات شخصية

  قانون األرامل العجيب
  

 ةثْنِيالت فْرس  
  اَألَصحاح الخامس والعشرونَ

  
إِذَا سكَن إِخوةٌ معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فَال تصرِ امرأَةُ "٥

بِينلٍ أَججرارِجٍ لإِلى خ تيالم . فْسِهنا لذُهختيا وهليلُ عخدا يجِهوو زأَخ
كْر الذي تلده يقُوم بِاسمِ والب٦ِ. زوجةً ويقُوم لها بِواجِبِ أَخي الزوجِ

وإِنْ لم يرض الرجلُ أَنْ "٧. أَخيه الميت لئَال يمحى اسمه من إِسرائيل
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قَد أَبى : يأْخذَ امرأَةَ أَخيه تصعد امرأَةُ أَخيه إِلى البابِ إِلى الشيوخِ وتقُولُ
جِي أَنْ يوو زيلأَخائري إِسماً فاس يهألَخ يماجِبِ . قي بِول قُومأْ أَنْ يشي لم

ال : فَإِنْ أَصر وقَال. فَيدعوه شيوخ مدينته ويتكَلمونَ معه٨. أَخي الزوجِ
نِ الشيوخِ وتخلع نعله تتقَدم امرأَةُ أَخيه إِليه أَمام أَعي٩أَرضى أَنْ أَتخذَها 

هكَذَا يفْعلُ بِالرجلِ الذي ال يبنِي : من رِجله وتبصق في وجهِه وتقُولُ
يهأَخ تييل ١٠. بائري إِسف همى اسعدلِ"فَيعلُوعِ النخم تيب."  

  

  !متى لم يكتب إنجيل متى 
  

  إِنجِيلُ اَلْمِسيحِ حسب اَلْبشيرِ متى 
عاساَلت اححاَألَص  

  
 ةاياَلْجِب كَانم دنساً عالاناً جسأَى إِنر اكنه نم ازتجم وعسا ييمفو

  فَقَام وتبِعه". اتبعنِي: "فَقَالَ لَه. اَسمه متى

  وحم الغنم
  

اَلت فْركْوِينِ س  
  اَألَصحاح اَلثَّالَثُونَ

  
٣٨ تثُ كَانياءِ حي اَلْماقسي مف انري اَألَجا فهري قَشانَ اَلَّتباَلْقُض قَفأَوو

برشتا لهجِيئم دنع محوتتمِ لناَلْغ اهجت برشتجِيءُ لت مناَلْغ .
٣٩اَلْغ تمحولْقاًفَتبقْطاً ورو طَّطَاتخم مناَلْغ تلَدوو انباَلْقُض دنع من 

  سفْر اَلتكْوِينِ 
رشع ناَلثَّام اححاَألَص  
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٢٠بقَالَ اَلرو" : تظُمع قَد مهتيطخو كَثُر ةَ قَدورمعو ومدس اخرإِنَّ ص
 أَرى هلْ فَعلُوا بِالتمامِ حسب صراخها اَلْآتي إِلَي وإِلَّا فَأَعلَمأَنزِلُ و٢١. جِداً

  هل هذا كالم اهللا 
 

بحـسب   ] ٩ : ٤[ يقول بولس فـي رسـالته الثانيـة إلـي صـديقه تيموثـاوس               

الــي ســريعا ألن ديمــاس قــد  بــادر ان تجــيء " : ترجمــة الفانــدايك

 تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب الـى تـسالونيكي وكريـسكيس   

خـذ مـرقس واحـضره    .لوقا وحده معي .الى غالطية وتيطس الى دلماطية    

ــافع لـــي  ــه نـ ــى    .للخدمـــة معـــك النـ ــلته الـ ــد ارسـ ــا تيخـــيكس فقـ امـ

احضره متـى جئـت    الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس..افسس

 ". وال سيما الرقوقوالكتب ايضا

سـلم علـى فرسـكا     " :  مـن نفـس الرسـالة   ١٩  فـي الفقـرة   ثـم يقـول لـه   

وامـا تـروفيمس   .كورنثـوس  اراستس بقـي فـي  . واكيال وبيت انيسيفورس

 يـسلم عليـك  .بـادر ان تجـيء قبـل الـشتاء    . فتركته في ميليتس مريـضا 

 " .افبولس وبوديس ولينس وكالفدية واالخوة جميعا

 : ونحن نسأل

إن هــذا الكــالم الــذي هــو رســالة شخــصية محــضة ،  : قـل يقــول أي عا

سـريعاً وتتعلـق بـرداءه الشخـصي      تتعلق بطلب بولس من صـديقه الحـضور  
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وحـي مـن عنـد     أي عاقل يقول أنهـا ... وطلب السالم على فالن وبيت فالن 

 !رب العالمين ؟

الكالم بوحي السماء حتى يوضع فـي كتـاب ينـسب إلـي      ما عالقة هذا

 ! رك وتعالى ؟الرب تبا

حينما ارسل اليك ارتيماس     ] " ١٢ : ٣تي  [ ويقول بولس لصديقه تيطس     

او تيخيكس بـادر ان تـأتي الـي الـى نيكوبـوليس النـي عزمـت ان أشـتي                    

 ."هناك

أنه قرر أن يـشتي فـي المكـان    " تيطس " بولس لصديقه  فهل أصبح قول

  !!؟ الفالني وحي من عند رب العالمين

يسلم علـيكم تيموثـاوس     ٢١ : ١٦س إلى أهل رومية رسالة بول وجاء في

انــا ترتيــوس . معــي ولوكيــوس وياســون وسوســيباترس انــسبائي   العامــل

يــسلم علــيكم غــايس . الــرب كاتــب هــذه الرســالة اســلم علــيكم فــي

ــا  ــازن  . مـــضيفي ومـــضيف الكنيـــسة كلهـ يـــسلم علـــيكم اراســـتس خـ

  " .وكوارتس االخ المدينة
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مـن النـصوص التافهـه التـي احتواهـا كتـاب النـصارى         وهنـاك الكثيـر  

إلي أبعد مـدى وسـوف نكتفـي     المقدس وإذا تتبعناها يطول بنا الكالم

  : باالمثلة التالية

 فبادرت أبيجال وأخذت مائتي رغيف خبز وزقي  "سفر صموئيلورد في 

خمر ، وخمسة خرفان مهيئة ، وخمس كيالت من الفريك ومائتي 

  "عنقود من الزبيب ، ومائتي قرص من التين ، ووضعتها على الحمير 

   ] .٢٥/١٨[ صموئيل األول 

يعرض لنا قائمة طويلة لوكالء داود    ] ٢٧ -  ٢٤ [ سفر األيام األولوفي 

  . ووالته 

 إصحاحان كامالن في وصف الهيكل وطوله سفر الملوك األولوفي 

وتفاصيل تزعم ......وعرضه وسماكته وارتفاعه وعدد نوافذه وأبوابه 

وكَانَ : " التوراة أنها المواصفات التي يريدها الرب لمسكنه األبدي 

الَثين ذراعاً ، ويقُوم طُولُه مئَةَ ذراعٍ وعرضه خمِسين ذراعاً وارتفَاعه ثَ

علَى أَربعة صفُوف من أَعمدة مصنوعة من خشبِ األَرزِ، ترتكز علَيها 

وامتد سقْف من خشبِ األَرزِ فَوق . عوارِض خشبِيةٌ منسقَةٌ من خشبِ األَرزِ
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نارِضِ الْموالْع هذلَى هةً عمةً، قَائارِضع ينبِعأَرساً ومخ ةغالالب قَةس

 سمخ نا مهنم فكُلُّ ص أَلَّفتي ،ثَالَثَة فُوفي صف قَتسن قَدو ،ةدماألَع

   ] ٧/١ - ٦/١[ انظر ملوك األول   . . . " عشرةَ عارِضةً

 صفحة كلها أنساب آلدم وأحفاده  ست عشرةأخبار األيام األولوفي 

   ]٩/٤٤ -  ١/١[ انظر األيام االول . وإبراهيم وذريته 

ثم قائمة أخرى بأسماء العائدين من بابل حسب عائالتهم ، وأعداد 

[ انظر سفر عزرا  ....... كل عائلة إضافة ألعداد حميرهم وجمالهم و 

 سبط ، وعدد وقوائم أخرى بأعداد الجيوش والبوابين من كل] ٦٧ -  ٢/١

  ] .٢٧/٣٤ - ٢٣/١[ انظر سفر أخبار األيام االول ......... كل جيش و 

 يأمر موسى بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر سفر الخروجوفي 

تسع صفحات ، فهل وحي ينزل بذلك كله وغيره مما يطول المقام 

 .بتتبعه 

 بالـسرقة  ان الذين كتبوا التوراة قد وقعـوا فيمـا نـسميه    ومن المدهش

 تطـابق : كما في ذكر نص ثم إعادتـه فـي موضـع آخـر، ومنـه       األدبية

كلمـة    [12 - 37/1 ] مـع إشـعيا   [ 12 - 19/1 ] الثـاني  الملـوك  سفر
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   !!! بكلمــــــة ، وحرفــــــاً بحــــــرف ، بــــــل وشــــــولة بــــــشولة  

هذا النقل في إصـحاحات أخـرى مـع تغييـر بـسيط ال يـذكر فـي         وتكرر

 : المثال بعض الكلمات انظر على سبيل

 ٣١األيام األول هو تكرار حرفي لألصـحاح    من سفر أخبار١٠االصحاح  "

  . من صموئيل االول

 مـن  ٧من سفر أخبار األيام األول تكرار حرفـي لألصـحاح    ١٧ االصحاح "

  . سفر صموئيل الثاني

 من ١٠من سفر أخبار األيام األول تكرار حرفي لألصحاح  ١٩ االصحاح "

  . يسفر صموئيل الثان

 مـن  ٨من سفر أخبار األيام األول تكرار حرفـي لألصـحاح    ١٨ االصحاح "

  . سفر صموئيل الثاني

النصوص على هذا النحو يدل على العبث البشري الذي اصـاب   ان تكرار

   . الكتاب المقدس
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 اهللا هو المتكلم في هذه النصوص ؟ هل 

 وهل يتكلم اهللا بهذا االسلوب ؟

يا سيد لمـاذا اسـأت الـى     فرجع موسى الى الرب وقال   ٢٢ : ٥سفر الخروج 

 فانـه منـذ دخلـت الـى فرعـون التكلـم      . لمـاذا ارسـلتني   . الـشعب   هـذا 

  .  وانت لم تخلّص شعبك. باسمك اساء الى هذا الشعب 

  اهللا موسى أن يتكلم مع اهللا بهذه الوقاحة ؟ هل يمكن لنبي

 لماذا تقف بعيداً ؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق : يارب   ١ : ١٠مزمور 

 !!يا رب لماذا تقف بعيداً ؟: في كتابه  هل اهللا يقول

 ال يـشمت بـي الـذين هـم أعـدائي     .. يـارب إلـى متـى تنتظـر     ١٧ : ٣٥مزمـور  

  باطالً استيقظ وانتبه إلى حكمي

. يقظ وانتبـه  اسـت . . . . رب إلى متى تنتظـر   يا: هل اهللا يقول في كتابه 

 هل هذا كالم اهللا ؟. . . 

   ترجمة الفانديك ]  " يا إلهــي ال تبطــىء " : [ ١٧ : ٤٠مزمور 

حتـى   " " حــتى مــتى يـا رب تختــبىء كــل االختبـاء ؟       " :٤٦ : ٨٩مزمور 

 " متى ، يتقد غَضبك كَالنارِ ؟



 

 ١٥٦

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

 !!حتى متى يا رب تختبىء كل االختباء ؟: في كتابه  هل اهللا يقول

قـسيت قلوبنـا    لماذا أضللتـنا يا رب عن طرقـك ؟    ١٧: ٦٣ سفر إشعياء

 " . عن مخافتك

  . بادت ثقــتي ورجائـي مـن الـرب   ١ : ٣إرميا  سفر مراثي

  !أهذا كالم اهللا ؟ كيف يمكن أن يتعبـد بـه إلى اهللا ؟
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أكمل الفراغ من ترجمة الفانديك المعتمدة من دار الكتاب المقـدس           

    :في الشرق األوسط 

وبنـو عـزرة يثـر ومـرد وعـافر           ) : ( ١٧ : ٤( من سفر أخبـار االيـام األول        ) ١

   )وحبلت بمريم وشماي ويشبح ابي اشتموع.......ويالون

ــال   ) ٢ ــن ســفر حزقي ــي الزنــى اآلن      ) : ( ٤٣ : ٢٣( م ــن الباليــة ف فقلــت ع

   ............. )يزنون زنى معها وهي

 فانحــدر موســى الــى الــشعب وقــال لهــم ) : ( ٢٥ : ١٩( مــن ســفر الخــروج ) ٣

 ( ..............  

وقــال داود فــي ذلــك اليــوم ان   ) : ( ٨ : ٥( مــن ســفر صــموئيل الثــاني  ) ٤

يبوسـيين ويبلـغ الـى القنـاة والعـرج والعمـي المبغـضين مـن               الذي يضرب ال  

   ) .لذلك يقولون ال يدخل البيت اعمى او اعرج ........ نفس داود
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 ان نـسيتك يـا اورشـليم تنـسى يمينـي           ) : ( ٥ : ١٣٥( من سفر المزامير    ) ٥

.....( ...  

ان اتقيـتم الـرب وعبـدتموه        ) : ( ١٥-١٤: ١٢  ( األولمن سـفر صـموئيل      ) ٦

وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الـرب وكنـتم انـتم والملـك ايـضا الـذي              

    ............ ) يملك عليكم وراء الرب الهكم

ــاني  ) ٧ ــفر الملـــوك الثـ ــاب إلـــى ملـــك   ) : ( ٦ : ٥( مـــن سـ ــأتى بالكتـ فـ

 ، فاآلن عند وصول هذا الكتاب إليـك هـوذا            .........إسرائيل يقول فيه  

      )سلت إليك نعمان عبدي، فاشفه من برصهقد أر

والبعيــدون يــأتون ويبنــون فــي هيكــل   ) : ( ١٥ : ٦( مــن ســفر زكريــا  ) ٨

ويكــون اذا ســمعتم ســمعا .الــرب فتعلمــون ان رب الجنــود ارســلني الــيكم

   ........... ) صوت الرب الهكم

  الذي أكمل سفر ارميا بعد موته ؟ من 

هكـذا تغـرق    : وتقـول   : (  وفيهـا    ٦٤ من ارميـا بـالفقرة       ٥١ينتهي اإلصحاح   

إلـى هنـا كـالم      . بابل وال تقوم مـن الـشر الـذي أنـا جالبـه عليهـا ويعيـونَ                

  ]ترجمــــــــــــــــــــــــــــــة الفانــــــــــــــــــــــــــــــدايك  . ) [ إرميــــــــــــــــــــــــــــــا 

   إليه؟٥٢إلى هنا كالم ارميا، فمن الذي أضاف االصحاح 
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   : كامل تزوير سفر

فـاجتمع   ومـات صـموئيل   ) : ١ : ٢٥الول يقـول كاتـب سـفر صـموئيل ا    

صموئيل هو أحد أنبياء بني اسرائيل كما  ( .... إسرائيل وندبوه ودفنوه

وهو كاتب سفر صـموئيل االول حـسب زعمهـم ولكنـه مـات فـي        يقولون

مــات . والعــشرين مــن صــموئيل االول   أول جملــة مــن االصــحاح الخــامس 

 25،26،27،28،29،30،31 فكيف كتب االصحاحات. وندبوه ودفنوه 

 وكيف كتب سفر صموئيل الثاني بعد أن مـات فـي سـفر   ! بعد أن مات ؟

 ...... مات صموئيل ثم ندبوه ثم دفنوه! صموئيل األول ؟

   غير نافعة ؟ نافعة وال

كـل الكتـاب هـو مـوحى بـه مـن             (  : ١٦ : ٣تيموثـاوس   ٢يقول بولس فـي     

بينمــا   )علــيم والتــوبيخ للتقــويم والتأديــب الــذي فــي البــر  اهللا ونــافع للت

فانـه يـصير ابطـال الوصـية الـسابقة           : ( ١٨ : ٧نجده يقول في عبـرانيين      

  ) من اجل ضعفها وعدم نفعها 

  ! قائمة بعدد الثيران والتيوس والخرفان والدقيق

موسى المـذبح ، قـدم رؤسـاء بنـي اسـرائيل تقـدمات للمـذبح         عندما دشن

وخرفــان والــدقيق الملتــوت بالزيــت  وقــرابين وهــدايا مــن ثيــران وتيــوس

قدمـه رؤسـاء     عرضـاً تفـصيليا لكـل مـا     ٦٨ - ١ : ٧فنجد فـي سـفر العـدد    
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فهـل  . كم ثـوراً وكـم تيـساً وكـم كبـشاً وكـم خروفـاً        : بني اسرائيل   

  !الوحي لبيان ذلك؟ ينزل

 !! لطوفان األخيرا

وال يكون ايضا طوفـان  ( :  للرب قوله ١١ : ٩نسب كاتب سفر التكوين 

أال يكـون طوفـان بعـد     في هذا النص نجد أن الـرب يعـد   )ليخرب االرض

 ولكن كلنا يعـرف . طوفان نوح ويعد بأال يهلك أي حي بمياه الطوفان

تمـوت  أن هذا النص مخالف للواقع ألننا نسمع ونـرى كـل يـوم فيـضانات                

براكين، زالزل، أعاصير، حوادث، انخـسافات  . المختلفة فيها الحيوانات

الـنص  . فيهـا األحيـاء مـن كـل لـون      أرضية، كوارث من كل نـوع يمـوت  

  . يتناقض مع الواقع

  : أحفاد عيسو

 من سفر التكوين هو سـرد لمواليـد عيـسو وزوجاتـه     ٣٦نجد ان األصحاح    

! فهـل هـذا كـالم مـوحى بـه مـن اهللا ؟      . في حوالي سـتين سـطراً   وأحفاده

  . الكريم وعقله نترك الجواب لضمير القارىء

  وحي أم كتاب رحالت ؟

 شرح تفصيلي لرحالت بني اسرائيل مـن مـصر     ٣٣في سفر العدد االصحاح     

  ونتـرك لعقـل القـارىء الكـريم وضـميره     . سيناء مع موسى وهـارون  عبر
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هـل هـذا وحـي اهللا    : يجيـب علـى هـذا الـسؤال       أن بعد أن يقـرأ االصـحاح  

االخالقيـة أو العقيديـة    مـا القيمـة التـشريعية أو   ! أوحى به إلى موسى ؟

  !لهذا السرد الممل ؟

  وحي أم نوبات حراسة ؟

األصــحاح الخــامس والعــشرون مــن ســفر أخبــار األيــام األول يتنــاول توزيــع 

هـل ينـزل اهللا وحيـاً    ! فهل هذا كالم اهللا ؟. الحراسة بشكل ممل  قرع

  !لسرد قرع الحراسة ؟

 !! اسطورة شمشون والثعالب 

   ] : ٤ : ١٥[ جاء في سفر القضاة 

وذهب شمشون وامسك ثالث مئة ابن آوى واخذ مشاعل وجعل ذنبا الـى           ( 

ثـم اضـرم المـشاعل نـارا        . ذنب ووضع مشعال بين كـل ذنبـين فـي الوسـط           

واطلقهـــا بـــين زروع الفلـــسطينيين فـــاحرق االكـــداس والـــزرع وكـــروم  

  ]ترجمة الفاندايك . ) [ الزيتون

اصطَاد ثَالَثَ مئَة ثَعلَبٍ وانطَلَق شمشونُ و : (وفي ترجمة كتاب الحياة 

ثُم أَضرم الْمشاعلَ ٥وربطَ ذَيلَي كُلِّ ثَعلَبينِ معاً ووضع بينهما مشعالً، 

بِالنارِ وأَطْلَق الثَّعالب بين زروعِ الْفلسطينِيين، فَأَحرقَت حقُولَ الْقَمحِ 

  . ) حبوبِ وأَشجار الزيتونوأَكْداس الْ
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  : والسؤال هو 

كيف تركت الثعالب شمشمون بأن يقوم بربط كل ذيلين مع بعضهما 

البعض ؟ وكيف تركوه يشعل النار فيهما؟ لك أن تتخيل أن كل 

فلو كل ذيلين ! ثعلبين تركاه يفعل ذلك وانتظر اآلخرون دورهم

 من مكانها ، ألن كل منهما مربوطين مع بعضهما لما تحركت الثعالب

  !!يحاول جذب اآلخر إلى اإلتجاه المعاكس

  !!! الرئاسة حوار بين األشجار على حق

  ] ٨ : ٩ [يقول كانت سفر القضاة 

فقالــت للزيتونــة املكــي  . عليهــا ملكــا مــرة ذهبــت االشــجار لتمــسح ( 

 بــي اهللا يكرمــون فقالــت لهــا الزيتونــة أاتــرك دهنــي الــذي بــه. علينــا

ثــم قالــت االشــجار للتينــة  . والنــاس واذهــب لكــي املــك علــى االشــجار 

فقالــت لهــا التينــة أأتــرك حالوتــي وثمــري . انــت واملكــي علينــا تعــالي

فقالت االشجار للكرمة تعالي . االشجار الطيب واذهب لكي املك على

مـسطاري الـذي يفـرح اهللا     فقالت لها الكرمة أاترك. انت املكي علينا

 ثــم قالــت جميــع االشــجار. والنــاس واذهــب لكــي املــك علــى االشــجار

فقال العوسج لالشـجار ان كنـتم بـالحق         . للعوسج تعال انت واملك علينا    

واال فتخـرج نـار   . ملكا فتعـالوا واحتمـوا تحـت ظلـي     تمسحونني عليكم

 .)لبنان من العوسج وتأكل ارز
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 ير العذراى ؟كيف يمكن تمييز العذارى من غ

وقـال لهـم موسـى هـل      (  يقول الكاتـب عـن موسـى   ١٥ : ٣١في سفر العدد 

وكـل  . فاآلن اقتلوا كل ذكر من االطفـال  ...  .ابقيتم كل انثى حية

جميـع االطفـال مـن      لكـن  .امرأة عرفت رجال بمـضاجعة ذكـر اقتلوهـا   

  ) .النــساء اللــواتي لــم يعــرفن مــضاجعة ذكــر ابقــوهن لكــم حيــات 

 في هذا النص ان موسى عليه السالم احتج على جنوده ألنهم لمنالحظ 

ثم يأمرهم بقتل كل ذكر من االطفـال ثـم يطلـب مـن       ... يقتلوا النساء   

النـساء اللـواتي لـم يعـرفن مـضاجعة ذكـر ابقـوهن         (  لهـم  جنوده قـائالً 

  ) حيات لكم

هـذا يعنـي    ! كيف يمكن تمييز العذراى من غير العذراى ؟       : وهنا نسأل   

ــع النــساء لفــرز العــذارى مــنهن     أن وهــذا . موســى أمــرهم باغتــصاب جمي

مما يدل على ان هذا . اهللا موسى عليه السالم  مستحيل أن يصدر من نبي

  . النص مختلق

 هابيل أم يابال ؟ 

إال اننـا   ) بيل راعيـاً للغـنم      وكان ها  : ( ٢ : ٤يقول كاتب سفر التكوين     

 ان يابال وهو الحفيد السابع لهابيل كـان أول راع        ٢٠ : ٤نجد في تكوين    

وولدت عادة كـالً    : ( للمواشي فيقول النص حسب ترجمة كتاب الحياة        
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: وفي ترجمـة الفانـديك      ) من يابال أول رعاة المواشي وساكني الخيام        

) . ني الخيـام ورعـاة المواشـي        الذي كان أباً لساك   . فولدت عادة يابال  ( 

  . تناقض واضح بين النصين 

   !! رجل حكيم جداً

( الذي شجع ابـن عمـه   ) يوناداب  ( من العجب أن الكتاب المقدس يصف       

ــون  ــة      ) أمن ــه الخطــة إلرتكــاب الخطي ــسالم ووضــع ل ــه ال ــن داود علي اب

 ] : ١ : ١٣[ صموئيل الثاني    !!! الجنسية مع ثامار بأنه رجل حكيم جداً        

وجــرى بعــد ذلــك انــه كــان البــشالوم بــن داود اخــت جميلــة اســمها   (( 

ثامار فاحبهـا امنـون بـن داود وأحـصر امنـون للـسقم مـن اجـل ثامـار اختـه                

النهــا كانــت عــذراء وعــسر فــي عينــي امنــون ان يفعــل لهــا شــيئا وكــان    

المنون صاحب اسمه يوناداب بـن شـمعى اخـي داود وكـان يونـاداب رجـال                 

ل له لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا مـن صـباح             حكيما جدا فقا  

الى صباح أما تخبرني فقال له امنون اني احـب ثامـار اخـت ابـشالوم اخـي             

فقال يوناداب اضطجع علـى سـريرك وتمـارض واذا جـاء ابـوك ليـراك                 

فقل له دع ثامار اختي فتأتي وتطعمني خبـزا وتعمـل امـامي الطعـام الرى                

    ))فآكل من يدها 

تــب يــصف الــذي وضــع خطــة الزنــى بالحكمــة والمفــروض انــه   ان الكا

  .ماكر وخبيث أو شرير 
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   : دعوة إلى شرب المسكر

هلمـوا آخـذ خمـرا ولنـشتف مـسكرا           : ( ١٢ : ٥٦يقول كاتب سـفر اشـعيا       

 : ٥وفـي نـشيد االنـشاد        ) ويكون الغد كهذا اليوم عظيما بل ازيد جدا       

ــا اال : ( يقــول الكاتــب   : ١ ــاء اشــربوا واســكروا أيه هــذه النــصوص  ) حب

وهـي  ! ينسب هللا فيها انه يدعو نفسه وعباده الى شـرب الخمـر المـسكر               

ويــل للمبكــرين صــباحاً   ( ١١ : ٥تتنــاقض مــع الــنص الــسابق فــي اشــعيا   

 ) . يتبعون المسكر 

   : أمر بالضرب

ان رجالً من بني االنبيـاء قـال    ] : ( ٣٥ : ٢٠ [جاء في سفر الملوك األول 

فقـال لـه مـن    . الرجـل ان يـضربه    فـأبى . امر الرب اضربني عن . لصاحبه 

 . أسـد  اجل انك لم تسمع لقول الرب فحينما تذهب من عندي يقتلـك 

 )ترجمة الفانديك )  ( وقتله . أسد ولما ذهب من عنده لقيه

رجــل يقــول لــصاحبه إن اهللا يــأمرك أن ... تخيــل أيهــا القــارىء الكــريم 

هل هذا معقول ؟ هل ينزل اهللا وحياً على رجل ما، يقـول لـه    !!! تضربني

 على كـل حـال وكمـا     رجل آخر أن يضربك ؟ فيه عليك أن تطلب من

فغـضب طالـب   . صـاحبه   هو متوقع من العقالء فإن الرجل رفض أن يـضرب 

ومـا   الضرب علـى صـاحبه ودعـا عليـه فأكلـه أسـد ولمـاذا يـدعو عليـه ؟         
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ن يضربه والمدهش أن الرب اسـتجاب دعائـه   ذنبه ؟ دعا عليه ألنه رفض أ  

فأكــل األســد هــذا الرجــل المــسكين الــذي رفــض أن  ) الــنص  حــسب( 

مناســبة لــرفض الرجــل أن يــضرب   يــضرب صــاحبه وهــل هــذه العقوبــة  

  صديقه

  : حواء عقاب

المقدس فإن حواء أكلت من الـشجرة المحرمـة وخـضعت     حسب الكتاب

وإلـي  . بـالوجع تلـدي أوالداً   " : إلغـواء الحيـة، فغـضب اهللا عليهـا وقـال     

  ١٦ : ٣تكوين  " عليك وهو يسود. رجلك يكون اشتياقك

الــوالدة بــالوجع  : يجعــل عقــاب اهللا لحــواء ثالثــة أصــناف    هــذا الــنص

 . عليها واشتياقها للرجل وسيادة الرجل

هل الوالدة عقاب ؟ وهل ألم الوالدة عقاب ؟ إن جميـع إنـاث    : والسؤال هو

فهـل والدة البقـرة مـثالً عقـاب لهـا أم      . الوالدة  وتتألم أثناءالحيوانات تلد

  من وظائفها الطبيعية ؟

كيـف ؟ والرجـل   ! هل اشتياق المرأة للرجل عقاب لهـا ؟ : الثاني  والسؤال

إن االشـتياق فطـرة فطـر اهللا    ! ؟ عقـاب لـه أيـضاً    يشتاق للمرأة ، فهـل هـذا  

حتى تتكون األسـرة ويحـصل الـود والحـب ويحفـظ النـسل،        عليها الناس
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ان هـذا الـنص لـيس    ..... التكـوين   وليس عقاباً كما يقول كاتب سـفر 

 ..... له أدنى نصيب من المعقولية أو المقبولية

نسأل عباد المسيح ألستم تقولـون أن اهللا صـالحنا بمـوت     ومن جهة أخرى

لدرجـة ان   -  لـد باالوجـاع  زالـت المـرأة ت   المسيح على الصليب فلمـاذا مـا  

ولمـاذا عقـاب االشـتياق     - من شـدة األلـم   البعض منهن يستخدمن المخدر

مــا زال عقــاب الــرب للحيــة بــأن  مــا زال موجــوداً منهــا ومــن الرجــل ولمــاذا

فــأين هــو عــدل اهللا  ! ؟؟  )١٤ : ٣تكــوين ( تمــشي علــى بطنهــا مــستمراً 

بعـرق  " عقوبـة آلدم     أعطـى  ان اهللا بحسب ايمانكم ؟؟ ونالحـظ ايـضاً  

" بالتعـب تأكـل منهـا    . بـسببك   ملعونة األرض" " وجهك تأكل خبزاً 

 فــإذا كانــت قــصة الخــالص المــسيحية هــي حقيقــة  ) ١٩،١٧: ٣تــك (

أم انها باقية للذكرى كمـا قـال   ! فلماذا ما تزال هذه العقوبات قائمة ؟    

فــي احــدى كتاباتــه وهــل مــن عــدل اهللا بعــد ان خلــصنا    البابــا شــنودة

  العقوبات ؟ لمسيح وصالحنا ان يبقي هذها

  : عقاب الحية

حسب زعم الكتاب المقدس ، فإن الرب غـضب علـى الحيـة ألنهـا أغـوت                 

 " ولـذلك عاقـب اهللا الحيـة   . فأكال مـن الـشجرة المحرمـة     آدم وحواء

بفَقَالَ الر  ةيلْحل اإلِلَه :      نـيب ـنم ـتـةٌ أَنونلْعـذَا، مه لْـتفَع كيـعِ   ألَنمج

التـرابِ   الْبريـة، علَـى بطْنِـك تـسعين، ومـن      الْبهـائمِ ومـن جميـعِ وحـوشِ    
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  ــك اتيالَ حــو ــأْكُلين طَ ــ     تبو ــك نيــةً ب مائةً داوــد ع ــر ــرأَة، وأُثي الْم ني

 " هــو يــسحق رأْســك وأَنــت تلْــدغين عقبــه. وكَــذَلك بــين نــسلَيكُما

   ١٤ : ٣تكوين 

 فكيف. من المعروف أن الذي أغوى آدم هو ابليس ، وليست الحية : أوالً

 !؟ تكون للحية القدرة على االغـواء وكيـف تـستطيع ان تغـوي إنـسان     

االغواء كما يقول  سبب هي عقول أن تكون خرافة الحيةفمن غير الم

أن  ومن أجل أن يخرج المـسيحيون مـن هـذا المـأزق قـالوا     . سفر التكوين 

بالحية هو الشيطان والشك بأن هذا التعليل باطـل ألن الـنص    المقصود

األرض ، بعد أن عوقبت بالـسعي علـى الـبطن     يصور حال الحية على هذه

والحيوانــات ثــم ان الــشيطان ال   جميــع البهــائم، وانهــا ملعونــة مــن بــين 

فَخلَـق اهللاُ   ": يقـول  ] ٢٥ : ١تـك  [ وألن الـنص فـي     . . يسعى على بطنه

ورأَى اهللاُ ذَلـك    . وحوش األَرضِ، والْبهائم والزواحف، كُـالً حـسب نوعهـا         

 هنـسحتيقـول  ]٦-١ : ٣تـك  ] وفـي  . " فَاس  : "     كَـرـةُ أَميالْح ـتكَانو

  " صنعها الرب اإلِلَه وحوشِ الْبرية الَّتي

تولى اغواء  إذن فبحسب النصوص السابقة فإن حقيقة العدو األول الذي

حواء لـيس إبلـيس الـشيطان بـل هـي الحيـه التـي عملهـا اهللا ضـمن بـاقي                      

 !!!!! البرية حيوانات
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تـأكلين   علـى بطنـك تـسعين وترابـاً     " : رب للحيةال  قول معنى : ثانياً

الحية لم تكـن تـسعى علـى     هو ان ١٤ : ٣تكوين  " كل أيام حياتك

إذاً كيـف   . بطنها قبل العقاب ، وأن زحفها على بطنها طـرأ بعـد العقـاب   

ومـن قـال إن    ! كانت تسير الحية قبل العقاب إن لم تكن تسير زاحفة ؟          

اك اآلف األنـواع مـن الزواحـف التـي     بطنهـا عقـاب لهـا ؟ هنـ     سـعيها علـى  

ثــم ان ! عقــاب علــى مــاذا ؟!! لهــا ؟ تــسير علــى بطنهــا، فهــل هــذا عقــاب 

تـسعى علـى    هناك حيـات تعـيش فـي البحـر وتـسبح فـي جـوف المـاء وال        

ثـم ان قـول الكاتـب بـأن اهللا لعـن الحيـة هـو                . بطنها وال تأكل التـراب      

ختارهـا اهللا لتكـون   مقبول ألنها لـو كانـت فعـال ملعونـة لمـا ا      قول غير

 اهللا سبحانه قد اختار حيواناً آخر غيرهـا  عصا موسى ومعجزته، ولكان

بحيـوان غيـر عاقـل وغيـر      ونريد أن نعرف ما هو الدافع مـن إنـزال العقـاب   

وكيــف يكــون الحيــوان غيــر مــسئول عــن عملــه أدبيــاً ثــم     ! مكلــف ؟

  :ويقول الكاتب والكالم عـن الحيـة    على ما يقترفه من ضرر ؟ يعاقب

هـو  .  َأُثير عداوةً دائمةً بينك وبـين الْمـرأَة، وكَـذَلك بـين نـسلَيكُما              "

      هبقع ينغلْدت تأَنو كأْسر قحسوال شك أن هـذا الكـالم باطـل ألن          " ي

فهنـاك مـن يتعامـل    . وم والبشر ليست على العمـ  العداوة التي بين الحية

ــرزق      ــورداً لل ــا م ــى اعتباره ــدم عل ــن الق ــا م ــي    معه ــدها ف ــتخدام جل باس

ــا فــي إعــداد  . المــصنوعات الجلديــة عاليــة الجــودة     واســتخدام لحمه
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وهنـاك مـن    . . االطباق الـشعبية فـي بعـض البلـدان كـالفلبين والـصين              

   . . . سمها في معالجة بعض األمراض يتعامل معها باستخدام

وال شـك أن    " هو يسحق رأْسـك وأَنـت تلْـدغين عقبـه           : " ل الكاتب   ويقو

ضرر الحية ال يقتصر على لدغ قـدم االنـسان بـل ان الـبعض منهـا يقـذف            

. بالسم على بعد أمتار وهناك أنواع منها تقوم بخنق فريـستها ثـم بلعهـا        

 وهكـــذا يكـــشف لنـــا الكتـــاب المقـــدس عـــن جهـــل كاتبـــه واهللا ... 

 . . . المستعان 

  !!! حيوان عجيب

حيوانـاً لـه    يقول كاتب سفر حزقيـال أن حزقيـال عنـد نهـر الخـابور رأى     

  : أربعة أجنحة وله أربعة وجوه هي كالتالي

  " ) ١٠ _ ٤ : ١حزقيـال  (  وجه نـسر  -ثور   وجه- وجه أسد -وجه إنسان 

 ســحابة عظيمــة ونــار . فنظــرت واذا بــريح عاصــفة جــاءت مــن الــشمال  

تواصــلة وحولهــا لمعــان ومــن وســطها كمنظــر النحــاس الالمــع مــن وســط م

 ٦. لهـا شـبه انـسان   . اربعة حيوانات وهذا منظرها  ومن وسطها شبه٥. النار

 وارجلهـا ارجـل   ٧. اجنحـة  ولكـل واحـد اربـع اوجـه ولكـل واحـد اربعـة       

 قائمـة واقــدام ارجلهــا كقــدم رجــل العجـل وبارقــة كمنظــر النحــاس  

ووجوههـا  .  وايدي انسان تحت اجنحتها على جوانبها االربعـة        ٨. المصقول
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لـم تـدر   .  واجنحتها متصلة الواحد باخيـه ٩. لجوانبها االربعة واجنحتها

 اما شبه وجوهها فوجه ١٠. الى جهة وجهه كل واحد يسير. عند سيرها

الـشمال الربعتهـا ووجـه     انسان ووجه اسد لليمين الربعتهـا ووجـه ثـور مـن    

. هذا منظـر شـبه مجـد الـرب     " : ٢٨ الي أن قال في العدد  . "ر الربعتهانس

  "  . . وسمعت صوت متكلم. وجهي ولما رأيته خررت على

لقد جاء مجد الرب في هذا اإلطار الحيواني الخرافـي  ..... اهللا  يا سبحان

 !!!!!  نفس حزقيال النبوة من أجل أن تنبعث في

 :عة لتنمية الثروة الحيوانيةطريقة رائ الكتاب المقدس يخترع

  !! الغنم تتوحم

   ٣٧ : ٣٠يقول كاتب سفر التكوين 

  "قُوبعذَ يـا          فَأَخيهف رقَـشلْـبٍ ودزٍ ولَـوـى ونلُب ـنراً مـضاناً خبقُـض فْـسِهنل 

    انبــض ــى الْقُ ــذي علَ ــاضِ الَّ يــنِ الْب ــطاً ع طُوطــاً بِيــضاً كَاش٣٨ .خ ــف وأَوقَ

الْمـاءِ حيـثُ كَانـت الْغـنم      الْقُضبانَ الَّتي قَشرها في األَجـران فـي مـساقي   

فَتوحمــت ٣٩. لتتــوحم عنــد مجِيئهــا لتــشرب تجِــيءُ لتــشرب تجــاه الْغــنمِ

دنع منالْغ م منالْغ تلَدوو انبلْقاًالْقُضبقْطاً ورو طَّطَات٤٠. خزأَفْرو  قُوبعي

. أَسـود بـين غَـنمِ الَبـانَ     الْخرفَانَ وجعلَ وجـوه الْغـنمِ إِلَـى الْمخطَّـط وكُـلِّ     

لَــمو هــدحانــاً وقُطْع ــلَ لَــهعجــانَ ومِ الَبغَــن ــعــا ملْهعجــا ٤١. يثَ كُلَّمــدحو
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حوت  مـنالْغ ـتـي         ممِ فـنالْغ ـونيع ـامانَ أَمبالْقُـض ـعضو قُـوبعـةُ أَنَّ يالْقَوِي 

    انبالْقُـض نـيب محـوتتل انـر٤٢. األَج   مـنالْغ فَتعـضتاس ـينحا   وهعـضي لَـم .

قُوبعيةُ لالْقَوِيانَ والَبيفَةُ لعالض تاراً   43 .فَصيـراً جِـدلُ كَثجالر عسفَات

 ." وعبِيد وجِمالٌ وحمير وكَانَ لَه غَنم كَثير وجوارٍ

فإذا وضعت بجوارها . ألوان عديدة وعلى هذا يمكنك انتاج خراف ذات

لـك أن  . بنفـسجى  اللون البنفسجى توحمت الغـنم وجـاء النـسل الجديـد    

ــاء     ــر الخــراف    تتخيــل هــذا الجمــال خــراف زرق وأخــرى حمــراء ، هــذا غي

 !!! والمربعة والكاروهات  المخططة

  !! حيطان تصاب بمرض البرص

الكتـاب المقـدس أن حيطـان المنـازل تـصاب بـالبرص فيقـول         لقد ادعى

ويخبِـر الْكَـاهن أَنَّ    يأْتي صاحب الْبيـت  "  : ٣٥ : ١٤كاتب سفر الالويين 

ي صِ قَدراءَ الْبياًدفَشتلَ  كُونُ مقَب تيالَءِ الْببِإِخ نالْكَاه رأْمفَي ،تيبِالْب

الْبيت  إِلَيه لئَالَّ يتنجس كُلُّ ما في الْبيت، ثُم يدخلُ الْكَاهن أَنْ يدخلَ

 هـصفْحيـي     . لأَنَّ ف ـدجوةَ وـاباإلِص نـايفَـإِذَا ع  يطَـانـا     حهنقَـراً لَون ـتيالْب

الْحيطَـان،   الْخـضرة أَو إِلَـى الْحمـرة، وبـدا منظَرهـا غَـائراً فـي        ضـارِب إِلَـى  

فَإِذَا رجـع فـي الْيـومِ الـسابِعِ     . أَيامٍ يغادر الْكَاهن الْبيت ويغلق بابه سبعةَ

 دجوو ،هصفَحي أَنَّوف تدتام ةَ قَداباإلِص يطَانح ،تيالْب    نالْكَـاه رـأْمي

 ةابــص الْم ةــار جــعِ الْح ــارِج  بِقَلْ ــا خ هحطَرجِــسٍ،     ون ــان ــي مكَ ف ــةيندالْم
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ج الْمكْـشوطَ خـارِ   التراب الْبيت الداخليةُ، ويطْرحونَ حيطَانُ وتكْشطُ

 " . . .  مكَان نجِسٍ الْمدينة في

 !! أقمشة تصاب بمرض البرص

  ] ٤٧ : ١٣ [سفر الالويين  يقول كاتب

."    ــةطْعــي قف أَو ــانكَت أَو ــوفبِ صــي ثَــوي، فــد عصِ الْمــراءُ الْبا دــدإِذَا بو

قُماشٍ منسوجة أَو محيكَة من صوف أَو كَتان، أَو فـي جِلْـد، أَو فـي كُـلِّ               

  ،جِلْــد ــنوعٍ منــص٤٩م  بِ أَوِ الْجِلْــدةُ الثَّــوــابإِص ــتكَانــاشِ والْقُم ــةطْعق أَو

ــى         ــارِبةً إِلَ ض ،ــد ــن جِلْ وعٍ منــص ءٍ مــي ــي ش ف أَو ،ــة ــسوجة أَوِ الْمحيكَ نالْم

فَـيفْحص  ٥٠. الْحمرة أَوِ الْخضرة، فَإِنها إِصابةُ بـرصٍ تعـرض علَـى الْكَـاهنِ            

  ابــصءَ الْميالــش ــزجحيةَ وـابــامٍ، اإلِصةَ أَيعــبمِ ٥١ســوــي الْيا فهــصفْحي ثُــم

فَإِنْ وجدها قَد امتدت في الثَّوبِ أَو قطْعـة الْقُمـاشِ، أَو فـي الْجِلْـد              . السابِعِ

أَو فــي كُــلِّ مــا يــصنع مــن جِلْــد، ويــستخدم فــي عمــلٍ مــا، فَــإِنَّ اإلِصــابةَ     

فَيحـرِق الْكَـاهن بِالنـارِ الثَّـوب أَو         ٥٢.  برصاً معدياً وتكُـونُ نجِـسةً      تكُونُ

                 ـدعاءٌ مد ـهابِ، ألَنـصالْم الْجِلْـد ـاعتم أَو ـانأَوِ الْكَت وفاشِ الـصةَ قُمطْعق .

