الكتاب املقدس :كالم من؟  ...ومن؟
(أين التوراة؟  ...أين اإلنجيل؟)
قراءة إسالمية ألسفار العهد القديم والعهد الجديد

رأينا يف دراسة تحليلية سابقة لسياق واتجاهات الخطاب يف
سور القرآن الكريم (“القرآن :من املتكلم؟  -دار النرش للجامعات
 )2007كيف أن الله تعاىل يعلن عن ذاته ويخاطب رسوله طوال النص
القرآين ،ويتبدل توجيه الخطاب (االلتفات) مبا يربز جالل الربوبية
ويؤكد اليقني بصدق تنزيل القرآن من رب العاملني .ويف املقابل فإن
مراجعة سياق كتب اليهود والنصارى الحالية (العهد القديم املشرتك
بني اليهود والنصارى والعهد الجديد للنصارى ) كل عىل حدة (48
كتاب للعهد القديم و 20كتاب للعهد الجديد) تبني بوضوح وتعلن عن
كاتبيها مبا ال يدع مجاال للشك أنها مجموعة مؤلفات برشية؛ ويستحيل
كونها التوراة املنزلة عىل موىس عليه السالم ،وال هي اإلنجيل املنزل
عىل املسيح عليه السالم.
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سفر التكوين
نبدأ بسفر التكوين الذي نقرأ فيه ِ -ب ِغنى عن أي تعليق:
ت َاح ِف
َ 2وفَ َر َغ الل ُه ِف الْيَ ْو ِم َّ
السابعِ ِم ْن َع َملِ ِه ال َِّذي َع ِم َل .ف َْاس َ َ
الساب َع
السابعِ ِم ْن َج ِميعِ َع َملِ ِه ال َِّذي َع ِم َلَ 3 .وبَا َر َك الل ُه الْ َي ْو َم َّ
الْ َي ْو ِم َّ
اح ِم ْن َج ِميعِ َع َملِ ِه ال َِّذي َع ِم َل الل ُه َخالِقًا.
َوقَ َّد َس ُه ،ألَنَّ ُه ِفي ِه ْ
ت َ
اس َ َ
وب رِي ِح ال َّن َهارِ،
َ 8و َس ِم َعا َص ْو َت ال َّر ِّب اإلِل ِه َم ِاش ًيا ِف الْ َج َّن ِة ِع ْن َد ُه ُب ِ
فَا ْختَبَأَ آ َد ُم َوا ْم َرأَتُ ُه ِم ْن َو ْج ِه ال َّر ِّب ا ِإلل ِه ِف َو َس ِط شَ َج ِر الْ َج َّن ِةَ 9 .ف َنا َدى
«س ِم ْع ُت َص ْوت ََك ِف
ال َّر ُّب ا ِإللهُ آ َد َم َو َق َال لَهُ « :أَيْ َن أَن َْت؟»10 .فَق ََالَ :
يت ،ألَ ِّن ُع ْريَا ٌن فَا ْختَبَأْتُ »11 .فَق ََالَ « :م ْن أَ ْعلَ َم َك أَن ََّك
الْ َج َّن ِة فَ َخ ِش ُ
ُع ْريَانٌ؟ َه ْل أَكَل َْت ِم َن الشَّ َج َر ِة الَّ ِتي أَ ْو َص ْيتُ َك أَ ْن الَ تَأْك َُل ِم ْن َها؟»
5
َث ِف األَ ْر ِضَ ،وأَ َّن ك َُّل ت ََص ُّو ِر
ش ا ِإلن َْسانِ قَ ْد ك ُ َ
َو َرأَى ال َّر ُّب أَ َّن َ َّ
شي ٌر ك َُّل يَ ْو ٍمَ 6 .ف َحزِنَ ال َّر ُّب أَنَّهُ َع ِم َل ا ِإلن َْسانَ
أَفْكَا ِر قَلْ ِب ِه إِنَّ َا ُه َو ِ ِّ
ِف األَ ْر ِ
ضَ ،وتَأَ َّس َف ِف َقلْ ِب ِه7 .فَق ََال ال َّر ُّب« :أَ ْم ُحو َع ْن َو ْج ِه األَ ْر ِض
ا ِإلن َْسا َن ال َِّذي َخلَ ْقتُ ُه...
هل يستقيم أن يتحدث رب العاملني عن نفسه بهذا األسلوب وهذا
املنطق؟ رب يتعب من عمله فيسرتيح ،و”مييش” يف الجنة ويختبئ
منه مخلوقه آدم فيبحث عنه الرب “أين أنت؟” ،ثم يتأسف عىل عمله!
راجع عقلك واستفت قلبك.
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سفر الخروج
فيام ييل بداية سفر الخروج ،أرشيف تاريخي يف مجمله ال يفرتق
يف يشء عن كتب وموسوعات التاريخ .وإن من اعتاد أو تذوق قراءة
القرآن يدرك ألول وهلة سعة الفرق بني كالم الله ومؤلفات البرش.
َ 1و ِ
ُوب َجا َء
صَ .م َع يَ ْعق َ
سائِ َيل ال َِّذي َن َجا ُءوا إِ َل ِم ْ َ
هذ ِه أَ ْس َم ُء بَ ِني إِ ْ َ
ي َو ِش ْم ُعو ُن َوالَوِي َويَ ُهوذَا َ 3ويَ َّساكَ ُر َو َزبُولُو ُن
ك ُُّل إِن َْسانٍ َوبَ ْيتُ ُهَ 2 :رأُوبَ ْ ُ
ريَ 5 .وكَان َْت َج ِمي ُع نُف ِ
ني
ني َ 4و َدا ُن َونَ ْفتَ ِ
ُوس الْ َخا ِر ِج َ
َوبَ ْنيَا ِم ُ
ال َو َجا ُد َوأَ ِش ُ
صَ 6 .و َماتَ
ُوب َس ْب ِع َ
ني نَف ًْساَ .ول ِك ْن يُ ُ
ِم ْن ُصل ِْب يَ ْعق َ
وس ُف كَا َن ِف ِم ْ َ
7
سائِ َيل فَأَثْ َ ُروا
يُ ُ
وس ُف َوك ُُّل إِ ْخ َوتِ ِه َو َج ِمي ُع ذلِ َك الْجِيلِ َ .وأَ َّما بَ ُنو إِ ْ َ
8
ريا ِج ًّداَ ،وا ْمتَألَ ِت األَ ْر ُض ِم ْن ُه ْم .ث ُ َّم قَا َم
َوت َ َوالَ ُدوا َونَ َ ْوا َوك ُ ُ
َثوا كَ ِث ً
9
وس َف .فَق ََال لِشَ ْع ِب ِهُ “ :ه َوذَا بَ ُنو
ص لَ ْم يَ ُك ْن يَ ْعر ُِف يُ ُ
َملِ ٌك َج ِدي ٌد َع َل ِم ْ َ
ْث َوأَ ْعظَ ُم ِم َّناَ 10 .هلُ َّم نَ ْحتَ ُال لَ ُه ْم لِئَالَّ يَ ْن ُموا ،فَ َيكُو َن
سائِ َيل شَ ْع ٌب أَك َ ُ
إِ ْ َ
إِذَا َح َدث َْت َح ْر ٌب أَنَّ ُه ْم يَ ْنضَ ُّمو َن إِ َل أَ ْع َدائِ َنا َويُ َحا ِربُونَ َنا َويَ ْص َع ُدو َن ِم َن
ك يُ ِذلُّو ُه ْم ِبأَثْقَالِ ِه ْم ،فَ َب َن ْوا
األَ ْر ِض11 ”.فَ َج َعلُوا َعلَ ْي ِه ْم ُر َؤ َسا َء ت َْس ِخريٍ لِ َ ْ
يسَ 12 .ول ِك ْن ِب َح ْسب َِم أَ َذلُّو ُه ْم
لِ ِف ْر َع ْو َن َم ِدي َنتَ ْي َم َخا ِزنَِ :فيثُو َمَ ،و َر َع ْم ِس َ
صيُّو َن
َاستَ ْع َب َد الْ ِم ْ ِ
سائِ َيل13ف ْ
ه َكذَا نَ َ ْوا َوا ْمتَ ُّدوا .فَا ْختَشَ ْوا ِم ْن بَ ِني إِ ْ َ
سائِ َيل ِب ُع ْن ٍفَ 14 ،و َم َّر ُروا َحيَات َ ُه ْم ِب ُعبُو ِديَّ ٍة ق ِ
ِّب
ني َوالل ْ ِ
َاسيَ ٍة ِف الطِّ ِ
بَ ِني إِ ْ َ
َو ِف ك ُِّل َع َمل ِف الْ َحقْلِ  .ك ُِّل َع َملِه ِِم ال َِّذي َع ِملُو ُه ِب َو ِ
اسطَ ِت ِه ْم ُع ْنفًا.
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سفر الالويني
يبدأ سفر الالويني كام ييل:
وس َوكَلَّ َم ُه ِم ْن َخيْ َم ِة اال ْج ِت َم ِع قَائِالً«2 :كَلِّ ْم بَ ِني
َ 1و َد َعا ال َّر ُّب ُم َ
سائِ َيل َوق ُْل لَ ُه ْم :إِذَا قَ َّر َب إِن َْسا ٌن ِم ْن ُك ْم قُ ْربَانًا لِل َّر ِّب ِم َن الْ َب َهائِ ِم،
إِ ْ َ
3
فَ ِم َن الْبَ َق ِر َوالْ َغ َن ِم ت ُ َق ِّربُو َن قَ َرابِي َن ُك ْم .إِ ْن كَا َن قُ ْربَانُ ُه ُم ْح َرقَ ًة ِم َن
اب َخ ْي َم ِة اال ْج ِت َم ِع يُ َق ِّد ُم ُه لِل ِّرضَ ا َع ْن ُه
الْ َب َقرِ ،فَ َذكَ ًرا َص ِحي ًحا يُ َق ِّربْ ُه .إِ َل بَ ِ
ض َعلَيْ ِه لِلتَّ ْك ِفريِ َع ْن ُه.
َي َ
أَ َما َم ال َّر ِّبَ 4 .ويَضَ ُع يَدَهُ َع َل َرأْ ِس الْ ُم ْح َرقَ ِة ،ف ُ ْ
َ 5ويَ ْذبَ ُح الْ ِع ْج َل أَ َما َم ال َّر ِّبَ ،ويُ َق ِّر ُب بَن ُو َها ُرو َن الْ َك َه َن ُة ال َّد َمَ ،ويَ ُرشُّ ونَ ُه
اب َخيْ َم ِة اال ْج ِت َمعَِ 6 .ويَ ْسلَ ُخ الْ ُم ْح َرقَ َة
ُم ْستَ ِدي ًرا َع َل الْ َم ْذبَ ِح ال َِّذي لَ َدى بَ ِ
َويُ َقطِّ ُع َها إِ َل ِقطَ ِع َهاَ 7 .ويَ ْج َع ُل بَ ُنو َها ُرو َن الْكَا ِهنِ نَا ًرا َع َل الْ َم ْذبَ ِح،
َويُ َرتِّبُو َن َحطَبًا َع َل ال َّنارَِ 8 .ويُ َرت ُِّب بَ ُنو َها ُرو َن الْ َك َه َن ُة الْ ِقطَ َع َم َع ال َّرأْ ِس
َوالشَّ ْح ِم فَ ْو َق الْ َحط َِب ال َِّذي َع َل ال َّنا ِر الَّ ِتي َع َل الْ َم ْذبَ ِحَ 9 .وأَ َّما أَ ْحشَ اؤُهُ
َوأَكَا ِر ُع ُه فَيَغ ِْسلُ َها بِ َا ٍءَ ،ويُو ِق ُد الْكَا ِه ُن الْ َج ِمي َع َع َل الْ َم ْذبَ ِح ُم ْح َرقَةً،
سو ٍر لِل َّر ِّب.
َوقُو َد َرائِ َح ِة َ ُ
اسأل ذوقك وعقلك وضمريك :هل يفرتق هذا األسلوب عن أي
كالم برشي؟ وهل يرقى إىل مستوى جالل الربوبية الذي يلمسه
ويدركه أي قارئ أو مطلع عىل أسلوب الخطاب يف القرآن الكريم؟
وكيف تكون هذه التوراة وحي الله وخطابه إىل موىس بينام هي تحيك
تفاصيل سريته.
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سفر الْ َعدَ د
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تأمل بداية السفر :أمثل هذا يقال له وحي من الجليل؟ أم هو رسد
تاريخي أرشيفي من سرية بني إرسائيل؟
وس ِف بَ ِّريَّ ِة ِسي َنا َءِ ،ف َخ ْي َم ِة اال ْج ِت َمعِِ ،ف أَ َّو ِل
َ 1وكَلَّ َم ال َّر ُّب ُم َ
ص قَائِالً:
الشَّ ْه ِر الث ِ
َّان ِف َّ
الس َن ِة الثَّانِيَ ِة لِ ُخ ُرو ِج ِه ْم ِم ْن أَ ْر ِض ِم ْ َ
2
سائِ َيل ِب َعشَ ائِ ِر ِه ْم َوبُ ُي ِ
وت آبَائِ ِه ْمِ ،ب َع َد ِد
«أَ ْح ُصوا ك َُّل َج َم َع ِة بَ ِني إِ ْ َ
شي َن َس َن ًة ف ََصا ِع ًدا ،ك َُّل َخا ِر ٍج
األَ ْس َم ِء ،ك َُّل َذكَ ٍر ِب َرأْ ِس ِهِ 3 ،منِ ابْنِ ِع ْ ِ
سائِ َيل .تَ ْح ُس ُب ُه ْم أَن َْت َو َها ُرو ُن َح َس َب أَ ْج َنا ِد ِه ْمَ 4 .ويَكُو ُن
لِلْ َح ْر ِب ِف إِ ْ َ
5
َم َعك َُم َر ُج ٌل لِك ُِّل ِسبْ ٍطَ ،ر ُج ٌل ُه َو َرأْ ٌس لِبَيْ ِت آبَائِ ِهَ .و ِ
هذ ِه أَ ْس َم ُء ال ِّر َجا ِل
يصو ُر بْ ُن شَ َديْئُو َر6 .لِ ِش ْم ُعو َن شَ لُو ِمي ِئ ُيل
ال َِّذي َن يَ ِقفُو َن َم َعك َُم :لِ َرأُوبَ ْ َ
ي أَلِ ُ
اب8 .لِيَ َّساكَ َر نَثَ َنائِ ُيل بْ ُن
بْ ُن ُصورِيشَ َّداي7 .لِيَ ُهوذَا نَ ْحشُ و ُن بْ ُن َع ِّمي َنا َد َ
وس َف :ألَفْ َرا ِي َم أَلِيشَ َم ُع
يآب بْ ُن ِحيلُونَ10 .البْ َن ْي يُ ُ
ُصو َغ َر9 .لِ َزبُولُو َن أَلِ ُ
ني أَبِي َد ُن بْ ُن
بْ ُن َع ِّمي ُهو َدَ ،ولِ َم َن َّس َج ْملِي ِئ ُيل بْ ُن فَ َد ْه ُصو َر11 .لِبَ ْنيَا ِم َ
ري فَ ْج ِعي ِئ ُيل بْ ُن ُع ْك َرنَ.
ِج ْد ُع ِ
ون12 .لِ َدا َن أَ ِخي َع َز ُر بْ ُن َع ِّميشَ َّداي13 .ألَ ِش َ
16
15
اس ُ
ري ُع بْ ُن ِعي َن َن» .ه ُؤالَ ِء
اف بْ ُن َد ُعوئِ َيل .لِ َن ْفتَ ِ
14لِ َجا َد أَلِيَ َ
ال أَ ِخ َ
ري الْ َج َم َع ِةُ ،ر َؤ َسا ُء أَ ْس َب ِ
وس أُل ِ
سائِ َيل.
ُه ْم َمشَ ا ِه ُ
اط آبَائِ ِه ْمُ .ر ُؤ ُ
ُوف إِ ْ َ
18
وس َو َها ُرو ُن ه ُؤالَ ِء ال ِّر َج َال ال َِّذي َن تَ َعيَّ ُنوا ِبأَ ْس َمئِ ِه ْمَ ،و َج َم َعا
17فَأَ َخ َذ ُم َ
َّان  ،فَانْتَ َس ُبوا إِ َل َعشَ ائِ ِر ِه ْم َوبُ ُي ِ
وت
ك َُّل الْ َج َم َع ِة ِف أَ َّو ِل الشَّ ْه ِر الث ِ
شي َن َس َن ًة ف ََصا ِع ًدا ِب ُر ُؤ ِ
وس ِه ْم19 ،ك ََم
آبَائِ ِه ْم ِب َع َد ِد األَ ْس َم ِءِ ،منِ ابْنِ ِع ْ ِ
وس .فَ َع َّد ُه ْم ِف بَ ِّريَّ ِة ِسي َنا َء.
أَ َم َر ال َّر ُّب ُم َ
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سفر التثنية