ي الثَّـوبِ أَو فـي قطْعـة        لَكن إِنْ وجد الْكَاهن أَنَّ اإلِصـابةَ لَـم تمتـد فـ            ٥٣

        ،اعِ الْجِلْدتي مف أَو يكَةحأَوِ الْم ةوجسناشِ الْمءِ   ٥٤الْقُميلِ الـشـسبغ رأْمي

 ."ويحجزه سبعةَ أَيامٍ أُخرى
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   : عالج برص الحيطان

 ٥٣ - ٤٩العـــــدد ، ورد فـــــي ســـــفر الالويـــــين االصـــــحاح الرابـــــع عـــــشر   

ــزا و زوفــا ويــذبح    فياخــذ "  لتطهيــر البيــت عــصفورين وخــشب ارز وقرم

في اناء خزف على ماء حـي ّ وياخـذ خـشب االرز والزوفـا      العصفور الواحد

فـي دم العـصفور المـذبوح وفـي المـاء       والقرمـز والعـصفور الحـي ويغمـسها    

العـصفور وبالمـاء الحـي     الحي وينضح البيت سبع مرات ويطهر البيت بدم

العصفور الحي  بخشب االرز وبالزوفا وبالقرمز ثم يطلقوبالعصفور الحي و

 . "الــى خــارج المدينــة علــى وجــه الــصحراء ويكفّــر عــن البيــت فيطهــر  

الكتب العلمية  بينما  وسيلة التطهير من البرص     هو  الدم  نالحظ هنا ان    

 النتقال االمراض بان الدم هو افضل وسيلة تأكد والمعترف بها عالمياً

  .والبكتيريا

 ماذا يفعل من أصيب بداء البرص ؟

 ] ٤٥ : ١٣ [اللالويين  سفر

 "        ــي ــه ويغطِّ أْسر فــش ــه ويكْ ابيث قــش صِ أَنْ يــر اءِ الْبــد ــصابِ بِ ــى الْم وعلَ

  يـادنيو ،هيارِبش :» جِـسن ! جِـسن!« .           ـيمقجِـساً ين ـهضرم ةـرظَـلُّ طُـولَ فَتيو

خ هدحوالً وزعمِ ميخالْم ترجمة كتاب الحياة [    "ارِج [  
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  ماذا يقول الكتاب المقدس عن طهارة األبرص ؟

  ]  ١ : ١٤ [المقدس في سفر الالويين  يقول الكتاب

 "مل بقَــالَ الــرــىوصِ  ٢: وسربِــاألَب لِّقَــةعتالْم ــاتيملعالت وصــصن ــيه هــذه

 ــهصرب ــنــرِ مطَهالْم .   ،هــفَائمِ شــوــي ينِ فإِلَــى الْكَــاه هونرــضح٣ي جــر خفَي

   ــنــرِيءَ مب قَــد ــهأَن ــدجفَــإِنْ و هــصفْحيمِ لــيخــارِجِ الْمإِلَــى خ ناءِ الْكَــاهد 

يـــأْمر الْكَـــاهن أَنْ يـــؤتى لَألبـــرصِ الْمبـــرءِ بِعـــصفُورينِ حيـــينِ ٤الْبـــرصِ، 

فَيــأْمر الْكَــاهن بــذَبحِ ٥. طَــاهرينِ، وخــشبِ أَرزٍ، وخــيط أَحمــر وباقَــة زوفَــا

أَمـا الْعـصفُور الْحـي فَيأْخـذُه     ٦. ارٍعصفُورٍ واحد في إِناءٍ خزفيٍّ فَـوق مـاءٍ جـ         

مع خشبِ األَرزِ والْخيط األَحمرِ والزوفَا، ويغمسها جميعـاً فـي دمِ الْعـصفُورِ        

ثُــم يــرش علَــى الْمتطَهــرِ مــن الْبــرصِ ســبع ٧الْمــذْبوحِ فَــوق الْمــاءِ الْجــارِي، 

اتــراءِ مرحالــص ــهجلَــى وع ــيالْح فُورــصالْع ــقطْلي ثُــم ،هــرطَهــِسلُ ٨.  فَيغيو

الْمتطَهــر ثيابــه، ويحلــق كُــلَّ رأْســه، ويــستحم بِمــاءٍ فَيطْهــر، ثُــم يــدخلُ   

ميخالْم .     عبس هتميخ ارِجخ يمقي هامٍإِالَّ أَن٩. ةَ أَي   ـقلحابِعِ يمِ الـسوي الْيفو

          محتـسيو ـهابيِسلُ ثغيو ،هاجِبوحو هتيحل ككَذَلو ،هأْسرِ رعش نا مما نم

وفـي الْيـومِ الثَّـامنِ يحـضر إِلَـى الْكَـاهنِ كَبـشينِ              ١٠. بِماءٍ فَيصبِح طَاهراً  

يححارٍ       صشثَالَثَةَ أَعةً ويملةً سيلوةً حجعننِ، وي)     اتـرتل ةعـبس ـوحن (  ـنم

 لُــجو ــتيبِز ــونجعيقِ الْمقــرٍ(الــدتثُلْــثَ ل ــوحن (ــتي١١. ز نالْكَــاه ــفقوفَي
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    ــه ــر وتقْدمتـ ــرص الْمتطَهـ ــالتطْهِيرِ األَبـ ــائم بِـ ــة   الْقَـ ــدخلِ خيمـ ــد مـ  عنـ

 ] ترجمة كتاب الحياة  [   . . . . "االجتماعِ

   : ونحن نسأل

هــذا العبــث الــذي ال نجــده إال وســيلة الــدجالين الــذين    مــا الهــدف مــن 

 ليستولوا على أموال المخدوعين ؟ يدعون العالقة بالجن ، أو السحر ،

هؤالء الـدجالون ال يجـرءون علـى نـسبة هـذا العبـث إلـي اهللا ،         وإن كان

ماليــين اليهــود والمــسيحيين فــي عــصر  يــصدقهم_ فكيــف بالكهنــة 

شـريعة سـماوية ، وأوامـر     يجعلونـه _ الفضاء والعالج بالذرة وأشعة الليـزر  

 !من عند الرب ؟

ــاب المقــدس ثالثــة      ومــن الغريــب  أن موضــوع البــرص يــشغل فــي الكت

الكتــاب المقــدس يــدعي أن  ســبع صــفحات ، والعجــب أناصــحاحات فــي 

 هنــاك برصــاً فــي الثيــاب ، يــستدعي حــرق مكانــه مــن الثــوب  الويــين   

وأن هنـــاك برصـــاً فـــي الجـــدران يـــستدعي هـــدم البيـــت ،  ١٣اصـــحاح 

  ١٤ اصحاح الويين   وكل تراب البيت وحجارته
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 المقدس بحسب الكتاب بداية الخلق

ــوين   ــفر التكـ ــحاح ١سـ ــسموات    " ٢- ١ : ١إلصـ ــق اهللا الـ ــدء خلـ ــي البـ فـ

 " يرف على وجه المياه .. وكانت األرض خربة . واألرض

   

ثبت علميـا أن الـسموات واألرض كانتـا كتلـة غازيـة تفككـت بـأمر          

باليين السنين وهو ما يدعى باالنفجـار       ١٠اهللا سبحانه وتعالى على مدى      

ــين     ــضعة باليـ ــذ بـ ــر ، ومنـ ــة    الكبيـ ــت المجموعـ ــسنين تكونـ ــن الـ مـ

  .  ووجود الماء في تلك المرحلة مرفوض علمياً  .الشمسية

   

.... وقال اهللا لـيكن نـور فكـان نـور          " ٥-٣ : ١  إلصحاح١سفر التكوين   

  "  وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً

   

ــن          ــن أي ــشمس فم ــك ال ــي ذل ــا ف ــوم بم ــق النج ــم تخل ــوم األول ل ــي الي ف

واليـــوم ؟ إن الليـــل والنهـــار أو الـــصباح  لمـــساءالنـــور والـــصباح وا حـــصل

والمــساء ينتجــان عــن دوران األرض حــول نفــسها أمــام الــشمس فمــن أيــن   

  حصل النور والصباح والمساء واليوم ؟ 

ولكي يخرج النصارى من هذا المطب زعموا بأن كانت هناك اشاعات           

  !! ضوئية كانت تنير األرض قبل خلق الشمس 
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يل وفي أي سفر ؟ ثم لو افترضـنا كمـا تـدعون ان              أين الدل : ونحن نسأل   

فكيـف  ، هناك اشاعات ضوئية كانت تنير األرض قبل خلق الشمس          

 ســاعة ١٢نــتج الليــل والنهــار ؟؟؟ هــل كانــت اإلشــاعات الــضوئية تظهــر 

 ساعة ؟؟؟ طبعـا هـذا كـالم ال يقـول            ١٢على الكرة االرضية وتختفي     

   .  والعلم يرفضه!! به مجنون فضال عن عاقل 

   

. لـــيكن جلــد فــي وســط الميـــاه   "   ٨- ٦ : ١إلصــحاح  ١ســفر التكــوين   

    "ودعا الجلد سماء …وليكن فاصالً بين مياه ومياه 

  . انقسام الماء إلى كتلتين ال يصح علميا 

  " وقال اهللا لتنبت األرض عشباً "  ١١ : ١إلصحاح ١سفر التكوين 

  !!!!ال يمكن وجود نبات قبل الشمس 

النــور األكبــر .…لــتكن أنــوار  " ١٩-١٤ : ١  إلصــحاح١ســفر التكــوين  

  "…والنجوم . لحكم النهار والنور األصغر لحكم الليل

هذا ينـاقض المعلومـات األساسـية عـن تـشكل عناصـر النظـام الشمـسي           

فقــد نتجــت األرض والقمــر بــأمر اهللا ســبحانه وتعــالى مــن انفــصالهما عــن  

  بعد األرض ؟الشمس فكيف جاءت الشمس والقمر 
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لـتفض الميـاه زحافـات ذات نفـس          "  ٢٣-٢٠ : ١إلصـحاح   ١سفر التكـوين    

بهــائم ودبابــات  …فخلــق التنــانين  . …حيــة وليطــر طيــر فــوق األرض   

  " ذكراً وأنثى ..…وخلق اهللا اإلنسان.…ووحوش 

   

نظام ظهور الحيوانات األرضية والطيور هذا مرفوض علميـاً فقـد جـاءت        

الزواحـف عاشـت فـي العـصر الثـاني لـذا مـن        الطيور من فئـة خاصـة مـن       

وقــد جــاء ذكــر الحيوانــات  .الخطــأ ظهــور الحيوانــات األرضــية بعــدها   

  . األرضية في اليوم السادس

   
  :النمل في الكتاب المقدس 

اذْهــب إِلَــى النملَــة أَيهــا الْكَــسولُ،  "   ]٦ : ٦[ يقــول كاتــب ســفر األمثــال 

ــا وكُــ   هقــي طُر ف ــن عمت    رٍ أَوبــد م أَو ــد ــرِ قَائ غَي ــن ــا م هأَن ــع يمــاً، فَمكح ن

حــاكمٍ، إِالَّ أَنهــا تخــزِنُ طَعامهــا فــي الــصيف، وتجمــع مؤونتهــا فــي موســمِ   

ادصالْح " .  

 تأمـل طرقهـا  . اذهـب الـى النملـة ايهـا الكـسالن     " : وفـي ترجمـة أخـرى    

وتعـد فـي    . التـي لـيس لهـا قائـد او عريـف او متـسلط        .وكـن حكيمـا  

   " .طعامها وتجمع في الحصاد اكلها الصيف

  !!والنص أعاله  وشتـــان بين الحقيقة العلمية
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فإن األغلبية العظمـى للنمـل تعـيش علـى شـكل مـستعمرات وهـي عبـارة             

كلّ مـستعمرة تتكـون مـن       ، عن عائالت أو مجموعات العائالت المتصلة       

فالنمــل أمــة كأمــة البــشر لهــا قانونهــا      ، الكبــار   و بناءهــاالملكــة

فالنمـل لـه    ، االقتصادي، و السياسي، و االجتماعي بل و العسكري أيضا          

نظام اقتصادي خـاص فـي التـوفير، و رصـد االحتيـاطي لوقـت الحاجـة و           

  . حفظ المخزون بطريقة معينة حتى ال بفسد

ة، و فـــي النظـــام  و فـــي النظـــام الـــسياسي مـــن ملـــوك و رؤســـاء و قـــاد      

و فــي النظــام العــسكري مــن جيــوش و  . االجتمــاعي مــن أســرٍ و جماعــات

بل ثبت أن النمل يقوم بحمالت عسكرية على القرى المجاورة          . حمايات

  !!. من النمل و يأسر منهم األسرى و يضعهم في السجون 

ولقد كشف الباحثون في علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيويـه ان           

 تنظيمــا بيولوجيــا اجتماعيــا معقــدا ومجتمعــات النمــل هــي النمــل يقــدم

وال تـستطيع أن    ، وحده متكامله من الترابط الذي ينظم سلوك أفرادها       

 Ms . .تعيش النمله منفصله عـن المجموعـه وإذا انفـصلت فإنهـا تهلـك      

Encarta Encyclopedia   

  :النعام في الكتاب المقدس 

ــوب      ــام فــي ســفر أي ــاب المقــدس عــن النع ــرِف  : " ١٣ : ٣٩يقــول الكت يرفْ

جناحا النعامة بِغبطَة، ولَكن أَهما جناحان مكْـسوان بِـرِيشِ الْمحبـة؟             
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 قَـد  وتنـسى أَنَّ الْقَـدم  ١٥فَهِي تترك بيضها علَى األَرضِ ليدفَأَ بِالترابِ،        ١٤

    ــه طِّمحت ــد ــرة قَ الْكَاس ــات انويالْح ــض عأَنَّ بو ،ــه لَيــأُ ع ــلُ  ١٦. تطَ امعــا ت هإِن

ألَنَّ اهللاَ  ١٧صغارها بِقَسوة كَأَنها لَيست لَها، غَير آسفَة علَى ضياعِ تعبِهـا،            

    هحنمي لَمةَ، وكْما الْحاهسأَن ـمِ     قَدالْفَه ـنيباً مصطُ       . ا نـسبـا إِنْ تم ـنلَكو

  بِــــــــــهاكرسِ وأَ بِــــــــــالْفَرــــــــــزهــــــــــى تتح ــــــــــرِيجتــــــــــا، لهياحنج"   

 

  !والنص أعاله  شتـــان بين الحقيقة العلمية 

. ب ، ٧فـول  ( وأيـضا جرزيميـك    , فـإن الموسـوعات العلميـة بريتانيكـا    

تلقـي  . وأوالدهـم   تـصف النعـام كآبـاء مهتمـين جـدا ببيـضهم      ، ) ٩٥-٩١

 هذا.كما يفمل الكثير من الطيور األخرى ، األنثى بيضها على األرض 

يقـوم الـذكر    ، وفـي غيـاب األنثـى       ، البيض ال يترك إلـى حـرارة الرمـل          

وج مــن البــيض يلقــى حــين الخــر. العــش لحمايــة البــيض  بــالرقود علــى

كمخلـوق  . الفراخ اهتماما كبيرا من أمهم، وهذا يثبـت أنهـا أم حنـــــــون     

 نين  النعامة قد نجت لآلالف من، بيولوجيا هو منجـب  ، السبوضوح جد

بـصورة غيــر   كمـا يعلـن الـنص األعلـى    ، عملـه لـيس بـال جـدوى     .نـاجح  

  .صحيحة
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  !!!منه الشمس تسرع عائدة إلي المكان الذي تشرق 

   ] ٥ : ١ [يقول كاتب سفر الجامعة 

 " ثم تغرب ، مسرعة إلي موضعها الذي منه طلعت الشمس تشرق "

 الشمس تسرع عائدة إلي المكان الذي تشرق منه ؟ متى كانت منذ

فـدامت الـشمس ووقـف القمـر      " :  يقـول الكاتـب  ١٣ : ١٠وفي سفر يشوع 

 . ألـيس هـذا مكتوبـا فـي سـفر ياشـر      . حتـى انـتقم الـشعب مـن اعدائـه      

. " السماء ولم تعجل للغـروب نحـو يـوم كامـل      في كبد فوقفت الشمس

حركــة االرض حــول  نحــن نعلــم ان غــروب الــشمس وشــروقها نــاتج عــن 

ــا حــول االرض فكيــف يقــول الــنص ان الــشمس     نفــسها ولــيس لحركته

  !السماء ولم تعجل للغروب ؟  كبدتوقفت في

  كيف يتكون السحاب ؟

  ] ٣ : ١ [ناحوم  جاء في سفر

" هيمقَد ارغُب اممالْغو ،فَةاصالْعو ةعبوي الزف بالر طَرِيق". 

  " السحاب غبار رجليه : " وفي ترجمة الفانديك 
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كيف يقول الكتاب المقدس ان السحاب هو غبـار رجلـي    : ونحن نسأل 

تبخـرات لميـاه البحـار والمحيطـات ؟؟      الرب في حين ان السحاب ناتج عن

  . ثم من الخطأ علميا ان يقال أن السحاب غبار

 !هل األرض منبسطة فوق المياه ؟

ــر األرض اال ان       ــي تغم ــاه هــي الت ــة الواضــحه أن المي ــائق العلمي ــن الحق م

طبقـا لمـا ورد     !! دس يزعم بأن االرض منبسطة فوق المياه        الكتاب المق 

 " الباسط االرض على المياه الن الى االبد رحمته  ] " ٦ : ١٣٦[ في مزمور 

 !!أسد يموت مرتين ؟

  ] ٣٤ : ١٧ [صموئيل األول  يقول كاتب سفر

لشاول كـان عبـدك يرعـى البيـه غنمـا فجـاء اسـد مـع دب          فقال داود "

وانقـذتها مـن فيـه ولمـا      وقتلتـه   فخرجـت وراءه ٣٥. واخذ شاة مـن القطيـع  

  الفانديك ترجمة  " !!!.فقتلته وضربته قام علي امسكته من ذقنه

وال حـظ أنـه     ! الحظ عزيزي القارىء كيف تم امساك األسد من ذقنـه           

   وال حظ أنه قتل الدب أيضاً!  ذاته ذقنه وضربه في الوقت أمسكه من
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 !ما هو ذنب الحمير؟

وان لـم تفـده   .ولكن كـل بكـر حمـار تفديـه بـشاة           ] : " ١٣ : ١٣[ خروج  

 " وكل بكر انسان من اوالدك تفديه  .فتكسر عنقه

  !!االقرع طاهر

انـه   .واذا كان انسان قد ذهب شعر راسه فهو اقـرع         "   :   ]٤٠ : ١٣[ الويين  

   ."طاهر

 !! اثقب أذن العبد بالمثقب

فـست   عبرانيـاً  اذا اشـتريت عبـداً   " : ٢ : ٢١سـفر الخـروج    يقـول كاتـب  

ان دخـل وحـده فوحـده     . مجانـاً  سـنين يخـدم وفـي الـسابعة يخـرج حـراً      

ان اعطــاه ســيده امــرأة . امــرأة تخــرج امرأتــه معــه  ان كــان بعــل. يخــرج 

واوالدهـا يكونـون لـسيده وهـو يخـرج       وولـدت لـه بنـين او بنـات فـالمرأة     

. ال اخرج حـرا   ولكن ان قال العبد احب سيدي وامرأتي واوالدي. وحده 

  يقدمه سيده الى اهللا ويقربه الـى البـاب او الـى القائمـة ويثقـب سـيده      ٦

نالحـظ فـي هـذه النـصوص انهـا        " . فيخدمـه الـى االبـد   . اذنه بالمثقب 

ويبـيح للرجـل أن يبيـع ابنتـه     . هماسـرائيل شـراء العبيـد وبـيع     تبيح لبني

هـل أوحـى اهللا أن   ! بـه اهللا إلـى موسـى؟    فهـل هـذا مـا أوحـى    . لتكـون أمـه  

  !بالمثقب ؟ وأن يثقب السيد أذن عبده! يبيع الرجل ابنته ؟
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إلـى سـنة اليوبيـل يخـدم     : " يتناقض مـع نـص آخـر يقـول      كما ان النص

ص األول يجعـل  إن الـن . خمـسون سـنة     واليوبيل٤٠ : ٢٥الويين " عندك 

سـنة بعـدها ينـال     الخدمة ست سنوات، أما النص الثاني فيجعلها خمسين

 .العبد حريته

فـي آخـر سـبع سـنين تعمـل      : " يتناقضان مع نص ثالـث هـو    وهذان النصان

نــصوص . يجعــل المــدة ســبع ســنوات   هــذا الــنص . ١ : ١٥تثنيــة " إبــراء 

  . ثالثة متناقضة

  : الخنزير نجس

النـه يـشق ظلفـا    . والخنزيـر  " : ٨ - ٤ : ١١سـفر الالويـين    يقـول كاتـب  

مـن لحمهـا ال تـأكلوا    . فهو نجـس لكـم  . ظلفين لكنه ال يجتر ويقسمه

نالحـظ فـي هـذا الـنص ان لحـم       " .لكـم  انهـا نجـسة  . وجثثها ال تلمسوا

ــر محــرم نجــس   ــرب  . الخنزي ــال ال ــا ق ــيح . كم ــف يب المــسيحيون  فكي

النـصارى يقولـون ان     !  بوضـوح ؟   ألنفسهم أكل لحم الخنزيـر وهـو محـرم        

ولكنهم ال يقبلـون حاللهـا وحرامهـا    . جزء من كتابهم المقدس  التوراة

  . حلله بولس والحرام ما حرمه ألن الحالل عندهم ما. 
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 : أرقام خيالية 

هـؤالء هـم المعـدودون الـذين عـدهم           : " ٤٥ : ١يقول كاتـب سـفر العـدد        

 ٤٥ موسى وهرون ورؤساء اسرائيل اثنا عـشر رجـال رجـل واحـد لبيـت آبائـه           

فكان جميـع المعـدودين مـن بنـي اسـرائيل حـسب بيـوت آبـائهم مـن ابـن                 

 كــان جميــع ٤٦ عـشرين ســنة فــصاعدا كـل خــارج للحــرب فـي اســرائيل   

هــذا " . المعــدودين ســت مئــة الــف وثالثــة آالف وخمــس مئــة وخمــسين   

النص يبين أن تعداد المقاتلين من بني اسرائيل فوق العشرين من الرجال            

هـذا عــددهم دون إحـصاء الالويــين ودون احـصاء النــساء     ) . ٦٠٣٥٥٠( هـو  

هـذا عـددهم عنـدما خرجـوا مـن          . ودون احصاء الرجال دون سن العشرين     

ــصر  ــون      . م ــي الوي، يك ــشرين وبن ــال دون الع ــساء والرج ــفنا الن ــإذا أض ف

  . دهم مليونين ونصف المليون تقريباً عد

 . ٢٧ : ٤٦عندما دخلوا مصر كـان عـددهم سـبعين فقـط حـسب تكـوين                

وقــد كــان فرعــون مــصر قــد ضــيق الخنــاق  .  ســنة ٢١٥وأقــاموا فــي مــصر 

عليهم وأمر القابالت بقتل كل مولود ذكر ، كمـا أمـر بالقـاء المواليـد                

 مـصر بـسبعين فـرداً        سـنة مـن دخـولهم مـن        ٢١٥وبعـد   . الذكور في النهر    

والـسؤال هـو هـل يـصبح سـبعون          !! خرجوا منها بمليونين ونصف المليـون       

لو فرضنا أن نـسبة الزيـادة       !  سنة ؟  ٢١٥فرداً مليونين ونصف المليون بعد      
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، ٧١٦٨٠ ســنة سيــصبح  ٢١٥فــإن عــددهم بعــد  % ٥  الــسنوية فــي عــددهم 

  . وليس مليونين ونصف المليون كما يزعم النص 

   : تدفئة داود

. وشـاخ الملـك داود       : " ٤ - ١ : ١يقول الكاتـب فـي سـفر الملـوك األول           

 فقال لـه عبيـده   ٢. وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ   . تقدم في االيام    

ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف امام الملك ولتكن لـه            

 ففتـشوا علـى   ٣. حاضنة ولتضطجع فـي حـضنك فيـدفأ سـيدنا الملـك           

جميلة في جميع تخوم اسـرائيل فوجـدوا ابيـشج الـشونمية فجـاءوا              فتاة  

 وكانت الفتاة جميلة جـدا فكانـت حاضـنة الملـك       ٤. بها الى الملك    

 هــذا الــنص يــشير إلــى ان   "وكانــت تخدمــه ولكــن الملــك لــم يعرفهــا  

النبي دواد وحشاه رضي بأن تنام فـي حـضنه فتـاة بقـصد التدفئـة أثنـاء                  

كمـا  . حظ ان النص لم يـذكر أنهـا زوجـة لـه             ويجدر أن نال  . شيخوخته  

ان هذا الـنص أدخـل مـصطلحاً جديـداً وهـو حاضـنة الملـك ، وهـي فتـاة                   

أال توجـد طريقـة أخـرى للتدفئـة سـوى البحـث         !!! تقوم بالتدفئة فقط    

هــذا الــنص فيــه طعــن ! عــن فتــاة لتنــام فــي حــضن النبــي داود وســريره ؟ 

ــرفهم    ــاء وش ــأخالق األنبي ــح ب ــد  .واض ــب بع ــض     والعج ــد بع ــا نج ــذا انن  ه

النــصارى الــذين يؤمنــون بكــل هــذه المهــازل فــي حــق االنبيــاء نجــدهم    

بكــل وقاحــه يتكلمــون عــن اخالقيــات خــاتم الرســل محمــد صــلى اهللا   



 

 ١٨٨

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

كيف يصح منهم هذا وهم يؤمنـون بـأن االنبيـاء يقعـون          ..... عليه وسلم   

 ١١في الشرك وعبادة االوثان كـسليمان كمـا فـي سـفر الملـوك األول                

 ...... انه الحقد االعمى .... شاه وحا

   : داود والتعدد نبي اهللا

: "  يقـول الكاتـب عـن داود عليـه الـسالم             ١٣ : ٥في سفر صموئيل الثاني     

يـدل  " داود أيضاً سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئـة مـن حبـرون     وأخذ

النبي لم يكتف بزوجتيه الـسابقتين أخينـوعم    هذا النص على أن داود

ولــم يكتــف . أي زوجــات وأبيجايــل ، بــل أضــاف اليهمــا نــساء أخريــات،  

 وهذا يدل على ان تعدد الزوجات كان معموالً. بذلك، بل اتخذ سراري

بـدليل ان الـرب لـم       . به قبل االسالم، وكـان بـال حـدود لعـدد الزوجـات              

  . منهالتعدد ولم يستنكره  يعاقب داود على

 !! الدم هو النفس هو الحياة

  ] ١٤ : ١٧ [المقدس في سفر الالويين  يقول الكتاب

ال تـأكلوا  : ، فقلت لبني إسرائيل  هو بنفسه جسد دمه ألن نفس كل "

  " من أكله يقطع ألن نفس كل جسد دمه جسد ما ، دم

  ٢٣ : ١٢التثنية   وفي سفر
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، فال تأكل النفس  ألن الدم هو النفس أال تأكل الدم ، لكن احترز "

  " اللحم مع

النصين نجد إصراراً من كاتبهما على أن نفس الجـسد هـي فـي     من هذين

ألن الـنفس هـي الـدم وألن الـدم هـو       الدم ، وأن نفـس كـل جـسد دمـه ،    

  . النفس

المقدس يقرر لنا ببساطة ووضوح ، بل بإصـرار عجيـب أن    أي إن الكتاب

وبمنتهـى البـساطة   . . هكـذا   . . م هـو الـنفس  الـنفس هـي الـدم والـد    

أي أن النفس  . . والنفس هي الدم. . الدم هو النفس . . وبإصرار مدهش 

الحمـراء والبيـضاء والـصفائح     عن بالزما ، تسبح فيها كرات الـدم  عبارة

  !! الدموية

لمــاذا إذن نجــد أطبــاء متخصــصين فــي علــم الــدم  ! معقــول ؟  فهــل هــذا

وأمراضـها مـادام أن الـدم هـو الـنفس ،       وأمراضه وآخرين فـي علـم الـنفس   

 !؟ والنفس هي الدم في الكتاب المقدس

   االرض ؟ منهل خرج الطير من الماء أم

وقــال اهللا لــتفض الميــاه   : "  يقــول الكاتــب  ٢٠ : ١فــي ســفر التكــوين   

. فس حية وليطر طير فـوق االرض علـى وجـه جلـد الـسماء            زحافات ذات ن  

 فخلق اهللا التنانين العظـام وكـل ذوات االنفـس الحيـة الدبابـة التـي              ٢١
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ورأى اهللا . فاضت بها الميـاه كاجناسـها وكـل طـائر ذي جنـاح كجنـسه             

: " ان الكاتـب يقـول    : ١٩ : ٢ اال اننا نجد في تكوين  . "ذلك انه حسن  

. االرض كـل حيوانـات البريـة وكـل طيـور الـسماء            وجبل الرب االله من     

وكــل مـا دعــا بــه آدم ذات نفــس  . فاحـضرها الــى آدم ليــرى مـاذا يــدعوها  

 " حية فهو اسمها 

  : ذوو العاهات

وكلـم الـرب موسـى      " :  يقـول الكاتـب  ٢٣ - ١٦ : ٢١الالويـين   فـي سـفر  

اذا كـان رجـل مـن نـسلك فـي اجيـالهم فيـه        . كلـم هـرون قـائال    .قـائال 

ال . الن كل رجل فيه عيب ال يتقـدم . الهه عيب فال يتقدم ليقرب خبز

وال رجل فيه كـسر رجـل او     زوائدي رجل اعمى وال اعرج وال افطس وال

وال مـن فـي عينـه بيـاض وال اجـرب وال       وال احدب وال اكـشم . كسر يد

ــف وال مرضــوض الخــصى  ــسل   .اكل ــن ن ــب م ــه عي هــرون   كــل رجــل في

فيه عيـب ال يتقـدم ليقـرب خبـز          . الكاهن ال يتقدم ليقرب وقائد الرب     

  " .الهه

الــنص يمنــع كــل ذي عاهــة مــن أن يقتــرب مــن المــذبح   نالحــظ هنــا ان

! أحـد أن هـذا كـالم اهللا ؟    هل يـصدق ! هل هذا معقول ؟. كيال ينجسه

ــي كــل ذي      ــرى النجاســة ف ــل أحــد أن اهللا ي  إن اهللا!  عاهــة ؟هــل يعق

هل يصدق أحد أن    . الرحمن الرحيم الودود الحليم يرأف بعباده أجمعين        
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في االعمى المسكين او االعرج أو االحدب أو مكـسور   اهللا يرى نجاسة

  . القارىء الكريم  نترك لك الحكم ايها !اليد ؟

  : العورة وقطع اليد

اذا تخاصــم رجــالن  " : ، قــال موســى لقومــه١١ : ٢٥التثنيــة  فــي ســفر

رجل واخوه وتقدمت امرأة احدهما لكي تخلّص رجلها مـن   بعضهما بعضا

 بعورته فاقطع يدها وال تشفق عينـك  يد ضاربه ومدت يدها وامسكت

إذاً قطـع اليـد   . الرجـل  هـذا الـنص يوجـب قطـع اليـد لماسـكة عـورة        "

الــسارق  ولمــاذا إذا يعيبــون علــى االســالم قطــع يــد . مــشروع فــي التــوراة

بل ! حماية للمجتمع من وباء السرقة وحماية ألموال الناس وأمالكهم ؟         

 فـي  : يحتوى على احكام أشد قسوة مـن قطـع اليـد فمـثال     ان كتابهم

سـبوتي تحفَظُونهـا ألَنـه عالَمـةٌ      " : قـال الـرب   ] ١٤ :  ٣١[ سـفر الخـروج   

 نـي أَنـا الـرب الَّـذي يقَدسـكُم     أَجيـالكُم لتعلَمـوا أَ   بينِـي وبيـنكُم فـي   

إِنَّ كُـلَّ مـن   . دنـسه يقْتـلُ قَـتالً    مـن  .السبت ألَنه مقَدس لَكُم فَتحفَظُونَ

يهف عنالً صمع فْسالن لْكت قْطَعا تبِهعنِ شيب نم. "  

  : الرجم حتى الموت لمن يعمل يوم السبت

، وجـد جماعـة مـن بنـي اسـرائيل رجـالً يحتطـب        35 : 15 في سفر العدد

يرجمـه بحجـارة   . فقـال الـرب لموسـى قـتال يقتـل الرجـل       " : يـوم الـسبت  
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 فاخرجــه كــل الجماعــة الــى خــارج ٣٦. المحلّــة كــل الجماعــة خــارج

هل يقبـل أحـد فـي     " موسى المحلّة ورجموه بحجارة فمات كما امر الرب

علـى مـن يعمـل     العالم اليوم وحتى اليهـود أنفـسهم تنفيـذ هـذه العقوبـة     

  !يوم السبت ؟

  : قتل النجس

اذا مات انـسان فـي      . هذه هي الشريعة   : " ١٤ : ١٩يقول كاتب سفر العدد      

خيمة كل من دخل الخيمة وكل مـن كـان فـي الخيمـة يكـون نجـسا                 

يمـة فيهـا ميـت فهـو نجـس إلـى       حسب الـنص، مـن يـدخل خ      " . سبعة ايام   

ــسابع          ــوم ال ــث والي ــوم الثال ــي الي ــر ف ــه أن يتطه ــب علي ــام، ويج ــبعة أي س

وإذا لـم يتطهـر    ) . ١٩ : ١٩عـدد   ( بواسطة ماء ينضحه رجـل طـاهر عليـه          

وامـا االنـسان    . " ذلك الرجل الذي دخل خيمة فيها ميـت، فيجـب قتلـه،             

الجماعة النه نجـس    الذي يتنجس وال يتطهر فتباد تلك النفس من بين          

   ) ٢٠ : ١٩عدد . " ( انه نجس. ماء النجاسة لم يرش عليه. مقدس الرب

هـل  !! ولماذا تنجس الرجل المسكين ؟ ألنه دخل مكاناً فيه رجل ميت   

واألغـرب مـن ذلـك      ! ما هذا التشريع وما هـذه الـشريعة ؟        !! هذا معقول ؟  

لمـصائب أنـه   واألغـرب مـن ذلـك ومـصيبة ا        !! أنه نجس لمدة سبعة أيـام       

هـل يـصدق   !! إذا لم يتطهر خالل سبعة أيام، فجـزاؤه اإلبـادة ، أي القتـل      

  !! أحد أن هذا التشريع من عند اهللا ؟



 

 ١٩٣

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

   : اإلعفاء من القتال

 ) ٩ -١ : ٢٠تثنية ( في الكتاب المقدس نظام فريد لإلعفاء من القتال 

  : يعفى من القتال التالية صفتهم

 ! من بنى بيتاً ولم يدشنه -١

 ! من غرس كرماً ولم يبتكره -٢

 ! من له خطيبة ولم يأخذها -٣

 ! الخائف -٤

 !!! بهذه الطريقة يمكن إعفاء الجميع

 : مجزرة مديان 

 ٢ وكلـم الـرب موسـى قـائال        : " ١١ - ١ : ٣١يقول الكاتب في سـفر العـدد        

. . . انــتقم نقمــة لبنــي اســرائيل مــن المــديانيين ثــم تــضم الــى قومــك    

 فتجنـدوا علـى مـديان       ٧ ....فارسلهم موسى الفا من كل سبط الى الحرب         

 وسـبى بنـو اسـرائيل نـساء مـديان         ٩ ...كما امر الـرب وقتلـوا كـل ذكـر           

. واطفــالهم ونهبــوا جميــع بهــائمهم وجميــع مواشــيهم وكــل امالكهــم       

 يلخــص  ". واحرقــوا جميــع مــدنهم بمــساكنهم وجميــع حــصونهم بالنــار 
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فقتلـوا كـل   . وسى وبنـي اسـرائيل قـوم مـديان          هذا النص كيف حارب م    

  . ذكر وسبوا النساء واالطفال ونهبوا كل شىء وأحرقوا كل شىء 

  : مجزرة باشان 

ــة     ــفر التثني ــب س ــول كات ــى عليــه     ٦ - ٣ : ٣يق ــرائيل وموس ــي اس  عــن بن

فدفع الـرب الهنـا الـى ايـدينا عـوج ايـضا ملـك باشـان وجميـع                   : " السالم  

واخــذنا كــل مدنــه فــي ذلــك  .  لــه شــاردقومــه فــضربناه حتــى لــم يبــق 

ســتون مدينــة كــل كــورة . لــم تكــن قريــة لــم نأخــذها مــنهم . الوقــت

كـل هـذه كانـت مـدنا محـصنة باسـوار       . ارجوب مملكة عوج في باشان 

فحرمنهــا . شــامخة وابــواب ومــزاليج ســوى قــرى الــصحراء الكثيــرة جــدا  

ء كما فعلنا بسيحون ملك حشبون محرمين كل مدينة الرجـال والنـسا           

وهنـا  " . لكـن كـل البهـائم وغنيمـة المـدن نهبناهـا النفـسنا          . واالطفال

  .... نجد مجزرة أخرى فيها يقتل االطفال والنساء وكل ما في المدينة 

  : مجزرة أريحا 

عندما دخل يـشوع وقومـه أريحـا، وهـي مدينـة فـي فلـسطين، قـال يـشوع                    

بيـت النهـا   راحاب الزانية فقط تحيا هي وكـل مـن معهـا فـي ال     : " لجنوده  

 وبعــد احــتالل   ١٧ : ٦يــشوع   " .قــد خبــأت المرســلين اللــذين ارســلناهما     

حرمـوا كـل مـا فـي المدينـة مـن رجـل وامـرأة مـن             : " االسرائليين ألريحـا    
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 . ٢١ : ٦يــشوع  " .طفــل وشــيخ حتــى البقــر والغــنم والحميــر بحــد الــسيف 

 أمـر  لقـد . هذان النصان يدالن على المذبحة التي أمـر يـشوع القيـام بهـا          

جنوده بذبح كل إنسان في المدينة رجالً كان أو امـرأة، طفـالً كـان أو                

النــاجي الوحيــد كانــت راحــاب  . بــل امتــد األمــر الــى الحيوانــات . شــيخاً 

بالمقارنة انظر الى عظمة االسالم وقوانية     . الزانية ومن معها في البيت      

تـدوا  ال تع: " في الحـرب فيقـول الرسـول الكـريم فـي وصـيته للمقـاتلين                

ــوا الولــدان وال اصــحاب الــصوامع    ــوا وال تقتل رواه ابــن " وال تغلــوا وال تمثل

  .عباس رضي اهللا عنهما 

  : مجزرة حشبون 

. وقــال الــرب لــي: "  لموســى قولــه ٣٦ - ٣٢ : ٢نــسب كاتــب ســفر التثنيــة  

ابتــدئ تملّــك حتــى  . قــد ابتــدأت ادفــع امامــك ســيحون وارضــه   . انظــر

. فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب الى يـاهص       . تمتلك ارضه 

واخذنا كل مدنـه   . فدفعه الرب الهنا امامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه       

لـم  . في ذلك الوقت وحرمنا من كل مدينـة الرجـال والنـساء واالطفـال             

   "لكن البهائم نهبناها النفسنا وغنيمـة المـدن التـي اخـذنا           . نبق شاردا 

 المجـزرة التـي قـام بهـا ضـد      - حـسب زعمهـم    -هنا يشرح نبي اهللا موسـى       

( منطقة حشبون وملكها سيحون وباقرار النص لم يبقوا شارداً، وحرمـوا     
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واقتصر عطفهـم علـى البهـائم التـي         !! كل رجل وإمراة وطفل     ) أي قتلوا   

  ...بأمر الرب ... ذوها اخ

والنقطة المهمة هنا انه بحسب الالهوت المسيحي فإن يسوع المسيح هو           

  .الذي صدرت منه كل هذه التعاليم . إله ورب الكتاب المقدس

  : سلسلة من المجازر 

بعــد مجــزرة اريحــا ومجــزرة مــديان وحــشبون ومجــزرة باشــان يبــدأ تنفيــذ    

مجـزرة لبنـة ثـم    : من سـفر يـشوع   سلسلة من المجازر في االصحاح العاشر  

 وفـي  ٢٨ : ١٠يـشوع  . مجزرة لخيش ثـم مجـزرة عجلـون ثـم مجـزرة حبـرون             

ألن الـــرب إلـــه اســـرائيل حـــارب عـــن : "  نجـــد الكاتـــب يقـــول ٤٢العـــدد 

ومــن هــو إلــه اســرائيل حــسب الالهــوت المــسيحي ؟ انــه يــسوع   " اســرائيل 

  .... المسيح اله الكتاب المقدس 

  : شهادة الزور 

وال : "  قـول موسـى عليـه الـسالم لقومـه            ٢٠ : ٥ كاتب سـفر التثنيـة       يورد

ان شهادة الزور ال تصح سواء أكانت على        " تشهد على قريبك شهادة زور      

وليس من المعقول أن ينهى موسى عليـه الـسالم عـن     . قريب أم على بعيد     

هــذه . شــهادة الــزور ضــد القريــب فقــط ، وكأنــه يــسمح بهــا ضــد البعيــد   

ر ريبــة حــول مــصدر هــذا القــول ، ألنــه يفتقــر الــى دقــة     الــصياغة تثيــ
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التعبيـر التـي يتـصف بهـا االنبيــاء حيـث انهـم يتكلمـون بـوحي مــن اهللا         

  . سبحانه وتعالى 

  : حق البكورية 

في سفر التثنية ، الولد البكر له نـصيب اثنـين، أي ضـعف نـصيب غيـر                  

 توجـد  والـسؤال هـو هـل    . ١٧ : ٢١وهذا هو حق البكورية تثنية  . البكر

ميزة للولد البكر علـى سـائر إخوتـه الـذكور حتـى يكـون نـصيبه مـن                   

  !االرث ضعف كل منهم ؟

  : لزواج الثاني ينجس ا

 إذا طلـق رجـل زوجتـه وتزوجـت مـن غيـره وطلقهـا        ١ : ٢٤في سفر التثنيـة   

الــزوج الثــاني أو مــات عنهــا ، فــال يجــوز للــزوج األول أن يتزوجهــا ألنهــا         

اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بهـا فـان لـم تجـد نعمـة فـي عينيـه                   : " تنجست  

النــه وجــد فيهــا عيــب شــيء وكتــب لهــا كتــاب طــالق ودفعــه الــى يــدها  

فـان   ومتـى خرجـت مـن بيتـه ذهبـت وصـارت لرجـل آخـر                واطلقها من بيتـه   

ابغضها الرجل االخير وكتب لها كتاب طالق ودفعه الـى يـدها واطلقهـا           

خير الذي اتخذها له زوجـة ال يقـدر زوجهـا       من بيته او اذا مات الرجل اال      

   "االول الذي طلقهـا ان يعـود ياخـذها لتـصير لـه زوجـة بعـد ان تنجـست                   

  . ال أحد يعلم ! لماذا تنجست المرأة من زوجها الثاني ؟



 

 ١٩٨

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

  لألجنبي تقرض بربا

لالجنبــي تقــرض بربــا ولكــن   : "  يقــول الــرب  ١٩ : ٢٣فــي ســفر التثنيــة  

  هذا الـنص يحـث   " باركك الرب الهك  الخيك ال تقرض بربا لكي ي     

اليهودي على عدم التعامـل بالربـا مـع اليهـود ولكـن يجـوز لـه أن يقـرض               

 مــا هــذه المعــايير المزدوجــة ؟ والمــسيح يقــول مــا  !!بربــا لغيــر اليهــودي 

وقـد رد القـرآن الكـريم علـيهم     ..... جئت ألنقض النـاموس بـل ألكمـل       

  " ه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عن: " ... فقال 

   : الجزية

بنو اسرائيل بأمر الرب إلى االرض المقدسة مع نبيهم يـشوع   عندما دخل

 :  يقول الكاتب١٠ : ١٦الكنعانيين، ففي سفر يشوع  أخذوا الجزية من

فـسكن الكنعـانيون   . الكنعـانيين الـساكنين فـي جـازر     فلم يطردوا "

وفـي سـفر    " تحت الجزية عبيداً كانوافي وسط افرايم الى هذا اليوم و

منـا يـصعد    مـن  " : نجد ان بنو اسرائيل سألوا الـرب قـائلين   ١ : ١القضاة 

هـوذا قـد   . يهـوذا يـصعد   فقـال الـرب   . الـى الكنعـانيين اوال لمحـاربتهم   

الجزيـة    نجـدهم يـضعون   ٣٣ _ ٣٠و فـي األعـداد    " دفعـت االرض ليـده  

سـكان بيـت    و سكان قطرون وسـكان نهلـول   وعلى.  الكنعانيين  على

    . وغيرهم شمس و سكان بيت عناة
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الـسالم كـان    ونجد في كتابهم المقدس أيضاً ان نبي اهللا سليمان عليه

متــسلطاً علــى جميــع الممالــك مــن النهــر الــى ارض فلــسطين والــى تخــوم  

هـذه الممالـك تقـدم لـه الجزيـة وتخـضع لـه كـل أيـام           وكانـت . مـصر 

الــنص كمــا فــي ترجمــة كتــاب    فيقــول  .٢١ : ٤ول ملــوك األ. حياتــه

الجزية وتخضع له كـل ايـام    تقدم له فكانت هذه الممالك: " الحياة 

الهـدايا ويخـدمون    كـانوا يقـدمون  : " وفي ترجمة الفانـديك    " حياته

  " سليمان كل أيام حياته

 أشـد و أعظـم      هـو   ما االحكامالشرائع و  فيه من    كتابهم المقدس بل ان   

فـالرب مـثالً يـأمر أنبيائـه ان يـضعوا النـاس          من حكم الجزيـة ،     بكثير

 أهـون بكثيـر مـن       التـي  الجزيـة     بخـالف  التـسخير والعبوديـة   نظام  تحت  

 أن الـرب    ١٠ : ٢٠فعلى سبيل المثال نجد في سفر التثنيـة         .... هذا النظام   

حين تقرب من مدينـة لكـي تحاربهـا اسـتدعها     : " يأمر نبيه موسى قائالً   

 فـــان اجابتـــك الـــى الـــصلح وفتحـــت لـــك فكـــل الـــشعب  .حالـــى الـــصل

 . " الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك

 كما في ترجمة كتـاب الحيـاة        ١ : ٨ويقول كاتب سفر صموئيل الثاني      

وقهر أيـضاً المـوآبيين وجعلهـم يرقـدون علـى األرض            : " عن نبي اهللا داود     

صــفين ويــستبقي فكــان يقتــل . فــي صــفوف متراصــة، وقاســهم بالحبــل  
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وفـي العـدد    . " فأصبح الموآبيين عبيداً لداود يدفعون لـه الجزيـة          . صفاً  

  " وكان الرب ينصر داود حيثما توجه  : " ١٥

ولكن عندما يأخـذ المـسلمون الجزيـة وهـي الـضريبة الماليـة مـن أهـل                  

الكتاب مقابل رعايتهم واعفائهم من الخدمة العسكرية، تقوم قيامـة          

مـع ان كثيـرا مـن الـدول العظمـى اآلن تأخـذ             ... سـالم   الحاقدين على اال  

  .... من مواطنيها الضرائب المالية 

   أم تهدم ؟ لن تهدم الي االبد

ها أَيام تأْتي يقُـولُ الـرب وتبنـى          " ٤٠-٣٨: ٣١يقول كاتب سفر سفر ارميا       

ــرجِ حننئيــلَ إِلَــى بــابِ ا    ب ــنم بلــرــةُ ليندطُ  الْمــيخ ــد عب جــر خيو ــةاوِيلز

الْقيــاسِ مقَابِلَــه علَــى أَكَمــة جــارِب ويــستدير إِلَــى جوعــةَ ويكُــونُ كُــلُّ 

وادي الْجثَث والرماد وكُلُّ الْحقُولِ إِلَى وادي قَدرونَ إِلَى زاوِية بـابِ الْخيـلِ              

بلرساً لقاً قُدرش .دإِلَى األَب مدهالَ تو قْلَعالَ ت " .  

هئَنـذَا  . لذَلك هكَـذَا قَـالَ الـرب       "   :٢٩-٢٨: ٣٢بينما نجد في سفر ارميا      

أَدفَــع هــذه الْمدينــةَ ليــد الْكلْــدانِيين وليــد نبوخذْنــصر ملــك بابِــلَ         

لْــدانِيونَ الَّــذين يحــارِبونَ هــذه الْمدينــةَ فَيــشعلُونَ  فَيــأْتي الْك. فَيأْخــذُها

هذه الْمدينةَ بِالنارِ ويحرِقُونها والْبيوت الَّتي بخروا علَـى سـطُوحها للْبعـلِ     

  . " وسكَبوا سكَائب لآلهة أُخرى ليغيظُونِي
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ألَنـه هكَـذَا قَـالَ الـرب إِلَـه إِسـرائيلَ عـن بيـوت              "  ٥-٤ :٣٣وفي سفر ارميا    

: هذه الْمدينة وعن بيوت ملُوك يهوذَا الَّتي هدمت للْمتـارِيسِ والْمجـانِيقِ           

٥      ـاسِ الَّـذالن ـفجِي ـنـا ملَأُوهميو ينانِيلْدوا الْكارِبحيونَ لأْتي  مهتبـرض ين

ــلِّ      ــلِ كُ ألَج ــةيندالْم هــذه ــنهِــي عجو ترــت س ينالَّــذــي وظغَيبِي وــضبِغ

مهرفأين الوعد الرباني ببقائها إلى األبد؟ . " ش  

  : دخلها الغلف

 البـسي ثيـاب جمالـك يـا    : "  عن أورشليم ١ : ٥٢يقول كاتب سفر اشعيا 

أورشليم المدنية المقدسة ألنه ال يعود يـدخلك فـي مـا بعـد أغلـف وال                 

. يزعم أنه ال يدخل أورشليم بعد ذلك الوقـت أغلـف    هذا النص" نجس 

هـذا الـنص يخـالف الواقـع، ألن      إن. واالغلـف هـو الرجـل غيـر المختـون      

القـدس منـذ    ماليين البشر غير المختونين قد دخلـوا ومـا زالـوا يـدخلون    

لو كـان اهللا هـو قائـل هـذا الـنص لـصدق       .  حتى يومنا هذا     ذلك الوقت 

ولكـن مخالفـة الواقـع للـنص تـدل علـى ان هـذا الـنص لـيس مـن            . قوله

  . كالم اهللا
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  : ممنوع األقتراب

 ال يجــوز لهــم - حــسب الكتــاب المقــدس -هنــاك مجموعــة مــن النــاس 

كــل رجــل فيــه عيــب ال يتقــدم، ال األعمــى وال  : االقتــراب مــن المــذبح 

لكـن إلـى   .. خبز إلهه يأكـل  . " األعرج، وال رجل يده أو رجله مكسورة   

الحجاب ال يأتي وإلى المذبح ال يقترب ألن فيه عيباً لئال يدنس مقدسـي              

 ٢٣ - ١٦:  ٢١الويين " 

!!! دين ال يقبل األعمى واألعرج ومكـسور الرجـل وكـل مـن فيـه عيـب                  

   !!! لألصحاء فقط، أما المرضى فال مكان لهم في الطابور دين

 !ماذا يفعل الرجل إذا شك في زوجته ؟

 ] ٢٢ ، ١١ : ٥ [العدد  جاء في سفر

شك في زوجته يذهب بها إلى الكاهن الذي يوقفهـا أمامـه    أن الرجل إذا

مقدساً مخلوطاً بتراب المعبد ويـسقيها منـه    مكشوفة الرأس ويقدم ماءاً

كانــت آثمــة تــورم بطنهــا   ، فــإن كانــت بريئــة ال يــصيبها ضــرر ، وإن  

 ! وفخذها

لعقل ال تحتاج إلـى بيـان أو توضـيح ، فـإن إثـر      مع العلم وا ومخالفة ذلك

على جسد اإلنسان يرتبط بقوة هـذا الجـسد    شرب الماء المخلوط بالغبار

ارتكابـه لهـا ، فكيـف     وضعفه ال بارتكـاب صـاحب المعـصية أو عـدم    
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 يكون ذلك وسيلة من وسـائل اإلثبـات أو النفـي ، يـنص عليـه التنزيـل      

 !المحكم من عند اهللا تبارك وتعالى ؟

  ؟ ما هي عقوبة الرجل الذي رفض أن يتزوج امرأة أخيه الذي مات

[ الرجل التي يقررها الكتاب المقدس فـي سـفر التثنيـة     ان عقوبة هذا

 : هـي ] ٧ : ٢٥

وإِنْ أَبــى الرجــلُ أَنْ يتــزوج امــرأَةَ أَخيــه، تمــضي الْمــرأَةُ إِلَــى بوابــة شــيوخِ " 

 و ةيندقُولُالْميلَ،              : تائـرـي إِسف يـهـماً ألَخاس لِّدخجِي أَنْ يوو زأَخ فَضر قَد

فَيــدعوه شــيوخ الْمدينــة ٨. ولَــم يــشأْ أَنْ يقُــوم نحــوِي بِواجِــبِ أَخــي الــزوجِ

الَ أَرضـــى أَنْ : فَــإِنْ أَصــر علَــى الــرفْضِ وقَــال     . ويتــداولُونَ معــه فــي األَمــرِ    

تتقَدم امرأَةُ أَخيه إِلَيه علَـى مـرأَى مـن الـشيوخِ، وتخلَـع حـذَاءَه                ٩. أَتزوجها

هذَا ما يحدثُ لمـن يـأْبى أَنْ يبنِـي بيـت            : من رِجلَيه وتتفُلُ في وجهِه قَائلَةً     

يه١٠. أَخى فعدلِفَيعلُوعِ النخم تييلَ بائري إِس".  

   : ونحن نسأل

 أليست هذه االفعال التي تجرئت هذه المرأة أن تفعلها أمام مرأى الشيوخ 

، من بصق وضرب لهذا الرجل قد برهنت علـى ان هـذا الرجـل صـادق فـي                   

 ؟ رفضه الزواج منها

 وهل رب العالمين يحكم بمثل هذه االحكام ؟
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  : اب المقدس فيما يخص النجاسة والطهارةتعليمات الكت

تعــاليم الكتــاب المقــدس فيمــا يتــصل بالنجاســة والطهــارة  لقــد جــاءت

  : لتثير أكثر من تساؤل فمثالً

  ] ١٨ : ١٥ [الالويين  جاء في سفر

وإِذَا عاشر رجلٌ زوجته يـستحمان كالهمـا بِمـاءٍ ويكُونـان نجِـسينِ إِلَـى               " 

 ."الْمساءِ

   ] ٢٣ : ١١ [سفر الالويين  وجاء في

أَما سائر دبِيبِ الطَّيـرِ ذَوات األَربـعِ األَرجـلِ فَهـو محظُـور علَـيكُم، فَإِنهـا            " 

جناءِ       تسى الْمتح سجنتا يثَثَهج سلْمي نكُلُّ مو ،كُمس .     ـنلَـى كُـلِّ معو

      كــذَل ــساءِ، وكَ ــى الْم تــساً ح ــونُ نجِ ــه ويكُ ابيــِسلَ ث غــا أَنْ ي ثَثَهــلَ ج مح

ــرِ الْ    غَيو قُوقَةــش ــرِ الْم غَي ــالَف ــائمِ ذَوات األَظْ هالْب ــع ــونُ  جمي ــرة تكُ تجم

     سجنتا يهسلْمي نكُلُّ مو ،ةً لَكُمجِسلَـى          . ني عـشمي انـويـضاً كُـلُّ حأَيو

   ،لَكُــم جِــسن ــوــلِ، فَهجــعِ األَرباألَر اتذَو ــاتانوييــعِ الْحمج ــنم ــهكُفُوف

 جِــساً حكُــونُ نــا يثَثَهج ــسمي ــنكُــلُّ مــا  وثَثَهــلُ جمحي ــنماءِ، وــســى الْمت

. . . . ( جميعها محظُورةٌ علَـيكُم     . يغسِلُ ثيابه ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ     

إِنْ وقَعت جثَّةُ أَحد هذه الْحيوانات علَـى شـيءٍ فَإِنـه يتـنجس،              ) ٣٢الفقرة  

 آنِيـــةً مـــن خـــشبٍ أَم قُمـــاشٍ أَم جِلْـــد أَم مـــسحٍ، أَم أَي شـــيءٍ  ســـواءٌ أَكَـــانَ
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. يوضع في ماءٍ ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ، ثُم يطْهـر       . يستخدم في عملٍ ما   

إلِنـاءِ يتـنجس، وأَمـا      أَما إِنْ وقَعت جثَّةُ أَحدها في إِناءٍ خزفيٍّ، فَـإِنَّ مـا فـي ا              

ركْساءُ فَياإلِن" . 

   : ونحن نسأل

  النجاسة حتى المساء ؟ لماذا تظل

ــاء الخزفــي ، وال يكفــي معــه الغــسيل أو     ولمــاذا يكــسر  الوعــاء أو االن

 التطهير ؟

  نجاسة الحيوان الذي ال يؤكل ؟ وما سبب

 !األحكام من عند العليم الخبير ؟ كيف تكون هذه

 ] ٢٢ _ ١ : ١٩ [سفر العدد  يقول كاتب

: آمـر بِهـا   هذه هي متطَلَّبات الـشرِيعة الَّتـي  «٢: الرب لموسى وهرونَ وقَالَ "

سليمة خالية من كُـلِّ عيـبٍ،    قُلْ لبنِي إِسرائيلَ أَنْ يأْتوك بِبقَرة حمراءَ

 ،ا نِيرلُهعي ا٣لَمهطُونعمِ       فَتـيخـارِجِ الْما إِلَـى خـذَهأْخينِ، لالْكَـاه ارازعألَل

 حـذْبتو  ـهام٤. أَم  ـوحن ــهنم شــريا وهمبِـد هعــبإِص نالْكَــاه ــسمغيو  ــهجو

تاالج ةميخ   اتـرم عـبـاعِ سةُ  ٥. مقَـرالْب قـرحتو      ـعـا مهمدـا وهملَحا وهبِجِلْـد

   ،ــه نم دهــش ــى م ــا علَ هث٦فَرــم ــر،     ثُ مطــاً أَحيخــا، و ــشب أَرزٍ وزوفَ ــذُ خ أْخي
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طسي وا فهحطْريو انير٧. الن    و ـهابيث نـِسلُ الْكَـاهغي ـاءٍ،  ثُـمبِم محتـسي 

ويغـِسلُ  ٨. الْمـساءِ  وبعد ذَلك يدخلُ الْمخيم، ويظَـلُّ الْكَـاهن نجِـساً إِلَـى    

ويـستحم، ويظَـلُّ أَيـضاً نجِـساً إِلَـى       الرجلُ الَّـذي أَحـرق الْبقَـرةَ ثيابـه بِمـاءٍ     

 اهر رماد الْبقَرة ويلْقيه خارِج الْمخيمِ في موضـعٍ طَ ويجمع رجل٩ٌ. الْمساءِ

إِنها . ماءِ التطْهِيرِ طَاهرٍ، فَيظَلُّ محفُوظاً لجماعة إِسرائيلَ الستخدامه في

  يئَـةطـةُ خلَـى ١٠ .ذَبِيحعو      ـِسلَ ثغأَنْ ي ةقَـرالْب ـادمر ـعمج ـنظَـلَّ   ميو ـهابي

وللْغرِيـبِ   الْمساءِ، فَتكُـونُ هـذه فَرِيـضةً دائمـةً لبنِـي إِسـرائيلَ       نجِساً إِلَى

هِمطسي ويمِ فقالْم." 

  : أصناف النجاسة وماء التطهير

يتطَهـر   وعلَيه أَن١٢ْإِنسان ميت يبقَى نجِساً سبعةَ أَيامٍ،  من لَمس جثْمانَ "

وإِنْ لَـم  . الـسابِعِ يـصبِح طَـاهراً    بِماءِ التطْهِيرِ في الْيومِ الثَّالث، وفي الْيـومِ 

،ثمِ الثَّالوي الْيف رطَهتي ي الْيراً فكُونُ طَاهابِعِ فَالَ يمِ الـس١٣. و   ـنكُـلُّ م

 إِنــسان ميــت ولَــم يتطَهــر، يــنجس مــسكَن الــرب، ويجِــب  لَمــس جثْمــانَ

 .لَم يرش علَيه استئْصالُه من الشعبِ ألَنه نجِس، إِذْ إِنَّ ماءَ التطْهِيرِ

مـن    خيمة، فَـإِنَّ كُـلَّ مـن دخـلَ الْخيمـةَ وكُـلَّ      شرِيعةُ من مات في أَما14

وكُــلُّ إِنــاءٍ مفْتــوحٍ، الَ غطَــاءَ ١٥ .كَــانَ فيهــا، يكُــونُ نجِــساً ســبعةَ أَيــامٍ 

 وكُـلُّ مـن لَمـس علَـى وجـه     ١٦. محكَمِ السد، يصبِح نجِساً علَيه، أَو غَيرِ
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يكُــونُ نجِــساً  ءِ قَتــيالً بِــسيف أَو ميتــاً، أَو عظْــم إِنــسان أَو قَبــراً، الــصحرا

  " .سبعةَ أَيامٍ

فَيأْخذُونَ للنجِسِ من غُبارِ حرِيقِ ذَبِيحة الْخطيئَة، ويصب علَيه من ماءِ           " 

 طَاهر أَغْـصانَ الزوفَـا ويغمـسها فـي الْمـاءِ،            ويأْخذُ رجلٌ ١٨. نبعٍ جارٍ في إِناءٍ   

ويرشه علَى الْخيمة وعلَى جميعِ األَمتعـة، وعلَـى كُـلِّ مـن كَـانَ حاضـراً                 

          ـرأَوِ الْقَب تييلَ أَوِ الْمأَوِ الْقَت ظْمالْع سي لَملَى الَّذعو ،اكن١٩. ه   شـري ثُـم

     هـرطَهيابِعِ، ومِ السوالْيو ثمِ الثَّالوي الْيجِسِ فلَى النطْهِيرِ عاءَ التم رالطَّاه

وعلَـى الْمتطَهـرِ أَنْ يغـِسلَ ثيابـه ويـستحم بِمـاءٍ فَيـصبِح               . في الْيومِ السابِعِ  

ــساءِ   ــي الْم راً فــاه ــذي  ٢٠طَ ــا الَّ نِ   أَمــي ب ــن لُ مأْصتــس فَي ــر طَهتالَ يو سجــن تي

الْجماعة، ألَنه نجس مقْـدس الـرب، ولَـم يـرش علَيـه مـاءُ التطْهِيـرِ، فَظَـلَّ                

وعلَـى مـن رش مـاءَ التطْهِيـرِ      . وتكُونُ هذه لَكُم فَرِيـضةً دائمـةً      ٢١. نجِساً

. وكُلُّ مـن لَمـس مـاءَ التطْهِيـرِ يكُـونُ نجِـساً إِلَـى الْمـساءِ                .  يغِسلَ ثيابه  أَنْ

وأَي شـــيءٍ يلْمـــسه الـــنجِس يـــصبِح نجِـــساً، وكُـــلُّ مـــن يلْمـــسه الـــشيءُ    ٢٢

 " .الْمتنجس يصبِح نجِساً إِلَى الْمساءِ 

الكتاب المقدس يعتبـر أن مـن المـس جثـة إنـسان      سبق أن  نستخلص مما

، أمـا إذا   يتطهـر فـي اليـوم الثالـث     يكـون نجـساً لـسبعة أيـام ، وعليـه أن     

بنجاسته في تنجـيس   امتنع فيقتل أو يقطع من بني اسرائيل ألنه يتسبب

  !! بيت الرب
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 أو أبيه أو زوجتـه أو ابنـه   يكون حال من المس جثة أمه وال نعلم كيف

اليــوم الثالــث بــسبب حزنــه لفــراق  ولـصعوبة الموقــف نــسي التطهــر فــي 

 ! األحبة هل يباد ويقتل كحال غيره من بني اسرائيل ؟

ما سبق نجد أن الكتاب المقدس يقرر نجاسـة الخيمـة التـي     وزيادة على

 !! فيها توضع فيها الجثة ومن دخلها ومن

م بنجاسـة مـا فيهـا مـن أوان سـواء تركـت       المقـدس حكـ   بل أن الكتاب

 !! االغالق مفتوحة أو كانت عليها أغطية غير محكمة

ــي       ونجــد أن ــائراً ف ــه إذا كــان أحــدهم س ــدعي أن ــاب المقــدس ي الكت

أو عظــم إنــسان أو حتــى قبــراً  الــصحراء والمــس عــن طريــق الخطــأ جثــة

 !! يصبح نجساً ولمدة سبعة أيام

 نزه عنها الوحي االلهي ؟أمور واحكام غريبة يت أليست هذه

 : شروط تحقيق الطهارة من النجاسة في الكتاب المقدس

هـذه  : " في بداية االصحاح التاسـع عـشر مـن سـفر العـدد       يقول الكاتب

اتطَلَّبتم يا هبِه ري آمالَّت ةرِيعيلَ أَنْ   : الشائـرنِـي إِسبقُـلْ ل    ةقَـربِب وكـأْتي

فَتعطُونهـا ألَلعـازار   ٣كُـلِّ عيـبٍ، لَـم يعلُهـا نِيـر،       سليمة خالية من حمراءَ

الْكَـاهن   ويغمـس ٤. ليأْخذَها إِلَى خـارِجِ الْمخـيمِ وتـذْبح أَمامـه     الْكَاهنِ،

ةميخ هجو وحن هنم شريا وهمبِد هعبإِص تاالج   اتـرم عـبـاعِ س٥. م  قـرحتو
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ثُم يأْخـذُ خـشب   ٦ودمها مع فَرثها علَى مشهد منه،  الْبقَرةُ بِجِلْدها ولَحمها

 إلخ . . . وزوفَا، وخيطاً أَحمر، ويطْرحها في وسط النيران أَرزٍ

الطهـارة مـن نجاسـة المـوت ليـست      الكتـاب المقـدس لتحقيـق     ان شـروط 

يمكــن الحــصول علــى هــذه  شــاقة فحــسب بــل غريبــة ومــضحكة فــال 

 !!! الطهارة دون رماد البقرة الحمراء

يكون التطهر من مس الميت بتراب ميت المحرقة هذا  وال نعرف كيف

نفـسها كانـت نجـسة وقـد تـنجس       من ناحية ، ومن ناحية أخـرى البقـرة  

لتطهيـر   لـت البقـرة النجـسة إلـي وسـيلة     ذابحهـا ومحرقهـا ، فكيـف تحو   

 !!النجاسة ؟

تمنح البقرة الحمراء كل هذه البركات التي يحرم منهـا   وأخيراً كيف

 !!االنسان الميت ؟

 : نتسائل أيضاً ولنا أن

النــاس البقــر األحمــر هــل يعنــي ذلــك أن الحكــم علــيهم   إذا لــم يجــد

 !يكون باإلبادة ؟

اد البقرة الحمراء يقطع ويباد مـن  النص أن الذي اليتطهر برم ألم يذكر

 !الرب ؟ إسرائيل ألنه ينجس بيت
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 ؟ ما هو حكم المرأة التي تتدخل لتنقذ زوجها من قبضة يد ضاربه

    ٢٥: ١١ سفر التثنية

 "      ـدي ةـضقَب ـنـا مهجوذَ زقنتا لمهدةُ أَحجوز لَتخدفَت الَنجر كارعإِذَا ت

  ،هتيــصبِخ كَتــسأَما وهــدي تــدمو ــارِبِهالَ ) عورتــه ( ضا وهــدوا يفَــاقْطَع

 . . ."تشفقُوا علَيها

 شعر رأس الرجل

 2  زن شعر رأسه خالل سنة مـن عـدم الحالقـة   و هل سمعتم عن رجل بلغ

 !كيلوا ونصف ؟

هــذا مــا يقولــه الكتــاب المقــدس عــن شــخص اســمه ابــشالوم فــي ســفر      

ولــم يكــن فــي كــل اســرائيل رجــل جميــل      : " ٢٦ : ١٤صــموئيل الثــاني 

وممدوح جدا كابشالوم من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيـب        

ر كـل سـنة النـه كـان يثقـل         وعند حلقه راسـه اذ كـان يحلقـه فـي آخـ            

وبحـسب  " عليه فيحلقه كان يـزن شـعر راسـه مئتـي شـاقل بـوزن الملـك                  

   كيلوا ونصف ٢= الترجمة التفسيرية لكتاب الحياة فإن مئتي شاقل 
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  عن ثعبان يأكل التراب ؟ هل سمعتم

 ] ١٤ : ٣ تكوين [التكوين  يقول كاتب سفر

 "     ةيلْحل اإلِلَه بيـعِ         : فَقَالَ الرمج نـيب ـنم ـتـةٌ أَنونلْعذَا، مه لْتفَع كألَن

الْبهــائمِ ومــن جميــعِ وحــوشِ الْبريــة، علَــى بطْنِــك تــسعين، ومــن التــرابِ  

 ائةً داوـــدع يـــرأُثو ـــكاتيالَ حطَـــو ينـــأْكُلت  ،أَةـــرالْم نـــيبو ـــكنيـــةً بم

 " هو يسحق رأْسك وأَنت تلْدغين عقبه . وكَذَلك بين نسلَيكُما

   !!! طيور تمشي على أربع

 ] ٢٠ : ١١ [يقول كاتب سفر الالويين 

 "وكل دبيب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم " 
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        الجديدالجديدالجديدالجديد    العهدالعهدالعهدالعهد    فيفيفيفي    غريبةغريبةغريبةغريبة    وأحكاموأحكاموأحكاموأحكام    أعاجيبأعاجيبأعاجيبأعاجيب
 !!! نجم يتمشى في السماء

وسجدوا  لقد ذكر متى قصة المجوس الذين جاءوا للمسيح عند والدته

ولما ولـد يـسوع فـي بيـت لحـم فـي       : "له فقال بحسب ترجمة الفاندايك    

الملــك إذا مجــوس مــن المــشرق قــد جــاءوا إلــى أورشــليم   أيــام هيــردوس

؟ فإننـا رأينـا نجمـة فـي المـشرق       أيـن هـو المولـود ملـك اليهـود     . قـائلين  

الـذي رأوه فـي المـشرق يتقـدمهم حتـى       و إذا الـنجم  … وأتينا لنـسجد لـه  

الــنجم فرحــوا فرحــاً  جــاء ، ووقــف فــوق حيــث كــان الــصبي، فلمــا رأوا  

  )١٠-٢/١متى (..." عظيماً جداً 

  تــشير إلــى بعــض أزقــة  أن متــى يتحــدث عــن نجــم يمــشي ، وحركتــه  

ــا، حيــث يوجــد المــسيح ،       ــى بيــت مــن بيوته أورشــليم دون بعــض ، ثــم إل

علـى رغـم بعـده الهائـل الملحـوظ علـى األرض        فيتوقـف وهـو فـي الـسماء    

وكيـف رأوا  !! ؟ فكيف مشى ، وكيف دلهم على البيت ، وكيف وقف

 . ذلك كله ؟
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يل أن يشير نجم يبلغ حجمه أضعاف حجم الشمس باليين          انه من المستح  

وهذا يدل على جهـل  . إلى موضع والدة شخص في بيت من البيوت  المرات

 بحجم و طبيعة النجم ؟ كتبة اإلنجيل وعدم معرفتهم

 !! سقوط النجوم على سطح األرض

  : ما يلي عن عالمات نهاية الزمان ١٣:٦ سفر الرؤيا جاء في

زلزلـة عظيمـة حـدثت والـشمس      ونظـرت لمـا فـتح الخـتم الـسادس واذا     "

ونجــوم الــسماء  . صــارت ســوداء كمــسح مــن شــعر والقمــر صــار كالــدم

هزتهــا ريــح  كمــا تطــرح شــجرة التــين ســقاطها اذا  ســقطت الــى االرض

  " عظيمة

ينــسب الكاتــب للمــسيح قولــه عــن عالمــات   ] ٢٩ : ٢٤[ وفــي إنجيــل متــى 

 : نهاية الزمان ما يلي 

وللوقــت بعــد ضــيق تلــك االيــام تظلــم الــشمس والقمــر ال يعطــي ضــوءه "

  ." والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع 

فيه ان هذا الكالم الوارد في االنجيل هو ضرب من الهذيان  مما ال شك

 ألن علــم الفلــك يقــدر لنــا عــدد الــذي ال يمكــن أن يــصدق ، ذلــك

بـاالف   ا نجـوم اكبـر حجمـاً مـن الـشمس     منهـ  النجوم بباليين الباليـين ، 

يتخيلـة   ان ومجموع حجم هذة النجوم اليمكن لعقل بشرى ..االضعاف
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المتناهيـة   تقع هذة النجوم ان يكون هناك مجرد احتمال فكيف... 

 تـساوي شـىء   نـسبته ألصـغر نجـم ال    الـضخامة علـى سـطح االرض الـذي    

 يقـدر حجمـه  ) إبـط الجـوزاء   ( فعلى سبيل المثال فهناك نجم اسـمه   ؟؟

 فطبقـا    !! مليون مرة فما بالك إذا قسناه بحجم األرض          ٢٥بحجم شمسنا   

هـذة االجـسام    ان اسـتحالة مطلقـة فـى امكانيـة     لعلـم الفلـك هنـاك   

وتصديق وقوعها على االرض هو ضـربا مـن الهـذيان    .. االرض  تسقط على

واكتشافات علمائة فى سلة المهمـالت ممـا    والقاء علم الفلك وقوانينة

اإلنجيـل اليعلـم اى شـى عـن علـم الفلـك واثباتـة         كاتـب  ان يدل علـى 

  ...شك العلمى الذى اليدع اى مجال الى

  ! رؤية الشمس والقمر

واذا  ونظـرت لمـا فـتح الخـتم الـسادس      "  ١٢ : ٦يقول كاتب سفر الرؤيـا   

والقمـر   مـن شـعر  كمـسح   صـارت سـوداء   زلزلة عظيمة حـدثت والـشمس  

 " .كالدم صار

ــاً    ــالجزء المحــيط   بمــا ان الــشمس ستــصبح ســوداء أي ظالم دامــساً إذن ف

 كفراغ جوي حـول الكـرة األرضـية سيـصبح أسـود دامـساً حالكـاً فـي        

فكيف إذا سنرى الشمس أوالً ثم كيف يمكننـا رؤيـة القمـر             .. السواد  

أو بحــسب زعــم الــنص حــال كــون الــشمس ظلمــة   ثانيــاً ولونــه كالــدم

نـوره مـن الـشمس فهـو      سوداء ؟ خصوصاً ونحن نعلم أن القمر إنمـا يـستمد  
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كــالمرآة يعكــس ضــوء الــشمس ، فــإذا كانــت الــشمس ســوداء فكيــف  

  يصبح دما أو كالدم ؟ للقمر أن

 !!! جبل متقد بالنار سيحول ماء البحر إلى دم 

ثــم بــوق المــالك الثــاني : " الكاتــب  قــول ] ٨ : ٨[ ورد فــي ســفر الرؤيــا 

   " .ثلث البحر دما فكأن جبال عظيما متقدا بالنار ألقي الى البحر فصار

والعلم ، وحاولنا توضيح داللة هـذه الفقـرة ، فـسنرى     إذا لجأنا إلى العقل

السبعة المذكورين في الـسفر سـيؤدى    أن المالك الثاني من المالئكة

متقـداً بالنـار    مهمة وهـي أنـه سـيبوق وعنـدما يبـوق سـنرى جـبالً عظيمـاً        

  ألقى إلى البحر ، فصار ثلث ذلك البحر دماً

يعتبـر تـصوراً بـدائياً فـي أن إلقـاء جبـل عظـيم         مما ال شـك فيـه أن هـذا   

ألن العلـم يخبرنـا أن ميـاه البحـر      متقد بالنار سيحول ماء البحـر إلـى دم ،  

تخبرنــا عــن أي بحــر  كمــا ان الفقــرة لــم. . ســتطفىء هــذا الجبــل فــوراً 

  هــذا ، هــل البحــر االبــيض المتوســط أو البحــر االحمــر أو   ســيحدث لــه

   المحيطات ؟ وما هو مصير بقية البحار ؟
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 !!! االرض لها زوايا أربعة

ال يمكن ألحد أن يفكـر أن للكـرة األرضـية زوايـا ذلـك ألن األشـياء                  

فقـط هـي التـي لهـا زوايـا إال ان الكتـاب المقـدس يـدعي بـأن           المسطحة

 ! لألرض أربعة زوايا

وبعــد هــذا رأيــت اربعــة  "  ١ : ٧وهــذا طبقــاً لمــا جــاء فــي ســفر الرؤيــا  

اربــع زوايــا االرض ممــسكين اربــع ريــاح االرض   مالئكــة واقفــين علــى 

 وانظـر  " وال على شجرة مـا  لكي ال تهب ريح على االرض وال على البحر

  " األربع األرض زوايا النهاية قد أزفت على " ٢: ٧حزقيال  سفر

ــوم   ــن المعل ــريم     وم ــرآن الك ــار الق ــا أش ــشكل كم ــة ال ان االرض كروي

خلــق الــسماوات واالرض بــالحق يكــور الليــل : " لــذلك فــي قولــه تعــالى 

على النهار ويكور النهـار علـى الليـل وسـخر الـشمس والقمـر كـل يجـري                   

فــال يمكــن لليــل بــأن يـــكور علــى " ألجــل مــسمى اال هــو العزيــز الغفــار 

ن يــكور علـى الليـل اال اذا كانـت       النهار وال يمكـن كـذلك للنهـار بـأ         

 . االرض كروية الشكل 
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  ! آراه جميع ممالك األرض

اخـذه ايـضا    ثـم  " : للمسيح عن تجربة الشيطان ] ٨ : ٤[ كتب متى في 

وقـال لـه    . ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العـالم ومجـدها             

 ". هذه جميعها ان خررت وسجدت لي اعطيك

 هـذا  علـى  وبناء ، بيضاوياً أو كروياً شكالً تأخذ االرض أن يعلم الكل

 مـن  لألرض الخارجي السطح كامل يرى أن يمكنه ال فاالنسان الشكل

 يرى أن يستطيع فال ، عالياً المكان هذا كان مهما فيه يقف مكان أي

 في ) المايا ( وأرض والهند الصغرى آسيا من وأجزاء والصين مصر ممالك

 وكوريـا  إيطاليـا  فـي  ورومـا  افريقيـا  شـمال  فـي  وقرطاجـه  المكـسيك 

 فـي  واقـف  وهـو  جـداً  المنتشرة العالم ممالك من األخرى والمستوطنات

 إبلـيس  ان يقـول  االنجيـل  ان إال . االرض مـن  موضـع  أي فـي  عـال  مكـان 

 : الـنص  يقول ! األرض ممالك جميع وأراه عال مكان في المسيح أوقف

الـى جبـل عـال جـدا واراه جميـع ممالـك العـالم         ثم اخذه ايضا ابليس "

 ". خررت وسجدت لي وقال له اعطيك هذه جميعها ان. ومجدها 
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   هل الحزن يسبب النوم ؟

ثُـم   " : تالميـذه نيامـاً مـن الحـزن     يقول لوقا أن عيسى عليه السالم وجد

 ٤٥: ٢٢لوقـا   ".تالَميذه فَوجدهم نِياماً من الْحزن قَام من الصالَة وجاءَ إِلَى

راجـع   ( فهل الحزن يسبب النوم. يخالف ذلك العلم والمنطق والعقل أال

 )أقوال اطباء النفس

 !!!الذي عاين شهد 

  : حول حادثة الصلب المزعومة ما يلي  ] ٣٥ - ٣٣ : ١٩[ كتب يوحنا في 

 ٣٤.يكـسروا سـاقيه النهـم رأوه قـد مـات       ليه لمواما يسوع فلما جاءوا ا "

 . خـرج دم ومـاء   لكن واحدا من العـسكر طعـن جنبـه بحربـة وللوقـت     

   " . وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم وشهادته حق والذي عاين شهد

  : والسؤال هو

يقول يوحنا مـن التفريـق    كما الشاهد الذي عاين و شهد كيف تمكن

هذه الطعنة ؟؟ ألنه من المعروف أن الماء إذا إختلط  من الماء والدم بين

أحمــر أقــل قتامــة مــن الــدم بحيــث    بالــدم فــإن الخلــيط سيــصبح لونــه  

 فـي   المجـردة   يـستحيل علـى الرائـي أن يفـرق بـين الـدم و المـاء بـالعين        

تحليل الدم و خـصوصاً      عصرنا هذا يمكن الوصول إلى ذالك باألدوات        

   ٣٣ : ١٥: حل على األرض كلها  مرقس الحادثة وقعت والظالم قد  أن
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خــروج الــدم والمــاء مــن جنــب يــسوع  أن والنقطــة الثانيــة والمهمــة هــي

 !! دماء الموتى ال تسيل  فمن المعروف أن لدليل دامغ على أنه لم يمت

  أين االتساق النفسي في الكالم ؟

فجـاء الـى بيـت رئـيس المجمـع ورأى           : " يحكي مرقس عن المسيح قـائالً       

فــدخل وقــال لهــم لمــاذا تــضجون  . يبكــون ويولولــون كثيــرا  .ضــجيجا 

 - ٣٨ : ٥ (  "فـضحكوا عليـه     . لم تمت الصبية لكنها نائمـة       .وتبكون  

٤٠ (  

حـسب   كـانوا يبكـون ويولولـون    الحظ أيها القارىء الكـريم ان النـاس  

ــوت  ــى م ــنص عل ــم تمــت    ال ــا ل ــرهم المــسيح بأنه ــدما اخب ــصبية وعن   ال

ونحــن نــسأل كيــف يتحــول هــذا الجــو مــن البكــاء    !!! ضــحكوا عليــه 

 االتساق النفسي في هذا الكالم ؟؟ والعويل الي الضحك ؟؟ أين

  !!  عارياً على شاطىء البحر- صخرة الكنيسة -الرسول  بطرس

 " : قصة ظهور المسيح لتالميذه عند بحيرة طبرية قـائالً  يروي يوحنا

 ظهر هكذا.يسوع نفسه للتالميذ على بحر طبرية  اظهر ايضاً بعد هذا

كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيـل الـذي مـن قانـا      .