يبدأ “سفر التثنية”  -خامس أسفار موىس الخمسة  -ككتاب للسرية
ال ككتاب رباين  -كام ييل:
سائِ َيلِ ،ف َع ْ ِ
ب األُ ْر ُدنِّ،
1هذَا ُه َو الْ َكالَ ُم ال َِّذي كَلَّ َم ِب ِه ُم َ
وس َج ِمي َع إِ ْ َ
ْبيَّ ِة ِف الْ َع َربَ ِة ،قُ َبالَ َة ُس َ
يوتَ
وف ،بَ ْ َ
ِف ال َ ِّ
ي فَا َرا َن َوت ُوف ََل َوالَبَا َن َو َحضَ ْ ُ
2
ري إِ َل
ِيب َع َل طَرِيقِ َجبَلِ ِس ِع َ
ش يَ ْو ًما ِم ْن ُحور َ
َو ِذي َذ َه ٍب .أَ َح َد َع َ َ
ش ِف األَ َّو ِل
الس َن ِة األَ ْربَ ِع َ
قَا َد َش بَ ْرنِي َع3 .فَ ِفي َّ
نيِ ،ف الشَّ ْه ِر الْ َحا ِدي َع َ َ
سائِ َيل َح َس َب ك ُِّل َما أَ ْو َصا ُه ال َّر ُّب إِلَيْ ِه ْم.
ِم َن الشَّ ْهرِ ،كَلَّ َم ُم َ
وس بَ ِني إِ ْ َ

ثم ينتهي برسد وفاة موىس عليه السالم (املنزل عليه الكتاب!):
وآب َح َس َب قَ ْو ِل ال َّر ِّب.
5ف ََمتَ ُه َن َاك ُم َ
وس َع ْب ُد ال َّر ِّب ِف أَ ْر ِض ُم َ
وآبُ ،مقَاب َِل بَ ْي ِت فَغُو َرَ .ولَ ْم يَ ْعر ِْف إِن َْسا ٌن
َ 6و َدفَ َن ُه ِف الْ ِج َوا ِء ِف أَ ْر ِض ُم َ
َب ُه إِ َل هذَا الْ َي ْو ِم.
ق َْ
ني َماتَ َ ،ولَ ْم تَ ِك َّل َع ْي ُن ُه َوالَ
وس ابْ َن ِمئَ ٍة َو ِع ْ ِ
شي َن َس َن ًة ِح َ
َ 7وكَا َن ُم َ
َذ َه َب ْت نَضَ ا َرتُ ُه.
8
وس ِف َع َربَ ِ
ني يَ ْو ًما .فَ َك ُمل َْت
وآب �ثَالَثِ َ
سائِ َيل ُم َ
ات ُم َ
فَبَ َك بَ ُنو إِ ْ َ
وس.
أَيَّا ُم بُكَا ِء َم َنا َح ِة ُم َ
هل يعقل أن يكون مثل هذا وحيا منزال عىل موىس عليه السالم؟
وهو يروي سرية حياة ومامت موىس ابتداء من سفر الخروج إىل هذا
السفر الخامس.
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سفر يوشع
اقرأ بداية سفر يوشع وتأمل وتساءل :كيف يكون رسد ما بعد وفاة
وس” جزءا من التوراة التي أنزلت عىل
موىس “ َوكَا َن بَ ْع َد َم ْو ِت ُم َ
موىس أو حتى عىل يوشع؟؟ وتأمل دس عبارات مقصودة“ :معطيها
لهم؛ أي لبني إرسائيل”“ ،كل موضع تدوسه بطون أقدامكم” “كام
كلمت موىس” ...
وس َعبْ ِد ال َّر ِّب أَ َّن ال َّر َّب كَلَّ َم يَشُ و َع بْنِ نُونٍ
َ 1وكَا َن بَ ْع َد َم ْو ِت ُم َ
ب هذَا
وس قَائِالًُ «2 :م َ
َخا ِد َم ُم َ
وس َع ْب ِدي قَ ْد َماتَ  .فَاآل َن قُ ُم ا ْع ُ ْ
األُ ْر ُد َّن أَن َْت َوك ُُّل هذَا الشَّ ْع ِب إِ َل األَ ْر ِض الَّ ِتي أَنَا ُم ْع ِطي َها لَ ُه ْم أَ ْي لِبَ ِني
وس ُه بُطُو ُن أَقْ َدا ِم ُك ْم لَ ُك ْم أَ ْعطَ ْيتُ ُه ،ك ََم كَلَّ ْم ُت
سائِ َيل3 .ك َُّل َم ْو ِضعٍ تَ ُد ُ
إِ ْ َ
4
ْبيَّ ِة َولُبْ َنا َن هذَا إِ َل ال َّن ْه ِر الْ َك ِبريِ نَ ْه ِر الْ ُف َر ِ
اتَ ،ج ِميعِ
ُم َ
وسِ .م َن ال َ ِّ
نيَ ،وإِ َل الْ َب ْح ِر الْ َك ِبريِ نَ ْح َو َم ْغر ِِب الشَّ ْم ِس يَكُو ُن تُ ْخ ُم ُك ْم.
أَ ْر ِض ال ِْحثِّ ِّي َ

سفر القضاة
ويتواصل تدوين تاريخ بني إرسائيل .هل هذه توراة موىس؟؟؟؟؟
تأمل السفر من بدايته:
1
نيَ « :م ْن
سائِ َيل َسأَلُوا ال َّر َّب قَائِلِ َ
َوكَا َن بَ ْع َد َم ْو ِت يَشُ و َع أَ َّن بَ ِني إِ ْ َ
ني أَ َّوالً لِ ُم َحا َربَ ِت ِه ْم؟» 2فَق ََال ال َّر ُّب« :يَ ُهوذَا
ِم َّنا يَ ْص َع ُد إِ َل الْ َك ْن َعانِ ِّي َ
3
يَ ْص َع ُدُ .ه َو ذَا قَ ْد َدفَ ْع ُت األَ ْر َض لِ َي ِد ِه» .فَق ََال يَ ُهوذَا لِ ِش ْم ُعو َن أَ ِخي ِه:
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ني ،فَأَ ْص َع َد أَنَا أَيْضً ا
«اِ ْص َع ْد َم ِعي ِف قُ ْر َع ِتي لِ َ ْ
ك نُ َحار َِب الْ َك ْن َعانِ ِّي َ
َم َع َك ِف قُ ْر َع ِت َك» .فَ َذ َه َب ِش ْم ُعو ُن َم َع ُه4 .ف ََص ِع َد يَ ُهوذَاَ ،و َدفَ َع ال َّر ُّب
ش َة آال َِف
ني َوالْ ِف ِر ِّزيِّ َ
الْ َك ْن َعانِ ِّي َ
َضبُوا ِم ْن ُه ْم ِف بَاز ََق َع َ َ
ني ِب َي ِد ِه ْم ،ف َ َ
ني
ضبُوا الْ َك ْن َعانِ ِّي َ
َر ُجلَ 5 .و َو َج ُدوا أَ ُد ِ َ
ون بَاز ََق ِف بَاز ََق ،فَ َحا َربُو ُه َو َ َ
ون بَاز ََق ،فَتَ ِب ُعو ُه َوأَ ْم َسكُو ُه َوقَطَ ُعوا أَبَا ِه َم يَ َديْ ِه
ني6 .فَ َه َر َب أَ ُد ِ
َوالْ ِف ِر ِّزيِّ َ
«س ْب ُعو َن َملِكًا َم ْقطُو َع ٌة أَبَا ِه ُم أَيْ ِدي ِه ْم
َو ِر ْجلَ ْي ِه7 .فَق ََال أَ ُد ِ
ون بَاز ََقَ :
َان الل ُه».
َوأَ ْر ُجلِ ِه ْم كَانُوا يَلْتَ ِقطُو َن تَ ْح َت َمائِ َد ِت .ك ََم فَ َعل ُْت كَذلِ َك َجاز ِ َ
َوأَتَ ْوا ِب ِه إِ َل أُو ُرشَ لِي َم ف ََمتَ ُه َن َاك.

سفر راعوث
كالم رباين أم حكاية برشية؟
اقرأ مطلع السفر لتعرف اإلجابة!
َ 1ح َدثَ ِف أَيَّ ِام ُحك ِْم الْقُضَ ا ِة أَنَّ ُه َصا َر ُجو ٌع ِف األَ ْر ِض ،فَ َذ َه َب
وآب ُه َو َوا ْم َرأَتُ ُه َوابْ َنا ُه.
َر ُج ٌل ِم ْن بَ ْي ِت لَ ْح ِم يَ ُهوذَا لِ َيتَ َغ َّر َب ِف ِبالَ ِد ُم َ
اس َم ابْ َن ْي ِه َم ْحلُو ُن
اس ُم ال َّر ُجلِ أَلِ َ
اس ُم ا ْم َرأَتِ ِه نُ ْع ِميَ ،و ْ
يملِ ُكَ ،و ْ
َ 2و ْ
وآب َوكَانُوا
َوكِلْ ُيونُ ،أَفْ َراتِ ُّيو َن ِم ْن بَ ْي ِت لَ ْح ِم يَ ُهوذَا .فَأَت َ ْوا إِ َل ِبالَ ِد ُم َ
يملِ ُك َر ُج ُل نُ ْع ِميَ ،وبَ ِق َي ْت ِه َي َوابْ َنا َها4 .فَأَ َخذَا لَ ُه َم
ُه َن َاكَ 3 .و َماتَ أَلِ َ
اس ُم األُ ْخ َرى َرا ُعوثُ َ .وأَقَا َما
ا ْم َرأَت ْ ِ
اس ُم إِ ْح َدا ُه َم ُع ْرفَ ُة َو ْ
َي ُموآ ِب َّيتَ ْيِْ ،
ش ِس ِننيٍ5 .ث ُ َّم َماتَا كِالَ ُه َم َم ْحلُو ُن َوكِلْ ُيونُ ،ف ُ ِ
َتك َِت
ُه َن َاك نَ ْح َو َع َ ِ
الْ َم ْرأَ ُة ِمنِ ابْ َن ْي َها َو ِم ْن َر ُجلِ َها.
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سفر صموئيل األول
اقرأ السطور األوىل من سفر “صموئيل األول” وسل نفسك:
هل يعقل أن يكون مثل هذا كالم الله؟
اس ُم ُه أَلْقَانَ ُة بْ ُن
1كَا َن َر ُج ٌل ِم ْن َرا َمتَا ِي َم ُصو ِفي َم ِم ْن َج َبلِ أَفْ َرا ِي َم ْ
يَ ُرو َحا َم بْنِ أَلِي ُه َو بْنِ تُو ُح َو بْنِ ُص ٍ
وفُ .ه َو أَفْ َرايِ ٌِّيَ 2 .ولَ ُه ا ْم َرأَتَانِ ،
اس ُم الْ َو ِ
اس ُم األُ ْخ َرى فَ ِن َّنةَُ .وكَا َن لِ َف ِن َّن َة أَ ْوالَ ٌدَ ،وأَ َّما َح َّن ُة فَلَ ْم
اح َد ِة َح َّنةَُ ،و ْ
ْ
3
يَ ُك ْن لَ َها أَ ْوالَ ٌدَ .وكَا َن هذَا ال َّر ُج ُل يَ ْص َع ُد ِم ْن َم ِدي َن ِت ِه ِم ْن َس َن ٍة إِ َل َس َنةٍ
الُ :ح ْف ِني
لِ َي ْس ُج َد َويَ ْذبَ َح لِ َر ِّب الْ ُج ُنو ِد ِف ِشيلُو َهَ .وكَا َن ُه َن َاك ابْ َنا َع ِ
اس ،كَا ِه َنا ال َّر ِّبَ 4.ول ََّم كَا َن الْ َوق ُْت َو َذبَ َح أَلْقَانَةُ ،أَ ْعطَى فَ ِن َّن َة
َو ِفي َن َح ُ
يب اث ْ َن ْيِ،
ا ْم َرأَت َ ُه َو َج ِمي َع بَ ِني َها َوبَ َناتِ َها أَن ِْص َبةًَ 5 .وأَ َّما َح َّن ُة فَأَ ْعطَا َها ن َِص َ
6
ضت ُ َها
ألَنَّ ُه كَا َن يُ ِح ُّب َح َّنةََ .ول ِك َّن ال َّر َّب كَا َن قَ ْد أَ ْغل ََق َر ِح َم َهاَ .وكَان َْت َ َّ
تُ ِغيظُ َها أَيْضً ا َغ ْيظًا ألَ ْجلِ الْ ُم َرا َغ َم ِة ،ألَ َّن ال َّر َّب أَ ْغل ََق َر ِح َم َهاَ 7.وه َكذَا
َصا َر َس َن ًة بَ ْع َد َس َن ٍة ،كُل ََّم َص ِعدَتْ إِ َل بَيْ ِت ال َّر ِّب ،ه َكذَا كَان َْت ت ُ ِغيظُ َها.
فَ َبك َْت َولَ ْم تَأْك ُْل.

سفر صموئيل الثاين
ويتواصل أسلوب الحكاوي البرشية يف سفر “صموئيل الثاين”
كسابقه األول .بالله عليك اقرأ السطور األوىل من السفر التالية،
وتساءل معنا :هل هذا كالم يتعبد به يف صالة ،أو يناجى به رب
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العباد؟ ثم قارن بجالل أسلوب القرآن وإعالن املوىل عز وجل عن
ذاته يف آياته.
َ 1وكَا َن بَ ْع َد َم ْو ِت شَ ا ُو َل َو ُر ُجو ِع َدا ُو َد ِم ْن ُمضَ ا َربَ ِة الْ َع َملِ َق ِة ،أَ َّن
َدا ُو َد أَقَا َم ِف ِص ْقلَ َغ يَ ْو َم ْيَِ 2 .و ِف الْ َي ْو ِم الثَّالِ ِث إِذَا ِب َر ُجل أَ َت ِم َن
اب .فَل ََّم َجا َء
الْ َم َحلَّ ِة ِم ْن ِع ْن ِد شَ ا ُو َل َوثِيَابُ ُه ُم َم َّزقَ ٌة َو َع َل َرأْ ِس ِه ت ُ َر ٌ
إِ َل َدا ُو َد َخ َّر إِ َل األَ ْر ِض َو َس َج َد3 .فَق ََال لَ ُه َدا ُو ُدِ « :م ْن أَيْ َن أَتَ ْي َت؟»
سائِ َيل نَ َج ْوتُ »4 .فَق ََال لَ ُه َدا ُو ُد« :كَيْ َف كَا َن
فَق ََال لَ ُهِ « :م ْن َم َحلَّ ِة إِ ْ َ
ب ِن» .فَق ََال« :إِ َّن الشَّ ْع َب قَ ْد َه َر َب ِم َن الْ ِقتَا ِلَ ،و َس َق َط أَيْضً ا
األَ ْم ُر؟ أَ ْخ ِ ْ
5
ريو َن ِم َن الشَّ ْع ِب َو َماتُواَ ،و َماتَ شَ ا ُو ُل َويُونَاث َا ُن ابْ ُن ُه أَيْضً ا» .فَق ََال
كَ ِث ُ
ب ُه« :كَ ْي َف َع َرف َْت أَنَّ ُه قَ ْد َماتَ شَ ا ُو ُل َويُونَاث َا ُن
َدا ُو ُد لِلْ ُغال َِم ال َِّذي أَ ْخ َ َ
ب ُه« :اتَّف ََق أَ ِّن كُ ْن ُت ِف َجبَلِ ِجلْبُو َع
ابْ ُن ُه؟» 6فَق ََال الْ ُغالَ ُم ال َِّذي أَ ْخ َ َ
َوإِذَا شَ ا ُو ُل يَتَ َوكَّأُ َع َل ُر ْم ِح ِهَ ،وإِذَا بِالْ َم ْركَ َب ِ
ات َوالْ ُف ْر َسانِ يَشُ ُّدو َن َو َرا َء ُه.
8
ان فَ ُقل ُْت :هأَنَذَا .فَق ََال ِلَ :م ْن أَن َْت؟
آن َو َد َع ِ
7فَالْتَف ََت إِ َل َو َرائِ ِه فَ َر ِ
9
ان
ت َِ
ل َواقْتُلْ ِني ألَنَّ ُه ق َِد ا ْع َ َ
فَ ُقل ُْت لَ ُهَ :ع َملِي ِق ٌّي أَنَا .فَق ََال ِلِ :ق ْف َع َ َّ
ف10 .فَ َوقَف ُْت َعلَيْ ِه َوقَتَلْتُ ُه ألَ ِّن َعلِ ْم ُت أَنَّ ُه
ال ُّد َوا ُر ،ألَ َّن ك َُّل نَف ِْس بَ ْع ُد ِ َّ
يش بَ ْع َد ُسق ِ
السوا َر ال َِّذي
الَ يَ ِع ُ
ُوط ِهَ ،وأَ َخ ْذتُ ا ِإلكْلِ َيل ال َِّذي َع َل َرأْ ِس ِه َو ِّ
11
َع َل ِذ َرا ِع ِه َوأَتَيْ ُت ِبه َِم إِ َل َسيِّ ِدي ه ُه َنا» .فَأَ ْم َس َك َدا ُو ُد ثِيَابَ ُه َو َم َّزقَ َها،
َوكَذَا َج ِمي ُع ال ِّر َجا ِل ال َِّذي َن َم َع ُهَ 12 .ونَ َدبُوا َوبَ َك ْوا َو َصا ُموا إِ َل الْ َم َسا ِء
سائِ َيل
َع َل شَ ا ُو َل َو َع َل يُونَاث َا َن ابْ ِن ِهَ ،و َع َل شَ ْع ِب ال َّر ِّب َو َع َل بَيْ ِت إِ ْ َ
ِالس ْي ِف.
ألَنَّ ُه ْم َس َقطُوا ب َّ
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سفر امللوك األول
ويتواىل رسد مسلسل تاريخ بني إرسائيل يف سفر “اَلْ ُمل ِ
ُوك األَ َّو ُل”
(بغض النظر عن املصداقية التاريخية):
اب فَلَ ْم
َ 1وشَ ا َخ الْ َملِ ُك َدا ُو ُد .تَ َق َّد َم ِف األَيَّ ِامَ .وكَانُوا يُ َدث ِّ ُرونَ ُه بِالثِّ َي ِ
يَ ْدفَأْ2 .فَق ََال لَ ُه َعبِي ُد ُه« :لِيُ َفتِّشُ وا لِ َسيِّ ِدنَا الْ َملِ ِك َع َل فَتَا ٍة َع ْذ َرا َء ،فَلْتَ ِق ْف
أَ َما َم الْ َملِ ِك َولْتَ ُك ْن لَ ُه َح ِ
اض َن ًة َولْتَضْ طَج ْع ِف ِحضْ ِن َك فَ َي ْدفَأَ َس ِّي ُدنَا
سائِ َيل ،فَ َو َج ُدوا
الْ َملِ ُك»3 .فَ َفتَّشُ وا َع َل فَتَا ٍة َج ِميلَ ٍة ِف َج ِميعِ تُ ُخ ِ
وم إِ ْ َ
أَبِيشَ َج الشُّ ونَ ِ َّيةَ ،فَ َجا ُءوا ِب َها إِ َل الْ َملِ ِكَ 4 .وكَان َِت الْ َفتَا ُة َج ِميلَ ًة ِج ًّدا،
فَكَان َْت َح ِ
اض َن َة الْ َملِ ِكَ .وكَان َْت تَ ْخ ِد ُم ُهَ ،ول ِك َّن الْ َملِ َك لَ ْم يَ ْع ِرفْ َها.

سفر امللوك الثاين
وإن مل تعجب بعد فاقرأ بداية سفر امللوك الثاين واعجب
واندهش بهذه األسفار التي ينطيل عىل معظم املسلمني دعوى أنها
التوراة التي يشكل اإلميان بها ككتاب ساموي الركن الثالث من أركان
إميان املسلم ،بينام نبهنا القرآن من قرون إىل بطالن هذا االدعاء:
ني)
(ق ُْل فَأْتُوا بِالتَّ ْو َرا ِة فَاتْلُو َها إِ ْن كُ ْنتُ ْم َصا ِد ِق َ
اب ِبأَيْ ِدي ِه ْم ث ُ َّم يَقُولُو َن َهذَا ِم ْن ِع ْن ِد
(فَ َويْ ٌل لِل َِّذي َن يَ ْكتُ ُبو َن الْ ِكتَ َ
توا ِب ِه ثَ َناً قَلِيالً فَ َويْ ٌل لَ ُه ْم ِم َّم كَتَ َب ْت أَيْ ِدي ِه ْم َو َويْ ٌل لَ ُه ْم ِم َّم
اللَّ ِه لِ َيشْ َ ُ
يَك ِْس ُبو َن )

12

الكتاب املقدس .كالم من؟

آبَ 2.و َس َق َط أَ َخ ْزيَا ِم َن
سائِ َيل بَ ْع َد َوفَا ِة أَ ْخ َ
َ 1و َع َص ُم ُ
وآب َع َل ِإ ْ َ
السا ِم َر ِة فَ َمر َِضَ ،وأَ ْر َس َل ُر ُسالً َوق ََال لَ ُه ُم:
الْ َك َّو ِة الَّ ِتي ِف ُعلِّ َّي ِت ِه الَّ ِتي ِف َّ
وب إِل َه َع ْق ُرو َن إِ ْن كُ ْن ُت أَبْ َرأُ ِم ْن هذَا الْ َم َر ِض».
«ا ْذ َه ُبوا ْاسأَلُوا بَ ْع َل َزبُ َ
السا ِم َر ِة
3فَق ََال َمال َُك ال َّر ِّب ِإليلِ َّيا التِّشْ ب ِِّي« :ق ُِم ْص َع ْد لِلِقَا ِء ُر ُسلِ َملِ ِك َّ
سائِ َيل إِل ٌه ،ت َ ْذ َه ُبو َن لِتَ ْسأَلُوا بَ ْع َل
َوق ُْل لَ ُه ْم :أليس ألَنَّ ُه الَ يُو َ
ج ُد ِف إِ ْ َ
السي َر ال َِّذي َص ِعدْتَ
وب إِل َه َع ْق ُرونَ؟ 4فَلِذلِ َك ه َكذَا ق ََال ال َّر ُّب :إِ َّن َّ ِ
َزبُ َ
5
َعلَ ْي ِه الَ تَ ْنز ُِل َع ْن ُه بَ ْل َم ْوت ًا تَ ُوتُ » .فَانْطَل ََق إِيلِ َّياَ .و َر َج َع ال ُّر ُس ُل إِلَ ْي ِه ،فَق ََال
«ص ِع َد َر ُج ٌل لِلِقَائِ َنا َوق ََال لَ َنا :ا ْذ َه ُبوا
لَ ُه ْم« :لِ َمذَا َر َج ْعتُ ْم؟» 6فَقَالُوا لَ ُهَ :
ليس ألَنَّ ُه
َرا ِج ِع َ
ني إِ َل الْ َملِ ِك ال َِّذي أَ ْر َسلَ ُك ْم َوقُولُوا لَ ُه :ه َكذَا ق ََال ال َّر ُّب :أَ َ
وب إِل َه َع ْق ُرونَ؟ لِذلِ َك
سائِ َيل إِل ٌه أَ ْر َسل َْت لِتَ ْسأَ َل بَ ْع َل َزبُ َ
الَ يُو َج ُد ِف إِ ْ َ
السي ُر ال َِّذي َص ِعدْتَ َعلَ ْي ِه ،الَ تَ ْنز ُِل َع ْن ُه بَ ْل َم ْوت ًا تَ ُوتُ ».
َّ ِ