قال لهم سمعان . واثنان آخران من تالميذه مع بعضهم  الجليل وابنا زبدي
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فخرجـوا  .نـذهب نحـن ايـضا معـك      قـالوا لـه  .بطـرس انـا اذهـب ألتـصيد     

ولمـا كـان    . ودخلوا السفينة للوقت وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا

ولكن التالميذ لم يكونوا يعلمون انه      .الصبح وقف يسوع على الشاطئ      

فقـال  . اجـابوه ال  .مان ألعل عنـدكم إدامـا   فقال لهم يسوع يا غل . يسوع

فــالقوا ولــم .جانــب الــسفينة االيمــن فتجــدوا  لهــم القــوا الــشبكة الــى

فقـال ذلـك التلميـذ     . يعـودوا يقـدرون ان يجـذبوها مـن كثـرة الـسمك      

فلما سمع سمعان بطـرس انـه   . هو الرب : الذي كان يسوع يحبه لبطرس

 نفسه في البحروالقى  عرياناً الرب أتزر بثوبه النه كان

  ٧ - ١ : ٢١يوحنا  ". 

الغريــب حقــاً أن بطــرس الرســول عنــدما ســمع أن المــسيح قــد  ان الحــدث

يوحنـا   . " ألنه كان عرياناً وألقى بنفسه فـي البحـر   " حضر اتزر بثوبه

كيـف يكـون بطـرس كبيـر الحـواريين عريانـاً علـى شـاطىء          . ٧ : ٢١

!  بحـضور المـسيح فقـط؟   عنـدما سـمع   ولماذا يخجـل مـن التعـري   ! البحر ؟

كيـف   !وغيـر جـائز فـي حـضورة ؟     هل التعـري جـائز فـي غيـاب المـسيح     

كان بطرس الرسول الملقب بصخرة الكنيسة عارياً على الشاطىء أمام          

  !كان موجودا ؟ التالميذ ومن
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   : والخنازير الدرر

وال تطرحــوا . ال تعطــوا القــدس للكــالب  " : للتالميــذ قــال المــسيح

 ان المـسيح هنـا يخاطـب تالميـذه     ٦ : ٧متـى   " الخنـازير  درركـم قـدام  

والخنازير بالعرف اليهودي هـم  . دعوته إلى الخنازير  ويأمرهم بأال يبلغوا

يهودي فهو خنزير وكلـب عنـد يـسوع     إذن كل من هو غير. غير اليهود 

  !!! المحبة

  : في الزهد المبالغة

اتكم بما تـأكلون ومـا   ال تهتموا لحي  " ٢٥ : ٦نسب للمسيح قوله في متى      

فـي هـذا الـنص نجـد دعـوى إلـى            .. " وألجسادكم بما تلبـسون     . تشربون  

إنــه ! وهــل هــذا معقــول ؟. عــدم االهتمــام بالمأكــل والمــشرب والملــبس  

إنها دعـوة إلـى   . ليس من الطبيعي أن يهمل االنسان لباسه وطعامه وشرابه  

وافـق طبيعـتهم فـال    وإذا طولب الناس بما ال ي. زهد مفرط ال يقبله الناس   

 بالمقابل إن االسالم يحث الناس علـى أن ال ينـسوا نـصيبهم               .يستجيبون  

  . الدنيا ضمن شرع اهللا وبالطرق الحالل من

  : ال تدفن أباك

. أمـضي أوالً وأدفـن أبـي     يا سيد ائذن لي أن " : قال للمسيح أحد تالميذه

 هـل   .٢١ : ٨متـى   " اتبعنـي ودع المـوتى يـدفنون موتـاهم    : فقال له يسوع 
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 لقـد وارى !! هذا معقول ؟ رسـول ينهـى تلميـذه عـن دفـن أبيـه الـذي ربـاه        

 !الغراب جثة هابيل، فكيف يمنع أحد من دفن أبيه ؟

  : من ليس معي فهو ضدي

يـذكرنا   . ٣٠ : ١٢متـى   " مـن لـيس معـي فهـو علـي           : " نسب للمـسيح قولـه      

لخمـسينيات أيـام   هذا القول بسياسة دالـس وزيـر خارجيـة أمريكـا فـي ا        

من ليس مع أمريكـا فهـو       : " فقد كان دالس يقول أيضاً      . رئاسة أيزنهاور   

. ولذلك كان يصر على إدخـال الـدول فـي أحـالف مـع أمريكـا        " ضدها  

فيبدو . وكانت نظرته إلى دول عدم االنحياز أنها دول معادية ألمريكا            

 .  ٣٠ : ١٢ أن دالس كان خاضعاً إلنجيل متى

  من هي أمي ؟

فـرد عليـه   . جاء واحد يخبر المسيح أن أمه وإخوته ينتظرونـه ليكلمـوه    

لقـد   . ٤٨ : ١٢متـى   " مـن هـي أمـي ومـن هـم إخـوتي       " : ال مبـاالة  بكـل 

يخـرج    لم يلتفت إليهم ولـم - حسب النص -تنكر المسيح ألمه وإخوته 

وهذا يناقض الوصـايا العـشر التـي    . ليكلمهم أو ليستفسر منهم أو عنهم      

فهل من االكـرام أن ال التفـت إلـي أمـي     " . أكرم أباك وأمك  " : تقول

   !األخ تجاهلة ؟ وهل إكرام! وال أكترث لها ؟
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  !! تتبع المؤمنين

نسب كاتب إنجيل مرقس للمسيح قولـه للتالميـذ عنـد ظهـوره لهـم بعـد               

يضعون ايديهم  . . .  وهذه اآليات تتبع المؤمنين " : المزعومة القيامة

  . ١٨ : ١٦مرقس  " على المرضى فيبرأون

 إذا كان الشفاء بوضع يد رجال الكنيسة علـى المرضـى ،      :ونحن نسأل   

كليــات الطــب وكليــات التمــريض والمستــشفيات المنتــشرة فــي   فلمــاذا

رجــال الكنيــسة مــن االمــراض التــي ال  أيــن!! المجتمعــات المــسيحية ؟

  !عالج لها ؟

 عالي أم في مذود للبقر ؟مجد اهللا في اال

أنـه ولـد لكـم اليـوم فـي          : "  قال المالك مبشراً الرعاة بمـيالد المـسيح       

تجـدون طفـالً   : مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العالمـة       

وظهـر بغتـةً مـع المـالك جمهـور مـن الجنـد الـسماوي                . مضجعاً في مـذود     

ــائلين   ــسالم  المجــد هللا فــي االعــالي : " مــسبحين اهللا وق ــى االرض ال  وعل

اهللا فــي " نالحــظ انــه بحــسب الــنص  . ١٤ - ٨ : ٢لوقــا " وبالنــاس المــسرة 

ــذود    " االعــالي  ــي م ــة -والمــسيح طفــل رضــيع ف فكيــف .  للبقــر - زريب

هــذا !  للبقــر؟- زريبــة - فــي االعــالي فــي حــين أن الــرب فــي  يكــون اهللا

العـــالي يـــدل علـــى أن اهللا لـــيس هـــو المـــسيح ، ألن اهللا الكامـــل فـــي ا  
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 وبالمناسبة نريد أن نعـرف مـاذا كـان         .والمسيح المولود في مذود للبقر      

يفعل الرب المتجـسد بـين سـن الثانيـة عـشرة وسـن الثالثـين عنـدما بـدأ                    

 ! دعوته ؟

  : التوبيخ

ولكـن   . ٣ : ١٧لوقـا   " إن أخطـأ أخـوك فوبخـه    " : نـسب للمـسيح قولـه   

مـن لطمـك    " : يل متىسياسة التوبيخ هذه تخالف قول المسيح في انج

" وبخـه  " األول  فـي الـنص   . " على خدك األيمن فحول لـه اآلخـر أيـضاً   

  !! " حول له الخد اآلخر" وفي النص الثاني 

  : حبة الخردل

الخـردل   لـو كـان لكـم ايمـان مثـل حبـة       " : قـال المـسيح لتالميـذه   

 " لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي فـي البحـر فتطـيعكم   

. حـرف امتنـاع ألمتنـاع   ) لـو  ( الحظ أيها القارىء الكـريم أن  . ١٧:٦ لوقا

درست لنجحت فإنهـا تعنـي أن المخاطـب لـم يـدرس ولـم        لو: عندما نقول 

أخذ النصارى دينهم عـنهم لـيس    ومعنى النص أن التالميذ الذين. ينجح 

  ... وهذه كارثة!!! لديهم إيمان بمقدار حبة خردل 
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  : السوط

الجميـع مـن    سـوطاً مـن حبـال وطـرد     وصـنع  " : كتب يوحنا عن المـسيح 

 نالحظ هنا ان استعمال الـسوط والطـرد ، فيـه    . ١٥ : ٢يوحنا  " الهيكل

 ال تـدينوا لكـي ال   " : وهـذا ينـاقض قـول المـسيح    . نـوع مـن االدانـة    

   . " تقاوموا الشر ال " ٣٩ : ٥ويناقض قوله في متى  . ١ : ٧متى  " تدانوا

  :  ابنه ولم يشفق عليهقتل 

ألنه هكذا احب اهللا العـالم حتـى بـذل ابنـه الوحيـد       " : كتب يوحنا

  : نالحظ هنا ما يلي . ١٦ : ٣يوحنا  " يهلك كل من يؤمن به لكي ال

 وهـل الـذي يحـب   . لمـاذا بـذل اهللا ابنـه الوحيـد ؟ ألنـه يحـب العـالم         -١

!! كيف يحب اهللا العالم واليحب ابنـه ؟  !! العالم ال يحب ابنه الوحيد ؟     

كيف نثق بإلـه لـم يـشفق    !! العالم يقتل ابنه الوحيد ؟ وهل الذي يحب

مـذنب آخـر؟ كمـا يقـول بـولس فـي        على ابنـه مـن أجـل غفـران خطيئـة     

 " الذي لم يـشفق علـى ابنـه بـل بذلـه الجلنـا اجمعـين        " : ٣٢ : ٨رومية 

أال توجـد طريقـة    .لس إلـى اهللا عـدم الـشفقة ، أي القـسوة     بو لقد نسب

هـل  !! من قتل ابنه المزعـوم إلنقـاذ غيـره ؟    أخرى عند إله المحبة بدالً

؟ فقـد   بجريمـة أبـشع منهـا    اقتـضت رحمتـه أال يعـالج هـذه الجريمـة إال     

 !! ليصلَب أرسل ابنه البرىء، فلذة كبده
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  : حادثة الزانية

موسـى فـي    " : جـاء اليهـود للمـسيح بزانيـة متلبـسة بالفعـل قـائلين لـه        

اسـتمروا يـسألونه    ولمـا  " . ٥ : ٨يوحنـا    " الناموس أوصانا أن هذه ترجم

  " مـن كـان مـنكم بـال خطيـة فليرمهـا أوالً بحجـر       : انتصب وقال لهـم  

  :  ونالحظ اآلتي٧ : ٨يوحنا 

  . جيع للزنىوهذا تش. لقد رفض المسيح الحكم برجمها  -١

  . موقف المسيح مناقض لشريعة موسى التي تحكم بالرجم-٢

  !! بهذا الموقف ألغى المسيح عقوبة الزنى-٣

 برأهـا . رفض المسيح إدانتها دون السماع الي شـهود االثبـات أو النفـي     -٤

  !!! وتعاطفه معها بدا واضحاً وكأنه ترخيص بالزنى!!! دون دليل 

 !! على ما أظن

وهناك أمور كثيرة عملها يسوع ، لـو كتبهـا    " : نا في إنجيلهقال يوح

بالكتــب التــي  علــى مــا أظــن كلــه ، أحــد بالتفــصيل ، لــضاق العــالم

 الترجمة البيروتية والترجمة العربية المشتركة  ٢٥:٢١  تحتويها

الفقـرة علـى سـبيل الظـن      ان يوحنا كاتب هذا االنجيل يتكلم في هذه

  " على ما أظن " : والتخمين وهذا واضح من قوله
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كالمـه علـى    هـل اهللا سـبحانه العلـيم بكـل شـيىء يـوحي      : والسؤال هو 

  سبيل الظن والتخمين أم ان هذا هذا االنجيل ليس من عند اهللا ؟

  : رسائل مفقودة

الة ومتــى قرئــت عنــدكم هــذه الرســ  ) : " ١٦ : ٤( مــن رســالة كولوســي 

ــين والتــي مــن الودكيــة       فاجعلوهــا تقــرأ ايــضا فــي كنيــسة الالودكي

   ؟اين الرساله التى من الالودكيه    "تقرأونها انتم ايضا

كتبـت الـيكم فـي الرسـالة ان ال       " : ( ٩ : ٥مـن كورنثـوس االولـى     

بـولس المرسـله هنـا     فكتابـات  ؟ الرسـاله  ايـن هـذه    " الزنـاة  تخـالطوا 

 وهنـاك الموجـودة فـي العهـد الجديـد كلهـا رسـائل فـأين إذن الرسـالة         

  !!  االجابة بكل وضوح انها مفقودة المشار اليها في النص ؟

  : المسيح رسول اهللا ليس أكثر

 " بالـذي أرسـلني   الـذي يـؤمن بـي لـيس يـؤمن بـي بـل       : " المـسيح   قـال  -

  . ٤٤ : ١٢يوحنا 

مـن يقـبلكم يقبلنـي ومـن يقبلنـي يقبـل       : " المـسيح لتالميـذه    ويقـول  -

  ٤٠ : ١٠متى  " ارسلني الذي
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 اآلب الذي ارسلني لكن الني لم اتكلم من نفسي: " ويقول لهم أيضاً  -

  ٤٩:١٢يوحنا. " هو اعطاني وصية ماذا اقول وبماذا اتكلم 

اهللا هذه النصوص تدل بوضوح قاطع أن المسيح قال للناس إنه رسول من             

وهـذا حـق فجميـع    . قومه وأن كالمه ليس من عنـده بـل هـو مـن اهللا      إلى

  . سبحانه وتعالى الرسل هم مبلغين عن اهللا

  : هناك معطي ومعطى له

ويقـول   ٩: ١٨ يوحنـا " إِنَّ الَّـذين أَعطَيتنِـي       : " يوحنـا األبن لآلب في    يقول  

ــضاً   ١٢: ١٧ يوحنـــــــــــــــــــا" الَّـــــــــــــــــــذين أَعطَيتنِـــــــــــــــــــي   " أيـــــــــــــــــ

فمن الذى أعطى من ؟ إذا كان هناك اتحـاد بـين اآلب واالبـن فيكـون                  

المعطــى هــو نفــسه اآلخــذ، أال تنفــى هــذه العبــارة اإلتحــاد بــين الخــالق    

 ١١ وجاء في متـى والمخلوق وتنسف فكرة تجسد اإلله فى صورة مخلوق ؟       

مجـد   : " ٣ : ١٧وفي انجيـل يوحنـا     " كل شيء قد دفع الي من ابي       : " ٢٧: 

وفـي  " .نك ليمجدك ابنك ايضا اذ اعطيته سلطانا على كل جسد           اب

اآلب الكملهــا هــذه االعمــال  الن االعمــال التــي اعطــاني: " ٣٦ : ٥يوحنــا 

والنـصوص    " ارسـلني  تـشهد لـي ان اآلب قـد    بعينهـا التـي انـا اعملهـا هـي     

الــسلطان أو القــدرة أي معنــى  هــل إلعطــاء االبــن: كثيــرة لكــن الــسؤال 

ه اهللا مالــك كــل شــىء ؟ ألــيس فــي هــذا ابطــال لالهوتــه  والمفتــرض انــ

    المزعوم ؟
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  ! رفع نظره إلى السماء

قبــل أن يبــارك المــسيح األرغفــة الخمــسة لتكفــي العديــد مــن النــاس  

 " رفـع نظـره نحـو الـسماء وبـارك ثـم كـسر األرغفـة         " : يقول مـرقس 

والسؤال هو لمـاذا رفـع المـسيح نظـره نحـو الـسماء إذا كـان         ٤١: ٦مرقس 

ان األمـر واضـح   . الالهـوت متحـد معـه كمـا يزعمـون       اآلب حـال فيـه وان  

اهللا ويـسأله تحقيـق المعجـزة     لقد رفع المـسيح نظـره إلـى الـسماء ليـدعو     

  . وهذا ينفي الهوته المزعوم

  : امتأل من الروح القدس

بنزول روح القـدس   عن بدء بعثة المسيح  ٣:٢١  لنقرأ ما كتبه لوقا في

  : عليه

 و لما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا و إذ كان يصلي انفتحـت  "

الــسماء و نــزل عليــه الــروح القــدس بهيئــة جــسمية مثــل حمامــة و كــان 

و كان يسوع عنـد  . أنت ابني الحبيب بك سررت :صوت من السماء قائال

رجـع يـسوع مـن األردن وهـو      و... مـره بدء رسالته فـي نحـو الثالثـين مـن ع    

 كيــف امــتأل:  ونحــن نــسأل عبــاد المــسيح  "ممتلــئ مــن الــروح القــدس 

ــع الناســوت       ــروح القــدس والمفتــرض ان الالهــوت متحــد م المــسيح مــن ال

القدس هو اهللا لديكم ؟ ماذا يعني امتالء المـسيح   ابتداءً ؟ أليس الروح
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هنـاك   علمـاً بـأن  ! متحـد معـه ؟   من الروح القدس والمفترض ان الالهوت

 إنجيـل لوقـا   منهم يوحنا المعمدان ففي آخرون امتألوا من الروح القدس

 . " ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس1׃15

  ! الفقر شرط للكمال

قـال لـه يـسوع ان     " : نسب كاتب انجيل متى للمسيح قوله للشاب الغنـي 

الفقـراء فيكـون   فاذهـب وبـع امالكـك واعـط      اردت ان تكـون كـامال  

الـشاب الكلمـة مـضى     فلمـا سـمع  . لك كنز فـي الـسماء وتعـال اتبعنـي     

النــه كــان ذا امــوال كثيــرة فقــال يــسوع لتالميــذه الحــق اقــول   .حزينــا 

واقـول لكــم  . انـه يعـسر ان يـدخل غنــي الـى ملكـوت الـسموات        لكـم 

ايـسر مـن ان يـدخل غنـي الـى ملكـوت        ايضا ان مرور جمل مـن ثقـب ابـرة   

 ". يستطيع ان يخلـص  اذا من.فلما سمع تالميذه بهتوا جدا قائلين . اهللا 

  . ٢٠ : ١٩متى 

بــع أمالكــك إذا . ان الفقــر شــرط للكمــال : نالحــظ فــي هــذا الكــالم 

وهـذا الكـالم غيـر مقبـول عقـالً، ألن الفقيـر       . تكـون كـامالً    أردت أن

سيــضطره الفقــر إلــى الخــروج عــن الطريــق     اليملــك شــيئاً ريمــا  الــذي

والكمــال إذا كــان  وال يوجــد تعــارض بــين الرجــل الغنــي . المــستقيم 

 الغني تقياً يخاف اهللا، بل العكس فإن الغني مع التقـوى يقـرب صـاحبه   

ونالحـظ أيـضاً    . من الكمال ألنه يكون أقدر على العطاء في سبيل اهللا           
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وهذا أيضاً كالم ) .  النص حسب( عليه الدخول للجنة  أن الغني عسير

بعـض الفقـراء شـياطين بـال تقـوى ،       . المهم هو التقـوى . مشكوك فيه 

والمهـم طاعـة    . وبعـض االغنيـاء أتقيـاء   ! فهـل سـيدخلون الجنـة سـهالً ؟    

  . اهللا ومخافته

  : تحريم الطالق اال لعلة الزنى

إمرأتـه فليعطهـا    وقيـل مـن طلـق    " : سأل اليهود المسيح عن الطالق فقال

 ان مـن طلـق امرأتـه إال لعلـة الزنـا     : وأمـا أنـا فـأقول لكـم     . كتاب طالق 

 . ٣٢ _ ٢٧ : ٥إنجيـل متـى     " ومـن تـزوج مطلقـه فإنـه يزنـى     . يجعلها تزنـى  

لقد سـن اهللا سـبحانه وتعـالى    . بأن هذا الكالم غير واقعي ابداً  الشك

لـسبب مـن األسـباب    سعادة للزوجين فإذا لـم يتفقـا    الزواج ليكون مصدر

بينهما شبه مستحيله فإن الطالق  واستحال التوفيق بينهما وصارت الحياة

بالمــشاكل  يكــون رحمــة وأصــلح لهمــا مــن االســتمرار فــي زواج مليــىء  

وإجبارهما على عدم الطالق قد يجـر الـي جريمـة قتـل             . وعدم التفاهم   

زنـى مـع   قذف بالزنى للحصول على مبرر الطـالق أو يجـر إلـى ال    أو جريمة

لقــد أثبــت الواقــع اســتحالة االســتغناء عــن   . اســتمرار الــزواج شــكلياً

ســنت قــوانين تبــيح  الطــالق ، بــدليل أن بعــض الــدول المــسيحية نفــسها

 ثم أن النص يدل على أنـه ال يجـوز الـزواج مـن مطلقـه وأن مثـل      . الطالق 

 هـل تبقـى المطلقـة دون زواج الـي     : والسؤال هـو    . هذا الزواج بمثابة زنى     
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ــا ؟ وماهــذا  ــساد      موته ــم واضــح وإف ــه ظل ــشريع في ــشريع ؟ إن هــذا الت الت

  . منه للمجتمع مما يدل على ان المسيح بريء

 ! اخصوا انفسكم

إنجيلـه قـائالً أن المـسيح كـان يـدعو النـاس إلـى تـرك          يذكر متى فـي 

المسيح غـالى فـي ذلـك فـدعا إلـى       الدنيا وعدم العمل بها بل يذكر أن

النـه يوجـد خـصيان ولــدوا     " : م الـزواج فقـال  الرهبنـة ورغـب فـي عـد    

ويوجــد خــصيان خــصاهم النــاس ويوجــد   .مــن بطــون امهــاتهم   هكــذا

مـن اسـتطاع ان يقبـل    .الـسموات   خـصيان خـصوا انفـسهم الجـل ملكـوت     

  ١٩:١٢  " فليقبل

المسيح يأمر أتباعه أن يخصوا أنفـسهم خـصياً جراحيـاً أو     معنى ذلك أن

ويلزمهم بمحاربة سنن الكون والخليقة  األقل يأمرهم أال يتزوجوا على

ألصـبح العـالم فـي نحـو      ، ولو فرضنا أن الناس جميعاً اتبعـت هـذا المبـدأ   

 ثم ان هذا الكالم المنـسوب للمـسيح يـدل علـى     ! قرن خالياً من البشر

[ قد ورد فـي سـفر التثنيـة     مع انه !أن المسيح قد أخصى نفسه وحاشاه ؟

 " ال يدخل مخصي بالرض او مجبوب في جماعة الرب  "  قول الرب ١ : ٢٣
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 ! تعاليم غير واقعية

بـل  .واما انا فاقول لكم ال تقاوموا الـشر          ] : " ٣٩ : ٥[ جاء في إنجيل متى     

 ٤٤وفـي الفقـرة     " من لطمك على خدك االيمـن فحـول لـه اآلخـر ايـضا               

احسنوا الى  .باركوا العنيكم   .احبوا اعداءكم   : " من نفس االصحاح    

 "وصلّوا الجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم .مبغضيكم 

و شيء غير واقعـي النـه   من التسامح وهذا النوع من الخلق ه إن هذا النوع

وال يصلح مع كل الناس ، أو ال ينسجم مـع   فوق الطاقة المعتادة للبشر ،

والذلــة، وهــل لــو قــام أحــد   الطبيعــة البــشرية ، وقــد تــشوبه المهانــة 

فهـل   أعـدائي بـدخول بيتـي وهـو يريـد االعتـداء علـى زوجتـي أو ابنتـي،         

، أنــا أحــسن أنــا أحبــك ، أنــا اباركــك : أقــف متفرجــاً عليــه وأقــول لــه  

ولعل الترجمة أفقدته سمو معنـاه المتمثـل فـي قـول      !معاملتك تفضل ؟

فَـأَجره   وجـزاءُ سـيئَة سـيئَةٌ مثْلُهـا فَمـن عفَـا وأَصـلَح        " : القـرآن الكـريم  

ينمالظَّال بحالَ ي هإِن لَى اللَّه٤٠: اآلية  سورة الشورى " ع  

 : عوة االبرار لم يأتي من أجل د 

 . ٣٢ : ٥لوقـا   " التوبـة  لم آت ألدعو أبراراً بل خطاة إلـى  " : قال المسيح

ــدعوهم     ــد المــسيح أن ي ــرار وال يري ــاك أب ــنص يبطــل   وهــذا. إذا هن ال

   . وأن خالصهم يكون بصلب المسيح. االدعاء بأن كل الناس خطاة 
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  ! مسحه اهللا بالروح القدس

مـسحه اهللا    الذي في الناصرة كيـف يسوع " : يقول بطرس عن المسيح

يؤمنـون   مـن المعلـوم ان المـسيحيون    . ٣٨ : ١٠اعمـال   " .. بالروح القـدس 

وهكـذا فـإن    . بعقيدة التثليث والتي تنص على ان الروح القدس هو اهللا           

فكيف يكـون اهللا ماسـحاً   " مسح اهللاُ اهللا باهللا : " هكذا  النص يصبح

  الوقت ذاته ؟ وممسوحاً وممسوحاً به في

 أين أخذه ابليس أوال ؟

ثــم اخــذه ابلــيس الــى المدينــة المقدســة واوقفــه  : " ١٠-٥ :٤يقــول متــى 

 وقـال لـه ان كنـت ابـن اهللا فـاطرح نفـسك الـى        ٦.على جنـاح الهيكـل      

فعلى اياديهم يحملونك   .النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك       .اسفل  

ب ايـضا ال تجـرب       قال لـه يـسوع مكتـو       ٧.لكي ال تصدم بحجر رجلك      

 ثــم اخــذه ايــضا ابلــيس الــى جبــل عــال جــدا واراه جميــع ٨.الــرب الهــك 

 وقــال لــه اعطيــك هــذه جميعهــا ان خــررت    ٩.ممالــك العــالم ومجــدها  

النــه مكتــوب . حينئـذ قــال لـه يــسوع اذهـب يــا شـيطان     ١٠.وسـجدت لــي  

 ثم تركه ابلـيس واذا مالئكـة     ١١.للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد       

   "  .فصارت تخدمه قد جاءت 
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الـى جبـل عـال وأراه     ثـم اصـعده ابلـيس    " :  يقـول ٩-٥ :٤لوقا  بينما نجد

لـك   وقال لـه ابلـيس   ٦. جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان

اعطي هذا الـسلطان كلـه ومجـدهن النـه الـي قـد دفـع وانـا اعطيـه لمـن              

فاجابـه يـسوع وقـال     ٨.امـامي يكـون لـك الجميـع       فـان سـجدت  ٧.اريـد  

 ثـم  ٩.مكتوب للرب الهك تسجد وايـاه وحـده تعبـد    اذهب يا شيطان انه

الهيكـل وقـال لـه ان كنـت ابـن       جاء به الى اورشليم واقامه علـى جنـاح  

النــه مكتــوب انــه يوصــي  ١٠. اهللا فــاطرح نفــسك مــن هنــا الــى اســفل

علــى ايــاديهم يحملونــك   وانهــم١١.مالئكتــه بــك لكــي يحفظــوك 

 فاجــاب يــسوع وقــال لــه انــه قيــل ال  ١٢.م بحجــر رجلــك لكــي ال تــصد

   .  ولما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين١٣.الرب الهك  تجرب

  : بولس والسالطين

النه ليس سـلطان  . لتخضع كل نفس للسالطين الفائقة " : يقول بولس

حتـى ان مـن يقـاوم    . الكائنة هي مرتبـة مـن اهللا   اال من اهللا والسالطين

فـان  . سـيأخذون النفـسهم دينونـة    السلطان يقاوم ترتيب اهللا والمقاومون

ان ال تخـاف   أفتريـد . الحكام ليسوا خوفا لالعمال الصالحة بل للشريرة

. النـه خـادم اهللا للـصالح    . افعل الصالح فيكون لك مدح منه     . السلطان

نه ال يحمل السيف عبثا اذ هـو خـادم اهللا   ال. فعلت الشر فخف ولكن ان
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لــذلك يلــزم ان يخــضع لــه لــيس . الــشر منــتقم للغــضب مــن الــذي يفعــل

  . ١ : ١٣رومية  " .بسبب الغضب فقط بل ايضا بسبب الضمير

فــالكثير مــن الحكــام ال   . ال شــك بــأن هــذا الكــالم غيــر صــحيح      

طــع ونجــدهم يحملــون الــسيف لق. يخــدمون الــشيطان  يخــدمون اهللا بــل

. مـنهم إن فعلـت الخيـر     وبعـض الحكـام خـف   . رؤوس االبـرار مـن النـاس    

 لقد سـاوى بـولس بـين الـسالطين االتقيـاء والـسالطين األشـقياء بحـسب        

لقـد نـافق   . وأمر الناس بعدم مقاومة الحاكم مهمـا كـان ظالمـاً            . النص  

وحسب نظرية بـولس ، كـان   . وتجاوز المدى في نفاقه  بولس للسالطين

  !!! حين قتل بولس نيرون خادماً هللا وكان نيرون على حق

  ! بولس يدعو الي الشرك والعياذ باهللا

 ابنـه يـسوع   شـركة  أمين هو اهللا الذي بـه دعيـتم إلـى    " : يقول بولس

( ظ  تأمــل عزيــزي القــارىء للفــ  .٩ : ١كورنثــوس االولــى " المــسيح ربنــا 

أسـمع بجملـة تجمـع عناصـر الكفـر       في النص فإني لم الواردة) شركة 

. قـد جعلـت االبـن شـريكاً هللا      والشرك مثلما تجمعها هذه الجملة فهـي 

  !!! إنه الشرك باهللا ، الشرك الواضح
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  : الرجل ال يغطي رأسه

الرجل ال ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة اهللا ومجـده           : " يقول بولس   

ــ"  ــى كورنث ــه ،     . ٧ : ١١وس االول ــي رأس ــي أال يغط ــان الرجــل ينبغ إذا ك

!!! فلماذا يلبس كثير من رجال الـدين المـسيحي قبعـات علـى رؤوسـهم ؟               

) حـسب زعمـه    ( لماذا يخالفون أمر بولس الذي يأخذ الوحي من المـسيح         

 ان تـشاهد رؤوس اآلبـاء االرثـوذكس وهـم           - أخـي القـارىء      -بإمكانك  

 ٨ : ٩سوداء ، مع ان كتابهم يقول في سفر الجامعة          يغطونها باالقمشة ال  

ثـم مـا عالقـة تغطيـة الـرأس       "  حين بيضاء     لتكن ثيابك فى كل    : " 

 !! بالتشابه أو عدم التشابه مع اهللا 

   : فضول

فانـه مـن جهـة الخدمـة للقديـسين هـو        " : يقول بولس ألهل كورنثوس

نشاطكم الذي افتخر به مـن   الني اعلم ٢.فضول مني ان اكتب اليكم

  . ١ : ٩كورنثوس الثانية  " جهتكم لدى المكدونيين

إذا هــو . كتابــة بــولس فــضوالً منــه ، إذا هــي ليــست وحيــاً     إذا كانــت

  !! يكتب من رأسه
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  : أناجيل مفقودة

هكذا سـريعا   اني اتعجب انكم تنتقلون " : يقول بولس ألهل غالطية

هو آخر غير انـه   ليس  لى انجيل آخرعن الذي دعاكم بنعمة المسيح ا

  ولكـن ان ٨.يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح

 ٩.بشرناكم نحن او مالك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما          

اقـول اآلن ايـضا ان كـان احـد يبـشركم فـي غيـر مـا          كما سبقنا فقلنا

واعـرفكم ايهـا االخـوة االنجيـل الـذي        . . . ١٠.قبلـتم فلـيكن اناثيمـا   

  ٦ : ١غالطية  " . .انسان بشرت به انه ليس بحسب

نجد في هـذا الكـالم ان هنـاك انجيـل أو بـشارة مـوحى بهـا لبـولس قـد                 

أهل غالطيـة قبـل ان يكتـب لهـم هـذه الرسـالة وهـو يـدعوهم          بشر بها

ذا كلمـات تلـك البـشارة المـوحى بهـا ومـا        فأين هـي  ..الي التسمك بها 

كانــت الكنيــسة   كــان فيهــا بالــضبط دون زيــادة وال نقــصان ؟ وإذا    

اعتمــدت رســائل بــولس الشخــصية فــأين هــي البــشارة المــوحى بهــا ســابقا 

  غالطية ؟ ألهل

  : بولس يهاجم صخرة الكنيسة بطرس

قاومتـه   ولكن لما أتى بطرس الى انطاكية " : يقول بولس عن بطرس

لمـا أتـى قـوم مـن عنـد يعقـوب كـان               النه قب  ١٢.مواجهة النه كان ملوما   
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االمم ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الـذين   يأكل مع

باقي اليهود ايضا حتى ان برنابا ايـضا انقـاد     وراءى معه١٣.هم من الختان

يـسلكون باسـتقامة حـسب حـق       لكـن لمـا رأيـت انهـم ال    ١٤.الـى ريـائهم  

امميـا ال   االنجيل قلت لبطرس قدام الجميع ان كنت وانت يهودي تعيش

  ١٤ : ٢غالطية  " .يهوديا فلماذا تلزم االمم ان يتهودوا

إذا كــان بطــرس الرســول ال يــسلك باســتقامه حــسب االنجيــل فمــن هــو   

كـل مـا    " : أليس بطـرس هـو الـذي قـال لـه المـسيح      !! إذاً ؟ الذي سلك

كيـف   . ١٩ : ١٦متـى   " األرض يكون مربوطاً فـي الـسماوات   تربطه على

  !!ويأتي بولس ليذمه ذلك الذم ؟ يمدح يسوع المسيح بطرس

  : قدوة في الدعوة

.... " أيهــا الغالطيــون األغبيــاء : " ألهــل مدينــة غالطيــة  يقــول بــولس

  ١ : ٣غالطية 

لداعيــة أن يخاطــب النــاس ويقــول لهــم يــا أغبيــاء ؟ مــا هــذه    هــل يجــوز

  والخطاب ؟ الطريقة الفريدة في الدعوة

  : ال تقولوا له سالم

إذا كانــت المــسيحية تنــادي بالمحبــة وان البــشر كلهــم أخــوة فكيــف  

ان كـان احـد يـأتيكم وال يجـيء     : " مـا جـاء فـي االنجيـل      يتفق هذا مع
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يـسلم   ألن مـن  .وال تقولـوا لـه سـالم    البيـت  بهذا التعلـيم فـال تقبلـوه فـي    

   الثانية رسالة يوحنا  " يشترك في اعماله الشريرة عليه

  ! ال تكن فيما بعد شراب ماء

شراب ماء بل استعمل خمرا قليال من  ال تكن في ما بعد " : يقول بولس

  ٢٣ : ٥تيموثاوس االولى  " اجل معدتك واسقامك الكثيرة

  : ما يلي نالحظ هنا

 . لــم نــسمع معلمــاً أو نبيــاً أو طبيبــاً ينهــى النــاس عــن شــرب المــاء: اوالً 

  !!! ولكن بولس ينهى الناس عنه

حـسن أن ال   " : نصح بولس باسـتعمال الخمـر ينـاقض قولـه نفـسه     : ثانياً 

 هنـا األفـضل عـدم شـرب       .٢١ : ١٤روميـة   " تأكل لحماً وال تشرب خمراً

ومع ذلك يعتبرون كالمـه وحيـاً    . وهناك األفضل شرب الخمر. الخمر 

  !!! مقدساً

  : يعلق االستاذ أحمد ديدات على نصيحة بولس قائالً

ولو شرب كل ذي معدة . البشر  وما أكثر أسقام. كل انسان لديه معدة 

خمـراً ، أينجـو    خمـراً مـدعياً اعتاللهـا ، ولـو شـرب كـل مـن يعـاني سـقماً         

 أحــد من الخمر ؟ وماذا عساها أن تكون الخمر في حقيقة أمرها ؟
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بهـم وتـدرجوا للوصـول إلـى      هناك آالف من القـساوسة المـسيحيين غـرر   

التقليـد   االدمان الكامل عن طريق رشف ما يسمى بقليـل مـن الخمـر فـي    

  . . . الكنسي باقامة العشاء الرباني

 !!! منعه الشيطان مرة بعد مرة

  ١٧ : ٢رسالته األولى إلي أهل تسالونيكي   قال بولس في

أَما نحن، أَيها اإلِخوةُ، فَإِذْ قَد سـلخنا عـنكُم لمـدة قَـصيرة، بِالْوجـه الَ                 " 

               الـش ـةـي غَايف ـنحنو كُمـوهجو ةيؤراً لجِد فَرداً أَوها جذَلْنقِ بِالْقَلْبِ، بو

كُم١٨. إِلَي        ـدعةً بـرم ـولُسـا بأَن ـصلَى األَخع كُمإِلَي يأْتا أَنْ ننمزذَا عهلو

 ]ترجمة كتاب الحياة  [  . "مرة، فَعاقَنا الشيطَانُ

ــولس  ــه      إذا كــان ب ــد اهللا فكيــف يتــسلط علي ــن عن قــديس ورســول م

أهـل تـسالونيكي للتبـشير     ول إليالشيطان مرة بعد مرة ويمنعه من الوص

  بكلمة اهللا ؟

  : أحب المسيح الكنيسة

 ٥أفـسس   " إلجلهـا  أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفـسه  " : يقول بولس

  وهذا الكالم خطأ ألنه لم تكن هناك كنائس في زمن المـسيح ٢٦: 

، ولم يأت المسيح بدين جديد ، والكنائس بنيت بعد المـسيح بعـشرات    

  . السنين



 

 ٢٤٢

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

  !  المسيح الطاهرنسب

أن داود عليـه الـسالم    ] : ٦ _ ٣ : ١[ سلـسلة نـسب المـسيح     كتب متى فـي 

بن سلمون بـن نحـشون بـن عمبنـاداب بـن       هو بن يسى بن عوبيد بن بوعز

 . . . أرام بن حصرون بن فارص

هــو جــد المــسيح والــذي ذكــره متــى فــي سلــسلة نــسب    إن فــارص الــذي

عـرض  ) يهوذا ( هتك أبيه  المسيح هو ابن زنا وذلك أنه جاء من طريق

ممـا   ٦ : ٣٨-٣٠كمـا هـو مفـصل فـي سـفر التكـوين        ) ثامـار  ( امرأة ابنـه  

يجعــل فــارص وذريتــه المبينــة آنفــاً إلــى داود عليــه الــسالم خــارجين عــن  

وذلــك بحــسب مــا جــاء فــي ســفر   الــرب مطــرودين مــن رحمتــه   جماعــة

ال يدخل ابن الزنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشـر     ٢ : ٢٣التثنية  

وهذا يعنـي أن نبـي اهللا داود عليـه     " جماعة الرب اليدخل منه أحد في

 ! ولد زنا_ حاشاه _ فهو  السالم اليدخل في جماعة الرب

  ! ال يريدهم أن يفهموا

لمـسيح كـان يكلـم النـاس بأمثـال ال      ان ا ٤:١٠ مـرقص  جـاء فـي إنجيـل   

فقـال   : ، ولما سأله تالميذه عن السر في ذلـك أجـابهم بقولـه    يفهمونها

وامــا الــذين هــم مــن .تعرفــوا ســر ملكــوت اهللا  لهـم قــد أعطــي لكــم ان 
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يبــصروا مبــصرين وال  لكــي.خــارج فباالمثــال يكــون لهــم كــل شــيء  

  ينظروا ويسمعوا سامعين وال يفهموا لئال يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم

الكالم يصح أن يصدر عن رسول جاء إلي الناس ليخـرجهم مـن    فهل هذا

صراطاً مستقيما ؟ وهل هذا الكالم يتناسب  الظلمات إلي النور ويهديهم

بـه فـي النـاس    مـن فـرط ح   مع قولهم ان المسيح وهو إله كامل قد انتحر

 ليخلــصهم مــن الخطيــة ، إن ذلــك يناقــضه تناقــضاً صــريحاً ، وإال فــإذا

كان فهم كالمه يغفر لهـم خطايـاهم ، فلمـاذا لـم يفهمهـم حتـى تغفـر                   

عــن نفــسه مــصيبة االنتحــار والتعليــق علــى   لهــم تلــك الخطايــا ويــوفر 

  ! جاء في سفر التثنية الخشبة التي ال يعلق عليها إال المالعين كما

  : تشهاد خاطىءاس

عـن دخـول المـسيح أورشـليم راكبـا        من إنجيل متى٢١اإلصحاح  جاء في

: فكان هـذا كلـه لكـي مـا قيـل بـالنبي القائـل         " : جحش وأنثي حمار

ملكــك يأتيــك وديعــا راكبــا علــي أتــان   قولــوا إلبنــة صــهيون هــو ذا

    " ! وجحش إبن أتان

 –ابتهجــي جــدا يــا ابنــة صــهيون    : " كتــاب النبــي زكريــا مقتــبس مــن 

 هو ذا ملكـك يـاتي اليـك هـو عـادل و منـصور                –اهتفي يابنت أورشليم    
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وديع وراكب علي حمار وعلي جحـش ابـن اتـان ويـتكلم بالـسالم لألمـم           