سفر أخبار األيام األول
اح األَ َّو ُل ،وحي من
اقرأ وتعجب“ :أَ ْخبَا ِر األَيَّ ِام األَ َّو ُل” من اإلص َح ُ
الله أم “سجل مدين” !!
يت ،أَن ُ
ُوشِ 2 ،قي َنانَُ ،م ْهلَلْ ِئ ُيل ،يَا ِر ُد3 ،أَ ْخ ُنوخَُ ،متُوشَ ال َُح،
1آ َد ُمِ ،ش ُ
اي
وج َو َما َد ُ
ُوحَ ،سا ُمَ ،حا ُم ،يَافَثُ 5 .بَ ُنو يَافَثَ ُ :جو َم ُر َو َما ُج ُ
الَ َم ُك4 ،ن ُ
َويَا َوا ُن َوتُوبَ ُال َو َم ِ
اسَ 6 .وبَ ُنو ُجو َم َر :أَشْ َك َنا ُز َورِيفَاثُ
اش ُك َوتِ َ
ري ُ
َوتُو َج ْر َمةَُ 7 .وبَ ُنو يَا َوانَ :أَلِيشَ ُة َوتَ ْر ِشيشَ ُة َوكِتِّي ُم َو ُدو َدانِي ُم8 .بَ ُنو َحا َم:
صا ِي ُم َوفُو ُ
ُوشَ :سبَا َو َحوِيلَ ُة َو َسبْتَا َو َر َع َم
ط َوكَ ْن َعانَُ 9 .وبَ ُنو ك َ
ك ُ
ُوش َو ِم ْ َ
10
ُوش َولَ َد ِنْ ُرو َد ال َِّذي ابْتَ َدأَ يَكُو ُن
َو َس ْبتَكَاَ .وبَ ُنو َر َع َم :شَ َبا َو َد َدانَُ .وك ُ
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11
صا ِي ُم َولَ َد :لُو ِدي َم َو َع َنا ِمي َم َولَ َهابِي َم َونَ ْفتُ ِ
وحي َم
َج َّبا ًرا ِف األَ ْر ِضَ .و ِم ْ َ
12
وسي َم َوك َْسل ِ
َت ِ
ُوحي َم ،ال َِّذي َن َخ َر َج ِم ْن ُه ْم ِفلِشْ ِتي ُم َوكَ ْفتُورِي ُمَ 13 .وكَ ْن َعا ُن
َوف ْ ُ
14
اش َ 15وال ِْح ِّو َّي
وس َواألَ ُمور َِّي َوالْ ِج ْر َج ِ َّ
َولَ َدِ :صي ُدو َن ِب ْك َر ُهَ ،و ِحثًّا َوالْ َي ُب ِ َّ
ث17 .بَ ُنو َسا َمِ :عيالَ ُم
الص َّمر َِّي َوالْ َح َم ِ َّ
السي ِن َّي َ 16واألَ ْر َوا ِد َّي َو َّ
َوالْ َع ْر ِق َّي َو ِّ
18
وص َو ُح ُول َو َجاث َ ُر َو َم ِ
اش ُكَ .وأَ ْرفَكْشَ ا ُد
َوأَشُّ و ُر َوأَ ْرفَكْشَ ا ُد َولُو ُد َوأَ َرا ُم َو ُع ُ
اس ُم الْ َو ِ
اح ِد فَال َُج،
َولَ َد شَ ال ََحَ ،وشَ ال َُح َولَ َد َعا ِب َرَ 19 .ولِ َعا ِب َر ُولِ َد ابْ َنانِ ْ
اس ُم أَ ِخي ِه يَ ْقطَانَُ 20 .ويَ ْقطَا ُن َولَ َد:
ألَ َّن ِف أَيَّا ِم ِه ق ُِس َم ِت األَ ْر ُضَ .و ْ
ض َم ْوتَ َويَا َر َح َ 21و َه ُدو َرا َم َوأُوز ََال َو ِدقْلَ َة َ 22و ِعي َب َال
أَلْ ُمو َدا َد َوشَ ال ََف َو َح َ ْ
اب .ك ُُّل ه ُؤالَ ِء بَ ُنو يَ ْقطَانََ 24 .سا ُم،
َوأَب َ
ري َو َحوِيلَ َة َويُوبَ َ
ِيمي َِل َوشَ َبا َ 23وأُو ِف َ
26
25
وج ،نَا ُحو ُر ،ت َا َر ُح27 ،أَبْ َرا ُم،
س ُ
أَ ْرفَكْشَ ا ُد ،شَ ال َُحَ ،عا ِب ُر ،فَال َُجَ ،ر ُعوُ َ ،
َو ُه َو إِبْرا ِهي ُم.

سفر أخبار األيام الثاين
وتتواىل العجائب يف كتب التاريخ التي كتبها بنو إرسائيل وفرضوا
علينا احرتامها وتسميتها كتبا مقدسة واتهام من يكشف حقيقتها بتهمة
َّان” لتزداد إدراكا
ازدراء األديان .اقرأ مطلع سفر “أَ ْخبَا ِر األَيَّ ِام الث ِ
ملا أقول.
َ 1وتَشَ َّد َد ُسلَيْ َم ُن بْ ُن َدا ُو َد َع َل َم ْملَ َك ِت ِهَ ،وكَا َن ال َّر ُّب إِل ُه ُه َم َع ُه
2
ُوف َوالْ ِمئَ ِ
سائِ َيلُ ،ر َؤ َسا َء األُل ِ
ات
َو َعظَّ َم ُه ِج ًّداَ .وكَلَّ َم ُسلَ ْي َم ُن َج ِمي َع إِ ْ َ
َوالْقُضَ ا َة َوك َُّل َرئِ ٍ
وس اآلبَا ِء3 ،فَ َذ َه َب ُسلَيْ َم ُن
سائِ َيل ُر ُؤ َ
يس ِف ك ُِّل إِ ْ َ
َوك ُُّل الْ َج َم َع ِة َم َع ُه إِ َل الْ ُم ْرت َ َف َع ِة الَّ ِتي ِف ِج ْب ُعونَ ،ألَنَّ ُه ُه َن َاك كَان َْت
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ْبيَّ ِة.
َخ ْي َم ُة اال ْج ِت َمعَِ ،خ ْي َم ُة الل ِه الَّ ِتي َع ِملَ َها ُم َ
وس َع ْب ُد ال َّر ِّب ِف ال َ ِّ
َ 4وأَ َّما ت َابُوتُ الل ِه فَأَ ْص َع َد ُه َدا ُو ُد ِم ْن قَ ْريَ ِة يَ َعارِي َم ِع ْن َد َما َه َّيأَ لَ ُه َدا ُو ُد،
ألَنَّ ُه ن ََص َب لَ ُه َخ ْي َم ًة ِف أُو ُرشَ لِي َمَ 5 .و َم ْذبَ ُح ال ُّن َح ِ
اس ال َِّذي َع ِملَ ُه بَ َصلْ ِئ ُيل
بْ ُن أُورِي بْنِ ُحو َرَ ،وضَ َع ُه أَ َما َم َم ْسكَنِ ال َّر ِّبَ ،وطَل ََب إِلَ ْي ِه ُسلَ ْي َم ُن
َوالْ َج َم َعةَُ 6 .وأَ ْص َع َد ُسلَ ْي َم ُن ُه َن َاك َع َل َم ْذبَ ِح ال ُّن َح ِ
اس أَ َما َم ال َّر ِّب ال َِّذي
ج ِت َمعِ ،أَ ْص َع َد َعلَ ْي ِه أَل َْف ُم ْح َرقَ ٍة.
كَا َن ِف َخ ْي َم ِة اال ْ

سفر َع ْز َرا
و هذا سفر “ َع ْز َرا” – سفر آخر من أسفار تاريخ بني إرسائيل –
يف العهد القديم الذي ينسبونه زورا إىل التوراة ،كام يتبني لك من
تصفح هذه السطور األوىل من السفر.
ول لِكُو َر َش َملِ ِك فَار َِس ِع ْن َد تَ َِام كَال َِم ال َّر ِّب ِبف َِم
الس َن ِة األُ َ
َ 1و ِف َّ
وح كُو َر َش َملِ ِك فَار َِس فَأَطْل ََق نِ َدا ًء ِف ك ُِّل َم ْملَ َك ِت ِه
إِ ْر ِم َيا ،نَ َّب َه ال َّر ُّب ُر َ
َوبِالْ ِكتَابَ ِة أَيْضً ا قَائِالً«2 :ه َكذَا ق ََال كُو َر ُش َملِ ُك فَار َِسَ :ج ِمي ُع َم َملِ ِك
ان أَ ْن أَبْ ِن َي لَ ُه بَ ْيتًا ِف
الس َم ِءَ ،و ُه َو أَ ْو َص ِ
األَ ْر ِض َدفَ َع َها ِل ال َّر ُّب إِل ُه َّ
أُو ُرشَ لِي َم الَّ ِتي ِف يَ ُهوذَاَ 3 .م ْن ِم ْن ُك ْم ِم ْن ك ُِّل شَ ْع ِب ِه ،لِيَ ُك ْن إِل ُه ُه َم َع ُه،
سائِ َيل.
َويَ ْص َع ْد إِ َل أُو ُرشَ لِي َم الَّ ِتي ِف يَ ُهوذَا فَ َي ْب ِن َي بَ ْي َت ال َّر ِّب إِل ِه إِ ْ َ
ُه َو ا ِإلل ُه ال َِّذي ِف أُو ُرشَ لِي َمَ 4 .وك ُُّل َم ْن بَ ِق َي ِف أَ َح ِد األَ َماكِنِ َحيْثُ ُه َو
ب ِع
ُمتَ َغ ِّر ٌب فَلْ ُي ْن ِج ْد ُه أَ ْه ُل َمكَانِ ِه ِب ِفضَّ ٍة َو ِب َذ َه ٍب َو ِبأَ ْم ِت َع ٍة َو ِب َب َهائِ َم َم َع التَّ َ ُّ
لِبَيْ ِت ال َّر ِّب ال َِّذي ِف أُو ُرشَ لِي َم».
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سفر نَ َح ْم َيا

(كالم نَ ْح ِميا بن َح َكلْيا) :هكذا يبدأ سفر “نَ َح ْم َيا” فيقر نحميا
أنه كالمه وليس كالم الله ،ثم يقول املنرصون بعجرفة أنه كالم الله
كتبه نحميا  -كغريه من كتبة كتبهم املقدسة  -أنهم كتبوه “بإلهام”.
يخادعون بذلك أتباعهم املغيبني وجهالء املسلمني.
اقرأ وتأمل أيضا التطاول يف مخاطبة املوىل عز وجل (لِتَ ُك ْن
ي لِتَ ْس َم َع َصالَ َة َعبْ ِد َك ال َِّذي يُ َص ِّل إِلَيْ َك
أُ ْذن َُك ُم ْص ِغيَ ًة َو َعيْ َن َاك َم ْفتُو َحتَ ْ ِ
سائِ َيل َعب ِِيد َك).
اآل َن نَ َها ًرا َولَ ْيالً ألَ ْجلِ بَ ِني إِ ْ َ
شي َن،
الس َن ِة الْ ِع ْ ِ
1كَالَ ُم نَ َح ْميَا بْنِ َح َكلْيَاَ :ح َدثَ ِف شَ ْه ِر ك َْسلُو ِف َّ
انَ ،و ِ
اح ٌد ِم ْن إِ ْخ َو ِتُ ،ه َو
بَ ْي َن َم كُ ْن ُت ِف شُ وشَ َن الْق ْ ِ
َص2 ،أَنَّ ُه َجا َء َح َن ِ
َو ِر َج ٌال ِم ْن يَ ُهوذَا ،ف ََسأَلْتُ ُه ْم َعنِ الْيَ ُهو ِد ال َِّذي َن نَ َج ْوا ،ال َِّذي َن بَقُوا ِم َن
الس ْب ِي
الس ْب ِيَ ،و َع ْن أُو ُرشَ لِي َم3 .فَقَالُوا ِل« :إِ َّن الْ َبا ِق َ
ني ال َِّذي َن بَقُوا ِم َن َّ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َعظ ٍيم َو َعارٍَ .و ُسو ُر أو ُرشَ لي َم ُم ْن َهد ٌم،
ُه َن َاك ِف الْ ِبالَدُ ،ه ْم ِف َ ّ
َوأَبْ َوابُ َها َم ْح ُروقَ ٌة بِال َّنارِ»4 .فَل ََّم َس ِم ْع ُت هذَا الْ َكالَ َم َجل َْس ُت َوبَ َك ْي ُت
الس َم ِءَ 5 ،وقُل ُْت« :أَيُّ َها ال َّر ُّب
َونُ ْح ُت أَيَّا ًماَ ،و ُص ْم ُت َو َصلَّيْ ُت أَ َما َم إِل ِه َّ
الس َم ِء ،ا ِإلل ُه الْ َع ِظي ُم الْ َم ُخ ُ
وف ،الْ َحا ِف ُظ الْ َع ْه َد َوال َّر ْح َم َة لِ ُم ِح ِّبي ِه
إِل ُه َّ
6
ي لِتَ ْس َم َع
َو َحا ِف ِظي َو َصايَا ُه ،لِتَ ُك ْن أُ ْذن َُك ُم ْص ِغيَ ًة َو َعيْ َن َاك َم ْفتُو َحتَ ْ ِ
سائِ َيل
َصالَ َة َع ْب ِد َك ال َِّذي يُ َص ِّل إِلَ ْي َك اآل َن نَ َها ًرا َولَ ْيالً ألَ ْجلِ بَ ِني إِ ْ َ
َعب ِِيد َكَ ،ويَ ْع َ ِ
سائِ َيل الَّ ِتي أَ ْخطَأْنَا ِب َها إِلَيْ َك .فَ ِإ ِّن
ت ُف ِب َخطَايَا بَ ِني إِ ْ َ
أَنَا َوبَ ْي ُت أَ ِب قَ ْد أَ ْخطَأْنَا7 .لَ َق ْد أَف َْس ْدنَا أَ َما َم َكَ ،ولَ ْم نَ ْحف َِظ الْ َو َصايَا
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وس َع ْب َد َك.
َوالْ َف َرائِ َض َواألَ ْحكَا َم الَّ ِتي أَ َم ْرتَ ِب َها ُم َ