  " وسلطانه من البحر الي البحر ومن النهر الي اقاصي األرض 

  : تعليق 

) سـلطان  ( ولـه  ) منـصور  ) ( ملـك  ( الكالم في كتـاب زكريـا عـن         -١

ــي ارض واســعة   ــه     ..عل ــا و مختبئــا قبــل دخول أمــا المــسيح فقــد ظــل هارب

  . أورشليم مباشرة كما يحكي انجيل يوحنا 

ومعروف لدي اليهود والنـصاري أن      ) لألمم  (  وهو أيضا يتكلم بالسالم      -٢

  ! تعني الشعوب غير اليهود ) أمم ( كلمة 

  : خطأ واضح 

. . الحــق أقــول لكــم : "  مــن إنجيــل مــرقس قــول المــسيح ٢٨ : ١٠ورد فــي 

لــيس أحــد تــرك بيتــاً ، أو إخــوة ، أو أبــاً ، أو أمــاً ، أو إمــرأة ، أو أوالداً ، أو    

إال ويأخذ مئة ضعف آالن في هذا الزمان        . حقوالً ألجلي وألجل اإلنجيل     

ــات وأوال    ــوة وأخــوات وأمه ــاً ، وأخ ــطهادات   ، بيوت ــع اض ــوالً م ــي . داً وحق وف

  " الدهر اآلتي الحياة األبدية 

ألن االنــسان إذا تــرك إمــرأة ألجــل    . ان هــذا الكــالم فيــه خطــأ واضــح  

ألن  . االنجيل أو المسيح ال يحصل على مائة امرأة فـي هـذه الـدنيا يقينـاً              

.. المسيحيين ال يجوزون التـزوج فـي هـذا الزمـان بأزيـد مـن امـرأة واحـده                    
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ا كـان المــراد بهـن فــي هــذا الكـالم المؤمنــات بالمـسيح بــدون عقــد     وإذ

ــن         ــالم ع ــاهللا ألن الك ــاذ ب ــسد والعي ــش وأف ــر أفح ــون األم ــاح يك النك

فـإن   . كـالم ال معنـى لـه   " حقـوالً مـع اضـطهادات     : " وقولـه  ..  الزوجات  

ــازاة    ــأة والمجـ ــسن المكافـ ــي حـ ــا فـ ــالم هنـ ــشدائد   . الكـ ــل الـ ــا دخـ فمـ

  واالضطهادات هنا ؟ 

 الجـزاء  بمـضاعفة  الجـزم  ان هـو  ايـضاً  الكالم هذا خطأ يؤكد ماوم

 كما واالوالد والزوجات البيوت في .. الدنيا الحياة في ضعف مئة إلى

 كـل  مـن  يـده  أخلـى  انـسان  لكل يتحقق أن يمكن ال . . النص يقول

 لكـان  محققـاً  أمـراً  ذلك كان ولو ، واالنجيل المسيح أجل من هؤالء

 التجربة ولكشفت ، الدعوة هذه اجابة الى شىء أسرع جميعاً الناس

   !! إجلها من ويقتتلون ، إليها الناس يستبق معطيات عن منها الواقعة

   : يهوياقيم ال يكون منه جالساً على كرسي داود

وتلـدين ابنـاً ، وتـسميه يـسوع ، هـذا       وها أنت ستحبلين١:٣١  قال لوقا في

االلـه كرسـي داود    يكـون عظيمـاً ، وابـن العلـي يـدعى ، ويعطيـه الـرب       

 .  أبيه ، ويملك على بيت يعقوب إلى األبد ، وال يكون لملكه نهاية

الكــالم مقــدوح فيــه بــسبب أن المــسيح عليــه الــسالم مــن أوالد  إن هــذا

 االصـحاح األول ، ومـن   المـدون فـي متـى مـن     يهوياقيم ، بمقتـضى النـسب  
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كرسي داود ، اسـتناداً   كان من أوالد يهوياقيم ، ال يصلح أن يجلس على

هكـذا   " : حيـث يقـول كاتـب الـسفر     ] ٣٠ : ٣٦[ لمـا ورد فـي سـفر إرميـا     

علــى  يقــول الــرب ضــد يهويــاقيم ، ملــك يهــوذا ال يكــون منــه جالــساً   

 " . كرسي داود

 !! ال يجوز أن يهلك نبي خارج أورشليم

يجـب أن أسـير فـي طريقـي اليـوم       "  ٣٣ : ١٣للمسيح قولـه فـي     سب لوقان

 " نبي في خارج أورشليم وغداً وبعد غد ، ألنه ال يجوز أن يهلك

أن االنبيـاء والرسـل مـاتوا ، ودفنـوا فـي أورشـليم ،       : العبـارة   يفهم من هذه

كثيراً من االنبياء والرسـل مـاتوا خـارج أورشـليم      وهو خالف الواقع ، ألن

فثبت ببداهة  . . .  الشام والعراق وآثارهم وقبورهم إلى آالن موجودة في

عليـه الـسالم ولـو     العقل أن هذه الرواية من أفحش الكذب على المـسيح 

صــحت ، فهــي مــن أعظــم البــراهين علــى فــساد عقيــدة المــسيحيين ألنــه   

يـذكر   ) ١٣ : ١٨ملـوك أول  ( وفـي   . . . فيهـا بأنـه نبـي ال إلـه     صـرح 

علـي يـد ملكـة      ) خـارج أورشـليم     ( هالك أنبياء كثيـرين فـي الـسامرة         

 هل المسيح يجهل هذه القصة المشهورة ؟؟ . بني اسرائيل 
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 !! شريب خمر

 جـاء ابـن االنـسان يأكـل ويـشرب فيقولـون هـوذا        "  ١١:١٩  قال متى فـي 

 . " إنسان أكول وشريب خمر

القبيح الذي وصف به متى المسيح من أنه شريب خمر أي  لوصفأن هذا ا

نـسمعه مـن غيـر االنجيليـين ، كمـا       كثير شرب الخمر هذا الوصـف لـم  

صـدرت منـه فـي     نسبوا له فـي يوحنـا فـي االصـحاح الثـاني أن أول معجـزة      

 ! قانا أنه قلب الماء خمراً ليزيد سكر السكارى في العرس

البهيمـي اليمكـن أن يكـون قـد صـدر مـن المـسيح عليـه          إن هذا الفعـل 

مـا يـشير الـى تحـريم الخمـر وهـو         ١٥ : ١الـسالم وقـد جـاء فـي لوقـا       

الــرب واقفــاً عــن يمــين مــذبح  فظهــر لــه مــالك: " يــتكلم عــن زكريــا 

التخـف يـا    : البخور فلما رآه زكريـا اضـطرب وخـاف ، فقـال لـه المـالك      

تـك أليـصابات سـتلد لـك ابنـاً          زكريا ، ألن طلبتك قـد سـمعت ، وامرأ         

ألنه يكون عظيماً أمام . . . ، ويكون لك فرح وابتهاج  وتسميه يوحنا

فـي كـالم    فتأمـل أيهـا القـارىء     ". وخمـراً ومـسكراً ال يـشرب    ، الـرب 

الوحي إلى زكريـا ، كيـف يمـدح يوحنـا بكونـه ال يـشرب الخمـور وال                   

لتــي تحــرم إضــافة الــى نــصوص العهــد القــديم الكثيــرة ا .المــسكرات

والمـسيحيون جعلـوا    .  ١١-٨:١٠  كمـا جـاء فـي سـفر الالويـين     . الخمـر  
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، واختتمــوه  افتتــاح معجــزات المــسيح بالــسكر فــي عــرس قانــا الجليــل 

 ! بتقديس الخمر الذي زعموا أنه ينقلب إلى دم المسيح

 ! هيردوس وليس فيبلس

 فَإِنَّ هيرودس كَانَ قَد أَلْقَى الْقَبض علَى يوحنـا  "  ١٤:٣  كتب متى في

نم نجالس هعدأَوو ،ودبِالْقُي لَهكَبلِ وأَج يهأَخ سبيلف ةجوا زيوديره "  

الكالم خطأ ألن اسم زوج هيرديا كان هيـرودس ولـيس فيلـبس     أن هذا

 . الخامس من تاريخه ، كما صرح يوسيفس في الباب

  : هذه اآليات تتبع المؤمنين

وهذه اآليـات تتبـع المـؤمنين     " : قول المسيح  ١٦:١٧  كتب مرقس في

 الـشياطين باسـمي ويتكَلَّمـونَ بِلُغـات جديـدة ويقْبِـضونَ علَـى        يطْردونَ: 

ويـضعونَ أَيـديهم علَـى     ذَّونَ الْبتـةَ، الْحيات، وإِنْ شـرِبوا شـراباً قَـاتالً الَ يتـأَ    

 ." الْمرضى فَيتعافَونَ

مـن  : الحـق أقـول لكـم     " : قـول المـسيح   ] ١٢ : ١٤[ فـي   وكتـب يوحنـا  

 " فاألعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منها يؤمن بي

 " من يؤمن بي " : وقوله " هذه اآليات تتبع المؤمنين " المسيح ان قول

األولى وتخصيص هذه  هو كالم عام ال يختص بالحواريين وال بالطبقة



 

 ٢٤٩

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

عليـه   وبنـاء . األمور بالطبقة األولى ال دليل عليه سـوى اإلدعـاء البحـت    

 هل يستطيع بابا روما أو البابا شنودة أو المسيحيون المؤمنين بالمسيح أن

أم  !مـا فعـل المـسيح ؟   يبرهنوا لنا صحة هـذه النـصوص بـأن يفعلـوا مثـل      

 ؟ نحكم بكذب هذه النصوص

 !!! ألسنة نار منقسمة

ولمـا حــضر يـوم الخمــسين    َ" ] : ٤ _ ١ : ٢[ أعمـال الرســل   جـاء فـي ســفر  

وصار بغتـة مـن الـسماء صـوت كمـا مـن        . الجميع معا بنفس واحدة كان

وظهـرت لهـم   . البيت حيـث كـانوا جالـسين    هبوب ريح عاصفة ومأل كل

وامـتأل  . مـنهم  كأنهـا مـن نـار واسـتقرت علـى كـل واحـد       ألسنة منقسمة 

الجميـــع مـــن الـــروح القـــدس وابتـــدأوا يتكلمـــون بألـــسنة اخـــرى كمـــا 

 " ان ينطقوا اعطاهم الروح

يقول النصارى أنه من عند اهللا ، ويدعون أن هذا كالمه  إن هذا الوصف

أن جعلـوا اهللا فـي صـورة طفـل يولـد فـي        تعالى ، وأنـا نـسأل ألـم يكفهـم    

الناريـة   هذه األلـسنة  ألن! بيت لحم ، فجعلوه بعد ذلك ألسنة من نار ؟

 هــي فــي اعتقــادهم الــروح القــدس الــذي هــو األقنــوم الثالــث ، وحــسب 

عقيــدتهم أن الثالثــة واحــد ،فتكــون األلــسنة الناريــة المنقــسمة هــي   

  !!! القدس األب واألبن والروح
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ألقانيم الثالثة في التالميذ كما حلت في جـسد المـسيح   ا ثم هل حلت

المسيح كسائر التالميـذ سـواء بـسواء     ؟ إذا كان األمر كذلك يكون

  !!! جميعاً من حيث بشريته المحضة ومن حيث حلول اإلله فيهم

كيف يجعلون اهللا جل جالله ألسنة منقسمة من النـار وهـل    وإني أعجب

ــن وروح   ــى أب واب ــسم اهللا إل ــ ينق ــسام    ق ــى اق ــذلك إل ــسم ك دس وينق

بأشــكال  وهــل يتـشكل اهللا جــل جاللـه  ! كثيـرة تحـل فــي التالميـذ ؟   

كثيــرة فمــرة يأخــذ شــكل إنــسان وأخــرى يتخــذ شــكل ألــسنة ناريــة     

أن نـذكر أن للـروح القـدس عنـدهم شـكالً آخـر        وال يفوتنا! منقسمة ؟

  يقولون أن الروح القدس فإنهم) حمامة ( وهذا الشكل اآلخر هو 

 يتـشكل كـذلك فـي صـورة    ) لذي هو في نفس الوقت األب واالبن ا ( 

ولمـا اعتمـد يـسوع وإذ     "  ٢٢ : ٣طبقـاً لمـا ورد فـي إنجيـل لوقـا        حمامـة 

انفتحـت الـسماء ونـزل عليـه الـروح القـدس بهيئـة جـسمية          كان يـصلي 

المـسيحيون قبـل أن يزعمـوا أن رب العـالمين      هـل فكـر   ! " مثـل حمامـة  

 !يتشكل بهذه األشكال ؟

  : ليست شهادة زور

 في رواية محاكمة المسيح أمام مجلس اليهـود   ١٤:٥٧  قال مرقس في

: "      ـهلَيوا عـهِدشو مهـضعب قَـام ثُـم  ينلوراً قَـائقُـولُ  «: زي اهنعـمس :  مدـأَهس
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ادي، وفـي ثَالَثَـة أَيـامٍ أَبنِـي هـيكَالً آخـر       صنعته األَي هذَا الْهيكَلَ الَّذي

ي لَماداألَي هعنصت " 

شهادتهم زور ، وهي ليست كذلك ، بل هي حـق كمـا    لقد سمى مرقس

 " : ونـصه  ) ١٩ : ٢( يوحنـا   سـمعوا منـه فـي الهيكـل كمـا فـي إنجيـل       

وعسي مهابي ثَ: أَجفكَلَ، ويذَا الْهوا همداهالَثَة هيمامٍ أُقفهـل يقـال    ".أَي

؟ يقـول أبـو    انهم كـذبوا وهـم شـهدوا كمـا سـمعوا منـه      : لهؤالء الشهود 

كيــف اســتجزتم أن تــسموها شــاهدي زور وقــد شــهدا  : أخبرنــي : عبيــدة 

إن اليهـود ظنـوا بهـذ القـول     : أنـه قـال ذلـك ؟ فـإن قلـت       نص كتـابكم 

هدا علـى تأويـل ، إنمـا شـهدا     الشاهدين لـم يـش   غير ما عنى المسيح ، فإن

كتـابكم منـصوص ، وأي    علـى لفظـه ومـا نطـق بـه لـسانه ، ومـا هـو فـي         

المعنـي   تأويل لهذا غير ما يظهر من فحوى مجاوبة اليهود ، مـن أن البيـت  

 في كالمه هو بيت المقدس ؟

  : اليوم ستكون معي في الفردوس

 أن أحد المصلبين المعلقين بجانب المسيح قال له  ٢٣:٤٢ ذكر لوقا في

: فَقَـالَ لَـه يـسوع   ! تجِـيءُ فـي ملَكُوتـك    يايـسوع، اذْكُرنِـي عنـدما    " :

أَقُولُ لَك قالْح :موسِ الْيودري الْفي فعكُونُ متس! " 
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  فياليوم ستكون معي: الحق أقول لك  " : المسيح للمصلوب وفي قول

أمر يقتضي التنبيه عليه وهو أن المـسيحي ال يكمـل إيمانـه     " الفردوس

مسيحياً حتى يعتقد أن المسيح مكث بعد الصلب فـي بطـن    أو ال يكون

كمــا فــي االناجيــل االربعــة ، ووعــد   االرض ثالثــة أيــام وثــالث ليــال ،

تكــون معــي فــي  إنــك اليـوم : " المـسيح هنــا ألحــد المــصلوبين بقولــه  

يكذب روايات الصلب والقيام بعد ثالثـة أيـام ، فـإن صـدقنا            " الفردوس  

بقـاء المـسيح فـي القبـر ثالثـة أيـام يلـزم تكـذيب قولـه ووعـده            روايـة 

  . " في الفردوس اليوم تكون معي: " للمصلوب 

اليـوم  : " ومن تأمل في معنى قول المسيح المزعوم للص الـذي صـلب معـه      

فـي عبوديـة المـسيح لمـا        ال يـشك المتأمـل      " تكون معي فـي الفـردوس       

ثبت من أن الفردوس والجحيم هما محـالن أبـديان معـدان لخلـود األتقيـاء         

واألشــرار مــن العبــاد فتــأبى صــفة األلوهيــة التحيــز بأحــدهما ، وتتنــزه     

معي فـي  ( الظرفية من قوله ) في  ( الذات االلهية عن الدخول في معنى       

 ) .الفردوس 

  !أمور خيالية 

واذا حجـاب الهيكـل قـد       : " عنـد مـوت المـصلوب       ) ٥١ : ٢٧( قال متى في    

واالرض تزلزلــت والــصخور تــشققت .انـشق الــى اثنــين مــن فــوق الـى اســفل   
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وخرجـوا  . والقبور تفتحت وقام كثير مـن اجـساد القديـسين الراقـدين             .

  ."من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين 

  : الحكاية كاذبة ويدل على كذبها عدة وجوه ان هذه

إلـى   ان هـذا الحـدث منـاقض لمـا قالـه بـولس فـي رسـالته األولـى          : أوالً

ولكن اآلن قد قام المسيح مـن األمـوات وصـار       : " كورنثوس حيث يقول    

أن المـسيح   " : من أعمال الرسل ) ٢٣ : ٢٦( وقال في  " باكورة الراقدين

فلـو صـح قيـام القديـسين      "  بين األمـوات ويكون أول من يقوم من يتألم

المسيح أول قيامة األموات ، وأي األمرين أخذت به  من قبورهم لم يكن

 . لزمك تكذيب ما سواه

من  يتسائل البعض كيف كان حال هؤالء الموتى ، بعد قيامهم : ثانياً

قبــورهم ، ولمــن ظهــروا ومــع مــن تكلمــوا ، وأيــن بقيــت أكفــانهم ، وهــل  

بين أهالي أورشليم ، وماذا حدث لهم بعد ذلك ، وهـل   راةكانوا حفاة ع

 !؟ بقوا أحياء أم رجعوا إلى قبورهم

  ! البعض انها من الرويات الغامضة المجهولة لذلك يعتبرها

 : أحمد ديدات على هذه الحكاية قائالً يعلق األستاذ

الروايـة تقـول أن هنـاك أجـساد خرجـت مـن القبـور وسـارت فـي           ان هـذه 

أردنـا أن نعـرف مـاذا حـدث بعـد ذلـك        ينـة القـدس ولكـن إذا   شـوارع مد 
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والحقيقـة ان مـن    لتك االجساد وأيـن ذهبـت سـتكون اإلجابـة ال شـيء     

  في العهد الجديد لم يرد ذكر هذا الحدث إال عنـد متـى  ٢٧الكتب الـ 

 . وكأن كتاب باقي الكتب لم يسمعوا بهذه الحادثة

مـن االناجيـل الثالثـة فـي سـكوتهم عـن ذكـر هـذا الخبـر           وإننا نعجـب 

يذكر جزئيات األمور كقصة الجحـش   العظيم ، فهل من شأن الملهم أن

، ويـسكت عـن    ، وإفاضة الطيب ، ومرافقة النساء للمسيح وأمثال ذلـك 

  ذكر هذا الخير العظيم ؟

ــى     فكيــف يتــصور  أن يكتــب اإلنجيليــون كلهــم صــراخ المــسيبح عل

  العجيبة ؟ الصليب وجزعه واليذكروا تلك المعجزات

النصارى ، تسمع هذا التضارب والتناقض في تلك القـصص ،   والعجب من

  ! اهللا ثم تزعم أنها وحي وإلهام من

يـستبعد   أن هذه األمور العظيمـة ، لمـا كانـت ظـاهرة ومـشهورة ،      : ثالثاً

 ال يكتبهـا أحـد مـن مـؤرخي ذلـك الزمـان ، وإن امتنـع المخـالف         جداً أن 

ألجل سوء الديانة والعناد ، فال بـد أن يكتبهـا الموافقـون     عن كتابتها

االصحاح األول من إنجيله أنه يكتـب كـل    ، ال سيما لوقا الذي وعد في

 . شيء بتتبع وتدقيق
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: الصلب قـائلين   أن اليهود ذهبوا إلى بيالطس في اليوم الثاني من : رابعاً

يا سيد قد ذكرنا أن ذلك المضل قال في حياته أنـي أقـوم بعـد ثالثـة               

، فمر الحارسين أن يضبطوا القبر إلى اليـوم الثالـث وقـد صـرح متـى       أيام

كانا غير راضـين بقتلـه فلـو ظهـرت هـذه األمـور مـا         أن بيالطس وامرأ ته

نــشق أن حجــاب الهيكــل م كــان يمكــن لهــم أن يــذهبوا إليــه والحــال  

أول  مـن  والقبور مفتوحة واألموات حية ألن بيالطس لما كان غير راض

األمــر ورأى هــذه األمــور أيــضاً لــصار عــدواً لهــم وكــذبهم ، وكــذا كــان   

 . يكذبونهم ألوف من الناس

عظيمة ، فلو ظهرت آلمن كثير مـن اليهـود    ان هذه األمور آيات : خامساً

نــزل روح القـدس علــى    لمــاوالـروم علـى مــا جـرت بـه العــادة أال تـرى أنـه      

  آالف٣٠٠٠الحواريين وتكلموا بألسنة مختلفة تعجب النـاس وآمـن نحـو    

وهـذه  . رجل كما هو مصرح في االصحاح الثاني مـن سـفر أعمـال الرسـل                

   . القدرة على التكلم بألسنة مختلفة األمور أعظم من حصول
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  : ساكناً في نور اليدني منه

الَّــذي ســيبينه فــي أَوقَاتــه الْمبــارك  : " اهللا ســبحانه  يقــول بــولس عــن 

زِيــزالْع  مــدع لَــه هــدحي وــابِ، الَّــذباألَر برو لُــوكالْم ــكلم ،يــدحالْو 

الَ يـدنى منـه، الَّـذي لَـم يـره أَحـد مـن النـاسِ والَ          الْموت، ساكناً فـي نـورٍ  

ي رقْـد ،اهــرــةُ أَنْ يامالْكَر ي لَــهةُ  الَّــذرالْقُـدــةُ ويداألَب .ــينآم. "  ( 

  ١٦ : ٦تيموثاوس االولى 

بـين   إذن فمـن الـذي كـان يمـشي      يـدنى منـه   الَ : عـن اهللا  يقـول الـنص  

  الناس في شوارع القدس ؟

فـأين   ( قُـدرةُ األَبديـةُ  والْ الَّـذي لَـه الْكَرامـةُ    : ويقـول الـنص عـن اهللا   

بصقوا فـى وجهـه، وعنـدما سـخروا منـه، وعنـدما        كانت كرامته عندما

يعقوب فى المـصارعة التـى     بل أين كان قدسيته عندما غلبه لكموه؟

 تمـت بينهمــا، وقــبض يعقـوب علــى رجليــه ولـم يتركــه حتــى باركـه؟    

 " ؟ ديـة هكذا تمارس البلطجة على اإلله؟ لـه الكرامـة والقـدرة األب   

ويغطـون وجهـه ويلكمونـه ويقولـون لـه تنبـأ        فابتدأ قوم يبصقون عليـه 

وكـانوا يـضربونه علـى     " و " ٦٥: ١٤مـرقس    " وكـان الخـدام يلطمونـه   

بقــصبة ويبــصقون عليــه ثــم يــسجدون لــه جــاثين علــى ركــبهم    راســه

االرجـوان والبـسوه ثيابـه ثـم خرجـوا بـه        وبعدما استهزأوا به نزعوا عنـه 

  ٢٠-١٩: ١٥مرقس  " ليصلبوه
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  : من رسالة بولس إلى أهل كولوسي

ولكـن أول جملـة     " . رسـالة بـولس إلـى أهـل كولوسـي           " عنوان الرسالة   

فكيـف   . ١ : ١كولوسـي  . الرسالة تقول إنها من بـولس وتيموثـاوس    في

   !! عنوان الرسالة غير مطابق للحقيقة!! ؟ يخالف عنوانها حقيقتها

  : هل تسالونيكيرسالة بولس الثانية إلى أ

  : ثالثة رسالة من

ــا     ــى تــسالونيكي يقــول انه ــولس  " عنــوان الرســالة الثانيــة ال " رســالة ب

" . رسالة من بولس وسلوانس وتيموثـاوس  : " أول جملة فيها تقول  ولكن

!! بولس ولكن الرسالة نفـسها مـن ثالثـة اشـخاص      العنوان يقول انها من

الـدليل ؟ كمـا ان سـلوانس     وأيـن وهـل نـزل الـوحي علـى الثالثـة معـاً ؟؟       

 وتيموثــاوس لــم يــدعيا أنهمــا يتلقيــان الــوحي مــن المــسيح كمــا ادعــى

  !! بولس

  ! تأليف قصة

كـان كثيـرون قـد اخـذوا بتـاليف قـصة فـي         اذ "  ١:١  كتب لوقا فـي 

كــانوا منــذ البــدء   االمــور المتيقنــة عنــدنا كمــا ســلمها الينــا الــذين   

 معاينين وخداما للكلمة رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من االول

بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثاوفيلس لتعرف صـحة   
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 كــان فــي أيـام : " ثـم بــدأ قــصته قـائالً    " بـه  الكـالم الــذي علّمـت  

 ". . . هيرودوس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا

ات مـن انجيـل لوقـا تجعـل مـن إنجيلـه رسـالة شخـصية بـين          الفقر إن هذه

فهــي !   !الكنيــسة إلــى إنجيــل مقــدس  صــديقين تحولــت فجــأة باختيــار

ثاوفيلس وليـست رسـالة    رسالة ودية من لوقا إلى صديقة العزيز المسمى

 وال يوجـد مـا يـدعو إلـى التفكيـر فـي كونهـا مـن        . موجهة إلى العـالم  

دمة الخطاب أن كثيرين هم الذين كتبـوا      ويتبين لنا من مق   ! عند اهللا   

فـأين هـي هـذه الكتابـات     . فـي بيـان حـال المـسيح      مثـل مـا كتبـه لوقـا    

وبعـدما   " : بإنجيـل المـسيح بقولـه     ١٤ : ١؟هـذا وقـد أشـار مـرقس فـي       

ويقول قـد   أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت اهللا

فـأين هـذا    . " باإلنجيل وآمنوا كمل الزمان واقترب ملكوت اهللا فتوبوا

صـريح فـي أنـه كـان      " آمنـوا باالنجيـل   " ؟ ان قوله االنجيل المشار إليه

إنجيــل ، وإال فكيــف يكلفهــم بــأن يؤمنــوا بكتــاب ، لــم يكــن   بيــده

وكاتـب   ؟ ثـم كيـف يتركـون التـوراة لكتـاب غيـر موجـود        . موجوداً

 عـن بطـرس ويوحنـا فـي دعوتهمـا      ] ٢٥ : ٨[ سفر أعمال الرسل يقـول فـي   

وكما شـهدا وتكلمـا بكلمـة الـرب رجعـا إلـى        " : للسامريين من اليهود

إذاً اإلنجيـل   "  فـي قـرى كثيـرة للـسامريين     باالنجيـل  أورشـليم وبـشرا  

انجيل المسيح فـأين هـو هـذا االنجيـل      كان كتاباً موجوداً ومعروفاً بأنه

 المشار إليه ؟
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  : مراؤون كاذبون

ولكـن الـروح يقـول صـريحا انـه       " : يقول بولس الي صديقه تيموثـاوس 

االيمان تابعين ارواحا مـضلة وتعـاليم    في االزمنة االخيرة يرتد قوم عن

 مانعين عن الـزواج  ٣ في رياء اقوال كاذبة موسومة ضمائرهم٢شياطين

  . ١ : ٤تيموثاوس االولى  " ..

هنا نجد أن بولس يصف الـذين يمنعـون النـاس مـن الـزواج بـأنهم مـراؤون                   

ولكــن هــذا ينــاقض قــول . جميــل . كــاذبون تــابعون لتعــاليم الــشيطان 

بولس نفسه حين حث الناس على عدم الـزواج وقـال مـن االفـضل لألرمـل        

: " وقـال    . ٨ : ٧أو االعزب أن يبقـى مثلـه فـي رسـالته االولـى لكورنثـوس                

  . ٢٧ : ٧كورنثوس االولى  " عن امرأة فال تطلب امرأةانت منفصل 

ولكـن بـولس   . بولس يقول من يمنـع الـزواج فهـو يتبـع تعـاليم الـشيطان           

  !!! نفسه هو الذي نصح باالبتعاد عن الزواج 

   : سالمات وأشواق

االصحاح الرابع ابتداء من العدد العاشر من رسالة كولوسي كله عبـارة           

صــفحة . عــن إهــداء تحيــات وســالمات مــن فــالن وفــالن وفــالن إلــى عــالن    

!!! فهـل هـذه الـسالمات وحـي مـن اهللا      . كاملة سالمات من فالن الي فالن    
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" سـالمات إلـى األهـل    " أو برنـامج  " سالمات عبر االثير " إنها تشبه برنامج  

  . الذي تقدمه بعض اإلذاعات 

  !!! حمار يردع نبي من االنبياء عن حماقته

  ١٦ : ٢يقول كاتب رسالة بطرس الثانية  

 "      ــكذَل ــة ــداً لحماقَ ح ــع ضرِيٍّ، فَوــش ب توبِــص ــق ــم نطَ ــار األَبكَ مإِنَّ الْح

بِيترجمة كتاب الحياة ! " [ الن[  

  : تي سفر رؤيا يوحنا الالهو

والعجيــب ان رؤيــا يوحنــا أخــذ ســبع   . مــن المعــروف أن الرؤيــا هــي الحلــم   

وعشرين صفحة في العهد الجديد مقسمة الي اصحاحات ضمن الكتـاب     

ومن الناحية الواقعية فإنه ال يمكن أن يمتـد الحلـم الـذي             !!! المقدس  

    !! صاحبه إلى حد يعبر عنه في سبع وعشرين صفحة  يتذكره

  !! حيوانات حول عرش اهللا 

مملوئــة عيونــاً مــن ) حيوانــات ( مــن المعقــول أن نتــصور أربــع دواب   هــل

والحيـوان   واقفين حول عرش الـرحمن تبـارك وتعـالى    الوراء ومن الخلف

وجـه   والحيـوان الثالـث لـه   .والحيـوان الثـاني شـبه عجـل     .األول شبه أسـد  

  !والحيوان الرابع شبـه طائر ؟.مثل وجه اإلنسان 
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  ٥ : ٤يقول كاتب سفر رؤيا يوحنا الالهوتي   

 . . . ورأيت أمام العرش سبعة مصابيح نار متقـدة هـي سـبعة أرواح اهللا    "

الـوارء  مـن وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملـوئة عيـوناً

 . ومـن الخـلف

 . والحيوان األول شبـه أسـد

 . والحيـوان الثاني شبه عجـل

 .  الثالث له وجـه مثـل وجـه اإلنسـانوالحيـوان

 " . والحيـوان الرابع شبـه طائـر

وال يفوتنـــا ان نـــذكر بـــأن الـــنص يـــزعم ان اهللا لـــه ســـبعة أرواح وهـــذا 

   !!! ايمان المسيحيين من أن اهللا ثالوث يناقض

 !!! خروف له سبعة قرون وسبعة أعين

  ٦ : ٥يقول كاتب سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 

ورأيت فـإذا فـي وسـط العـرش والحيوانـات األربعــة وفـي وســط الـشيـوخ           "

قـائم كأنـه مذبوح لـه سبعــة قــرون وسبعــة أعــين هــي سبعــة        خـروف

  " كـل األرض أرواح اهللا المرسلـة إلى
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 !!! تنين لونه أحمر وله سبعة رؤوس وعشرة قرون

وذا تنـين عظـيم   هـ .وظهرت آية اخرى فـي الـسماء   ] : " ٣ : ١٢[ رؤيا يوحنا  

وذنبـه يجـر    .احمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان         

والتنين وقف امـام المـرأة العتيـدة        .ثلث نجوم السماء فطرحها الى االرض     

فولدت ابنا ذكـرا عتيـدا ان يرعـى         . ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت      

ــد   ــصا مــــن حديــ ــم بعــ ــع االمــ ــى  .جميــ ــى اهللا والــ واختطــــف ولــــدها الــ

والمــرأة هربــت الــى البريــة حيــث لهــا موضــع معــد مــن اهللا لكــي   .شــهعر

ميخائيل .يعولها هناك الفا ومئتين وستين يوما وحدثت حرب في السماء         

  "ومالئكته حاربوا التنين وحارب التنين ومالئكته 

يجمــع بــين الزواحــف ) خرافــي ( علمــاً بــأن التنــين هــو حيــوان أســطوري  

المعجـــم .(لـــشعبية القديمـــةوالطيـــر؛ كثـــر ذكـــره فـــي الحكايـــات ا 

   )المحيط

  !!! وحش يخرج من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون

  ١ : ١٣رؤيا يوحنا الالهوتي  

فرأيت وحشا طالعا من البحر لـه سـبعة رؤوس   .ثم وقفت على رمل البحر "

. قــرون وعلــى قرونــه عــشرة تيجــان وعلــى رؤوســه اســم تجــديف   وعــشرة

وقوائمـه كقـوائم دب وفمـه كفـم      والوحش الذي رأيته كان شـبه نمـر  
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واحـدا مـن    ورأيـت . اسـد واعطـاه التنـين قدرتـه وعرشـه وسـلطانا عظيمـا       

رؤوســه كانــه مــذبوح للمــوت وجرحــه المميــت قــد شــفي وتعجبــت كــل   

ــوحش ــوحش      ٤االرض وراء ال ــسلطان لل ــذي اعطــى ال ــين ال وســجدوا للتن

  ".يستطيع ان يحاربه من.وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش

 هل ناموس الرب له قيمة ؟

  "نـــــــــــــــاموس الـــــــــــــــرب كامـــــــــــــــل  " ٧: ١٩يقـــــــــــــــول مزمـــــــــــــــور 

ال تظنــوا انــي جئــت النقــض النــاموس او  : " ويقــول عيــسى عليــه الــسالم 

فـاني الحـق اقـول لكـم الـى ان      . مـا جئـت النقـض بـل الكمـل      .االنبيـاء  

تزول السماء واالرض ال يـزول حـرف واحـد او نقطـة واحـدة مـن النـاموس                   

فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم النـاس         .ل  حتى يكون الك  

وامــا مــن عمــل وعلّــم فهــذا  .هكــذا يــدعى اصــغر فــي ملكــوت الــسموات  

ــسموات    ــوت الــــــ ــي ملكــــــ ــا فــــــ ــى " يــــــــدعى عظيمــــــ   ١٩ -١٧ : ٥متــــــ

أما بولس فله رأى مخالف لـرأى الـرب صـاحب النـاموس ، ومخـالف ألقـوال                  

ذلك االول بال عيب    فانه لو كان    : " وأفعال عيسى عليه السالم ، فيقول     

ــب موضــع لثــان   ــه يــصير ابطــال الوصــية   "  ، ٧: ٨عبــرانيين . " لمــا طل فان

ــا    ــرانيين " الـــــسابقة مـــــن اجـــــل ضـــــعفها وعـــــدم نفعهـــ   ١٩ -١٨ : ٧عبـــ

إنـه هـو    . فمن الصادق ، ومـن الكـاذب ؟ ألـيس بـولس هـو الكـذّاب؟ بلـى                 

بـــولس ســـيحاكم   ! الكـــذّاب الـــذى ادعـــى أنـــه ســـيدين المالئكـــة      
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فــان كــان . ألــستم تعلمــون ان القديــسين ســيدينون العــالم " !المالئكــة

ألــستم . العــالم يــدان بكــم افــانتم غيــر مــستاهلين للمحــاكم الــصغرى  

كورنثــوس . " تعلمــون اننــا ســندين مالئكــة فبــاألولى امــور هــذه الحيــاة

مـن حفـظ     ) : " ١٠ : ٢(  واسمع ماذا يقول يعقوب في رسـالته         ٣-٢: ٦األولى  

ترجمة " [  في واحدة فقد صار مجرماً في الكل         كل الناموس وإنما عثر   

  ]الفاندايك 

  : كل الكتاب موحى به 

   ] : ١٦ : ٣[ يقول بولس في رسالته الثانية إلى صديقه تيموثاوس 

كل الكتاب هـو مـوحى بـه مـن اهللا ونـافع للتعلـيم والتـوبيخ للتقـويم                    "

ان الكتــاب : " وفــي ترجمــة كتــاب الحيــاة    "والتأديــب الــذي فــي البــر  

  . . "  بكل ما فيه قد أوحى به اهللا 

  فهل ما سنذكره لك عزيزي القارىء ينطبق على النص المذكور آنفاً 

   : يريد ان يشتيبولس 

حالَما أُرسلُ إِلَيـك أَرتمـاس    " : [ ١٢ : ٣تي  ] فهو القائل لصديقه تيطس

أَنْ تأْتينِي إِلَى مدينة نِيكُوبوليس، ألَني قَـررت أَنْ   دأَو تيخيكُس، اجتهِ

 " !! .هناك أشـتي
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  :الجاكتةبولس يطلب من صديقه أن يحضر له 

 بادر أَنْ ] : " ٩ : ٤[ فهو القائل في رسالته الثانية إلي صديقه تيموثاوس  

الْحاضـرةَ، تركَنِـي وذَهـب      أَحـب الْحيـاةَ  تأْتي إِلَـي سـرِيعاً، ألَنَّ ديمـاس، إِذْ   

كرِيــسكيس، فَقَــد ذَهــب إِلَــى مقَاطَعــة   أَمــا. إِلَــى مدينــة تــسالُونِيكي

دلْماطيةَ ولَم يبق معي إال لُوقَا وحـده ُخـذ ِمـرقُس     غَالَطيةَ، وتيطُس إِلَى

هرضأَحو كعم   ـةمدـي الْخنِـي ففَعني وفَه ، .   فَقَـد ،ـيكُسيخـا تأَم   هـلْتسأَر

   سأَفَـس ـةيندجِـيءُ،   .إِلَـى ما تمـدنعو       ـهكْتري تـي الَّـذائرِد ـكعم رـضأَح

 ،اسوــر ــاربس فـــي تـ وكَـــذلك كُتبِـــي، وبِخاصـــة الرقُـــوق   عنـــد كَـ

  كتاب الحياة   ترجمة .!! "طَةَالْمخطُو

  : بولس يعترف انه ليس عنده وحي

الْعـذَارى   وأَمـا  ] : " ٢٥ : ٧[ فهو القائل فـي رسـالته األولـى إلـى كورنثـوس      

يهِنف بالر نم ري أَمدنع سأْيـاً   فَلَيـي رطنِي أُعنلَكو     بالـر ـهمحر ـنكَم

 _ ٣٨ : ٧[ وقال أيضاَ في رسالته األولـى إلـى كورنثـوس    ." يناًيكُونَ أَم أَنْ

٤٠ ] "        نـسـلُ أَحفْعي جوـزالَ ي ـنمـلُ وفْعناً يـسفَح جوز ـنأَةُ  ٣٩ إِذاً مـرالْم

إِنْ مـات رجلُهـا فَهِـي حـرةٌ      ولَكـن . مرتبِطَـةٌ بِالنـاموسِ مـا دام رجلُهـا حيـاً     

ولَكنها أَكْثَر غبطَةً إِنْ لَبِثَـت  ٤٠. الرب فَقَطْ لكَي تتزوج بِمن ترِيد في

 ".روح اهللاِ أَنا أَيضاً عندي وأَظُن أَني. بِحسبِ رأْيِي هكَذَا
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بولس يرسـل سـالمات شخـصية و يـدعو أهـل رومـا إلـى اشـاعة القبـل بـين              

  : والنساء الرجال

  ١٦-١٢:١٦ رومية القائل في رسالته ألهل روما فهو

سلموا علـى برسـيس   .التاعبتين في الرب سلموا على تريفينا وتريفوسا ١٢

  .المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب

  .امه امي سلموا على روفس المختار في الرب وعلى ١٣

بتروبـاس وهـرميس وعلـى     سـلموا علـى اسـينكريتس فليغـون هرمـاس      ١٤

  .االخوة الذين معهم

واخته وأولمباس وعلى جميع  سلموا على فيلولوغس وجوليا ونيريوس ١٥

  .القديسين الذين معهم

كنـائس المـسيح تـسلم    .بقبلـة مقدسـة   سـلموا بعـضكم علـى بعـض     ١٦

   " عليكم
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 يعتبــر النــساء - مؤســس المــسيحية الحاليــة -) شــاول(لقــد كــان بــولس 
 ١٤أقل منزلة من الرجال ، فهو القائل في الرسالة األولى إلى كورنثـوس             

لتـصمت نـساؤكم فـي الكنـائس        : ((  كما في ترجمـة الفانـديك        ٣٤: 
. النه ليس مأذونا لهن ان يتكلمن بل يخضعن كما يقول النـاموس ايـضا             

  فـي البيــت النــه    ولكـن ان كــن يـردن ان يــتعلمن شــيئا فليـسألن رجــالهن
  ))  .قبيح بالنساء ان تتكلم في كنيسة

ولتــصمت النــساء فــي : (( وفــي الترجمــة الكاثوليكيــة هكــذا الــنص 
الجماعــات ، شــأنها فــي جميــع كنــائس القديــسين ، فإنــه ال يــؤذن لهــن     

غـبن فـي   وعليهن أن يخضعن كما تقـول الـشريعة أيـضاً فـإن ر    . بالتكلم  
تعلم شىء ، فليسألن أزواجهن في البيـت ، ألنـه مـن غيـر الالئـق للمـرأة أن                  

     . ))تتكلم في الجماعة 

كمـا يقـول النـاموس    (( أو )) كما تقول الـشريعة  : (( والمقصود بعبارة   
 مـن ان الـرب جعـل الرجـل متـسلطاً علـى              ١٦ : ٣هو ما جاء فـي تكـوين        )) 

تكثيــراً أكثــر أتعــاب حبلــك ، بــالوجع : وقــال للمــرأة : (( المـرأة فقــال  
 أي  ))تلدين أوالداً ، والي رجلك يكـون اشـتياقك وهـو يـسود عليـك             

  . يتسلط عليك 

تفيـد عموميـة الطلـب      " شـأنها فـي جميـع كنـائس القديـسين           : " وعبارة  
خالفــاً لمــا ذهــب اليــه الــبعض مــن أن هــذه األوامــر هــي للمــؤمنين فــي           

  ..كورنثوس فقط 

لــست آذن  : (( ١٤ _ ١٢ : ٢تيموثـاوس  ١ضاً قـائالً فــي  وقـد كتـب بــولس أيـ   
، ألن آدم للمرأة ان تعلّم وال تتـسلط علـى الرجـل بـل تكـون فـي سـكوت         
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جبــلَ أوالً ثــم حــواء ، وآدم لــم يغــو ، لكــن المــرأة أُغويــت فحــصلت فــي    
  ]ترجمة الفانديك [  )) التعدي 

سكوت المرأة وخضوعها وعدم قيامها  في هذا النص يؤكد بولس على
   : بالتعليم لعدة أساب

  . للرجل وليس للمرأة السيادة ألن آدم جبل أوال ثم حواء أي ١

فـالمرأة   ) ١٤:٢ تيموثـاوس ١( أغويـت أوال مـن قبـل الـشيطان      المرأة ألن ٢
اسـتمالة الرجـال    تستطيع بمشاعرها أن تعلم تعاليم خاطئة إذ تـستطيع 

وكمــا  ) ٢٠:٢رؤيــا يوحنــا ( أيــضاً وهــذا مــا حــدث فــي كنيــسة ثيــاتيرا   
  . مع ألن هوايت نبية السبتيين حدث

مـدارس األحـد    مجال المرأة هو في تعليم أوالدها في البيـت أو فـي   ألن  ٣
  .  ١٥:٢ تيموثاوس ١) التعليم المسيحي لألطفال( 

 المعنى في تفسيره لما جاء في المفسر المسيحي متى هنري هذا ويأكد
  :  فيقول ٣٤ : ١٤ كورنثوس ١

  : الرسول النساء باآلتي هنا يلزم

ــسألن عــن أي      أن ١ ــة ، إذ ال يجــب أن ي يــصمتن فــي االجتماعــات العام
ويعد هـذا حقيقتـه   . أزواجهن في البيت  معلومة في الكنيسة بل يسألن

في اجتماعات الكنيسة  إشارة إلى أن النساء كن يصلين ويتنبأن أحياناً
غيـر   ولكنه هنا يمنعهن عن أي عمل عام ، حيـث أنـه   ) . ٥ : ١١ كو ١( 

ــسة     ــي الكني ــتكلمن ف ــن أن ي ــسموح له ــدد (م ــب    )٣٤ع ــا ال يج  ، كم
ــن   ــأن يعلم ــن ب ــسماح له ــي      ال ــسألن أســئلة ف ــى ي ــة ، وال حت ــي الجماع ف

  . الكنيسة ، بل يتعلمن في صمت

أن  وكمـا  . (( سألن رجـالهن فـي البيـت   فليـ  )) واجهتهن الـصعوبات  أما إذا
واجب المـراة ان تـتعلم فـي خـضوع ، فمـن واجـب الرجـل أيـضاً أن يمـارس                      
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يكون قادراً على تعليمها ، فإن كان قبيحاً بها أن تتكلم  سلطانه ، بأن
تصمت ، فقبيح بالرجـل أن يـصمت حينمـا     في الكنيسة ، حيث يجب أن

  .  في البيتيكون من واجبه أن يتكلم ، عندما تسأله

الرسول بأنه قبيح بالمرأة أن تـتكلم فـي الكنيـسة فالقباحـة      يختم ٢
مريح للذهن على شيىء تم فعلـه بـدون لياقـة      أو العار هنا انعكاس غير

مكانهــا ، إذ أنهــا خلقــت  وأي شــىء ال يليــق أكثــر مــن أن تتــرك المــرأة 
  مهكال انتهى. لتخضع للرجل ، وعليها االحتفاظ بمكانها وترضى به 

 : كـ كامبل. الدكتور يقول

ــت بواســطة      "  ــا كتب ــاب المقــدس ســتة وســتون ســفراً جميعه فــي الكت
واهللا لم يختـر امـرأة واحـدة لكتابـة جـزء واحـد مـن فـصول هـذا              . رجال

كذلك لم يسمح المـرأة مـن سـبط الوي أن تتقلـد كهنوتيـة               . الكتاب
أيـضاً لـم   . للخدمة في خيمة االجتماع أو في الهيكل في العهـد القـديم     

ن اإلثنـي عـشر رسـوالً الـذين كـانوا جميعــاً      يختـر الـرب امـرأة واحـدة بـي     
وباإلضافة إلى هؤالء اإلثني عشر أرسل الـرب سـبعين آخـرين ولـم           . رجاالً

 انتخـب سـبعة رجـال      ٦وفـي أعمـال     . نسمع عـن أي مـنهم كـان مـن النـساء           
مشهوداً لهم ومملوئين من الروح القدس والحكمة ألجل خدمة الموائـد           

 ذكـر  ١٥ كورنثـوس   ١وفـي   .  واحـدة  وحاجات األرامل وليس بيـنهم امـرأة      
شهود كثيرون لتثبيت قيامة الرب وسـميت أسـماء رجـال كثيـرين لـيس               

وهـذا لـه معنـاه الخـصوصي، ألن مـريم وهـي             . من بينهم اسم امرأة واحـدة     
أول من رأي الرب المقام والتي أرسلت منه بأول بشارة عن القيامة، ولكـن            

الً قوياً علـى أن الكتـاب       حذف اسمها ضمن قائمة الشهود، أليس هذا دلي       
 ال يعطي المرأة مكاناً في الشهادة العلنية؟

وفي الكنيسة األولى ذكـر عـن إقامـة أسـاقفة وشمامـسة وشـيوخ علـى                 
التفــصيل الــوارد فــي رســالتي تيموثــاوس األولــى ورســالة تــيطس وجميــع   

كما أننا ال نقـرأ عـن امـرأة    . هؤالء كانوا رجاالً ليس بينهم امرأة واحدة      
. أو راعيــة أو معلمــة بــالمعنى العــام المعــروف فــي العهــد الجديــد  مبــشرة 
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. كذلك وال امرأة واحدة ورد اسـمها بـين مـن صـنعوا المعجـزات العلنيـة                
 نقرأ عن شاهدين نبيين من الرجال، وليست نبيتين، وال نبـي            ١١وفي رؤيا   

  . اهـ  " .ونبية، بل إثنين من الرجال

  !! وهي دون الرجل مجد اهللا المرأة ليست

  ٩ _ ٣ : ١١إلى كورنثوس   قال بولس في رسالته االولى

 ))            ـِسيحالْم ـوـلٍ هجكُلِّ ر أْسوا أَنَّ رلَمعأَنْ ت أُرِيد نلَكو .     أَةـرالْم أْسـا رأَمو
كُـلُّ رجـلٍ يـصلِّي أَو يتنبـأُ ولَـه علَـى             ٤. ورأْس الْمِسيحِ هـو اهللاُ    . فَهو الرجلُ 

   هأْسر ينشءٌ ييش هأْسا كُ ٥. رأَمو       طّـىغم ـرا غَيـهأْسرـأُ وبنتت لِّي أَوصت أَةرلُّ ام
     نِـهيبِع ـداحءٌ ويلُوقَةَ شحالْما وها ألَنهأْسر ينشالَ   ٦. فَت ـتأَةُ إِنْ كَانـرالْم إِذ

ــعرها  ــيقَص شـ ــى فَلْـ ــالْمرأَة أَنْ تقَـــ . تتغطَّـ ــاً بِـ ــانَ قَبِيحـ ــق وإِنْ كَـ ص أَو تحلَـ
. فَإِنَّ الرجلَ الَ ينبغي أَنْ يغطِّي رأْسه لكَونِه صـورةَ اهللاِ ومجـده            ٧. فَلْتتغطَّ

ألَنَّ الرجـلَ لَـيس مـن الْمـرأَة بـلِ الْمـرأَةُ مـن        ٨. وأَما الْمرأَةُ فَهِي مجـد الرجـلِ    
.  الرجلَ لَم يخلَق من أَجلِ الْمرأَة بلِ الْمـرأَةُ مـن أَجـلِ الرجـلِ               وألَن٩َّ. الرجلِ

 ]ترجمة الفانديك [    ))

  !! المطلقة ال تتزوج المرأة

 ٣٢-٢٧: ٥جاء في إنجيل متى  

ان : وأما أنـا فـأقول لكـم    . فليعطها كتاب طالق وقيل من طلق إمرأته   (( 
 ومن تـزوج مطلقـه فإنـه يزنـى        . من طلق امرأته إال لعلة الزنا يجعلها تزنى         

(( 

االســتغناء عــن الطــالق ، بــدليل أن الغــرب   لقــد أثبــت الواقــع اســتحالة 
هل من مـصلحة المـرأة    المسيحي نفسه قد سن قوانين تبيح الطالق ، ثم

فـى   فأين إنـسانية المطلقـة؟ أيـن حقهـا الطبيعـى     !! المطلقة أال تتزوج ؟
   الحياة ؟ لماذا تعيش منبوذة جائعة متشوقة للزواج وال تستطيعه؟
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 : في الكتاب المقدس أحكام الحائض

  ١٩:١٥يقول كاتب سفر الالويين  

 تكُـونُ فـي طَمثهـا، وكُـلُّ مـن يلْمـسها             وإِذَا حاضت الْمرأَةُ فَسبعةَ أَيـامٍ     (( 
كُلُّ ما تنام علَيه في أَثْناءِ حيضها أَو تجلـس          ٢٠. يكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ   

وكُلُّ من يلْمس فراشها يغِسلُ ثيابه ويستحم بِمـاءٍ         ٢١علَيه يكُونُ نجِساً،    
ياءِ     وـسجِساً إِلَـى الْمـِسلُ              ٢٢. كُونُ نغي ،ـهلَيع ـسلجاعـاً تتم ـسم ـنكُـلُّ مو

وكُلُّ مـن يلَمـس شـيئاً       ٢٣. ثيابه ويستحم بِماءٍ، ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساءِ      
 ي تاعِ الَّذتلَى الْمع اشِ أَورلَى الْفوداً عجوجِـساً  كَانَ مكُونُ ني هلَيع سلج

وإِنْ عاشـرها رجـلٌ وأَصـابه شـيءٌ مـن طَمثهـا، يكُـونُ نجِـساً                 ٢٤. إِلَى الْمساءِ 
 .وكُلُّ فراشٍ ينام علَيه يصبِح نجِساً. سبعةَ أَيامٍ

رِ أَوان طَمثهـا، أَوِ اسـتمر الْحـيض    غَيـ  إِذَا نزف دم امرأَة فَترةً طَوِيلَـةً فـي  25
 .كُـلَّ أَيـامِ نزفهـا نجِـسةً كَمـا فـي أَثْنـاءِ طَمثهـا         بعـد موعـده، تكُـونُ   

يكُـونُ نجِـساً كَفـراشِ طَمثهـا،      كُـلُّ مـا تنـام علَيـه فـي أَثْنـاءِ نزفهـا       26
وأَي ٢٧يكُــونُ نجِــساً كَنجاســة طَمثهــا  مــا تجلــس علَيــه مــن متــاعٍوكُــلُّ

نهــسلْمصٍ يــخكُــونُ   شيــاءٍ، وبِم محتــسيو ــهابيــِسلُ ثغجِــساً، فَيكُــونُ ني
  )) ترجمة كتاب الحياة ] (( إِلَى الْمساءِ نجِساً

تـذهب الـى    ص مـن نجاسـتها ، عليهـا ان   واالغرب من هـذا انهـا حتـى تـتخل    
 !! الكاهن بفرخي حمام 

ــول كاتــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــفر         ) :٢٩ : ١٥ ( الالويــــــــــــــــــين يقــــــــــــــــ
وفي الْيومِ الثَّامنِ تأْخـذُ لنفْـِسها يمـامتينِ أَو فَرخـي حمـامٍ وتـأْتي بِهِمـا                  (( 

ــاعِ     متاالج ــة ميــابِ خ ــى ب ــاهنِ إِلَ ــى الْكَ ــد   فَي٣٠. إِلَ احالْو نــاه ــلُ الْكَ مع
ذَبِيحةَ خطية والْآخر محرقَةً ويكَفِّر عنها الْكَاهن أَمام الرب مـن سـيلِ             

  ]ترجمـــــــــــــــــــــــــــة الفانــــــــــــــــــــــــــــدايك  )) [  .نجاســـــــــــــــــــــــــــتها 
تــصور عزيــزي القــارىء هــذا المــشهد مــع مــا فيــه مــن احــراج للمــرأة وهــي   

ي حمـام ، فكـل مـن يراهـا سـيعلم انهـا       ذاهبة الى الكاهن وبيدها فرخـ  
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في ايـام طمثهـا ، فتخيلـوا كـم سـيكون موقفهـا محـرج والنـاس ترمقهـا               
بنظراتهـــا المـــسمومة ومـــا اظـــن ان اي امـــرأة عنـــدها ذرة مـــن الحيـــاء اال  
ــم اال اذا اراد      ــي هــذا الموقــف الحــرج ، الله ــا االرض ف ــى ان تبتلعه وتتمن

  .الكتاب المقدس قتل حيائها 

وهــذا تكــوين (والمــدهش ان هــذا الحــيض الــذى يأتيهــا مــن عنــد اهللا ،  
  !!!!تكون خاطئة بسببه وعليها أن تتطهر من ذنبها ) وخلق األنثى

الَ تظُنـوا   (( : قـائالً  ] ١٧ : ٥[ فـي إنجيـل متـى     علماً بأن المسيح قد صرح
ي جِئْتاءَ أَنبِيةَ أَوِ األَنرِيعالش يا جِ. ألُلْغلْمب ،يألُلْغ لَ ئْتألُكَم((  

يأتيها الطمث لمدة سبعة أيام تكون فيها نجـسة   فلك أن تتخيل المرأة
أى نــصف : نجاســتها أســبوع آخــر ومنبــوذة مــن اآلخــرين ثــم تــستمر فتــرة

 ! منبـوذة  الشهر وهذا يعنـى نـصف الـسنة ونـصف عمرهـا تكـون نجـسة       

 : أحكام النفاس في الكتاب المقدس

  ١٢:١ ويقول كاتب سفر الالويين

إِذَا حملَت امرأَةٌ وولَدت ذَكَراً، تظَلُّ األُم في حالَة نجاسة سبعةَ أَيـامٍ،             (( 
وعلَـى الْمـرأَة أَنْ تبقَـى ثَالَثَـةً وثَالَثـين           . . . . كَما فـي أَيـامِ فَتـرة الْحـيضِ        

 أَنْ تطْهر من نزِيفها، فَالَ تمس أَي شـيءٍ مقَـدسٍ، والَ تحـضر               يوماً أُخرى إِلَى  
وإِنْ ولَـدت أُنثَـى فَإِنهـا تظَـلُّ فـي           ٥. إِلَى الْمقْدسِ، إِلَى أَنْ تتم أَيام تطْهِيرِهـا       

حـيضِ، وتبقَـى سـتةً وسـتين        حالَة نجاسة مدةَ أُسبوعينِ كَما في فَتـرة الْ        
 ]ترجمة كتاب الحياة . )) [ يوماً حتى تتطَهر من نزِيفها

  : المرأة جماعأحكام 

  ١٨:١٥يقول كاتب سفر الالويين  

وإِذَا عاشـر رجــلٌ زوجتـه يــستحمان كالهمــا بِمـاءٍ ويكُونــان نجِــسينِ    ١٨((
 . ))إِلَى الْمساءِ
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  : وراء آالم الوالدة الحكمة من

 : قول الرب لحواء حين أغوت آدم ١٦ : ٣جاء في سفر التكوين 

 )) أَةــرلْمقَــالَ ل ثُــم :يــراً أَوكْثت بِــاآلالَمِ أُكَثِّــر جِبِــيننفَت ــكاضخم ــاعج
 كلَيلَّطُ عستي وهو اقُكيتكُونُ اشي جِكوإِلَى زالَداً، وأَو(( 

  !! صمت المرأة

  ٣٤ : ١٤إلى كورنثوس  قال بولس في رسالته األولى

نْ يـتكَلَّمن، بـلْ     لتصمت النساءُ فـي الْكَنـائسِ، فَلَـيس مـسموحاً لَهـن أَ            (( 
. علَـــيهِن أَنْ يكُـــن خاضـــعات، علَـــى حـــد مـــا توصـــي بِـــه الـــشرِيعةُ أَيـــضاً

٣٥                ـهألَن ،ـتيـي الْبف ـنهاجوأَز أَلْنـسا، فَلْيءٍ ميلُّمِ شعي تف نبغإِذَا ر ،نلَكو
كَلَّمتأَنْ ت أَةرلَى الْمع ارعةاعمي الْجف (( . 

كما مر في بداية المقـال ، وهـو الـذى يفهـم ،      فالرجل هو وحده المعلِّم
زوجتـه فتفعـل فقـط مـا يمليهـا       وهو الذى عليه أن يتكلم ، أمـا الخادمـة  

ونحـن نـسأل هـل     . . . عليها زوجها ، وتعلـم فقـط مـا علمـه وفهمـه زوجهـا      
  التزمت الكنيسة بهذه التعاليم ؟

تغني وبـصوت مرتـف فـي الكنـائس ، فلمـاذا       إننا نجد المرأة تتكلم بل
تـتكلم وتغنـي فـي     تخـالف الكنيـسة تعـاليم بـولس وتـسمح للمـرأة أن      

 الكنيسة ؟

  : تلزم بيتها وتخضع لزوجها عليها ان

مـتعقالت عفيفـات مالزمـات      : (( يتحدث بولس عن واجبـات النـساء قـائالً          
. )) بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن لكي اليجدف علـى كلمـة اهللا    

   ]٥ : ٢تيطس [ 
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  : ضعف نجاسة الذكر في الكتاب المقدس نجاسة األنثى

 ٥-١:١٢يقول كاتب سفر الالويين 

ثــم . . . ن نجــسة ســبعة أيــام  إذا حبلــت امــرأة وولــدت ذكــراً ، تكــو  (( 
وان ولـدت أنثـى ، تكـون نجـسة     . تقيم ثالثة وثالثين فـي دم تطهيرهـا       

 ))ثم تقيم ستة وستين يوماً في دم تطهيرهاً . . . أسبوعين 

  : للذكور فقط في الكتاب المقدس الميراث

   ١٧-١٥ : ٢١يقول كاتب سفر التثنية 

 ))     نِ امجاً موزتلٌ مجى،          إِنْ كَانَ رـراألُخ ـنم فُـرنيا وماهـدإِح رثؤنِ، ييأَتر
          ،ـةوهكْرـابِ الْمجإِن ـنم الْبِكْـر ـنكَـانَ االباءً، ونأَب ا لَهماهلْتك تلَدفَو

ــن الزوجــ     ١٦ اب مــد ــه أَنْ يقَ ــلُّ لَ حالَ ي ،ــه ائنــى أَب ــه علَ ــوزع ميراثَ ي ــين فَح ة
           ـةوهكْرالْم ةجونِ الزاب لَى بِكْرِهع اثيري الْمف هبِكْر لَهعجيل ةيراألَث .

بلْ علَيه أَنْ يعترِف بِبكُورِية ابنِ الْمكْروهـة، ويعطيـه نـصيب اثْنـينِ        ١٧
   ظْهلُ مأَو وه هألَن ،كُهلما يكُلِّ م نم ـةكُورِيالْب قح لَهو ،هتررِ قُد(( .  ] 

 ]ترجمة كتاب الحياة 

  :  الذكور في الكتاب المقدسانترث إال عند فقد األنثى ال

 ١١-١ : ٢٧جاء في سفر العدد 

 ))    ادلُفْحص اتنب لَتأَقْبـا       ٢. . . وأَمنِ، والْكَـاه ارازعأَلى ووسم امأَم قَفْنوو م
      قُلْناعِ ومتاالج ةميلِ خخدم دنبِ، ععالشو ةـي        «٣: الْقَادـا فونأَب ـاتم لَقَـد

                     ـدوا ضدـرمتو حقُـور ـعـوا معمتاج ينمِ الَّـذالْقَـو ـنم كُـني لَـماءِ، ورحالص
       عرِ أَنْ يغَي نم اتم هيئَتطلْ بِخب ،بالر نِينب بـا     ٤. قأَبِين مقُطُ اسساذَا يمفَل

فَرفَـع  ٥. »من بينِ عشيرته ألَنه لَم يخلف ابناً؟ أَعطنا ملْكاً بـين أَعمامنـا            
    بالـر امأَم نهتيى قَضوسـى     ٦. موسمل ب٧: فَقَـالَ الـر»      قَـد ادـلُفْحص ـاتنإِنَّ ب 

        هِنـاممأَع نيب نلْكاً لَهيباً مصن هِنطقٍّ، فَأَعبِح طَقْنن .      يبـصن هِنقُـلْ إِلَـيان



 

 ٢٧٥

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

نــاً،    ٨. أَبِــيهِناب ــفلخــرِ أَنْ ي غَي ــنم ــوتمــلٍ يجر يلَ أَنَّ أَيائــر نِــي إِسصِ بأَوو
   هتنإِلَى اب لْكَهقُلُونَ منإِن٩ْ. تو         ـهتوإلِخ لْكَـهطُونَ معةٌ تناب لَه كُنت لَم  .

١٠          ـهاممألَع لْكَـهطُوا مةٌ، فَـأَعـوإِخ لَـه كُـني إِنْ لَم١١. و    لَـه كُـني إِنْ لَـمو
       رِثَهفَي ،هتيرشع نم هائبِ أَقْرِبألَقْر لْكَهطُوا مفَأَع ،اممأَع .  هـذه كُنلْتو 

ترجمـة كتـاب     [  ))فَرِيضةَ قَضاءٍ لبنِي إِسرائيلَ كَمـا أَمـر الـرب موسـى             
 ]الحياة 

   ! الكتاب المقدس يعطي للرجل الحق في أن يبيع ابنته

  ٧ : ٢١في سفر الخروج  قال الرب

 ))             ـدباْلع طْلَـقا يةً كَمرح طْلَقا الَ تهفَإِن ،ةلٌ ابنته كَأَمجر اعإِذَا ب(( .  ]
 ]ترجمة كتاب الحياة 

   المقدس يفرض على المرأة أن تتزوج أخو زوجها إذا مات زوجها الكتاب

  ١٠-٥: ٢٥تثنية 

ذَا سكَن إِخـوةٌ معـاً ومـات واحـد مـنهم ولـيس لـه ابـن فَـال تـصرِ امـرأَةُ                      إِ((  
    بِينلٍ أَججرارِجٍ لإِلى خ تيالم .        فْـسِهنا لـذُهختيا وهليلُ عخدا يجِهوو زأَخ

ر الـذي تلـده يقُـوم بِاسـمِ         والبِكْـ ٦. زوجةً ويقُوم لهـا بِواجِـبِ أَخـي الـزوجِ         
وإِنْ لــم يــرض الرجــلُ أَنْ «٧. أَخيــه الميــت لــئَال يمحــى اســمه مــن إِســرائيل  

قَد أَبـى   : يأْخذَ امرأَةَ أَخيه تصعد امرأَةُ أَخيه إِلى البابِ إِلى الشيوخِ وتقُولُ          
   قجِي أَنْ يوو زيلأَخائري إِسماً فاس يهألَخ اجِـبِ    . يمـي بِول قُـومأْ أَنْ يشي لم

ال : فَـإِنْ أَصـر وقَـال     . فَيدعوه شيوخ مدينته ويتكَلمـونَ معـه      ٨. أَخي الزوجِ 
 الـشيوخِ وتخلـع نعلـه    تتقَدم امرأَةُ أَخيه إِليه أَمام أَعـينِ      ٩أَرضى أَنْ أَتخذَها    

هكَـذَا يفْعـلُ بِالرجـلِ الـذي ال يبنِـي           : من رِجله وتبصق في وجهِه وتقُـولُ      
يهأَخ تييل ١٠. بائري إِسف همى اسعدلِ  فَيعلُوعِ النخم تيب ((.  
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د لها من كَفّارة لتتوب النفساء فى الكتاب المقدس مخطئة والب المرأة
  !!!! عما لم تقترفه

  ٨-١: ١٢سفرالالويين 

إِذَا حبِلَـت امـرأَةٌ وولَـدت ذَكَـراً     : قُلْ لبنِي إِسرائيل٢َ: وقَالَ الرب لموسى    (( 
 .كَمــا فــي أَيــامِ طَمــث علَّتهــا تكُــونُ نجِــسةً . تكُــونُ نجِــسةً ســبعةَ أَيــامٍ

٣     هلَتغُر ملَح نتخنِ يمِ الثَّاموي الْيفـي       ٤. وماً فوي ينثَالَثثَالَثَةً و يمقت ثُم
ــدسِ الَ تجِــئْ حتــى    . دمِ تطْهِيرِهــا كُــلَّ شــيءٍ مقَــدسٍ الَ تمــس وإِلَــى الْمقْ

تكُونُ نجِسةً أُسبوعينِ كَمـا فـي       وإِنْ ولَدت أُنثَى    ٥. تكْملَ أَيام تطْهِيرِها  
ومتـى كَملَـت أَيـام      . ثُم تقيم ستةً وسـتين يومـاً فـي دمِ تطْهِيرِهـا           . طَمثها

                أَو ـةاممخِ حفَـرقَـةً ورحم يلـوح وفـري بِخأْتت ةننٍ أَوِ ابلِ ابا ألَجطْهِيرِهت
فَيقَـدمهما  ٧بِيحةَ خطية إِلَى بابِ خيمة االجتماعِ إِلَـى الْكَـاهنِ           يمامة ذَ 

هـذه شـرِيعةُ الَّتـي تلـد     . أَمام الرب ويكَفِّـر عنهـا فَتطْهـر مـن ينبـوعِ دمهـا             
اة تأْخـذُ يمـامتينِ أَو فَرخـي    وإِنْ لَم تنلْ يدها كفَايـةً لـش      ٨. ذَكَراً أَو أُنثَى  

   نــا الْكَــاههنع كَفِّــرفَي ــةيطــةَ خذَبِيح رالْــآخقَــةً ورحم ــداحــامٍ الْومح
رطْهفَت (( . 

  !!! الحائض فى الكتاب المقدس مخطئة المرأة

  : المرأة الحائض يقول الكتاب المقدس عن

٢٨يس نم ترإِذَا طَهاوفِْسهنل سِبحا تهل  ـرطْهت امٍ ثُمةَ أَيعبـي ٢٩سفمِ   وـوالْي
وتـأْتي بِهِمـا إِلَـى الْكَـاهنِ      الثَّامنِ تأْخذُ لنفْـِسها يمـامتينِ أَو فَرخـي حمـامٍ    

ذَبِيحـةَ خطيـة    فَيعمـلُ الْكَـاهن الْواحـد   ٣٠ إِلَـى بـابِ خيمـة االجتمـاعِ    
 .الْكَـاهن أَمـام الـرب مـن سـيلِ نجاسـتها       والْـآخر محرقَـةً ويكَفِّـر عنهـا    

   ٣٠-١٩: ١٥الويين )
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 : بالنساء على صفحات الكتاب المقدس عقوبات خاصة

وتقـدمت امـرأة    . . إذا تخاصم رجالن بعـضهما بعـضاً         : (( قطع يد المرأة  _ 
أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمـسكت بعورتـه             

  ]١٢ _ ١١ : ٢٥تثنية )) [ ، فاقطع يدها وال تشفق عليها 

إذا تدنــست ابنــة كــاهن بالزنــا ، فقــد دنــست   : (( حــرق المــرأة بالنــار_ 
   ]٩ : ٢١ين الوي)) [ بالنار تحرق . أباها 

يحــل للمــرأة فــي الكنيــسة القبطيــة أن تكــون حاضــرة بتاتــا  الهــذا و
القربـان ال يقـوم    اهـذ . القربـان المقـدس   أثنـاء قيـام الكـاهن بإعـداد    

راهب بعد غـروب الـشمس عـشية الـسبت الـسابق       بإعداده سوى كاهن أو
 بل القربان المقدس من هذا للمرأة الحائض أن تتناول ال يحلو للقداس

وقـد نقـل ابـن     وال أن تدخل الكنيسة كمـا هـو معـروف ومتبـع لـديهم ،             
الصفوي نـص القـانون الـصادر فـي مجمـع نيقيـة فـي         العسال في المجموع

الحـائض الكنيـسة وال تتقـرب إلـى أن تنقـضي       ال تـدخل  ) : ذلك وهـو 
تعدى علـى ذلـك كـاهن     أيام حيضتها ولو كانت من نساء الملوك وان

ــسقط ــوع الــ (    فلي ــه   ٤٤صفوي ص المجم ــا للطباع ــسة مين ــم  مؤس رق
   )١٩٩١/  ٧٣٣٣   اإليداع

  ومن األمور المحرمة على المرأة المسيحية هي دخولها للهيكل عامـةً،           
وهــذا المنــع كــان ضــمن القــوانين التــي صــدرت فــي المجمــع الثــامن فــي   

من بينها تحريم دخول النساء       قانونا ٥٩ هذا المجمع    روقد أصد الالذقية  
مــصباح الظلمــة فــي إيــضاح (  فــي كتــابمــا هــو مــذكور الهيكــل ، ك

(   علمــاء القــرن الرابــع عــشرمــن كبــر  للعــالم النــصراني إبــن  )الخدمــة
 / ١٩٩٢فــي مــصر رقــم ايــداع   للطباعــه  مؤســسة مينــا نــشر- األولالجــزء 

١٤٨٠(     

 إنــه ال ذكــر أو أنثــى فــي  قــولهم مــع كــل هــذا كيــف يتفــق وال نــدري 
  ! ؟المسيح بل الجميع واحد و بالمسيح و للمسيح
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 مـاذكره المفـسر المـسيحي ولـيم     -القـارىء    عزيـزي -وأخيراً ننقل لك 
  : اليهودية فيقول باركلي عن المرأة ومنزلتها بحسب النظرة

. المـرأة تعتبـر أقـل مـن الرجـل بكثيـر        بحسب الناموس اليهودي كانـت 
، وخلقـت ألجـل   ٢٣  و٢٢ : ٢تكـوين  ( ضلع من أضالع آدم فقد خلقت من 

،  ويــصور التلمــود ) . ١٨ : ٢تكــوين ( الرجــل لتكــون معينــاً لــه ورفيقــاً 
 )) : تفسيراً لذلك ، فيقول والكالم للمفسر المـسيحي ولـيم بـاركلي   

لم يخلق المرأة من رأس الرجل لـئال تتكبـر وتتفـاخر عليـه ، وال      إن اهللا
وتحسد ، وال مـن يـده لـئال تـصبح طماعـة جـشعة ،        قدمن عينه لئال تح

علـى وجهـه ، ولكنـه خلقهـا      وال من قدمه لئال تصبح مجرد جـسم هـائم  
ينبغـي أن   والضلع دائماً مغطى ، ولذلك فالتواضـع . من ضلع من أضالعة 

الحقــائق التعــسة أن المــرأة بحــسب   ومــن . (( يكــون صــفتها األولــى
ممتلكـات زوجهـا ، لـه      ، وجـزءاً مـن  الناموس اليهودي كانت تعتبر شيئاً

  . عليها السلطان الكامل وحق التصرف المطلق

يكــن للنــساء أي حــق فــي المــشاركة فــي    وفــي الــسنهدريم مــثالً ، لــم 
رواق خـاص يغلـق    العبـادة ، ولكـنهن كـن يعـزلن تمامـاً عـن الرجـال فـي        

ولــم يكــن يخطــر بالبــال ، بحــسب     . علــيهن فــي أي جــزء مــن المبنــى     
والتقليـد اليهـودي ، أن النـساء يمكـن أن يطـالبن بـأي نـوع مـن          النـاموس 

   . المساوة مع الرجال

نجــد عبــارة غريبــة وهــي أن النــساء يجــب ان  ١٠ : ١١  كورنثــوس١و فــي 
ولـسنا نـستطيع أن نحـدد مـا تعنيـه       . (( المالئكـة  مـن أجـل   )) تتغطـي 

ل التأكيـد ، ولكـن مـن المحتمـل جـداً أنهـا تحمـ        هذه العبارة على وجـه 
الغريبة الواردة فـي تكـوين    المعنى عينه الذي ورد في القصة القديمة

النـساء    التي تحكي لنا كيـف وقـع المالئكـة فـي شـرك فتنـة      ٢١ : ٦
فربمـــا تكـــون الفكـــرة أن الـــسيدة غيـــر . الحـــسنات وهكـــذا أخطـــأوا 

وفخــاً حتــى بالنــسبة للمالئكــة ، ألن تقليــداً  المغطــاة تكــون تجربــة
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المالئكـة كـان جمـال شـعر النـساء       ل إن الذي أغوىتلمودياً قديماً يقو
  ) الجديد  نقالًعن تفسير الدكتور وليم باركلي للعهد(. الطويل 
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يعتقد األرثوذكس أن اهللا سبحانه وتعالى قد أخذ  : األول السؤال
 بينما نجد أن كاتب إنجيل يوحنا يقول جسد بشري وأتى بنفسه للعالم

و قال ١٦:٣  بذل أبنه الوحيد هكذا أحب اهللا العالم حتى ألنه :
الى العالم  ارسل ابنه الوحيد قد ان اهللا : ٤:٩يوحنا في رسالته األولى

 لكي نحيا به

تجسد كما تزعمون وأتى بنفسه للعالم أم انه   هل اهللا قد  :ونحن نسأل 
 النصوص؟ ومما ال شك فيه أن لوحيد كما تزعمأرسل للعالم ابنه ا

وهناك العديد من  . المبعوث الراسل غير المرسل والباعث غير
ولكنه أرسل ابنه  النصوص التي تنص على ان اهللا لم يتجسد وينزل

  .١٤ : ٤للعالم انظر الرسالة األولى ليوحنا 

لقد ادعى بولس مؤسس المسيحية المحرفة بأن أجرة  : نيالسؤال الثا
الخطية الموت ، فإذا كانت أجرة الخطية الموت فلماذا لم يمت إبليس 

المتسبب الرئيسي للخطية والذي هو صاحب كل خطية في العالم ؟ 
  . نريد اجابة مقنعة بحسب عدل اهللا الذي تدعونه 

روح القدس ثالثة أقانيم تدعون أن األب واإلبن وال:  الثالثالسؤال 
متحدة ، فهل تعتمد هذه األقانيم على بعضها البعض؟ وهل لكل منهم 

وظيفة ال يستطيع اآلخر أن يقوم بها؟ فإن كانوا يعتمدون على بعضهم 
وإن كانوا ال . فليس أي منهم إله، ألن اإلله ال يعتمد على غيره

.  إلهاً واحداًيعتمدون على بعضهم، فيكونون حينئذ ثالثة آلهه وليس
وبالمثل إن كان لكل منهم وظيفة ال يستطيع اآلخر القيام بها ، ال 

وإن كان . يكون أى منهم إله ، ألن اهللا كامل ، وعلى كل شىء قدير
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 قرلكل منهم وظيفة محددة ، يكون كل منهم إله ناقص ، وال ي
  .دينكم هذا

   هل القتل حرام أم حالل ؟  :الرابعالسؤال 

 . ال تسرق. ال تزني  . ال تقتل : ب لموسى في الوصايا العشرقال الر 

   ٢٠:١٣ خروج

ان الرب يناقض الوصية بعدم ] ١٧ _١ : ٣١[ إال اننا نجد في سفر العدد 
 : القتل 

فَاآلنَ اقْتلُوا كُلَّ ذَكَرٍ من األَطْفَالِ، واقْتلُوا ١٧. . وقَالَ الرب لموسى 
ولَكنِ استحيوا لَكُم كُلَّ عذْراءَ لَم ١٨أَيضاً كُلَّ امرأَة ضاجعت رجالً، 

 . تضاجِع رجالً

  ] : ١٦ : ٦[ وجاء في سفر يشوع 

واجعلُوا ١٧. اهتفُوا، ألَنَّ الرب قَد وهبكُم الْمدينةَ: شعبِقَالَ يشوع لل
 ،بلرماً لرحا ميها فكُلَّ مةَ ويندالْم . . . . ةضمِ الْفائا كُلُّ غَنأَم

. فى خزانتهوالذَّهبِ وآنِية النحاسِ والْحديد، فَتخصص للرب وتحفَظُ 
وكَانَ هتاف الشعبِ لَدى . فَهتف الشعب، ونفَخ الْكَهنةُ في األَبواق٢٠ِ

هعضوي مف ورالس ارهيماً، فَانظاقِ عوفْخِ األَبن توص هِماعمس . فَعدفَان
هتهكُلٌّ إِلَى وِج ةيندالْم وحن بعاالشهلَيا علَووتاسةَ . ، ويندوا الْمرمدو

وقَضوا بِحد السيف علَى كُلِّ من فيها من رِجالٍ ونِساءٍ وأَطْفَالٍ وشيوخٍ 
  .حتى الْبقَرِ والْغنمِ والْحميرِ

  : يقول الرب  ] ١٦ : ١٣[ وفي سفر هوشع 

تحطم . بالسيف يسقطون . تمردت على إلهها تجازى السامرة ألنها (( 
  )) أطفالهم ، والحوامل تشق 

   :  يقول الرب ] ١٦ : ١٣[ وفي سفر إشعيا 
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  )) وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم (( 

 يزعم النصارى أن المسيح مولود من أبيه أزالً ونحن  :الخامسالسؤال 
لون فيكونان موجودان أزليان اهللا األب نقول  إذا كان األمر كما تقو

أزلي واهللا االبن أزلي فإن كان األب قديماً فاالبن مثله وإن كان األب 
  :خالقاً كان االبن خالقاً مثله ، والسؤال هو 

  ابناً ؟ لم سميتم األب أباً واالبن

االبوة لقدمه فاالبن أيضاً يستحق هذا  فإذا كان األب استحق اسم
األب عالماً قديراً فاالبن  االسم بعينه ألنه قديم قدم األب ، وإن كان

ألنه إذا كان األب  أيضاً مثله ، فهذه المعاني تبطل اسم االبوة والبنوة ،
 واالبن متكافئين في القدرة والقدم فأي فضل لألب على االبن حتى

  واالبن مبعوثاً ؟يرسله فيكون األب باعثاً

وال شك ان الراسل هو غير . االبن للعالم  ألم يقل يوحنا ان األب أرسل
 .المرسل

 عظيمةٌ زلْزلَةٌ وإِذَا : [ ٣ : ٢٨قال متى في إنجيله  : السادس السؤال

ثَتدألَنَّ ح الَكم بلَ الرزن ناءِ مماءَ السجو جرحدو رجنِ الْحابِ عالْب 

لَسجو هلَيع   

اإلله يحتاج الي مالك من  المسيح إله فهل إذا كان : والسؤال هو
  قبره ؟ بباب كان الذى الحجر ويدحرج السماء ليزيح

 إِلَه بلْ تشوِيشٍ إِلَه لَيس اهللاَ ألَنَّ : (( بولس قال   :السابعالسؤال 

 ١٤ :٣٣ األولى كورنثوس )).سالَمٍَ

هوذَا شعب واحد ولسانٌ واحد : وقَالَ الرب: (( في سفر التكوين وجاء 
والْآنَ الَ يمتنِع علَيهِم كُلُّ ما ينوونَ أَنْ . لجميعهِم وهذَا ابتداؤهم بِالْعملِ

لُوهمعي .تح مهانسل اكنلْبِلْ هبنزِلْ ونن لُمانَ هسل مهضعب عمسى الَ ي
فَبددهم الرب من هناك علَى وجه كُلِّ األَرضِ فَكَفُّوا عن ٨. بعضٍ 
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ألَنَّ الرب هناك بلْبلَ لسانَ » بابِلَ«بنيان الْمدينة لذَلك دعي اسمها 
   ٦:١١-٩))  ددهم الرب علَى وجه كُلِّ األَرضِومن هناك ب. كُلِّ األَرضِ

أن اهللا يرسل إليهم  نجد١١ : ٢وفي الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 
 .الكذب عمل الضالل حتى يصدقوا

 وهل القديم؟ بالعهد التكوين سفر رواية أم بولس، رواية نصدق فمن

  اهللا؟ كالم يتعارض

 حسب اهللا من محرم األجنبية اللغات تعلم أن ذلك من نفهم وهل

   المقدس؟ كتابكم

  ٢٠ : ١٨سفر التثنية  جاء في : الثامن السؤال

 كالما لم أوصه أن يتكلم    وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي  ((
 . ))  أخرى فيموت ذلك النبي  به أو الذي يتكلم باسم آلهة

هل يعني ذلك طبقاً لهذا النص أن نبي اهللا يوحنا الذي كانت نهايته 
 وهل ينطبق هذا النص أيضاً على نبي   _والعياذ باهللا _ القتل كذاب ؟ 

  اهللا زكريا وغيرهم من االنبياء الذين قتلوا ؟ أم ان النص من المحرف ؟ 

حول حادثة الصلب ] ٣٣ : ١٩[ كتب يوحنا في  :التاسعالسؤال 
  : ومة ما يلي المزع

 ٣٤.قد مات  واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه النهم رأوه
 ٣٥. وماء خرج دم لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت

   . انه يقول الحق لتؤمنوا انتم وهو يعلم عاين شهد وشهادته حق والذي

  : والسؤال هو

كما يقول يوحنا من التفريق  الشاهد الذي عاين و شهد كيف تمكن
أن الماء إذا إختلط  من هذه الطعنة ؟؟ ألنه من المعروف الماء والدم بين

 بالدم فإن الخليط سيصبح لونه أحمر أقل قتامة من الدم بحيث
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في  ((  يستحيل على الرائي أن يفرق بين الدم و الماء بالعين المجردة
و  .))تحليل الدم  عصرنا هذا يمكن الوصول إلى ذالك باألدوات

: مرقس  خصوصاً أن الحادثة وقعت والظالم قد حل على األرض كلها
٣٣ : ١٥  

الدم والماء من جنب يسوع   خروج  أن والنقطة الثانية والمهمة هي
 !! تسيل  فمن المعروف أن دماء الموتى ال  لدليل دامغ على أنه لم يمت

ولما تمت : (( قال لوقا في إنجيله عن ختان المسيح :  العاشرالسؤال 
ثمانية ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من المالك قبل ان 

هل القطعة المقطوعة من : والسؤال هو  ] ٢١ : ٢)) [ حبل به في البطن 
يسوع عندما ختن هل كانت متحدة بالالهوت ام انفصلت عنه و أين 

  ؟رموا القطعة بعد الختان

   من الذى حبلَ مريم العذراء؟   :الحادي عشر السؤال 
كَيف يكُونُ هذَا وأَنا لَست أَعرِف : فَقَالَت مريم للْمالَك: (( يقول لوقا

اَلروح الْقُدس يحلُّ علَيك وقُوّةُ الْعلي تظَلِّلُك : فَأَجاب الْمالَك» رجالً؟
كذَلاهللاِفَل نى ابعدي كنم لُودوالْم وسضاً الْقُد٣٥- ٣٤: ١لوقا . ))  أَي  

) ( اَلروح الْقُدس يحلُّ علَيك : ( ومعنى ذلك أن الحمل تم عن طريقين
 ظَلِّلُكت يلّةُ الْعقُوفهما إذن شيئان مختلفان وليسا متحدين) و ،.  