سفر أَ ْس ِتري

وهذه بداية سفر “أَ ْس ِتري” ،بداية غنية عن التعليق إال بسؤال ألي
عاقل :هل هذا كالم الله؟ هل هذا من التوراة التي يؤمن بها كل مسلم؟
وش ال َِّذي َمل ََك ِم َن
وشُ ،ه َو أَ َحشْ وِي ُر ُ
َ 1و َح َدثَ ِف أَيَّ ِام أَ َحشْ وِي ُر َ
الْ ِه ْن ِد إِ َل ك ٍ
شي َن كُو َرةً2 ،أَنَّ ُه ِف تِل َْك األَيَّ ِام
ُوش َع َل ِمئَ ٍة َو َس ْبعٍ َو ِع ْ ِ
س ُملْ ِك ِه ال َِّذي ِف شُ وشَ َن
ني َجل ََس الْ َملِ ُك أَ َحشْ وِي ُر ُ
ِح َ
وش َع َل كُ ْر ِ ِّ
الس َن ِة الثَّالِثَ ِة ِم ْن ُملْ ِك ِهَ ،ع ِم َل َولِي َم ًة لِ َج ِميعِ ُر َؤ َسائِ ِه َو َعب ِِيد ِه
الْق ْ ِ
َصِ 3 ،ف َّ
ني أَظْ َه َر
شفَا ُء الْبُلْ َدانِ َو ُر َؤ َسا ُؤ َهاِ 4 ،ح َ
َجيْ ِش فَار َِس َو َما ِديَ ،وأَ َما َم ُه ُ َ
ني يَ ْو ًما.
ريةًِ ،مئَ ًة َوثَ َانِ َ
ِغ َنى َم ْج ِد ُملْ ِك ِه َو َوقَا َر َجالَ ِل َعظَ َم ِت ِه أَيَّا ًما كَ ِث َ
َ 5و ِع ْن َد انْ ِقضَ ا ِء ِ
هذ ِه األَيَّ ِامَ ،ع ِم َل الْ َملِ ُك لِ َج ِميعِ الشَّ ْع ِب الْ َم ْو ُجو ِدي َن ِف
الص ِغريَِ ،ولِي َم ًة َس ْب َع َة أَيَّ ٍام ِف َدا ِر َج َّن ِة
شُ وشَ َن الْق ْ ِ
َصِ ،م َن الْ َك ِبريِ إِ َل َّ
6
ضا َء َوأَ ْس َمنْ ُجونِيَّ ٍة ُم َعلَّ َق ٍة ب ِِحبَال ِم ْن
ق ِْ
َص الْ َملِ ِكِ .بأَن ِْس َج ٍة بَيْضَ ا َء َو َخ ْ َ
بَ ّز َوأُ ْر ُجوانٍ ِ ،ف َحلَق ٍ
س ٍة ِم ْن
َات ِم ْن ِفضَّ ٍةَ ،وأَ ْع ِم َد ٍة ِم ْن ُر َخ ٍامَ ،وأَ ِ َّ
َذ َه ٍب َو ِفضَّ ٍةَ ،ع َل ُم َج َّز ٍع ِم ْن بَ ْه ٍت َو َم ْر َم ٍر َو ُد ّر َو ُر َخ ٍام أَ ْس َو َدَ 7 .وكَا َن
َث ٍة
السقَا ُء ِم ْن َذ َه ٍبَ ،واآلنِ َي ُة ُم ْختَلِ َف ُة األَشْ كَا ِلَ ،والْ َخ ْم ُر الْ َملِ ِ ُّ
ك ِبك ْ َ
ِّ
ِ ِ 8
َاص ٌب ،ألنَّ ُهَ
الش ُب َح َس َب األَ ْمرِ .لَ ْم يَ ُك ْن غ ِ
َح َس َب كَ َر ِم الْ َملكَ .وكَا َن ُّ ْ
ه َكذَا َر َس َم الْ َملِ ُك َع َل ك ُِّل َع ِظ ٍيم ِف بَ ْي ِت ِه أَ ْن يَ ْع َملُوا َح َس َب ِرضَ ا ك ُِّل
َو ِ
اح ٍدَ 9 .و َوشْ ِتي الْ َملِ َك ُة َع ِمل َْت أَيْضً ا َولِي َم ًة لِل ِّن َسا ِء ِف بَيْ ِت الْ ُمل ِْك ال َِّذي
وش.
لِلْ َملِ ِك أَ َحشْ وِي ُر َ
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وب
سفر أَ ُّي َ
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ْتى عىل الله ،اقرأ
سفر “أَيُّ َ
وب” عينة أخرى من الكالم املُف َ َ
وتعجب وتساءل :هل يليق أن ينسب إىل العليم الجليل كالم أشبه
بقصص األطفال؟
وبَ .وكَا َن هذَا ال َّر ُج ُل كَا ِمالً
1كَا َن َر ُج ٌل ِف أَ ْر ِض َع ْو َص ْ
اس ُم ُه أَيُّ ُ
ني َو�ثَالَثُ
الشَ 2 .و ُولِ َد لَ ُه َس ْب َع ُة بَ ِن َ
َو ُم ْستَ ِق ً
يم ،يَتَّ ِقي الل َه َويَ ِحي ُد َعنِ َّ ِّ
اتَ 3 .وكَان َْت َم َو ِ
بَ َن ٍ
اشي ِه َسبْ َع َة آال ٍَف ِم َن الْ َغ َن ِمَ ،و�ثَالَث َ َة آال َِف َج َملَ ،و َخ ْم َس
ِمئَ ِة فَ َّدانِ بَ َقرٍَ ،و َخ ْم َس ِمئَ ِة أَتَانٍ َ ،و َخ َد ُم ُه كَ ِثريِي َن ِج ًّدا .فَكَا َن هذَا
شقِ َ 4 .وكَا َن بَ ُنو ُه يَ ْذ َهبُو َن َويَ ْع َملُو َن َولِي َم ًة ِف
ال َّر ُج ُل أَ ْعظَ َم ك ُِّل بَ ِني الْ َم ْ ِ
بَ ْي ِت ك ُِّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم ِف يَ ْو ِم ِهَ ،ويُ ْر ِسلُو َن َويَ ْستَ ْد ُعو َن أَ َخ َواتِه ِِم الثَّالَثَ
شبْ َن َم َع ُه ْم.
لِيَأْكُلْ َن َويَ ْ َ

مزامري داود
ومزامري داود ،عىل ما فيها من حكمة ،تنطق مبا نسب زورا إىل
داود عليه السالم باتخاذ الله له ولدا يورثه ملك األرض .فهذا السفر
بصياغته كالم داود املفرتى عليه وليس كالم الله جل وعال.
وب ِف الْ َب ِ
اطلِ ؟
1اَلْ َم ْز ُمو ُر الث ِ
َّان 1لِ َمذَا ا ْرتَ َّج ِت األُ َم ُمَ ،وت َ َف َّك َر الشُّ ُع ُ
ُوك األَ ْر ِضَ ،وتَآ َم َر ال ُّر َؤ َسا ُء َم ًعا َع َل ال َّر ِّب َو َع َل َم ِس ِ
2قَا َم ُمل ُ
يح ِه،
ني«3 :لِ َن ْقطَ ْع قُ ُيو َد ُه َمَ ،ولْ َنطْ َر ْح َع َّنا ُربُطَ ُه َم»4.ا ََّلساكِ ُن ِف
قَائِلِ َ
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الس َم َو ِ
ات يَضْ َح ُك .ال َّر ُّب يَ ْستَ ْه ِزئُ ِب ِه ْمِ 5 .حي َن ِئ ٍذ يَتَ َكلَّ ُم َعلَ ْي ِه ْم ِبغَضَ ِب ِه،
َّ
6
َ
َ
َويَ ْر ُج ُف ُه ْم ِب َغ ْي ِظ ِه« .أ َّما أنَا فَ َق ْد َم َس ْح ُت َملِ ِك َع َل ِص ْه َي ْو َن َج َبلِ
ب ِم ْن ِج َه ِة قَضَ ا ِء ال َّر ِّب :ق ََال ِل« :أَن َْت ابْ ِني ،أَنَا
قُ ْد ِس»7 .إِ ِّن أُ ْخ ِ ُ
َاص األَ ْر ِض
الْ َي ْو َم َولَ ْدت َُكْ 8 .
اسأَلْ ِني فَأُ ْع ِط َي َك األُ َم َم ِم َ
رياث ًا ل ََكَ ،وأَق ِ َ
يب ِم ْن َح ِد ٍيدِ .مث َْل إِنَا ِء َخ َّز ٍ
َس ُه ْم».
ُملْكًا ل ََك9 .تُ َحطِّ ُم ُه ْم ِبق َِض ٍ
اف تُك ِّ ُ
سفر األمثال
وهذا سفر “األمثال” الذي يجمع أمثال الحكمة املأثورة عن النبي
سليامن عليه السالم فهي أقوال منسوبة للنبي وليست كالم الله وال وحيه.
1
سائِ َيل2 :لِ َم ْع ِرفَ ِة ِح ْك َم ٍة َوأَ َد ٍب.
أَ ْمث َُال ُسلَ ْي َم َن بْنِ َدا ُو َد َملِ ِك إِ ْ َ
ِإل ْد َر ِ
االس ِتقَا َم ِة.
اك أَقْ َوا ِل الْ َف ْه ِم3 .لِ ُق ُبو ِل تَأْ ِد ِ
يب الْ َم ْع ِرفَ ِة َوالْ َع ْد ِل َوالْ َح ِّق َو ْ
اب َم ْع ِرفَ ًة َوتَ َدبُّ ًرا5 .يَ ْس َم ُع َها الْ َح ِكي ُم فَ َي ْز َدا ُد
4لِتُ ْع ِط َي الْ ُج َّه َال َذكَا ًءَ ،والشَّ َّ
ريا6 .لِ َف ْه ِم الْ َمثَلِ َواللُّ ْغزِ ،أَقْ َوا ِل الْ ُحك ََم ِء
ِعل ًْمَ ،والْ َفهِي ُم يَ ْكتَ ِس ُب تَ ْد ِب ً
َو َغ َوا ِم ِض ِه ْمَ 7 .م َخافَ ُة ال َّر ِّب َرأْ ُس الْ َم ْع ِرفَ ِة ،أَ َّما الْ َجا ِهلُو َن فَ َي ْحتَ ِق ُرو َن
ال ِْح ْك َم َة َواألَ َد َب.

سفر الجامعة
سفر “الجامعة” يعلن عن قائله يف مطلعه هكذا “كَالَ ُم الْ َجا ِم َع ِة
ابْنِ َدا ُو َد الْ َملِ ِك ِف أُو ُرشَ لِي َم” وليس كالم الله .ودعك من الخرافات
ُش ُق”،
ُس ُع إِ َل َم ْو ِض ِع َها َحيْثُ ت ْ ِ
العلمية عن الشمس التي “تَ ْغ ُر ُبَ ،وت ْ ِ
يح”،
والريح التي “تَ ْذ َه ُب َدائِ َر ًة َد َو َرانًاَ ،وإِ َل َم َدا َراتِ َها تَ ْرج ُع ال ِّر ُ
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واألنهار التي تصب يف البحار ثم من “ ُه َن َاك ت َ ْذ َه ُب َرا ِج َعةً” .املهم
أن املتكلم يف هذا -وكل أسفار كتب اليهود والنصارى -ليس الله تعاىل
بحال.
اط ُل األَبَ ِ
1كَالَ ُم الْ َجا ِم َع ِة ابْنِ َدا ُو َد الْ َملِ ِك ِف أُو ُرشَ ِلي َم2 :بَ ِ
اطيلِ  ،ق ََال
اطيلِ  ،الْك ُُّل بَ ِ
اط ُل األَبَ ِ
الْ َجا ِم َعةُ :بَ ِ
اط ٌلَ 3 .ما الْفَائِ َد ُة لِ ِإلن َْسانِ ِم ْن ك ُِّل ت َ َع ِب ِه
ي ِض َو َد ْو ٌر يَجِي ُءَ ،واألَ ْر ُض ق ِ
َائَ ٌة
ال َِّذي يَتْ َع ُب ُه تَ ْح َت الشَّ ْم ِس؟ َ 4د ْو ٌر َ ْ
ُس ُع إِ َل َم ْو ِض ِع َها
ُش ُقَ ،وو الشَّ ْم ُس تَ ْغ ُر ُبَ ،وت ْ ِ
إِ َل األَبَ ِدَ 5 .والشَّ ْم ُس ت ْ ِ
وبَ ،وتَ ُدو ُر إِ َل الشَّ َم ِل .ت َ ْذ َه ُب
يح ت َ ْذ َه ُب إِ َل الْ َج ُن ِ
َح ْيثُ ت ْ ِ
ُش ُق6 .ا َل ِّر ُ
7
يح .ك ُُّل األَنْ َها ِر
َدائِ َر ًة َد َو َرانًاَ ،وإِ َل َم َدا َراتِ َها تَ ْرج ُع ال ِّر ُ

سفر نشيد األَنْشَ اد
سفر “ن َِشي ُد األَنْشَ ا ِد” :كتاب الشعر والغزل املكشوف الخادش
للحياء ،أمثل هذا ينسب إىل العيل القدير!
صدق العيل القديرَ “ :و َما َعلَّ ْم َنا ُه الشِّ ْع َر َو َما يَ ْن َب ِغي لَ ُه إِ ْن ُه َو إِالَّ
ني” َ “ -والشُّ َع َرا ُء يَتَّ ِب ُع ُه ْم الْغَا ُوونَ”.
ِذكْ ٌر َوقُ ْرآ ٌن ُم ِب ٌ
1ن َِشي ُد األَنْشَ ا ِد ال َِّذي لِ ُسلَ ْي َمنَ2 :لِ ُي َق ِّبلْ ِني ِب ُق ْبال َِت فَ ِم ِه ،ألَ َّن ُح َّب َك
اس ُم َك ُد ْه ٌن ُم ْه َر ٌاق ،لِذلِ َك
أَطْيَ ُب ِم َن الْ َخ ْمرِ3 .لِ َرائِ َح ِة أَ ْد َهانِ َك الطَّيِّبَ ِةْ .
أَ َح َّبتْ َك الْ َعذَا َرى4 .ا ُ ْج ُذبْ ِني َو َرا َء َك فَ َن ْجر َِي .أَ ْد َخلَ ِني الْ َملِ ُك إِ َل ِح َجالِ ِه.
ْث ِم َن الْ َخ ْمرِ .بِالْ َح ِّق يُ ِحبُّون ََك5.أَنَا
نَبْتَه ُِج َونَ ْف َر ُح ب َِك .نَ ْذكُ ُر ُحبَّ َك أَك َ َ
َس ْو َدا ُء َو َج ِميلَ ٌة يَا بَ َن ِ
ات أُو ُرشَ لِي َم ،ك َِخ َي ِام ِقي َدا َر ،كَشُ قَقِ ُسلَ ْي َمنَ6 .الَ
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ل لِ َك ْو ِن َس ْو َدا َء ،ألَ َّن الشَّ ْم َس قَ ْد لَ َّو َحتْ ِني .بَ ُنو أُ ِّمي غ َِض ُبوا
تَ ْنظُ ْر َن إِ َ َّ
ب ِن يَا َم ْن
ُون نَاطُو َر َة الْ ُك ُر ِ
لَ .ج َعل ِ
وم .أَ َّما كَ ْر ِمي فَلَ ْم أَنْطُ ْر ُه7 .أَ ْخ ِ ْ
َع َ َّ
ري ِة .لِ َمذَا أَنَا أَكُو ُن
ت ُِح ُّب ُه نَف ِْس ،أَيْ َن تَ ْر َعى ،أَيْ َن ت ُ ْرب ُِض ِع ْن َد الظَّ ِه َ
كَ ُم َق َّن َع ٍة ِع ْن َد قُطْ َعانِ أَ ْص َحاب َِك؟
وغري ذلك من العبارات التي مينع الحياء ذكرها يف هذا الكتيب.