  لمتسبب فى الحمل ، فلماذا ينسب إلى اهللا؟فلو كان الروح القدس هو ا
ولو كان هناك إتحاد فعلى بين األب واالبن والروح القدس ال ينفصل 

) الذى هو أيضاً الروح القدس ( طرفة عين ، فعلى ذلك يكون االبن 
  .هو الذى حبلَ أمه

م إِلَى داود  فَجميع األَجيالِ من إِبراهي(: (يقول متى : الثاني عشرالسؤال 
أَربعةَ عشر جِيالً ومن داود إِلَى سبيِ بابِلَ أَربعةَ عشر جِيالً ومن سبيِ بابِلَ 

وهذا يخالف ما ورد فى سفر  ١٧: ١متى ) ).إِلَى الْمِسيحِ أَربعةَ عشر جِيالً
). ثمانية عشر(نى أخبار األيام األول ، فقد ذُكر أن أجيال القسم الثا

أخبار األيام (وأمصيا ) ١٢: ٣أخبار األيام األول (فقد أسقط متى يواش 
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أخبار األيام (ويهوياقيم ) ١٢: ٣أخبار األيام األول (وعزريا ) ١٢: ٣األول 
  ). ١٩: ٣أخبار األيام األول (وفدايا ) ١٦: ٣األول 

تعلم أن فكيف نسى الرب أن يوحى بهذه األسماء ولماذا نسيهم ؟ هل 
أنا ( الرب ال ينسى ؟ هل تعلم أن الرب صادق وال يتكلم إال بالصدق؟ 

فاعلم أن الرب إلهك هو اهللا ، (، ١٩: ٤٥إشعياء ) الرب متكلم بالصدق 
اإلله األمين ، الحافظ العهد واإلحسان للذين يحبونه ، ويحفظون 

هل ليس اهللا إنساناً فيكذب ، ( ، ٩: ٧تثنية ) وصاياه إلى ألف جيل
 فمن إذن الذى كتب ١٩: ٢٣عدد ) يقول وال يفعل؟ أو يتكلم وال يفى؟

  هذا الكتاب ؟
( (فلماذا حذف متى خمسة أجيال من ترتيبه بين داود والسبى البابلى؟ 

. وسلَيمانُ ولَد رحبعام٧. وداود الْملك ولَد سلَيمانَ من الَّتي ألُورِيا
و امعبحراوأَبِي ا. لَدآس لَدا وأَبِيافَاط٨َ. ووشهي لَدا وآسو . لَدافَاطُ ووشهيو

امورا. ييزع لَدو اموري٩. ووثَامي لَدا ويزعو .ازأَح لَدو وثَاميو . لَدو ازأَحو
ويوشيا . وآمونُ ولَد يوشيا. ى ولَد آمونَومنس. وحزقيا ولَد منسى. حزقيا

  ١١- ٦: ١متى ) ).ولَد يكُنيا وإِخوته عند سبيِ بابِلَ
  

وهل حذفهم من نفسه أو أوحى إليه ذلك؟ ولو أوحى الرب ذلك ، 
فلماذا لم يعدل الرب من كتابه األول لو كان هو الذى أوحى هذا 

  الكالم؟

ولَما ولد يسوع في بيت لَحمِ : (( يقول الكتاب  :الثالث عشرل السؤا
الْيهودية في أَيامِ هيرودس الْملك إِذَا مجوس من الْمشرِقِ قَد جاءُوا إِلَى 

ينلقَائ يملشأَ: أُورا رن؟ فَإِنودهالْي كلم لُودوالْم وه ني أَيف همجا نني
لَه دجسنا لنيأَترِقِ وشوا (( ٢- ١: ٢ متى.)) الْمبذَه كلالْم نوا معما سفَلَم .

وإِذَا النجم الَّذي رأَوه في الْمشرِقِ يتقَدمهم حتى جاءَ ووقَف فَوق حيثُ 
بِياً. كَانَ الصيماً جِدظحاً عوا فَرفَرِح مجا النأَوا رفَلَم  تيا إِلَى الْبوأَتو

  ١١-٩: ٢ متى)) ورأَوا 
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ما عالقة عبدة النار من المجوس باليهودية وبمجىء ملك اليهود؟ 
وكيف عرفوا ذلك على الرغم من عدم معرفة اليهود أنفسهم بهذا 

أَستحلفُك : (( ه سأله رئيس الكهنة سنة عاشوها مع٣٣ فبعدالموعد؟ 
 (( ٦٣: ٢٦ متى )) هلْ أَنت الْمِسيح ابن اللَّه؟: بِاللَّه الْحي أَنْ تقُولَ لَنا

   ١١: ٢٧ متى )) أَأَنت ملك الْيهود؟: فَسأَلَه الْوالي. فَوقَف يسوع أَمام الْوالي
ولم نسمع ولم نقرأ ولم ! من أتباع اليهوديةفلو صدقوا بذلك لكانوا   

يسجل أحد المؤرخين القدماء أن المجوس سجدوا ألحد من ملوك 
اليهود ، فلماذا تحملوا مشقة السفر وتقديم كنوزهم والكفر بدينهم 

   والسجود لمن يقدح فى دينهم ويسب معبودهم؟

الصغير الذى ولد فيه  كيف أمكن للنجم الضخم تحديد المكانثم 
 يسوع من مكان يبعد عن األرض باليين السنوات الضوئية ؟ فالمعتاد

لكن أن أشير بالسيارة ألحدد أحد . أن أشير بأصبعى ألحدد سيارة ما
  .غير منطقى أصابع شخص ، فهذا

  هل المسيح كان من األشرار ؟    :الرابع عشرالسؤال 
الشرير  (( فقد قرر الكتاب المقدس أن. نعمحسب االيمان المسيحي   

، وقد قرر بولس أن المسيح صلب كفارة  ١٨: ٢١ أمثال)) فدية الصديق 
  )٢: ٢ رسالة يوحنا األولى (لخطايا كل العالَم

((  عن سمعان صخرة الكنيسة يقول مرقس  :الخامس عشرالسؤال 
أَنت منهم حقّاً : وبعد قَليلٍ أَيضاً قَالَ الْحاضرونَ لبطْرس. فَأَنكَر أَيضاً

مهتلُغ بِهشت كتلُغضاً وأَي ييللج كألَن .فلحيو نلْعأَ يدتي الَ «: فَابإِن
هنقُولُونَ عي تلَ الَّذجذَا الره رِف٧١- ٧٠: ١٤ مرقس! )) أَع.  

صخرة  -  أين البر ؟ وأين الفضيلة ؟ وأين األخالق فى كذب بطرس
ليه السالم الذى يملك مفاتيح السماوات والذى عليه بنِيت عيسى ع

  كنيسة يسوع ، تلك الكنيسة التى ال تقوى أبواب الجحيم عليها ؟

  متى نزلت الحمامة بالضبط ؟  : السادس عشرالسؤال 
  ١٧-١٦: ٣ متى بعد أن صعد من الماء  



 

 ٢٨٧

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

  ١١-٩: ١ مرقس أثناء صعوده من الماء  
  ٢٢- ٢١: ٣ لوقا أثناء صالته أى بعد التعميد  

 بين إتحاد ال أنه منفصلة وظهورها كحمامة الرب روح نزول يعنى أال

 لدرجة صغيرة الرب روح وهل .منفصلين ظهرا فقد ويسوع؟ الرب روح

 لكل الرب روح تظهر لم ولماذا ؟ حمامة جسم فى تتشكل أنها

  ؟ وحده الشرف بهذا المعمدان خصت لماذا بذلك؟ لتعلمهم الناس

هل طريق يسوع هين وخفيف على سالكيه أم    : السابع عشرالسؤال 
  ضيق ملىء بالصعوبات ؟

ما أَضيق الْباب وأَكْرب الطَّرِيق الَّذي يؤدي إِلَى الْحياة وقَليلُونَ  : (( ضيق  
هونجِدي ينالَّذ م١٤: ٧ متى! )) ه  

احملُوا نِيرِي علَيكُم وتعلَّموا مني ألَني وديع ومتواضع الْقَلْبِ  : (( هين  
كُمفُوسنةً لاحوا رجِدفَت .يففي خلمحو ني٢٩: ١١ متى.)) ألَنَّ نِيرِي ه -

٣٠  

  ماذا فعل يسوع بعد أن أنهى الشيطان تجربته معه ؟  : الثامن عشرالسؤال 
 ))ثُمهمدخت تارفَص اءَتج كَةٌ قَدالَئإِذَا مو يسلإِب كَهرا ١٢.  تلَمو

وترك الناصرةَ وأَتى ١٣. سمع يسوع أَنَّ يوحنا أُسلم انصرف إِلَى الْجليلِ
 )) لُونَ ونفْتاليمفَسكَن في كَفْرِناحوم الَّتي عند الْبحرِ في تخومِ زبو

  ١٣- ١١: ٤ متى
ورجع يسوع بِقُوة الروحِ إِلَى الْجليلِ وخرج خبر عنه في جميعِ (( 

يطَةحالْم ةيعِ. الْكُورمالْج نداً مجمم هِمعامجي مف لِّمعكَانَ ياءَ . وجو
  ١٤: ٤ لوقا. ))  قَد تربىإِلَى الناصرة حيثُ كَانَ

فترى يسوع عند متى كان فى الناصرة وانصرف منها إلى الجليل واستقر 
  فى كفرناحوم

  .أما عند لوقا فقد رجع إلى الجليل واستقر فى الناصرة

متى أعطى يسوع التالميذ القدرة على إخراج    : التاسع عشرالسؤال 
  الشياطين ؟
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، ثم أعطاهم  ) ٣٤-٣٢: ٩ متى ( حدثت أوالً قصة المجنون األخرس فى  
  )١٠- ١: ١٠ متى (القدرة على إخراج الشياطين وإشفاء المرضى فى

 وعند لوقا أعطاهم أوالً القدرة على إخراج الشياطين وإشفاء المرضى  
  ).٣٦- ٢٨: ٩ (، ثم حدثت قصة التجلى) ٦-١: ٩(

ون في صالتكم ، كما كان يصلي لماذا التسجد   :العشرونالسؤال 
   المسيح ؟

ثُم تقَدم قَليالً وخر علَى وجهِه وكَانَ  (( جاء عند متى عن المسيح
  ٣٩: ٢٦ متى)) يصلِّي 

 عندما طلب منه إبليس أن يسجد له:وفى متى أيضاً أن يسوع قال إلبليس
قَالَ لَها إِنْ : (( وهيعمج هذه يكطيأُعل تدجسو تررقَالَ . »خ ذئينح

وعسي طَانُ«: لَهيا شي باذْه !وبكْتم هألَن : اهإِيو دجست إِلَهِك بلرل
دبعت هدح٨-٧: ٤ ولوقا ١٠-٩: ٤ متى.)) و  

ر علَى األَرضِ وكَانَ يصلِّي ثُم تقَدم قَليالً وخ: (( وجاء عند مرقس 
كَنةُ إِنْ أَماعالس هنع ربعت كَي٣٥: ١٤ مرقس. )) ل  

من الَ يخافُك يا رب ويمجد اسمك، ألَنك وحدك قُدوس، : (( وأيضاً
 أَحكَامك قَد ألَنَّ جميع األُممِ سيأْتونَ ويسجدونَ أَمامك، ألَنَّ

ت٤: ١٥ رؤيا يوحنا.)) أُظْهِر  

هل جهنم هى الفردوس عندكم ؟ وأين   :الحادي والعشرونالسؤال 
  كان يسوع عقب موته؟ هل كان فى الفردوس أم فى جهنم ؟

أَقْسامِ وأَما أَنه صعد، فَما هو إِالَّ إِنه نزلَ أَيضاً أَوالً إِلَى : (( لقد قال بولس  
اَلَّذي نزلَ هو الَّذي صعد أَيضاً فَوق جميعِ السماوات، ١٠. األَرضِ السفْلَى

  ١٠-٩: ٤ أفسس. )) لكَي يملَأَ الْكُلَّ
أى أن يسوع نزل إلى الهاوية وجهنم لكى يخلِّص الخطاة ويحررهم من 

  .خطيئة أدم وحواء
انَ واحد من الْمذْنِبينِ الْمعلَّقَينِ يجدف وكَ: (( إال أن يسوع نفسه قال

فَانتهره اآلخر ٤٠! إِنْ كُنت أَنت الْمِسيح فَخلِّص نفْسك وإِيانا: علَيه قَائالً
ا نحن أَم أَوالَ أَنت تخاف اهللاَ إِذْ أَنت تحت هذَا الْحكْمِ بِعينِه؟: قَائالً
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فَبِعدلٍ ألَننا ننالُ استحقَاق ما فَعلْنا وأَما هذَا فَلَم يفْعلْ شيئاً لَيس في 
لِّهح٤٢. موعسيقَالَ ل ثُم :كلَكُوتي مف ى جِئْتتم با رنِي ياذْكُر .

٤٣وعسي فَقَالَ لَه :أَقُولُ لَك قي : الْحي فعكُونُ مت موالْي كإِن
  ٤٣- ٣٩: ٢٣ لوقا.)) الْفردوسِ

هل من الرحمة أن يسلم األب ابنه للصلب دون   :الثاني والعشرونالسؤال 
أن يقترف إثماً أو جريمة ما تستحق هذه العقوبة ؟ وما الفائدة التربوية 

خر ابن اإلله التى نتعلمها من مثل هذا التصرف؟ فما بالك إذا كان اآل
وكيف يثق خلقه به إذا كان قد ضحى بالبار البرىء من أجل غفران  ؟

هل يعجبه أن يصفه أحد خلقه بالقسوة وعدم  خطيئة مذنب آخر ؟
)) اَلَّذي لَم يشفق علَى ابنِه بلْ بذَلَه ألَجلنا أَجمعين  (( الرحمة ؟

  ٣٢- ٣١: ٨ رومية

 يكفر فكيف – وحواء آدم خطيئة لغفران والفداء الصلب كان ولو

 من والزواج أخرى مرة النزول إلى سيضطر وهل ؟ الشيطان خطيئة عن

 الشيطان خطيئة أليست الشياطين؟ عن يصلب شيطاناً لينجب شيطانة

  ؟ وأجل أعظم

اليوم أعدل من قانون اهللا   يعقل أن تكون قوانين األمم المتحضرةوهل
 أو أباه؟ ، حيث إنها ال تحاسب اإلنسان على فعل غيره ولو كان ابنه

كيف تكون عملية الصلب والقتل وإسالة دم البري رحمة وهبة 
  للبشرية؟

 لقد شهد إالهكم قبل أن يموت على الصليب  :الثالث والعشرونالسؤال 
 ويفدى البشرية من خطيئة أدم أن تالميذه من األطهار باسثناء المزعوم

يا سيد لَيس رِجلَي فَقَطْ بلْ أَيضاً «: قَالَ لَه سمعانُ بطْرس: (( واحد منهم
الَّذي قَد اغْتسلَ لَيس لَه حاجةٌ إِالَّ إِلَى «: قَالَ لَه يسوع. يدي ورأْسي

.)) وأَنتم طَاهرونَ ولَكن لَيس كُلُّكُم. رِجلَيه بلْ هو طَاهر كُلُّهغَسلِ 
  أال يكذب هذا بدعة الصلب والفداء؟ ١٠-٩: ١٣ يوحنا
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فَإِنه إِنْ : ((  جاء في إنجيل متى قول المسيح  :الرابع والعشرونالسؤال 
 ١٤: ٦متى )) م أَيضاً أَبوكُم السماوِي غَفَرتم للناسِ زلَّاتهِم يغفر لَكُ

،ومعنى هذا أن غفران اهللا لنا يتوقف على مغفرتنا الخواننا والتحاب 
  .بيننا ، وليس على الصلب والفداء

تزعمون أن المسيح جاء برضاه إلى الدنيا    : الخامس والعشرونالسؤال 
ويفديهم بدمه لكي يقتل على الصليب ولكي يصالح البشرية مع اهللا 

وهذا يتناقض مع ما جاء في األناجيل، . ليخلصهم من خطيئة أبيهم آدم
فقد بينت األناجيل أن المسيح لم يكن راضياً على صلبه، وأنه أخذ 

دائه، حتى أن عرقه صار يصلي ويستغيث باهللا، أن ينجيه من أع
كقطرات دم نازلة على األرض ، واستمر في دعائه قبل القبض عليه 

حينئذ جاءَ معهم  : (( وبعد أن وضع على الصليب حسب اعتقادكم
يذالَملتانِي فَقَالَ لميثْسا جقَالُ لَهي ةعيإِلَى ض وعسى  : يتا حنهوا هسلاج

يضأَماكنه لِّيأُصنُ .  وزحأَ يدتابي ودبز ينابو سطْرب هعذَ مأَخ ثُم
بئكْتيو .مفَقَالَ لَه : توى الْمتاً حةٌ جِدزِينفِْسي حا . ننهكُثُوا هام

يا أَبتاه :  يصلِّي قَائالًثُم تقَدم قَليالً وخر علَى وجهِه وكَانَ. واسهروا معي
إِنْ أَمكَن فَلْتعبر عني هذه الْكَأْس ولَكن لَيس كَما أُرِيد أَنا بلْ كَما 

تأَن رِيد٤٤-٤١: ٢٢ لوقا(و) ٣٩-٣٢: ١٤ مرقس (و) ٤٤-٣٦: ٢٦ متى .)) (ت(  

ن لو كانوا قد لماذا حزن تالميذه والمؤمنو  :السادس والعشرونالسؤال 
علموا بفرية الفداء والصلب ؟ ألم تكن هذه الحادثة مدعاة إلى سرور 

وكُلُّ الْجموعِ الَّذين كَانوا مجتمعين لهذَا الْمنظَرِ  (( الناس جميعاً ؟
مهوردونَ صعقْري مهوا وعجا كَانَ روا مرصا أَب٤٨: ٢٣ لوقا. )) لَم  

 ديانة بولسقبل الكبار هل كان األنبياء   :السابع والعشرون السؤال
  ؟ وأين الدليل ؟وأن اهللا ثالثة في واحد يؤمنون بالتثليث 

ألَني أَقُولُ : (( ماذا تعنى عندكم هذه الفقرة : الثامن والعشرونالسؤال
قُولُوا: لَكُمى تتاآلنَ ح ننِي منورالَ ت كُمإِن :بمِ الري بِاساآلت كاربم !

  ؟٣٩: ٢٣ متى)) 
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لو كان المسيح هو اهللا فكيف سيأتي باسم الرب لماذا ال يأتي باسمه 
  هو ؟ 

يقول متى إنه عند تعميد يسوع انفتحت   : التاسع والعشرونالسؤال 
السماء ، وأتت روح اهللا كحمامة وتكلمت وسمعها الناس ويوحنا 

فَلَما اعتمد يسوع صعد للْوقْت من الْماءِ وإِذَا السماوات : (( المعمدان أيضاً
هلَيياً عآتو ةاممثْلَ حازِالً من اللَّه وحأَى رفَر لَه تحفَتان قَد  نم توصو

  ١٧- ١٦: ٣ متى.)) تهذَا هو ابنِي الْحبِيب الَّذي بِه سرِر«: السماوات قَائالً
وفيما هو يتكَلَّم إِذَا سحابةٌ نيرةٌ ظَلَّلَتهم وصوت من : (( ويقول أيضاً

 متى.)) لَه اسمعوا. هذَا هو ابنِي الْحبِيب الَّذي بِه سرِرت«: السحابة قَائالً
  ٧: ٢ وأيضاً مرقس ٥: ١٧

إال أن يوحنا ، شاهد العيان ، ينفى وقوع مثل هذا التمثيليات ، ويؤكد 
واآلب نفْسه الَّذي أَرسلَنِي : (( أنه لم يسمع أحد قط صوت اهللا قائالً

 ٣٧: ٥ يوحنا )) لَم تسمعوا صوته قَطُّ والَ أَبصرتم هيئَته. يشهد لي
  فوحى من نصدق إذاً؟

كم كان عمر عيسى عليه السالم حين صلبه     :الثالثونسؤال ال
  اليهود على زعمكم ؟

سنة ، إال أن إنجيل  ٣٣ تقول كل كتب النصارى إن عمره كان حوالى  
لَيس لَك خمسونَ «: فَقَالَ لَه الْيهود: (( يوحنا يفاجئنا بقول اليهود له

  ٥٧: ٨ يوحنا))  سنةً بعد أَفَرأَيت إِبراهيم؟
فهل عاش فعالً قريباً من هذا العمر؟ ألنه من السفه القول بأن اإلنسان   

  .ال يمكنه التفرقة بين ابن الثالثين وابن الخمسين فى الشكل

  

من هو الكاهن الذى قتلته اليهود فى بيت     :الواحد والثالثونالسؤال 
  الرب؟

 ))ي نا بكَرِيز اللَّه وحر لَبِسقَالَ وبِ وعالش قفَو قَففَو نالْكَاه اعادويه
ملَه] :قُولُ اللَّهكَذَا يه : كُمونَ؟ ألَنحفْلفَالَ ت با الرايصنَ وودعتاذَا تمل



 

 ٢٩٢

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

كَكُمرت قَد بالر مكْتررِ ٢١]. تبِأَم ةارجبِح وهمجرو هلَيوا عنفَفَت
  ٢٠: ٢٤ أخبار األيام الثانى.)) لْملك في دارِ بيت الربا

لكَي يأْتي علَيكُم كُلُّ دمٍ زكي سفك علَى األَرضِ من دمِ هابِيلَ (( 
ذْبالْمكَلِ ويالْه نيب وهملْتي قَتا الَّذيخرنِ با بكَرِيمِ زيقِ إِلَى ددحِالص .

٣٦أَقُولُ لَكُم قذَا الْجِيلِ: اَلْحلَى هي عأْتي ذَا كُلَّه٣٥: ٢٣ متى! )) إِنَّ ه -
٣٦  

أخبار  (لقد أخطأ الكاتب بين زكريا إبن يهويا داع الكاهن الذي قتل
   ).٧ ، ١: ١ زكريا (وبين زكريا إبن برخيا) ٢٢- ٢٠: ٢٤ األيام الثاني

  من الكتاب المقدس ١١- ٦ إنظر هامش إنجيل متى صفحة
[Einheitsübersetzung]   

 هل يريد الرب أن يخلص كل الناس أم  :الثاني والثالثونالسؤال 
  يصدقوا الكذب ويهلكون ؟

الَّذي يرِيد أَنَّ جميع الناسِ ٤ألَنَّ هذَا حسن ومقْبولٌ لَدى مخلِّصنا اهللاِ، (( 
رِفَةعإِلَى مونَ ولُصخقْبِلُونَيي ق٤-٣: ٢تيموثاوس األولى . ))  الْح  

 )) ،بقُوا الْكَذدصى يتالَلِ، حلَ الضماهللاُ ع هِملُ إِلَيسريذَا سلِ هألَجو
. )) لكَي يدانَ جميع الَّذين لَم يصدقُوا الْحق، بلْ سروا بِاإلِثْم١٢ِ

  ١٢-١١: ٢تسالونيكى الثانية 

وقَالَ لَهم  (( ٣١- ٢٧: ١٤ جاء في انجيل مرقس  :الثالث والثالثونالسؤال 
 وعسي : يكُّونَ فشت إِنَّ كُلَّكُموبكْتم هألَن لَةاللَّي هذي هف: رِبي أَضأَن

افرالْخ ددبتفَت ياعيل٢٨ِ. الرلإِلَى الْج بِقُكُمي أَساميق دعب نلَكو« .
 سطْرب فَقَالَ لَه :كا الَ أَشفَأَن يعمالْج كإِنْ ش٣٠! ووعسي فَقَالَ لَه : قالْح

أَقُولُ لَك إِنك الْيوم في هذه اللَّيلَة قَبلَ أَنْ يصيح الديك مرتينِ 
اترنِي ثَالَثَ مركن٣١. »تيددشفَقَالَ بِأَكْثَرِ ت : وتأَنْ أَم تطُرِرلَوِ اضو

كركالَ أُن كعم .يعمضاً الْجكَذَا قَالَ أَيهو(( .  
ولَوِ اضطُرِرت أَنْ أَموت معك الَ (( ول بطرس والتالميذ هنا ان ق

 كركض للهالك )) أُنعرلدليل على معرفة التالميذ له بأنه إنسان م
والموت ، وأن هرطقة االتحاد بينه وبين اهللا والروح القدس من 
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الخرافات التى دخلت فيما بعد على دين عيسى عليه السالم وأفسدت 
وكيف يكون هو اإلله واهللا هو الحى الباقى الذى ال . الته الحقةرس

  يموت ؟

 كفاءته هي وما إنجيل؟ كل مترجم هو من  :الرابع والثالثونالسؤال 

 وما وتخصصه؟ تقواه درجة هي وما اللغتين؟ بكال واللغوية العلمية

  جنسيته؟ هي

 كانوا الذين األوائل الموحدون حكاية ما  :الخامس والثالثونالسؤال 

 أبيون فرقة مثل الميالدى؟ الرابع القرن حتى األول القرن من يعيشون

 كلهم كانوا وقد ميلينوس؟ وفرقة آريوس وفرقة الشنشاطى وفرقة

  .ورسوله اهللا عبد عيسى اهللا إال إله بال تنادى التى الفرق من

: ٥ هل بخطيئة واحد أخطأ الجميع رومية   : السادس والثالثونالسؤال 
  ؟ ١٩ : ٥ رومية   أم أخطأ الكثيرون ١٢

فَآمن «: وتم الْكتاب الْقَائلُ : (( وما رأيكم فى قول يعقوب فى رسالته
 ، وأيضاً ٢٣: ٢ يعقوب.)) ودعي خليلَ اللَّه» إِبراهيم بِاللَّه فَحِسب لَه بِراً

، فقد كان  ١ :٢٤ تكوين)) وبارك الرب إبراهيم فى كل شىء (( 
  .إبراهيم إذاً من األبرار ، من قبل أن يتجسد اإلله ويصلَب

 تكوين)) وسار أخنوخ مع اهللا ، ولم يوجد ألن اهللا أخذه  (( وكذلك
٢٤: ٥  

بِاإلِيمان نقلَ أَخنوخ لكَي الَ يرى الْموت، ولَم يوجد ألَنَّ اهللاَ  (( وأيضاً
قَلَهلَ -  نى اهللاَإِذْ قَبضأَر قَد هبِأَن لَه هِدش هقْل٥: ١١ عبرانيين.))  ن 

  ١١: ٢ ملوك الثانى)) صعد إيليا فى العاصفة إلى السماء  (( وكذلك  

 هل قال عيسى لتالميذه وأتباعه، إنه يتكون  :السابع والثالثونالسؤال 

من جزء الهوتي وجزء ناسوتي؟ وأنه إله كامل وإنسان كامل ؟ أيد 
  ! المسيح لسان على النقلية من الكتاب المقدس إجابتك باألدلة
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نفسه أين نجد قول عيسى عليه السالم   :الثامن والثالثونالسؤال 
خطاياهم إنه اهللا وقد نزل إلى الدنيا لكي يغفر للبشر  لتالميذه
 ؟بالصلب 

  !األناجيل من إجابتك فأيد ، باإليجاب الجواب كان فإن

كم عدد الشهود الذين شهدوا أنه قال إنه   :التاسع والثالثونالسؤال 
  ينقض الهيكل ويبنيه فى ثالثة أيام؟

ولَكن أَخيراً تقَدم  ((.. .. .. كانوا اثنين فقط : متىحسب انجيل 
هذَا قَالَ إِني أَقْدر أَنْ أَنقُض هيكَلَ اللَّه وفي ثَالَثَة «: وقَاالَ شاهدا زورٍ
نِيهامٍ أَب٦١-٦٠: ٢٦ متى.)) أَي  

ثُم قَام قَوم وشهِدوا علَيه : (( كانوا قوماًولكن حسب انجيل مرقس 
ينلوراً قَائقُولُ: زي اهنعمس نحذَا ا: نه قُضي أَنإِن وعنصكَلَ الْميلْه

ادوعٍ بِأَينصم رغَي رنِي آخامٍ أَبأَي ي ثَالَثَةفي واد٥٧: ١٤ مرقس.)) بِاألَي -
٥٨  

 لماذا تنكرون التعدد في الزوجات وكتابكم  :االربعونالسؤال 
  : المقدس يقول 

   : وجات إبراهيم هنز
  )١٢: ٢٠ تكوين (سارة أخته ألبيه -١
  )١٥: ١٦ تكوين (هاجر -٢
  )١: ٢٥ تكوين (قطورة -٣
  )٣١١ ص ١الطبرى ج (حجور - ٤
وأَما بنو السرارِي اللَّواتي كَانت إلِبراهيم  : (( يقول سفر التكوين -٥

فَأَعطَاهم إِبراهيم عطَايا وصرفَهم عن إِسحاق ابنِه شرقاً إِلَى أَرضِ 
  ٦: ٢٥ تكوين.)) وهو بعد حيالْمشرِقِ 

ومعنى ذلك أنه كان سيدنا إبراهيم يجمع على األقل ثالث زوجات   
  . باإلضافة إلى السرارى التى ذكرها الكتاب بالجمع

من السرارى ، وداود ترك جزء من  ٣٠٠ وإذا علمنا أن سليمان كلن عنده
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  ).١٦: ١٥ صموئيل الثانى (سرارى ١٠ سراريه لحفظ البيت ، ويبلغ عددهن
سرارى فقط  ١٠ فإذا ما افترضنا بالقياس أن سيدنا إبراهيم كان عنده

  .زوجة وسريرة ١٣ باإلضافة إلى زوجاته، يكون قد جمع تحته
   

   :وزوجات يعقوب هن
   ليئة -١
   راحيل -٢
  زلفة -٣
  بلهة - ٤

  .زوجات فى وقت واحد ٤ وبذلك يكون سيدنا يعقوب قد جمع
   
  

  :موسى هنوزوجات 
  )٢٢- ١١: ٢ خروج (صفورة -١
  ١٥-١: ١٢ عدد) وهو فى سن التسعين (امرأة كوشية -٢

يؤخذ فى اإلعتبار  (وبذلك يكون نبى اهللا موسى قد تزوج من اثنتين
 ويثرون) ٢٨: ٢ خروج (فقد أتى رعوئيل: أن اسم حمى موسى جاء مختلفاً

ا إلى وجود وقد يشير هذ) ١٦: ١ وحوباب القينى قضاة) ١: ٣ خروج(
زوجة ثالثة لموسى عليه السالم ؛ إال إذا اعترفنا بخطأ الكتاب فى 

  .تحديد اسم حمى موسى عليه السالم
   

كان لجدعون سبعون ولداً خارجون من صلبه  : (( وزوجات جدعون هن
  ٣١- ٣٠: ٨ قضاة )) ، ألن كانت له نساء كثيرات

أنجب : أوالده ، نقولوإذا ما حاولنا استقراء عدد زوجاته عن طريق عدد   
أوالد لكل  ٣ فيكون المتوسط التقريبى. نساء ٤ ولداً من ١٣ إبراهيم

  .امرأة
 نساء ، فيكون المتوسط التقريبى ٤ ولداً من ١٢ وكذلك أنجب يعقوب

  .أوالد لكل امرأة ٣
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فيكون عدد نسائه إذن ال يقل : ولداً ٧٠ ولما كان جدعون قد أنجب
  .امرأة ٢٣ عن

   
  :وزوجات داود هن

  )٢٧- ٢٠: ١٨ صموئيل األول (ميكال ابنة شاول -١
  )٤٢: ٢٥ صموئيل األول (أبيجال أرملة نابال -٢
  )٤٣: ٢٥ صموئيل األول (أخينوعيم اليزرعيلية -٣
  )٥- ٢: ٣ صموئيل الثانى (معكة ابنت تلماى ملك جشور - ٤
  )٥-٢: ٣ صموئيل الثانى (حجيث -٥
  )٥-٢: ٣ صموئيل الثانى (أبيطال -٦
  )٥- ٢: ٣ صموئيل الثانى (عجلة -٧
  )٢٧: ١١ صموئيل الثانى (بثشبع أرملة أوريا الحثى -٨
  )٤- ١: ١ ملوك األول (أبيشج الشونمية -٩

كانت فى عمر ) أبيشج الشونمية (وجدير بالذكر أن زوجة نبى اهللا
يتراوح بين الخامسة عشر والثامنة عشر ، وكان داود قد شاخ ، أى 

أى أن العمر بينه وبين آخر زوجة له . سنة ٧٠ و ٦٥ ره بينيتراوح عم
  .سنة ٥٠ و ٤٥ كان بين

أنجب إسماعيل  (٨٥ وكذلك كان عمر إبراهيم عندما تزوج هاجر
وكان عمر هاجر عندما تزوجها ]). ١٦: ١٦ تكوين [سنة ٨٦ وعمره

فقد أُعطيت لسارة من ضمن هدايا  (سنة ٣٠ إلى ٢٥ إبراهيم حوالى
فرعون له ، وتزوجها بعد هذا الموعد بعشر سنوات هى مدة إقامته فى 

  ).سنة ٢٠ -  ١٥ فمتوسط عمرها عندما أُهديت لسارة بين. أرض كنعان
  .سنة ٦٠ و ٥٥ وبذلك يكون الفرق فى العمر بين إبراهيم وهاجر بين

 )) قَد بأَنَّ الر داود ملعو لْكَهم فَّعر قَد هأَنيلَ، وائرلَى إِسكاً علم هتأَثْب
وأَخذَ داود أَيضاً سرارِي ونِساءً من أُورشليم بعد ١٣. من أَجلِ شعبِه إِسرائيلَ

اتنبونَ ونب داودضاً لأَي دلونَ، فَوربح نم هجِيئ٥ يل الثانىصموئ.)) م :
١٣- ١٢  

  :ويمكن استقراء عدد نساء داود فى أورشليم كاآلتى
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سنين ، تزوج فيها ست  ٧ ملك داود فى حبرون على سبط يهوذا نحو
  .زوجات ، أى بمعدل زوجة جديدة كل سنة

سنة ،  ٣٧ ولما نتقل داود إلى أورشليم ملكاً على إسرائيل ، كان عمره
توقع أن يستمر معدل إضافة فمن الم. وقد بدأت المملكة تستقر

  .الزوجات الجدد كما كان سلفاً، أى زوجة جديدة كل سنة
وإذا أخذنا عامل السن فى االعتبار ، فإننا يمكننا تقسيم مدة حياته 

سنة إلى ثالث فترات ، تبلغ كل منها احدى  ٣٣ فى أورشليم ، التى بلغت
ة جديدة عشر سنة ، ويكون المعدل المقبول فى الفترة األولى زوج

كل سنة ، وفى الفترة الثانية زوجة جديدة كل سنتين ، وفى الفترة 
  .الثالثة زوجة جديدة كل ثالث سنوات

 ٢٠ وبذلك يكون عدد زوجات داود الجدد االئى أخذهن فى أورشليم
  .زوجة على األقل

فقد هرب . امرأة على األقل ٤٠ أما بالنسبة للسرارى فيقدرها العلماء ب
 الثورة التى شنها عليه ابنه أبشالوم مع زوجاته وسراريه داود خوفاً من

  ).١٦-١٢: ١٥ صموئيل الثانى (وترك عشر نساء من سراريه لحفظ البيت
. امرأة على األقل ٦٩ سرية ، أى ٤٠ زوجة و ٢٩ وبذلك يكون لداود

 ١٠٠٠ وهذا رقم متواضع إذا قورن بحجم نساء ابنه سليمان الذى وصل إلى
  .امرأة

  :نساء رحبعام هن  
 )) ارِيهرسو هائيعِ نِسمج نم أَكْثَر الُومشأَب تكَةَ بِنعم امعبحر بأَحو

ألَنه اتخذَ ثَمانِي عشرةَ امرأَةً وستين سريةً وولَد ثَمانِيةً وعشرِين ابناً 
  ٢١: ١١ ام الثانىأخبار األي.)) وستين ابنةً

  
   :نساء هوشع هن  
   )٢-١: ٣ و هوشع ٣- ٢: ١ هوشع (زوجتين  

� �� �� �� �� �� �� �� �
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 !!!  يأمر بالرذيلة و يوقع الناس في الزنا عقاباً لهم الرب

رب األرباب نفسه يسلم أهل بيت نبيه ] : ١٢-١١: ١٢[سفر صموئيل الثانى 
هئَنذَا أُقيم : هكَذَا قَالَ الرب: (( داود عليه السالم للزنى عقاباً له 

 يهِنطأُعو كينيع امأَم اءَكذُ نِسآخو ،كتيب نم رالش كلَيع
طَجِعضفَي ،قَرِيبِكسِلمالش هذنِ هيي عف كائنِس عم  . لْتفَع تأَن كألَن

 .)) بِالسر وأَنا أَفْعلُ هذَا األَمر قُدام جميعِ إِسرائيلَ وقُدام الشمسِ

: (( النبي عاموس يقول ألمصيا كاهن بيت إيل  ] : ١٦ : ٧[ سفر عاموس 
وال تتكلم عن بيت اسحاق لذلك . سرائيل أنت تقول ال تتنبأ على ا

امرأتك تزني في المدينة وبنوك وبناتك : هكذا يقول الرب 
  . ))يسقطون بالسيف 

لذَلك أُعطي نِساءَهم لآخرِين وحقُولَهم : يقول الرب  ] ١٠ : ٨[ سفر إرميا 
 واحد مولَع بِالربحِ من لمالكين ألَنهم من الصغيرِ إِلَى الْكَبِيرِ كُلُّ
  . النبِي إِلَى الْكَاهنِ كُلُّ واحد يعملُ بِالْكَذبِ

  
من أَجلِ أَنَّ بنات صهيونَ يتشامخن : وقَالَ الرب  ] : ١٦ : ٣[ سفر إشعيا 

ن وخاطرات في مشيِهِن ويمشين ممدودات األَعناقِ وغَامزات بِعيونِهِ
 هِنلجبِأَر نشخشخي١٧و بي الررعينَ وويهص اتنةَ بامه ديالس علصي

نهتروع .  
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   :اختطاف بنات شيلوه واغتصابهن الرب يحثُّ على

واوصوا بني بنيامين قائلين امضوا واكمنوا في   ٢٠ : ٢١سفر القضاة 
ليدرن في الرقص فاخرجوا  وانظروا فاذا خرجت بنات شيلوه. الكروم

شيلوه  انتم من الكروم واخطفوا النفسكم كل واحد امرأته من بنات
  .واذهبوا الى ارض بنيامين

: الرب يأمر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة زنى ] : ٣- ٢: ١[ وفي سفر هوشع 
 تتساءل إذا كان هذا تشجيعاً للزانيات أن يتمادين فى بغائهم ، فإن وال

أَوَّلَ ما كَلَّم الرب : (( الرب سينصفهن وسيزوجهن من أنبياء وقضاة ؟ 
عوشهل بقَالَ الر عوشى ألَنَّ «: هزِن الَدأَوى وأَةَ زِنرام فِْسكنذْ لخ باذْه

ز قَد ضاألَربارِكَةً الرى تزِن تن .! الَيِمبد تبِن رومذَ جأَخو بفَذَه
   . )) فَحبِلَت وولَدت لَه ابناً