سفر إِشَ ْع َيا َء

وهذا مطلع سفر “إِشَ ْعيَا َء” :

يثبت كاتبه أن فحواه رؤيا لنبي من كبار أنبياء بني إرسائيل ،وال
يدعي السفر وال كاتبه أنه كالم الله أو وحيه.
وص ،الَّ ِتي َرآ َها َع َل يَ ُهوذَا َوأُو ُرشَ لِي َمِ ،ف أَيَّ ِام
ُ 1ر ْؤيَا إِشَ ْعيَا َء بْنِ آ ُم َ
ُع ِّزيَّا َويُوث َا َم َوآ َحا َز َو ِح ْز ِق َّيا ُمل ِ
ُوك يَ ُهوذَا:
بينام ينبئ سياق القرآن مرارا وتكرارا عن ذات قائله ومنزله جل
وعال.

سفر إرميا
اقرأ السطور األوىل من سفر إرميا :تجدها تعلن أنه “كالم إرميا”
ال كالم الله .بينام كتاب الله الوحيد املحفوظ الباقي الذي يعلن فيه
قائله ومنزله عن ذاته هو“ :القرآن الكريم”.
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1كَالَ ُم إِ ْر ِم َيا بْنِ َحلْ ِق َّيا ِم َن الْ َك َه َن ِة ال َِّذي َن ِف َع َناث ُوثَ ِف أَ ْر ِض
ني2 ،ال َِّذي كَان َْت كَلِ َم ُة ال َّر ِّب إِلَ ْي ِه ِف أَيَّ ِام يُ ِ
وش َّيا بْنِ آ ُمو َن َملِ ِك
بَ ْن َيا ِم َ
3
ش َة ِم ْن ُملْ ِك ِهَ .وكَان َْت ِف أَيَّ ِام يَ ُهويَا ِقي َم بْنِ
يَ ُهوذَاِ ،ف َّ
الس َن ِة الثَّالِثَ ِة َع ْ َ
ش َة لِ ِص ْد ِق َّيا بْنِ يُ ِ
يُ ِ
وش َّيا
وش َّيا َملِ ِك يَ ُهوذَا ،إِ َل تَ َِام َّ
الس َن ِة الْ َحا ِديَ ِة َع ْ َ
َملِ ِك يَ ُهوذَا ،إِ َل َس ْب ِي أُو ُرشَ لِي َم ِف الشَّ ْه ِر الْ َخا ِم ِس.

مراث إِ ْر ِم َيا
سفر
ِ

مرايث من؟ كالم من؟ كالم إرميا تألبف إرميا فكر إرميا إبداع
إرميا! ال عالقة له بالذات اإللهية .كالم البرش ينسب زورا إىل الله
ويبنى عليه عقائد وكيانات وحمالت تنصريية عىل امتداد العامل
اإلسالمي لصد أتباع كتاب الله الحق الوحيد املحفوظ كام نزل :القرآن
الكتاب األوحد الذي يعلن سياقه عن ذات قائله الجليل.

سفر حزقيال
هذا مطلع سفر ِ
“ح ْز ِقيَال” ،مطلعه يتحدث عن رؤيا له :أين كالم
الله هنا؟
عينة أخرى من كالم البرش الذين كتبوا أسفار أهل الكتاب قبل
أن ينسبوها زورا إىل الله تعاىل.
،ف الْ َخا ِم ِس ِم َن الشَّ ْهرِ،
نيِ ،ف الشَّ ْه ِر ال َّرابعِ ِ
1كَا َن ِف َس َن ِة الثَّالَثِ َ
الس َم َو ِ
ات انْ َفتَ َح ْت ،فَ َرأَيْ ُت
ي الْ َم ْس ِبيِّ َ
َوأَنَا بَ ْ َ
ني ِع ْن َد نَ ْه ِر َخابُو َر ،أَ َّن َّ
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الس َن ُة الْ َخا ِم َس ُة ِم ْن َس ْب ِي
ُر َؤى الل ِهِ 2 .ف الْ َخا ِم ِس ِم َن الشَّ ْهرَِ ،و ِه َي َّ
ني الْ َملِ ِكَ 3 ،صا َر كَالَ ُم ال َّر ِّب إِ َل ِح ْز ِق َي َال الْكَا ِهنِ ابْنِ بُوزِي ِف
يُويَاكِ َ
4
ني ِع ْن َد نَ ْه ِر َخابُو َرَ .وكَان َْت َعلَ ْي ِه ُه َن َاك يَ ُد ال َّر ِّب .فَ َنظَ ْرتُ
أَ ْر ِض الْ َكلْ َدانِ ِّي َ
اص َف ٍة َجا َءتْ ِم َن الشِّ َم ِلَ .س َحابَ ٌة َع ِظي َم ٌة َونَا ٌر ُمتَ َو ِ
َوإِذَا ِبرِي ٍح َع ِ
اصلَ ٌة
َو َح ْولَ َها لَ َم َعانٌَ ،و ِم ْن َو ْس ِط َها كَ َم ْنظَ ِر ال ُّن َح ِ
اس الالَّ ِمعِ ِم ْن َو ْس ِط ال َّنارِ.
َ 5و ِم ْن َو ْس ِط َها ِش ْب ُه أَ ْربَ َع ِة َح َي َوان ٍ
َاتَ .وهذَا َم ْنظَ ُر َها :لَ َها ِش ْب ُه إِن َْسانٍ .

سفر دانيال
ويستمر مسلسل كتابات تاريخ بني إرسائيل التي نسبوها زورا إىل
التوراة يف سفر “دانيال”.
َاص
ِ 1ف َّ
الس َن ِة الثَّالِثَ ِة ِم ْن ُمل ِْك يَ ُهويَا ِقي َم َملِ ِك يَ ُهوذَاَ ،ذ َه َب نَ ُبو َخ ْذن َّ ُ
اص َهاَ 2 .و َسلَّ َم ال َّر ُّب ِبيَ ِد ِه يَ ُهويَا ِقي َم َملِ َك
َملِ ُك بَاب َِل إِ َل أُو ُرشَ لِي َم َو َح َ َ
يَ ُهوذَا َم َع بَ ْع ِض آنِ َي ِة بَ ْي ِت الل ِه ،فَ َجا َء ِب َها إِ َل أَ ْر ِض ِش ْن َعا َر إِ َل بَ ْي ِت إِل ِه ِه،
يس ِخ ْصيَانِ ِه
َوأَ ْد َخ َل اآلنِيَ َة إِ َل ِخ َزانَ ِة بَيْ ِت إِل ِه ِهَ 3 .وأَ َم َر الْ َملِ ُك أَشْ َف َن َز َرئِ َ
الشفَا ِءِ 4 ،فتْ َيانًا
سائِ َيل َو ِم ْن ن َْسلِ الْ ُمل ِْك َو ِم َن ُّ َ
ض ِم ْن بَ ِني إِ ْ َ
ِبأَ ْن يُ ْح ِ َ
ني َم ْع ِرفَ ًة
ني ِف ك ُِّل ِح ْك َم ٍة َو َعا ِر ِف َ
الَ َعيْ َب ِفي ِه ْمِ ،ح َسا َن الْ َم ْنظَرَِ ،حا ِذ ِق َ
َو َذوِي فَ ْه ٍم بِالْ ِعل ِْمَ ،وال َِّذي َن ِفي ِه ْم قُ َّو ٌة َع َل الْ ُوق ِ
َص الْ َملِ ِك،
ُوف ِف ق ْ ِ
ي لَ ُه ُم الْ َملِ ُك َو ِظي َف ًة ك َُّل يَ ْو ٍم
ني َولِ َسانَ ُه ْمَ 5 .و َع َّ َ
فَيُ َعلِّ ُمو ُه ْم كِتَابَ َة الْ َكلْ َدانِيِّ َ
ني،
ت ِب َي ِت ِه ْم �ثَالَثَ ِس ِن َ
شو ِب ِه لِ َ ْ
ِب َي ْو ِم ِه ِم ْن أَطَاي ِِب الْ َملِ ِك َو ِم ْن َخ ْم ِر َم ْ ُ
َو ِع ْن َد نِ َهايَ ِت َها يَ ِقفُو َن أَ َما َم الْ َملِ ِك.
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سفر هوشع
سفر “هوشع” هو السفر الثامن والعرشون من العهد القديم
املقدس املشرتك بني اليهود والنصارى .يبدأ بهذه السطور الغنية عن
أي تعليق للرد األمني عىل التساؤل املرشوع :هل هذا كالم الرب؟
1قَ ْو ُل ال َّر ِّب ال َِّذي َصا َر إِ َل ُهوشَ َع بْنِ ِب ِئريِيِ ،ف أَيَّ ِام ُع ِّزيَّا َويُوث َا َم
َوآ َحا َز َو َح َز ِق َّيا ُمل ِ
سائِ َيل.
ُوك يَ ُهوذَاَ ،و ِف أَيَّ ِام يَ ُربْ َعا َم بْنِ يُ َ
وآش َملِ ِك إِ ْ َ
2أَ َّو َل َما كَلَّ َم ال َّر ُّب ُهوشَ َع ،ق ََال ال َّر ُّب لِ ُهوشَ َع« :ا ْذ َه ْب ُخ ْذ لِ َنف ِْس َك
ا ْم َرأَ َة ز ًِن َوأَ ْوالَ َد ز ًِن ،ألَ َّن األَ ْر َض قَ ْد َزن َْت ز ًِن ت َا ِركَ ًة ال َّر َّب»3 .فَ َذ َه َب
َوأَ َخ َذ ُجو َم َر ِب ْن َت ِدبْالَ ِي َم ،فَ َح ِبل َْت َو َولَدَتْ لَ ُه ابْ ًنا4 ،فَق ََال لَ ُه ال َّر ُّب« :ا ْد ُع
اس َم ُه يَ ْز َر ِع َيل ،ألَنَّ ِني بَ ْع َد قَلِيل أُ َعا ِق ُب بَ ْي َت يَا ُهو َع َل َد ِم يَ ْز َر ِع َيلَ ،وأُبِي ُد
ْ
5
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سائ َيل
ْس قَ ْو َس إ ْ َ
سائ َيلَ .ويَكُو ُن ِف ذل َك الْيَ ْو ِم أ ِّن أك ُ
َم ْملَ َك َة بَيْت إ ْ َ
ِف َوا ِدي يَ ْز َر ِع َيل».

سفر يوئيل
وسفر يوئيل يتصدره عبارة “قَ ْو ُل ال َّر ِّب ال َِّذي َصا َر إِ َل يُوئِ َيل بْنِ
فَثُوئِ َيل” ،أي أن السفر يروي كالما منسوبا إىل يوئيل وليس كالم الله.
وتذوق عبارات يوئيل التي يدعي أنها كالم الرب له!
 1قَ ْو ُل ال َّر ِّب ال َِّذي َصا َر إِ َل يُوئِ َيل بْنِ فَثُوئِيل2 :اِ ْس َم ُعوا هذَا أَيُّ َها
الشُّ ُيوخَُ ،وأَ ْصغُوا يَا َج ِمي َع ُسكَّانِ األَ ْر ِض! َه ْل َح َدثَ هذَا ِف أَيَّا ِم ُك ْم ،أَ ْو
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بوا بَ ِني ُك ْم َع ْن ُهَ ،وبَ ُنوكُ ْم بَ ِني ِه ْمَ ،وبَ ُنو ُه ْم َد ْو ًرا آ َخ َر.
ِف أَيَّ ِام آبَائِ ُك ْم؟ 3أَ ْخ ِ ُ
افَ ،وفَضْ لَ ُة ال َّز َّح ِ
4فَضْ لَ ُة الْ َق َم ِص أَكَلَ َها ال َّز َّح ُ
اف أَكَلَ َها الْ َغ ْوغَا ُءَ ،وفَضْ لَ ُة
السكَا َرىَ ،وابْكُوا َو َولْ ِولُوا يَا َج ِمي َع
الْ َغ ْوغَا ِء أَكَلَ َها الطَّ َّيا ُر5 .اِ ْص ُحوا أَيُّ َها َّ
شَ ار ِِب الْ َخ ْم ِر َع َل الْ َع ِصريِ ألَنَّ ُه انْ َقطَ َع َع ْن أَفْ َوا ِه ُك ْم6 .إِ ْذ قَ ْد َص ِعدَتْ
اس
ض ُ
َع َل أَ ْر ِض أُ َّم ٌة قَ ِويَّ ٌة ِبالَ َع َد ٍد ،أَ ْس َنانُ َها أَ ْس َنا ُن األَ َس ِدَ ،ولَ َها أَ ْ َ
7
َشت ْ َها َوطَ َر َحتْ َها
اللَّ ْب َو ِةَ .ج َعل َْت كَ ْر َم ِتي َخ ِربَ ًة َوتِي َن ِتي ُمتَ َهشَّ َمةً .قَ ْد ق َ َ
فَابْ َيضَّ ْت قُضْ َبانُ َها.

سفر عاموس
وسفر “عاموس” يعلن مبارشة عن قائله أو كاتبه :
ي ال ُّر َعا ِة ِم ْن تَقُو َع الَّ ِتي َرآ َها َع ْن
وس ال َِّذي كَا َن بَ ْ َ
1أَقْ َو ُال َعا ُم َ
وآش َملِ ِك
سائِ َيلِ ،ف أَيَّ ِام ُع ِّزيَّا َملِ ِك يَ ُهوذَاَ ،و ِف أَيَّ ِام يَ ُربْ َعا َم بْنِ يُ َ
إِ ْ َ
2
سائِ َيل ،قَ ْب َل ال َّزلْ َزلَ ِة ب َِس َنتَ ْيِ .فَق ََال« :إِ َّن ال َّر َّب يُ َز ْم ِج ُر ِم ْن ِص ْه َي ْونَ،
إِ ْ َ
وح َم َرا ِعي ال ُّر َعا ِة َويَيْبَ ُس َرأْ ُس
َويُ ْع ِطي َص ْوت َ ُه ِم ْن أُو ُرشَ لِي َم ،فَتَ ُن ُ
الْ َك ْر َملِ ».
وس” كام يف
كالم من يا يهود؟ كالم من يا نصارى؟”1 :أَقْ َو ُال َعا ُم َ
بداية السفر ،وال حول والقوة إال بالله!

سفر ُعوبَدْ يَا
سفر “ ُعوبَ ْديَا” فحواه الرؤيا التي رآها .هكذا يقرر عوبديا أو
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كاتب السفر الناقل عنه :رؤيا رآها يف املنام! ،عينة أخرى من كالم
البرش الذي أضفوا عليه القداسة ونسبوه زورا إىل الله تعاىل.
با ِم ْن
ُ 1ر ْؤيَا ُعوبَ ْديَا :ه َكذَا ق ََال َّ
السيِّ ُد ال َّر ُّب َع ْن أَ ُدو َمَ :س ِم ْع َنا َخ َ ً
ي األُ َم ِم« :قُو ُمواَ ،ولْ َن ُق ْم َعلَ ْي َها لِلْ َح ْر ِب».
ِق َبلِ ال َّر ِّب َوأُ ْر ِس َل َر ُس ٌول بَ ْ َ
3
َب قَلْب َِك
ريا بَ ْ َ
ي األُ َم ِم .أَن َْت ُم ْحتَ َق ٌر ِج ًّدا .تَك ُّ ُ
 «2إِ ِّن قَ ْد َج َعلْتُ َك َص ِغ ً
الص ْخرِِ ،رفْ َع َة َم ْق َع ِد ِه ،الْقَائِ ُل
الساكِ ُن ِف َم َحاجِئِ َّ
قَ ْد َخ َد َع َك أَيُّ َها َّ
4
سَ ،وإِ ْن كَا َن
ِف قَلْ ِب ِهَ :م ْن يُ ْح ِد ُر ِن إِ َل األَ ْر ِض؟ إِ ْن كُ ْن َت ت َ ْرت َ ِف ُع كَال َّن ْ ِ
وم ،فَ ِم ْن ُه َن َاك أُ ْح ِد ُر َك ،يَق ُ
ُول ال َّر ُّب5 .إِ ْن
ي ال ُّن ُج ِ
ُعشُّ َك َم ْوضُ و ًعا بَ ْ َ
سقُو َن َحا َجتَ ُه ْم؟ إِ ْن
وص لَيْل .كَيْ َف َهلِك َْت! أَفَالَ يَ ْ ِ
أَت ََاك َسا ِرقُو َن أَ ْو ل ُُص ُ
أَت ََاك ق ِ
اص.
َاطفُو َن أَفَالَ يُ ْبقُو َن ُخ َص َ

سفر يونان
سفر “يونان” يروي قصة يونان (يونس عليه السالم) بتفاصيل
وأسلوب برشي ال أثر فيها لجالل املتكلم ،وعبارات تؤكد استحالة أن
تصدر من املوىل عز وجل عن ذاته .يبدأ السفر هكذا:
اي قَائِالً«2 :ق ُِم ا ْذ َه ْب إِ َل
َ 1و َصا َر قَ ْو ُل ال َّر ِّب إِ َل يُونَا َن بْنِ أَ ِمتَّ َ
ش ُه ْم أَ َما ِمي»3.فَقَا َم
نِي َن َوى الْ َم ِدي َن ِة الْ َع ِظي َم ِة َونَا ِد َعلَ ْي َها ،ألَنَّ ُه قَ ْد َص ِع َد َ ُّ
يش ِم ْن َو ْج ِه ال َّر ِّب ،فَ َن َز َل إِ َل يَافَا َو َو َج َد َس ِفي َن ًة
يُونَا ُن لِ َي ْه ُر َب إِ َل ت َ ْر ِش َ
يش
شيش ،فَ َدفَ َع أُ ْج َرتَ َها َونَ َز َل ِفي َها ،لِ َي ْذ َه َب َم َع ُه ْم إِ َل تَ ْر ِش َ
ذَا ِه َب ًة إِ َل تَ ْر َ
ِم ْن َو ْج ِه ال َّر ِّب.
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ومتيض تفاصيل القصة حتى نهاية األصحاح الثالث بعبارة:

10فَل ََّم َرأَى الل ُه أَ ْع َملَ ُه ْم أَنَّ ُه ْم َر َج ُعوا َع ْن طَرِي ِقه ِِم ال َّر ِديئَ ِة ،ن َِد َم الل ُه
الش ال َِّذي تَ َكلَّ َم أَ ْن يَ ْص َن َع ُه ِب ِه ْم ،فَلَ ْم يَ ْص َن ْع ُه.
َع َل َّ ِّ
الش ال َِّذي ت َ َكلَّ َم أَ ْن يَ ْص َن َع ُه ِب ِه ْم ،فَلَ ْم
فتأمل عبارة “ن َِد َم الل ُه َع َل َّ ِّ
يَ ْص َن ْع ُه”!!! .وقارن بجالل ربوبية منزل القرآن الكريم.

سفر ميخا
وسفر “ ِمي َخا” يقدم عىل أنه “1قَ ْو ُل ال َّر ِّب ال َِّذي َصا َر إِ َل ِمي َخا
الْ ُمو َرشْ ِت ِّي ِف أَيَّ ِام يُوث َا َم َوآ َحا َز َو َح َز ِق َّيا ُمل ِ
ُوك يَ ُهوذَا ،ال َِّذي َرآ ُه َع َل
السا ِم َر ِة َوأُو ُرشَ لِي َم” ،أي أنه كالم ميخا ودعواه عن رب العاملني:
َّ
وب َج ِمي ُع ُك ْم .أَ ْص ِغي أَيَّتُ َها األَ ْر ُض َو ِملْ ُؤ َهاَ .ولْيَكُنِ
2اِ ْس َم ُعوا أَيُّ َها الشُّ ُع ُ
الس ِّي ُد ِم ْن َه ْيكَلِ قُ ْد ِس ِه3 .فَ ِإنَّ ُه ُه َوذَا ال َّر ُّب
الس ِّي ُد ال َّر ُّب شَ ا ِه ًدا َعلَ ْي ُك ُمَّ ،
َّ
َ ِ 4
ُوب الْ ِجبَ ُال
يَ ْخ ُر ُج ِم ْن َمكَانِ ِه َويَ ْنز ُِل َو َ ْ
ي ِش َع َل شَ َوا ِم ِخ األ ْرض ،فَتَذ ُ
تَ ْحتَ ُهَ ،وتَ ْنشَ ُّق الْ ِو ْديَا ُن كَالشَّ ْمعِ قُ َّدا َم ال َّنارِ .كَال َْم ِء الْ ُم ْن َص ِّب ِف ُم ْن َح َدرٍ.
سائِ َيلَ .ما ُه َو
5ك ُُّل هذَا ِم ْن أَ ْجلِ إِث ِْم يَ ْعق َ
ُوبَ ،و ِم ْن أَ ْجلِ َخ ِطيَّ ِة بَيْ ِت إِ ْ َ
السا ِم َرةَ؟ ....
ُوب؟ أَلَ ْي َس ُه َو َّ
َذن ُْب يَ ْعق َ
فأين هذا من التوراة التي أنزلت عىل موىس عليه السالم .وأين
ذلك من جالل الربوبية يف آيات القرآن التي يعلن فيها املوىل عز
وجل عن ذاته مرارا وتكرارا بصيغ املتكلم الجليل.
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سفر ناحوم
أما سفر “ ناحوم” فهو عبارة عن رؤيا منامية ملن يدعى “ناحوم
األلقويش” ،وليس  -بنص مطلع السفر  -كالما صادرا من الله جل
يف عاله:
1
ُوش2 .ا َل َّر ُّب إِل ٌه َغيُو ٌر
َو ْح ٌي َع َل نِي َن َوىِ .س ْف ُر ُر ْؤيَا نَا ُحو َم األَلْق ِ ِّ
َو ُم ْنتَ ِق ٌم .ال ّر ُّب ُم ْنتَ ِق ٌم َوذُو َس َخ ٍط .ال ّر ُّب ُم ْنتَ ِق ٌم ِمن ُم ْب ِغ ِضي ِه َو َحا ِف ٌظ
غَضَ بَ ُه َ
بئُ
عل أَ ْع َدائِ ِه3 .ال َّر ُّب بَ ِطي ُء الْغَضَ ِب َو َع ِظي ُم الْ ُق ْد َر ِةَ ،ول ِك َّن ُه الَ يُ َ ِّ
الْ َبتَّةَ .ال َّر ُّب ِف ال َّز ْوبَ َع ِةَ ،و ِف الْ َع ِ
اب ُغ َبا ُر ِر ْجلَ ْي ِه.
اص ِف طَرِي ُق ُهَ ،و َّ
الس َح ُ
4يَ ْنتَ ِه ُر الْبَ ْح َر فَيُ َنشِّ ُف ُه َويُ َجف ُِّف َج ِمي َع األَنْ َهارِ .يَ ْذبُ ُل بَاشَ ا ُن َوالْ َك ْر َم ُل،
ُوبَ ،واألَ ْر ُض ت ُ ْرفَ ُع
َو َز ْه ُر لُ ْب َنا َن يَ ْذبُ ُل5 .اَلْ ِج َب ُال تَ ْر ُج ُف ِم ْن ُهَ ،والتِّال َُل تَذ ُ
ني ِفي ِهَ 6 .م ْن يَ ِق ُف أَ َما َم َس َخ ِط ِه؟ َو َم ْن
الساكِ ِن َ
ِم ْن َو ْج ِه ِهَ ،والْ َعالَ ُم َوك ُُّل َّ
يَقُو ُم ِف ُح ُم ِّو غَضَ ِب ِه؟

سفر حبقوق
أما “ َح َبقُّوق” فيبدأ سفره برؤيا رآها يشكو فيها ويعاتب ربه:
ص ُخ إِلَيْ َك ِم َن الظُّل ِْم
“ َحتَّى َمتَى يَا َر ُّب أَ ْد ُعو َوأَن َْت الَ ت َْس َم ُع؟  -أَ ْ ُ
ص َج ْو ًرا؟”
َوأَن َْت الَ تُ َخل ُِّص؟  -لِ َم تُرِي ِني إِثْ ًاَ ،وت ُ ْب ِ ُ
ويا مثبت العقول :ال حول وال قوة إال بالله! اقرأ وتعجب من
السطور األوىل من بداية السفر.
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1اَلْ َو ْح ُي ال َِّذي َرآ ُه َح َبق ُ
ُّوق ال َّنب ُِّيَ 2.حتَّى َمتَى يَا َر ُّب أَ ْد ُعو َوأَن َْت الَ
3
ص
ص ُخ إِلَ ْي َك ِم َن الظُّل ِْم َوأَن َْت الَ تُ َخل ُِّص؟ لِ َم تُرِي ِني إِثْ ًاَ ،وت ُ ْب ِ ُ
ت َْس َم ُع؟ أَ ْ ُ
اص َم ُة
اب َوظُلْ ٌم َويَ ْح ُدثُ ِخ َصا ٌم َوت َ ْرفَ ُع الْ ُم َخ َ
َج ْو ًرا؟ َوقُ َّدا ِمي ا ْغ ِت َص ٌ
الشي َر
نَف َْس َها4 .لِذلِ َك َج َم َد ِت َّ ِ
الشي َع ُة َوالَ يَ ْخ ُر ُج الْ ُح ْك ُم بَتَّةً ،ألَ َّن ِّ ِّ
ِالصدِّيقِ  ،فَلِذلِ َك يَ ْخ ُر ُج الْ ُح ْك ُم ُم ْع َو ًّجا.
يُ ِحي ُط ب ِّ

سفر َص َف ْن َيا

“ص َف ْنيَا” هو كالم منسوب إىل صفنيا يروي فيه عن ربه
أما سفر َ
فيتكرر فيه عىل لسانه“ :يقول الرب” “يقول الرب”  ...فهو إذن ابتداء
ليس كالم الرب ،بل كالم صفنيا .
1كَ ِل َم ُة ال َّر ِّب الَّ ِتي َصا َرتْ إِ َل َص َف ْن َيا بْنِ ك ِ
ُوش بْنِ َج َدلْ َيا بْنِ أَ َم ِريَا
بْنِ َح َز ِقيَّاِ ،ف أَيَّ ِام يُ ِ
وشيَّا بْنِ آ ُمو َن َملِ ِك يَ ُهوذَا:
«2نَ ْز ًعا أَنْ َز ُع الْك َُّل َع ْن َو ْج ِه األَ ْر ِض ،يَق ُ
ُول ال َّر ُّب3 .أَنْ ِز ُع ا ِإلن َْسا َن
شارِ،
َوالْ َح َي َوانَ .أَنْ ِز ُع طُ ُيو َر َّ
الس َم ِء َو َس َم َك الْ َب ْحرَِ ،والْ َم َعاثِ َر َم َع األَ ْ َ
َوأَقْطَ ُع ا ِإلن َْسا َن َع ْن َو ْج ِه األَ ْر ِض ،يَق ُ
ُول ال َّر ُّبَ «4 .وأَ ُم ُّد يَ ِدي َع َل يَ ُهوذَا
َو َع َل ك ُِّل ُسكَّانِ أُو ُرشَ لِي َمَ ،وأَقْطَ ُع ِم ْن هذَا الْ َمكَانِ بَ ِق َّي َة الْ َب ْعلِ ،

سفر حجي
ويروي سفر “ َح َّجي” ما جاء عىل لسانهَ “ :ع ْن يَ ِد َح َّجي ال َّنب ِِّي “.
فهو إذن رواية كاتب السفر عن قول حجي عن ربه ،وليس كالم رب
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العاملني كام يدعون!