  
  )زوجة ابنه ( يهوذا جد المسيح يزني بكنته ثامار 

 فرآها يهوذا فحسبها زانية ألنها كانت قد    ] :١٥ : ٣٨[ سفر التكوين 
ألنه لم . هاتي أدخل عليك: ى الطريق وقالفمال إليها عل. غطت وجهها

إني : فقال. ماذا تعطيني لكي تدخل علي: فقالت . يعلم أنها كنته
: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال: فقالت. أرسل جدي معزى من الغنم

. خاتمك وعصاك التي في يدك: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت
إن : ة شهور قيل ليهوذاوبعد ثالث... فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه

  كنتك ثامار قد زنت وها هي اآلن حبلى من الزنا 

   داود جد المسيح يزني بزوجة جاره

  قام داود عن سريره وتمشى على سطح  ] :٢ : ١١[ سفر صموئيل الثاني 

بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة 
أليست هذه بشثبع : فقال واحد. وسأل عن المرأة فأرسل. المنظر جدا
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داود رسالً وأخذها، فدخلت إليه  بنت اليعام امرأة أوريا الحتي؟ فأرسل
وحبلت  .فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها

فأكل ) أوريا الحثي ( المرأة فأخبرت داود بذلك فدعا داود زوجها 
 كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله وفي الصباح. وأسكره أمامه وشرب

اجعلوا أوريا في وجه الحرب : يقول وكتب في المكتوب. بيد أوريا
فأرسل داود … أوريا  ومات. فيضرب ويموت: الشديدة، وارجعوا من ورائه

  .وضم امرأة أوريا إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا

 !! المقدس يعلمك كيف يزنى األخ بأخته الكتاب

  : ابن داود يزني باخته

  وكان ألبشالوم امرأة جميلة اسمها  ] :١ : ١٣[ سفر صموئيل الثاني 

فنصحه أحد . فأحبها أمنون ومرض لعدم تمكنه منها ألنها عذراء. ثامار
بالمرض واضطجع على سريرك وقل ألبيك أن يرسل  زمالئه أن تظاهر

د إليه فأمر أمنون أن فأرسل داو .أختك ثامار لتعتني به ويأكل من يدها
بالطعام إلى  ائتي: ثم قال لها. يخرج الجميع من غرفته إال ثامار

فأحضرت الكعكة أمامه وأطعمته بيدها . المخدع فآكل من يدك
فقالت . تعالي اضطجعي معي يا أختي: فأمسكها وقال لها .في المخدع

ها بل فلم يشأ أن يسمع لصوت. أذهب بعاري ال يا أخي ال تذلني أين: له
فقال لها أخوها  فخرجت صارخة. تمكن منها وقهرها واضطجع معها

  .فاآلن يا أختي أسكتي، أخوك هو: أبشالوم

 :١٦نبى اهللا حزقيال يشجع النساء على الزنى والفجور حزقيال : اقرأ 

٣٤- ٣٣  

   ١ : ٣٤) دينة(شكيم يزنى وينتهك شرف ابنة نبى اهللا يعقوب : اقرأ 

  ٤- ٣: ٤٩ ؛ ٢٢: ٣٥تكوين : رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة نبى اهللا: اقرأ
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قضاة [يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها  شمشون: اقرأ 
١: ١٦ 

 ٣٨- ١٩:٣٠تكوين : لوط يسكر ويزنى بابنتيه: إقرأ 

 ٤-١:١ملوك األول : داود ال ينام إال فى حضن امرأة عذراء : إقرأ 
 شاول يزوج ابنته زوجة داود من شخص آخر وهى لم تطلَّق من: إقرأ 

، صموئيل األول ١٦- ١٤: ٣أى يدفعها للزنى صموئيل الثانى : زوجها األول
٢٥:٤٤ 

  :إقرأ نبى اهللا إبراهيم يتزوج من أخته ألبيه

عليه السالم من سارة وهى أخته من أبيه ،  تزوج نبى اهللا إبراهيم
يحرم  ] ١٢ : ١٨[ الالويين  ؛ على الرغم من أن سفر ] ١٢ : ٢٠[ تكوين 

إنها  عورة أخت أبيك ال تكشف! : الزواج من األخت لألب أو لألم
   . قريبة أبيك

 :نبى اهللا يعقوب يجمع بين األختين: إقرأ 

؛ ] ٣٠-٢٣: ٢٩تكوين : [ليئة وراحيل األختين وأنجب منهما  فقد تزوج
  ١٨: ١٨ن األختين الويين بي ويحرم سفر الالويين الجمع

  التغزل بثدي المراة

  ليكن ينبوعك مباركا و افرح بامراة شبابك ١٨: ٥

 الظبية المحبوبة و الوعلة الزهية ليروك ثدياها في كل وقت و ١٩: ٥
  بمحبتها اسكر دائما 

  سفر االمثال

  لنا اخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع الختنا في يوم تخطب ٨: ٨

  نشيد االنشاد

ونكتفي بهذا القدر علما أن الجنس في الكتاب المقدس قد تكرر 
  في عدة أبواب سابقة 
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  ذلك؟؟ غير او البشر مع رحيم الرب-١

  رحيم

  الرب حنان و رحيم طويل الروح و كثير الرحمة ٨: ١٤٥

   الرب صالح للكل و مراحمه على كل اعماله ٩: ١٤٥

  المزامير

 رحيم غير

 فتقول لهم هكذا قال الرب هانذا امال كل سكان هـذه االرض و           ١٣: ١٣
ــاء و كــل      ــى كرســيه و الكهنــة و االنبي ــداود عل ــسين ل ــوك الجال المل

  سكان اورشليم سكرا 

 و احطمهم الواحـد علـى اخيـه االبـاء و االبنـاء معـا يقـول الـرب ال           ١٤: ١٣
  اشفق و ال اتراف و ال ارحم من اهالكهم 

  ارميا

  سالم؟ ام حرب-٢

  حرب

   الرب رجل الحرب الرب اسمه٣: ١٥

  الخروج سفر
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 سالم

   حتى اجيء اليكم بفرح بارادة اهللا و استريح معكم ٣٢: ١٥

   اله السالم معكم اجمعين امين ٣٣: ١٥

  رومية اهل الى الرسول بولس رسالة

  ؟ النجار يوسف ابو هو من-٣

 يعقوب

 و يعقوب ولد يوسف رجل مـريم التـي ولـد منهـا يـسوع الـذي يـدعى                    ١٦: ١
  المسيح 

  متى

 هالي

 و لمـا ابتـدا يـسوع كـان لـه نحـو ثالثـين سـنة و هـو علـى مـا كــان            ٢٣: ٣
  يظن ابن يوسف بن هالي

  لوقا

  ؟ منه اقل ام) االب(للرب مساو) االبن(يسوع-٤

  لالب مساو

  انا و االب واحد ٣٠: ١٠

  يوحنا
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  االب من اقل

ــتم       ٢٨: ١٤ ــو كن ــيكم ل ــي ال ــا اذهــب ثــم ات ــت لكــم ان ــي قل  ســمعتم ان
 تحبونني لكنتم تفرحون الني قلت امضي الى االب الن ابي اعظم مني 

  يوحنا

  لخيل؟ مذود  لسليمان كان كم-٥

  الف اربعون

 و كان لسليمان اربعون الف مذود لخيل مركباته و اثنا عـشر الـف    ٢٦: ٤
 فارس 

  االول الملوك

   االف اربعة

 و كان لسليمان اربعة االف مذود خيل و مركبات و اثنا عشر الـف             ٢٥: ٩
 فارس فجعلها في مدن المركبات و مع الملك في اورشليم 

  الثاني االيام اخبار

 الكتـاب  قـاموس ( المذود هـو الـصندوق الـذى يوضـع فيـه علـف البهـائم              
  )المقدس

  االبناء يتحمله هل االباء ثمإ-٦

  نعم

 هيئـوا لبنيـه قـتال بـاثم ابـائهم فـال يقومـوا و ال يرثـوا االرض و ال         ٢١: ١٤
 يمالوا وجه العالم مدنا 
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 فــاقوم علــيهم يقــول رب الجنــود و اقطــع مــن بابــل اســما و بقيــة و   ٢٢: ١٤
  نسال و ذرية يقول الرب 

 و اجعلها ميراثا للقنفذ و اجام مياه و اكنسها بمكنسة الهـالك             ٢٣: ١٤
  يقول رب الجنود

  أشعيا

  ال

 ال يقتل االباء عن االوالد و ال يقتل االوالد عن االباء كـل انـسان              ١٦: ٢٤
 بخطيته يقتل 

  التثنية

  ؟ واالبل كالماعز مجترة حيوانات االرانب هل-٧

  مجترة

  و االرنب النه يجتر لكنه ال يشق ظلفا فهو نجس لكم ٦: ١١

  الالويين

  جبل؟ قمة من االرض مناطق كل نرى ان نستطيع هل-٨

  نعم

 ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا و اراه جميع ممالك العالم              ٨: ٤
 و مجدها 

  متى
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  التراب؟؟  تاكل الحية هل-٩

  نعم

 فقـال الـرب االلـه للحيـة النـك فعلــت هـذا ملعونـة انـت مـن جميــع          ١٤: ٣
البهائم و من جميع وحوش البرية على بطنـك تـسعين و ترابـا تـاكلين                

  كل ايام حياتك

  التكوين

  

  الجبل؟ على ام السهل في  كانت ليسوع عظة أول-١٠

  الجبل على

 فتبعتــه جمــوع كثيــرة مــن الجليــل و العــشر المــدن و اورشــليم و        ٢٥: ٤
 اليهودية و من عبر االردن 

   و لما راى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تالميذه ١: ٥

   ففتح فاه و علمهم قائال ٢: ٥

   طوبى للمساكين بالروح الن لهم ملكوت السماوات ٣: ٥

   طوبى للحزانى النهم يتعزون ٤: ٥

  متى

  السهل في

م و وقف في موضع سهل هو و جمـع مـن تالميـذه و جمهـور        و نزل معه   ١٧: ٦
كثير من الـشعب مـن جميـع اليهوديـة و اورشـليم و سـاحل صـور و صـيدا                      

 الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم 
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   و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا يبراون ١٨: ٦

 و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قـوة كانـت تخـرج منـه و تـشفي            ١٩ :٦
  الجميع 

ــا المــساكين الن     ٢٠: ٦ ــى تالميــذه و قــال طوبــاكم ايه ــه ال  و رفــع عيني
  لكم ملكوت اهللا 

يهـــا   طوبـــاكم ايهـــا الجيـــاع االن النكـــم تـــشبعون طوبـــاكم ا     ٢١: ٦
  )لوقا(الباكون االن النكم ستضحكون 

  الصليب؟ على يسوع ماقاله آخر كان ماذا-١١

  :التالي قال هل

 و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قـائال ايلـي ايلـي               ٤٦: ٢٧
 لما شبقتني اي الهي الهي لماذا تركتني 

   فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا انه ينادي ايليا ٤٧: ٢٧

 و للوقت ركض واحد منهم و اخـذ اسـفنجة و مالهـا خـال و جعلهـا              ٤٨: ٢٧
  على قصبة و سقاه 

   و اما الباقون فقالوا اترك لنرى هل ياتي ايليا يخلصه ٤٩: ٢٧

   فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم و اسلم الروح ٥٠: ٢٧

  متى

  :التالي قال أم

 و نــادى يــسوع بــصوت عظــيم و قــال يــا ابتــاه فــي يــديك اســتودع   ٤٦: ٢٣
  روحي و لما قال هذا اسلم الروح
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  لوقا

   :قال أم

  فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل و نكس راسه و اسلم الروح ٣٠: ١٩

  يوحنا

  ؟ رؤيته المستحيل من ام الرب رؤية  ممكن هل-١٢

   ممكن

 فـدعا يعقـوب اسـم المكـان فنيئيـل قـائال النـي نظـرت اهللا وجهـا          ٣٠: ٣٢
 لوجه و نجيت نفسي 

  التكوين

 و يكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صـاحبه و اذا     ١١: ٣٣
رجع موسى الى المحلـة كـان خادمـه يـشوع بـن نـون الغـالم ال يبـرح مـن                    

 داخل الخيمة 

  الخروج

  رؤيته ممكن غير

 اهللا لم يـره احـد قـط االبـن الوحيـد الـذي هـو فـي حـضن االب هـو                     ١٨: ١
  خبر

  يوحنا

  و قال ال تقدر ان ترى وجهي الن االنسان ال يراني و يعيش ٢٠: ٣٣

  )الخروج   (ية وجههوهذا قول الرب لموسى عندما طلب منه  رؤ
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  االسخريوطي؟ يهوذا مات كيف-١٣

  وانتحر نفسه خنق

 حينئذ لما راى يهوذا الذي اسلمه انه قد دين ندم و رد الثالثين من              ٣: ٢٧
 الفضة الى رؤساء الكهنة و الشيوخ 

   قائال قد اخطات اذ سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا انت ابصر ٤: ٢٧

   فطرح الفضة في الهيكل و انصرف ثم مضى و خنق نفسه ٥: ٢٧

  متى

  كلهاه احشاؤ فانسكبت  الوسط من وانشق وجهه على سقط

 و في تلك االيام قام بطرس في وسط التالميذ و كان عدة اسـماء               ١٥: ١
 معا نحو مئة و عشرين فقال 

 ايها الرجال االخوة كان ينبغي ان يتم هذا المكتـوب الـذي سـبق               ١٦: ١
الروح القدس فقاله بفم داود عـن يهـوذا الـذي صـار دلـيال للـذين قبـضوا                   

  لى يسوع ع

   اذ كان معدودا بيننا و صار له نصيب في هذه الخدمة ١٧: ١

 فان هذا اقتنى حقال من اجرة الظلم و اذ سقط على وجهه انشق من                ١٨: ١
  الوسط فانسكبت احشاؤه كلها 

 و صار ذلك معلوما عند جميـع سـكان اورشـليم حتـى دعـي ذلـك                  ١٩: ١
  الحقل في لغتهم حقل دما اي حقل دم 

  الرسل اعمال سفر
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  ؟ يسوع بطرس انكر عنما الديك صاح مرة كم-١٤

  مرة

 قال له يسوع الحق اقول لك انك في هذه الليلـة قبـل ان يـصيح           ٣٤: ٢٦
 ديك تنكرني ثالث مرات 

  لبطرس يسوع خطاب في

  متى

  مرتين

 فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليلـة قبـل ان      ٣٠: ١٤
 يصيح الديك مرتين تنكرني ثالث مرات 

  مرقس

 ١٤ رقم بسؤال صلة ذا سؤال ؟ مرة ام مرتين الديك صاح هل-١٥

   فابتدا يلعن و يحلف اني ال اعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه ٧١: ١٤

 و صاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الـذي قالـه لـه يـسوع             ٧٢: ١٤
انك قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثالث مرات فلما تفكـر بـه               

  بكى 

  مرقس

 فابتدا حينئـذ يلعـن و يحلـف انـي ال اعـرف الرجـل و للوقـت صـاح                     ٧٤: ٢٦
 الديك 

 فتذكر بطرس كـالم يـسوع الـذي قـال لـه انـك قبـل ان يـصيح                    ٧٥: ٢٦
  )متى(الديك تنكرني ثالث مرات فخرج الى خارج و بكى بكاء مرا 
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ــرب      ٦١: ٢٢ ــى بطــرس فتــذكر بطــرس كــالم ال ــرب و نظــر ال  فالتفــت ال
  مرات كيف قال له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثالث

   فخرج بطرس الى خارج و بكى بكاء مرا ٦٢: ٢٢

  لوقا

 اجابه يسوع اتضع نفسك عنـي الحـق الحـق اقـول لـك ال يـصيح                 ٣٨: ١٣
 الديك حتى تنكرني ثالث مرات 

  يوحنا

  فانكر بطرس ايضا و للوقت صاح الديك ٢٧: ١٨

  يوحنا

  ؟؟؟))مرتين ((بكلمة مرقس اتى اين من

  النجاوبه؟ ام الجاهل نجاوب هل-١٦

  تجاوبه ال

  )االمثال سفر( ال تجاوب الجاهل حسب حماقته لئال تعدله انت ٤: ٢٦

  جاوبه

  جاوب الجاهل حسب حماقته لئال يكون حكيما في عيني نفسه ٥: ٢٦

   االمثال سفر
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  االوالد؟ من شاؤل بنت لميكال كان كم-١٧

  ولد وال لها اليوجد

  و لم يكن لميكال بنت شاول ولد الى يوم موتها ٢٣: ٦

  الثاني صموئيل

  االوالد من خمسة

 فاخذ الملك ابني رصفة ابنة اية اللذين ولدتهما لشاول ارمـوني و    ٨: ٢١
مفيبوشث و بني ميكال ابنة شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرئيل ابـن            

 برزالي المحولي 

  الثاني صموئيل

  ؟ يهوذا ملك أبيا  أم هي من-١٨

   معكة بنت ابشالوم

 ثم بعدها اخذ معكة بنت ابشالوم فولدت له ابيا و عتـاي و زيـزا          ٢٠: ١١
 و شلوميث 

  رحبعام زوجة

  الثاني االيام اخبار

  ميخايا بنت اوريئيل

  في السنة الثامنة عشر للملك يربعام ملك ابيا على يهوذا ١: ١٣

 ملك ثالث سنين فـي اورشـليم و اسـم امـه ميخايـا بنـت اوريئيـل مـن           ٢: ١٣
  )انيالث االيام اخبار  (جبعة و كانت حرب بين ابيا و يربعام
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 اسـرائيل   مملكـة  فـي  موجـود  كـان  الرجال من المقاتلين عدد كم-١٩
  ؟ يهوذا ومملكة القديمة

   يهوذا من رجل الف٥٠٠و اسرائيل من رجل الف٨٠٠

 فدفع يواب جملـة عـدد الـشعب الـى الملـك فكـان اسـرائيل ثمـان            ٩: ٢٤
  مئة الف رجل ذي باس مستل السيف و رجال يهوذا خمس مئة الف رجل

  الثاني صموئيل

   يهوذا من رجل الف٤٧٠ اسرائيل من رجل الف ومئة مليون

 فدفع يواب جملة عدد الشعب الى داود فكـان كـل اسـرائيل الـف                 ٥: ٢١
الف و مئة الف رجل مستلي السيف و يهوذا اربع مئة و سبعين الـف رجـل                 

 مستلي السيف 

  األول ياماال اخبار

   تاليف من مسيحي كتاب في

Jay Smith, Alex Chowdhry, Toby Jepson, James Schaeffer 

  كتـابهم   فـي  والجليـة  الواضـحة  التناقـضات  هذه  بعض على الرد حاول
ــدس ــى   المقـ ــون وادعـ ــموئيل  ان  المؤلفـ ــصى  صـ ــدد احـ ــاتلين عـ  المقـ
  علـى   القادرين  الرجال  كل  احصى  االيام اخبار اما  للقتال  الجاهزين

ــا  الــشديد  احترامــي  مــع   القتــال ــرى  هن  فــي  ذنــب مــن  اقــبح  عــذر  ن
  االقــل علــى ذكــر  االول االيــام اخبــار  ســفر  فــي  ان  نــرى  الحقيقــة

  يــذكر لــم  الثــاني صــموئيل  ســفر  فــي  بينمــا  الــسيف  مــستلي  كلمــة
  ؟؟؟ خصص  قد  فايهما

  



 

 ٣١٤

 االشبيلياالشبيلياالشبيلياالشبيلي ������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س������������א�
	���א���س

 بالمجاعــة  وهــدده داوود النبــي الــى جــاد رســوله الــرب ارســل عنــدما-٢٠
  ؟ المجاعة  سنين  عدد هي فكم

   سنوات سبع

 و لما قام داود صباحا كان كالم الرب الى جاد النبـي رائـي داود              ١١: ٢٤
 قائال 

ــا عــارض عليــك     ١٢: ٢٤  اذهــب و قــل لــداود هكــذا قــال الــرب ثالثــة ان
  فاختر لنفسك واحدا منها فافعله بك 

 فاتى جاد الى داود و اخبره و قال له اتاتي عليك سبع سني جـوع                ١٣: ٢٤
 فــي ارضــك ام تهــرب ثالثــة اشــهر امــام اعــدائك و هــم يتبعونــك ام    
يكون ثالثـة ايـام وبـا فـي ارضـك فـاالن اعـرف و انظـر مـاذا ارد جوابـا                       

  على مرسلي 

  الثاني صموئيل

  سنوات ثالث ام

  فكلم الرب جاد رائي داود و قال ٩: ٢١

 اذهــب و كلــم داود قــائال هكــذا قــال الــرب ثالثــة انــا عــارض         ١٠: ٢١
  عليك فاختر لنفسك واحدا منها فافعله بك 

   فجاء جاد الى داود و قال له هكذا قال الرب اقبل لنفسك ١١: ٢١

 امــا ثــالث ســنين جــوع او ثالثــة اشــهر هــالك امــام مــضايقيك و    ١٢: ٢١
سيف اعدائك يدركك او ثالثـة ايـام يكـون فيهـا سـيف الـرب و وبـا                   
في االرض و مالك الرب يعثـو فـي كـل تخـوم اسـرائيل فـانظر االن مـاذا                 

  ارد جوابا لمرسلي

  االول االيام اخبار
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  ؟ الحكم تقلد عندما أخزيا عمر كان كم-٢١

   سنة ٢٢

 كان اخزيـا ابـن اثنتـين و عـشرين سـنة حـين ملـك و ملـك سـنة                      ٢٦: ٨
 واحدة في اورشليم و اسم امه عثليا بنت عمري ملك اسرائيل 

  الثاني الملوك

  سنة٤٢ ام

 كــان اخزيــا ابــن اثنتــين و اربعــين ســنة حــين ملــك و ملــك ســنة  ٢: ٢٢
 واحدة في اورشليم و اسم امه عثليا بنت عمري 

  الثاني االيام اخبار

  السابق الكتاب في

Jay Smith, Alex Chowdhry, Toby Jepson, James Schaeffer 

  الواضح التناقض على للرد يائسة محاوله وفي

Because we are dealing with accounts which were written 
thousands of years ago, we would not expect to have the 
originals in our possession today, as they would have 
disintegrated long ago. We are therefore dependent on the 
copies taken from copies of those originals, which were in turn 
continually copied out over a period of centuries. Those who did 
the copying were prone to making two types of scribal errors. 
One concerned the spelling of proper names, and the other had 

to do with numbers. 

 الكتــاب ان لــسبب يرجــع الــسنين عــدد فــي االخــتالف ســبب  ان  يقــول
 النملـــك واننـــا  الـــسنين االالف منـــذ نـــصوصه كتبـــت  قـــد  المقـــدس
  مــن اخــذت  نــسخ  علــى  نعتمــد  فاننــا وبالتــالي  االولــى  االصــل النــسخة
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ــسخ ــذه  ن ــالي  االصــول  له ــد  وبالت ــد  النــسخ  عن ــل  تحــدث  ق   هــذه  مث
   االرقام  في  واالخطاء  االسماء  في  كاالخطاء   االخطاء

   اهلها من  شاهد وشهد  ندينك  فمك  من نقول  ونحن

 فـي  حكـم  وكـم  الحكـم  تقلـد  عنـدما  يهوياكين عمر كان كم-٢٢
  ؟ اورشليم

  اورشليم في اشهر ٣ وملك سنة ١٨

 كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حـين ملـك و ملـك ثالثـة      ٨: ٢٤
 اشهر في اورشليم و اسم امه نحوشتا بنت الناثان من اورشليم 

  الثاني الملوك

  اورشليم في ايام وعشرة اشهر ٣ وملك سنوات ٨

 كان يهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك و ملك ثالثة اشهر و             ٩: ٣٦
 عشرة ايام في اورشليم و عمل الشر في عيني الرب 

  الثاني االيام اخبار

  ؟ الهيكل عمال على سليمان وكلهم الذين الوكالء عدد كم-٢٣

  وكيل ٣٦٠٠

 و احصى سليمان سبعين الف رجـل حمـال و ثمـانين الـف رجـل نحـات                   ٢: ٢
  في الجبل و وكالء عليهم ثالثة االف و ست مئة

  الثاني االيام اخبار

  

  



 

 ٣١٧
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   وكيل ٣٣٠٠

 مـا عــدا رؤسـاء الــوكالء لـسليمان الــذين علـى العمــل ثالثــة االف و     ١٦: ٥
 ثالث مئة المتسلطين على الشعب العاملين العمل 

  االول الملوك

  ؟بنو فحث مواب من بني يشوع و يواب عدد كم-٢٤

٢٨١٢  

  بنو فحث مواب من بني يشوع و يواب الفان و ثمان مئة و اثنا عشر ٦: ٢

  سفر عزرا

٢٨١٨  

 بنو فحث مواب مـن بنـي يـشوع و يـواب الفـان و ثمـان مئـة و ثمانيـة                    ١١: ٧
 عشر 

  سفر نحميا

 بعــد مــن اورشــليم الــى رجعــوا الــذين مــن زتــو ابنــاء  عــدد كــان كــم-٢٥
  البابلي؟ السبي

٩٤٥  

  بنو زتو تسع مئة و خمسة و اربعون ٨: ٢

  عزرا سفر

٨٤٥  

  )نحميا سفر ( بنو زتو ثمان مئة و خمسة و اربعون ١٣: ٧
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  ؟ عزجد ابناء  عدد كان كم-٢٦

١٢٢٢  

  بنو عزجد الف و مئتان و اثنان و عشرون ١٢: ٢

  عزرا سفر

٢٣٢٢  

   بنو عزجد الفان و ثالث مئة و اثنان و عشرون١٧: ٧

  نحميا سفر

  

  عادين؟ ابناء  عدد كان كم-٢٧

٤٥٤  

  بنو عادين اربع مئة و اربعة و خمسون ١٥: ٢

  عزرا سفر

٦٥٥  

  بنو عادين ست مئة و خمسة و خمسون ٢٠: ٧

  نحميا سفر

  ؟ حشوم ابناء عدد كان كم-٢٨

٢٢٣  

  )عزرا سفر ( بنو حشوم مئتان و ثالثة و عشرون١٩: ٢
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٣٢٨  

  بنو حشوم ثالث مئة و ثمانية و عشرون ٢٢: ٧

  نحميا سفر

  ؟ والمغنيات المغنيين عدد كان كم-٢٩

٢٠٠  

 فضال عن عبيدهم و امائهم فهؤالء كانوا سبعة االف و ثـالث مئـة             ٦٥: ٢
 و سبعة و ثالثين و لهم من المغنين و المغنيات مئتان 

  عزرا سفر

٢٤٥  

 فضال عن عبيدهم و امائهم الذين كـانوا سـبعة االف و ثـالث مئـة      ٦٧: ٧
 و سبعة و ثالثين و لهم من المغنين و المغنيات مئتان و خمسة و اربعون 

  نحميا سفر

 لوقــا ١:١٦ متــى هــالي او يعقــوب بــن يوســف ابــوه غيــر مــن يــسوع جــد-٣٠
  ؟؟٣:٢٣

  داود بن ناثان هو

  بن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود ٣١: ٣

  لوقا
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   ام كان سليمان

  و يسى ولد داود الملك و داود الملك ولد سليمان من التي الوريا ٦: ١

  متى

  من هو ابو عزيا ؟-٣١

  يورام

  و اسا ولد يهوشافاط و يهوشافاط ولد يورام و يورام ولد عزيا ٨: ١

  متى

  أمصيا

 و اخذ كل شـعب يهـوذا عزيـا و هـو ابـن سـت عـشرة سـنة و ملكـوه           ١: ٢٦
 عوضا عن ابيه امصيا 

  اخبار االيام الثاني

  من هو ابو يكنيا؟-٣٢

  يوشيا

  و يوشيا ولد يكنيا و اخوته عند سبي بابل ١١: ١

  متى

  يهوياقيم

  و ابنا يهوياقيم يكنيا ابنه و صدقيا ابنه ١٦: ٣

  اخبار االيام االول
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  من هو ابو شالح؟-٣٣

  قينان

  بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح ٣٥: ٣

   بن قينان بن ارفكشاد بن سام بن نوح بن المك ٣٦: ٣

  لوقا

  ارفخشد

  و عاش ارفكشاد خمسا و ثالثين سنة و ولد شالح ١٢: ١١

 التكوين

كم عـدد العميـان الـذين شـفاهم المـسيح عنـد خروجـه مـن مدينـة                   -٣٤
  ؟أريحا

 اثنان ولمس أعينهما) : ٣٤ – ٢٩ : ٢٠(يقول متى 

 

 جالسان أعميانوإذ . تبعه جمع كثير أريحا وفيما هم خارجون من "
ارحمنا يا سيد يا : على الطريق فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلين 

فتحنن يسوع ولمس أعينهما ، فللوقت أبصرت أعينهما ... ابن داود 
 . "فتبعاه
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 واحد ولم يلمس عينيه) :٥٢ – ٤٦ : ١٠(بينما يقول مرقس 

 

مع تالميذه وجمع غفير كان بارتيماوس أريحا وفيما هو خارج من "
فلما سمع أنه يسوع .  ابن تيماوس جالساً على الطريق يستعطي األعمى

فقال له يسوع ..يا يسوع ابن داود ارحمني : ل الناصري ابتدأ يصرخ ويقو
 . "اذهب  إيمانك قد شفاك ، فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق: 

 

 . لم يمر بهذه البلدة إال مرة واحدةالمسيح ومن المعلوم من اإلنجيل أن 

  هل قبل يهوذا االسخريوطي  يسوع عند  القبض عليه  ام  ال ؟؟-٣٥

 نعم 

 و فيما هو يتكلم اذا يهوذا احد االثني عشر قد جاء و معه جمـع                ٤٧: ٢٦
  كثير بسيوف و عصي من عند رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب 

   و الذي اسلمه اعطاهم عالمة قائال الذي اقبله هو هو امسكوه ٤٨: ٢٦

   قبلهت تقدم الى يسوع و قال السالم يا سيدي و  فللوق٤٩: ٢٦

ــوا       ٥٠: ٢٦ ــذ تقــدموا و الق ــت حينئ ــاذا جئ ــا صــاحب لم ــسوع ي ــه ي ــال ل  فق
  االيادي على يسوع و امسكوه 

  متى

 ال لم  يقبله 

 و كــان يهــوذا مــسلمه يعـــرف الموضــع الن يــسوع اجتمــع هنـــاك       ٢: ١٨
  كثيرا مع تالميذه 

 فاخذ يهوذا الجند و خداما من عند رؤساء الكهنـة و الفريـسيين و        ٣: ١٨
  جاء الى هناك بمشاعل و مصابيح و سالح 
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  و هو عالم بكل ما ياتي عليه و قال لهم من تطلبون  فخرج يسوع ٤: ١٨

 اجابوه يسوع الناصري قال لهم يـسوع انـا هـو و كـان يهـوذا مـسلمه             ٥: ١٨
  ايضا واقفا معهم 

  ض  فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء و سقطوا على االر٦: ١٨

   فسالهم ايضا من تطلبون فقالوا يسوع الناصري ٧: ١٨

 اجاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو فان كنتم تطلبـونني فـدعوا      ٨: ١٨
  هؤالء يذهبون 

   ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احدا ٩: ١٨

 ثم ان سمعان بطرس كان معه سـيف فاسـتله و ضـرب عبـد رئـيس                 ١٠: ١٨
  الكهنة فقطع اذنه اليمنى و كان اسم العبد ملخس 

س اجعــل ســيفك فــي الغمــد الكــاس التــي       فقــال يــسوع لبطــر  ١١: ١٨
  اعطاني االب اال اشربها 

   ثم ان الجند و القائد و خدام اليهود قبضوا على يسوع و اوثقوه ١٢: ١٨

  يوحنا

  تناقض واضح وجلي في سفر اعمال الرسل لبولس ؟؟-٣٦

 النص االول

 و في ذهابه حدث انه اقتـرب الـى دمـشق فبغتـة ابـرق حولـه نـور مـن                 ٣: ٩
  السماء 

ــاذا       ٤: ٩ ــاول لمـ ــاول شـ ــه شـ ــائال لـ ــوتا قـ ــمع صـ ــى االرض و سـ ــسقط علـ  فـ
  تضطهدني 
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 الـذي انـت تـضطهده صـعب          فقال من انت يا سيد فقال الرب انا يـسوع          ٥: ٩
  عليك ان ترفس مناخس 

 فقال و هو مرتعد و متحير يا رب ماذا تريد ان افعل فقال له الرب قـم                 ٦: ٩
  و ادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل 

ن معــه فوقفــوا صــامتين يــسمعون الــصوت و ال  و امــا الرجــال المــسافرو٧: ٩
  ينظرون احدا 

 فنهض شاول عن االرض و كان و هو مفتـوح العينـين ال يبـصر احـدا                  ٨: ٩
  فاقتادوه بيده و ادخلوه الى دمشق 

 النص الثاني

 النهــار فــي الطريــق ايهــا الملــك نــورا مــن الــسماء   رايــت فــي نــصف١٣: ٢٦
  افضل من لمعان الشمس قد ابرق حولي و حول الذاهبين معي 

 فلمــا ســقطنا جميعنــا علــى االرض ســمعت صــوتا يكلمنــي و يقــول ١٤: ٢٦
باللغـة العبرانيــة شــاول شــاول لمـاذا تــضطهدني صــعب عليــك ان تــرفس   

  مناخس 

   فقلت انا من انت يا سيد فقال انا يسوع الذي انت تضطهده ١٥: ٢٦

 و لكن قم و قف على رجليك الني لهذا ظهرت لـك النتخبـك                ١٦: ٢٦
  خادما و شاهدا بما رايت و بما ساظهر لك به 

  النص الثالث

 فحدث لي و انا ذاهب و متقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار بغتة                ٦: ٢٢
 ابرق حولي من السماء نور عظيم 

ــاذا      ٧: ٢٢ ــي شــاول شــاول لم ــى االرض و ســمعت صــوتا قــائال ل  فــسقطت عل
  تضطهدني 
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مــن انــت يــا ســيد فقــال لــي انــا يــسوع الناصــري الــذي انــت      فاجبــت ٨: ٢٢
  تضطهده 

 و الــذين كــانوا معــي نظــروا النــور و ارتعبــوا و لكــنهم لــم يــسمعوا  ٩: ٢٢
  صوت الذي كلمني 

   فسقط على االرض و سمع صوتا٤: ٩  النص االولفي 

   فلما سقطنا جميعنا على االرض سمعت صوتا١٤: ٢٦ الثاني النص في

   فسقطت على االرض و سمعت صوتا٧: ٢٢ الثالث النص في

سـفر اعمـال    ( ؟؟ اثنـان   وكانـا   معـه   من  وهو جميعا سقطوا ام سقط-٣٧
  )الرسل لبولس

ــامتين   ٧: ٩ االول الـــنص فـــي ــوا صـ ــال المـــسافرون معـــه فوقفـ ــا الرجـ  و امـ
  يسمعون الصوت و ال ينظرون احدا 

  لذلك ذكر ال الثاني النص في

 و الــذين كــانوا معــي نظــروا النــور و ارتعبــوا و      ٩: ٢٢ الثالــث الــنص فــي
  لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني 

  يـسمعوا  لـم  ولكـنهم   النـور  الى نظروا ام / يروه  ولم يسوع صوت سمعوا
   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الصوت

  الهه؟ فنادى الصليب على يسوع كان عندما-٣٨

   بالعبرية

 و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قـائال ايلـي ايلـي               ٤٦: ٢٧
 لما شبقتني اي الهي الهي لماذا تركتني 

  متى
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  باالرامية

عة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظـيم قـائال الـوي الـوي            و في السا   ٣٤: ١٥
 لما شبقتني الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني 

  مرقس

 الـى  يتـرجم  الوقـت   وبـنفس   يصرخ  اللحظة  تلك  في  يسوع كان هل
  بالعبرية  اليهود ومن  باالرامية اهله من  الجمع  يفهم  حتى لغة كل

 التناقـضات  مئـات  الـى  وصـلت  التـي  التناقضات من بسيطة مختارات وهذه
  واألخطاء
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   خلق الحيوانات قبل اإلنسان٢٧-٢٤ : ١التكوين 
   خلق اإلنسان قبل الحيوانات ١٩ و٧ : ٢التكوين 

   اُعجب اهللا بما خلق٣١ : ١كوين الت
  ..  لم يعجب اهللا بما خلق وحزن وتأسف ٦- ٥ : ٦التكوين 

  ب يقول عهد الختان عهداً أبدياً الر١١―١ : ١٧التكوين 
وبذلك  ( بولس يقول ليس الختان ينفع شيئا١٥ : ٦ غالطية 

  ) !.. الربتعلوكلمة بولس على كلمة 

  د إيليا فى العاصفة إلى السماء صع١١ : ٢الملوك الثانى 
  ) يسوع( لم يصعد أحد إلى السماء إال إبن اإلنسان ١٣ : ٣يوحنا 

  اوود إلى المسيح ثمانية وعشرونن د جميع األجيال م١٧ : ١متى 
   عدد األجيال من داوود إلى المسيح أربع وثالثون ٢٨-  ٢٣ : ٣لوقا 

   يسوع لم يأت لينقض الناموس١٩ – ١٧ : ٥متى 
  !  يسوع قد أبطل الناموس بجسده ١٥ – ١٣ : ٢أفسوس 
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 اهللا؟ عند من هذا تقولون ذلك بعد ثم ، الشخصية أراءه يقول بولس
)٢٥أَمى اوذَارالْع سي فَلَيدنع رأَم نم بالر يهِننِي فنلَكي وطأْياً أُعر 

نكَم همحر بكُونَ أَنْ الريناً ي٢٦. أَمذَا أَنَّ فَأَظُنه نسبِ حبسيقِ لالض 
  ٢٦- ٢٥: ٧ األولى كورنثوس.) الْحاضرِ

 وحى الخاص رأيه تعدونَ فلماذا ال، قلت إن إليه؟ اهللا أوحى قد بولس هل
 فى يضعه الذى الشخصى رأيه فاقرأوا ، نعم قلت وإن اهللا؟ عند من

. أَحسن يفْعلُ يزوج الَ ومن يفْعلُ فَحسناً زوج من إِذا٣٨ً: (الشخصية رسائله
 فَهِي رجلُها مات إِنْ ولَكن. حياً رجلُها دام ما بِالناموسِ مرتبِطَةٌ الْمرأَة٣٩ُ

 إِنْ غبطَةً أَكْثَر ولَكنها٤٠. فَقَطْ الرب في ترِيد بِمن تتزوج لكَي حرةٌ
كَذَا لَبِثَتبِ هسأْيِي بِحر .أَظُني وا أَنضاً أَني أَيدنع وحكورنثوس.)اهللاِ ر 
  ٣٨: ٧ىاألول

  منه ويتلى بل   مقدسا الكتاب هذا  يعتبر   كله  هذا  بعد  فهل
  ؟؟؟ والصوامع الكنائس  في  اتالصلو

 كالمات  الويت  وهو  حنجرته   االنسان تعبي  أن حرامال من أنه أعتقد
    .صحتها في مشكوك
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 المدخل سعيد حبيب كتاب من الوثيقة بهذه  كتابي أختم أن أحب
   ذلك لنرى جدااااا خطيرة إعترافات وفيه المقدس الكتاب الى

  

  

  ١٨ صفحة
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  ١٩ صفحة
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  ٢١ صفحة

  

  ٢٢ صفحة
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        العالمينالعالمينالعالمينالعالمين    ربربربرب    الحمدهللالحمدهللالحمدهللالحمدهللا    أنأنأنأن    دعوانادعوانادعوانادعوانا    وأخروأخروأخروأخر
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        العربيةالعربيةالعربيةالعربية    المراجعالمراجعالمراجعالمراجع

  ):والعبرانية السبعينية الترجمة(المقدس الكتاب

  ١٨٩٧ اليسوعيين المرسلين طبعة اليسوعية الترجمة

  ١٩٩٤ الشروق دار وطبعة

  الفانديك ترجمة

  الحياة  طبعة

  السارة االخبار

   المقدس الكتاب موسوعة

  المقدس للكتاب التطبيقي التفسير

  ملطي يعقوب تادرس للقمص المقدس الكتاب تفسير

  فكري انطونيوس لالب المقدس الكتاب تفسير

   شنودة البابا مؤلفات مجموعة

   الكتابي الالهوت معجم

  سمير سامى شحات االختالفات في الكتاب المقدس
   تناقض في الكتاب المقدس لصابر علي١٠١

  ألنبا بيشوى لسلسلة محاضرات تبسيط اإليمان
  مجموعة كتب الشيخ احمد ديدات 

  مجموعة كتب الشيخ منقذ السقار
  مجموعة كتب الدكتور  عاطف عثمان حلبية
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  ألخ سعدل ائب و طرائف الكتاب المقدسعج
  مدخل الى الكتاب المقدس لحبيب سعيد

  ١٨٦٩مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين طبعة بيروت 
  

  دالئل تحريف الكتاب المقدس  للدكتور شريف سالم

  خطـــــــاب المصري ل سؤال في النصرانية ليس لها إجابةمائة

  خبايا الكتاب المقدس لمجدي سالم
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  الجنس في العهد اليهودي القديم لمحمد عبدالحليم عبدالفتاح

  كتب ومقاالت ومناظرات الدكتور حبيب عبد الملك

تحت إشراف نخبة من اشهر أساتذة الكتاب  دائرة المعارف الكتابية
  المقدس والالهوت

من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية للدكتور احمد حجازي 
  السقا

  بكر أبو / ألخل المقدس الكتاب ملخص

  تحريف مخطوطات الكتاب المقدس لعلي الريس

  موقع ومنتديات كلمة سواء الدعوية 

  منتديات اتباع المرسلين 

  موقع  المسيحية في الميزان 

  البهريز في الكالم اللي يغيظ لعالء ابوبكر
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