السا ِد ِس ِف أَ َّو ِل
وس الْ َملِ ِكِ ،ف الشَّ ْه ِر َّ
ِ 1ف َّ
الس َن ِة الثَّانِ َي ِة لِ َدا ِريُ َ
يَ ْو ٍم ِم َن الشَّ ْهرِ ،كَان َْت كَلِ َم ُة ال َّر ِّب َع ْن يَ ِد َح َّجي ال َّنب ِِّي إِ َل َز ُربَّاب َِل
وصا َد َاق الْكَا ِهنِ الْ َع ِظ ِيم
بْنِ شَ أَلْ ِتي ِئ َيل َو ِ
ال يَ ُهوذَاَ ،وإِ َل يَ ُهوشَ َع بْنِ يَ ُه َ
قَائِالً «2 :ه َكذَا ق ََال َر ُّب الْ ُج ُنو ِد قَائِالً :هذَا الشَّ ْع ُب ق ََال إِ َّن الْ َوق َْت لَ ْم
يَ ْبلُ ْغ َوق َْت ِب َنا ِء بَ ْي ِت ال َّر ِّب»3.فَكَان َْت كَلِ َم ُة ال َّر ِّب َع ْن يَ ِد َح َّجي ال َّنب ِِّي
قَائِالًَ «4 :هلِ الْ َوق ُْت لَ ُك ْم أَنْتُ ْم أَ ْن ت َْس ُك ُنوا ِف بُيُوتِ ُك ُم الْ ُمغَشَّ ا ِةَ ،وهذَا
اب؟
الْ َب ْي ُت َخ َر ٌ

سفر زكريا
وسفر زكريا يروي سريته التي تبدأ كغريها من قصص أنبياء بني
إرسائيل هكذا :
وس ،كَان َْت كَلِ َم ُة ال َّر ِّب
ِ 1ف الشَّ ْه ِر الثَّا ِمنِ ِف َّ
الس َن ِة الثَّانِ َي ِة لِ َدا ِريُ َ
إِ َل َزكَ ِريَّا بْنِ بَ َر ِخ َّيا بْنِ ِع ُّدو ال َّنب ِِّي قَائِالً ...
وكاتب هذا السفر بدوره يتحدث بأسلوب مؤرخ يحيك عن نبي عن
الرب وليس بأسلوب كالم صادر من رب العاملني:
وس ،كَان َْت كَلِ َم ُة ال َّر ِّب
ِ 1ف الشَّ ْه ِر الثَّا ِمنِ ِف َّ
الس َن ِة الثَّانِيَ ِة لِ َدا ِريُ َ
إِ َل َزكَ ِريَّا بْنِ بَ َر ِخ َّيا بْنِ ِع ُّدو ال َّنب ِِّي قَائِالً«2 :قَ ْد غ َِض َب ال َّر ُّب غَضَ ًبا
3
ل ،يَق ُ
ُول َر ُّب
َع َل آبَائِ ُك ْم .فَق ُْل لَ ُه ْم :ه َكذَا ق ََال َر ُّب الْ ُج ُنو ِد :ا ْر ِج ُعوا إِ َ َّ
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الْ ُج ُنو ِد ،فَأَ ْر ِج َع ِإلَ ْي ُك ْم ،يَق ُ
ُول َر ُّب الْ ُج ُنو ِد4 .الَ تَكُونُوا كَآبَائِ ُك ُم ال َِّذي َن
ني :ه َكذَا ق ََال َر ُّب الْ ُج ُنو ِد :ا ْر ِج ُعوا َع ْن
نَا َدا ُه ُم األَنْ ِب َيا ُء األَ َّولُو َن قَائِلِ َ
ل،
الشي َر ِة .فَلَ ْم يَ ْس َم ُعوا َولَ ْم يُ ْصغُوا إِ َ َّ
الشي َر ِة َو َع ْن أَ ْع َملِ ُك ُم ِّ ِّ
طُ ُر ِق ُك ُم ِّ ِّ
يَق ُ
ُول َر ُّب الْ ُج ُنو ِد5 .آبَا ُؤكُ ْم أَيْ َن ُه ْم؟ َواألَنْ ِب َيا ُء َه ْل أَبَ ًدا يَ ْح َي ْونَ؟ َ 6ول ِك ْن
كَالَ ِمي َوفَ َرائِ ِض الَّ ِتي أَ ْو َص ْي ُت ِب َها َعب ِِيدي األَنْ ِب َيا َء ،أَفَلَ ْم تُ ْدر ِْك آبَا َءكُ ْم؟
فَ َر َج ُعوا َوقَالُوا :ك ََم ق ََص َد َر ُّب الْ ُج ُنو ِد أَ ْن يَ ْص َن َع ِب َنا كَطُ ُر ِق َنا َوكَأَ ْع َملِ َنا،
كَذلِ َك فَ َع َل ِب َنا».

سفر مالخي
آخر أسفار العهد القديم
وكذلك شأن سفر “مالخي” آخر أسفار العهد القديم التسعة
والثالثني :يروي كالم مالخي عىل لسانه عن ربه .هذا عن سياق
الخطاب واتجاهه ،ناهيك عن املحتوى وأسلوب الحديث عن رب
العاملني وصورته يف كتبهم “االبْ ُن يُ ْك ِر ُم أَبَا ُهَ ،والْ َعبْ ُد يُ ْك ِر ُم َسيِّ َد ُه .فَ ِإ ْن
كُ ْن ُت أَنَا أَبًا ،فَأَيْ َن كَ َرا َم ِتي؟ َوإِ ْن ُك ْن ُت َس ِّي ًدا ،فَأَيْ َن َه ْي َب ِتي؟ ق ََال لَ ُك ْم
َر ُّب الْ ُج ُنو ِد”
1
سائِ َيل َع ْن يَ ِد َمال َِخي «2:أَ ْح َب ْبتُ ُك ْم ،ق ََال ال َّر ُّب.
َو ْح ُي كَلِ َم ِة ال َّر ِّب ِإل ْ َ
ُوب ،يَق ُ
ُول ال َّر ُّبَ ،وأَ ْحبَبْ ُت
َوقُلْتُ ْمِ :ب َم أَ ْحبَبْتَ َنا؟ أَلَيْ َس ِع ُيسو أَ ًخا لِيَ ْعق َ
ْبيَّ ِة؟
رياث َ ُه لِ ِذئَ ِ
يَ ْعق َ
اب ال َ ِّ
ُوب َ 3وأَبْغَضْ ُت ِع ُيس َوَ ،و َج َعل ُْت ِج َبالَ ُه َخ َرابًا َو ِم َ
4ألَ َّن أَ ُدو َم ق ََال :قَ ْد ُه ِد ْم َنا ،فَ َن ُعو ُد َونَبْ ِني ال ِْخ َر ُب .ه َكذَا ق ََال َر ُّب الْ ُج ُنو ِد:
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الشَ ،والشَّ ْع َب ال َِّذي غ َِض َب
ُه ْم يَ ْب ُنو َن َوأَنَا أَ ْه ِد ُمَ .ويَ ْد ُعونَ ُه ْم تُ ُخو َم َّ ِّ
5
َتى أَ ْع ُي ُن ُك ْم َوتَقُولُونَ :لِ َيتَ َعظ َِّم ال َّر ُّب ِم ْن ِع ْن ِد
َعلَ ْي ِه ال َّر ُّب إِ َل األَبَ ِد .ف َ َ
سائِ َيل«6 .االبْ ُن يُ ْك ِر ُم أَبَا ُهَ ،والْ َع ْب ُد يُ ْك ِر ُم َس ِّي َد ُه .فَ ِإ ْن كُ ْن ُت أَنَا أَبًا،
ت ُ ْخ ِم إِ ْ َ
فَأَيْ َن كَ َرا َم ِتي؟ َوإِ ْن كُ ْن ُت َس ِّي ًدا ،فَأَيْ َن َه ْي َب ِتي؟ ق ََال لَ ُك ْم َر ُّب الْ ُج ُنو ِد.

“األناجيل” األربعة
(وما عالقة “األناجيل” األربعة بإنجيل املسيح
األصيل الذي يؤمن به املسلمون؟)
بعد عرضنا وتحليلنا لسياق الخطاب يف نصوص أسفار العهد
القديم املشرتك بني اليهود والنصارى ( 39سفرا) ،وإثباتنا أن أيا منها
ال يصلح و ال يصح أن يكون وحيا مبارشا من الله تعاىل  ،وال أن أيا
منها يدعي يف سياقه من بدايته أنه كالم الله بل هو رواية كاتبيه
لقصص أنبياء وحكامء وملوك بني إرسائيل؛ ننتقل إىل أسفار العهد
الجديد بداية مبا يسمى األناجيل األربعة ملتى ومرقس ولوقا ويوحنا.
ونقول “مبا يسمى” ألنها ال عالقة لها باإلنجيل الذي أنزل عىل املسيح
عيىس ابن مريم عليه السالم؛ بل هي أربع روايات لسرية وحياة
املسيح منسوبة إىل كتابها.
الجدير بالذكر أن تسمية هذه السري األربعة “باألناجيل” تنفرد
بها الرتجمة العربية لكتب العهد الجديد التي متت يف القرن العارش
امليالدي أي بعد ظهور اإلسالم ،وال توجد يف أي لغة أخرى فهي
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مرتجمة عن كلمة  Gospelأي “بشارة”  .والدافع لذلك لدى املرتجمني
النصارى العرب مفهوم!

إنجيل متى
نبدأ ب ِإنْج ُِيل َمتَّى الذي يبدأ “بسلسلة ميالد املسيح” كاآليت:
اب ِميالَ ِد يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح ابْنِ َدا ُو َد ابْنِ ِإبْرا ِهي َم2 :إِبْرا ِهي ُم َولَ َد
1كِتَ ُ
حاقَ .وإِ ْس ُ
إِ ْس َ
ُوب َولَ َد يَ ُهوذَا َوإِ ْخ َوتَ ُهَ 3 .ويَ ُهوذَا
ُوبَ .ويَ ْعق ُ
حاق َولَ َد يَ ْعق َ
وس َف َر ُج َل َم ْريَ َم الَّ ِتي ُولِ َد ِم ْن َها يَ ُسو ُع ال َِّذي
ُوب َولَ َد يُ ُ
َولَ َدَ 16.......ويَ ْعق ُ
يح.
يُ ْد َعى الْ َم ِس َ
وس َف َر ُج َل َم ْريَ َم الَّ ِتي
من املدهش أن نهاية السلسلة تفيض إىل “يُ ُ
ُولِ َد ِم ْن َها يَ ُسوعُ” ،أي أنها سلسلة نسب يوسف النجار خطيب مريم
العذراء وليس نسب املسيح من أمه البتول!

إنجيل مرقس
األناجيل األربعة  -كام أرشنا يف تقديم إنجيل “متى”  -ال عالقة
لها باإلنجيل املنزل عىل عيىس عليه السالم والذي يؤمن به كل مسلم.
بل هي روايات أربعة لسرية املسيح عىل لسان كاتبيها .ونوهنا أنها -
فيام عدا الرتجمة العربية  -ال تسمى أناجيل بل “بشارات” مبجيئ
وحياة املسيح.
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وهذا ما يتضح يف ثاين “األناجيل” إنجيل “مرقس” الذي يبدأ
بتبشري نبي الله يحيى (يوحنا املعمدان) مبجيئ املسيح ،ثم تعميده إياه
يف نهر األردن .سرية املسيح وشأنه مع يحيى – سرية نبيني من أنبياء
البرش رويت منسوبة إىل “مرقس”!
أما من هو مرقس فهناك خالف حول :هل هو أحد الحواريني
السبعني؟ أم أنه شخص مرصي بهذا االسم ،أم مرقس ابن عم برنابا
الحواري؛ أم أنه كان أحد رفاق بطرس بروما ،ويعتقد أنه قد كتب
حوايل عام  70بإحدى الكنائس اليونانية يف سوريا أو آسيا الصغرى،
وترى دائرة املعارف الربيطانية أن كاتب إنجيل مرقس مجهول!
وب ِف
 -1بَ ْد ُء إِنْجِيلِ يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح ابْنِ الل ِه2،ك ََم ُه َو َم ْكتُ ٌ
األَنْ ِبيَا ِءَ «:ها أَنَا أُ ْر ِس ُل أَ َما َم َو ْجه َِك َمال َِك ،ال َِّذي يُ َهيِّئُم طَرِيق ََك قُ َّدا َم َك.
اص َن ُعوا ُس ُبلَ ُه ُم ْستَ ِقي َمةً».
ْبيَّ ِة :أَ ِع ُّدوا طَر َِيق ال َّر ِّبْ ،
َ 3ص ْوتُ َصا ِر ٍخ ِف ال َ ِّ
ْبيَّ ِة َويَ ْك ِر ُز بِ َ ْع ُمو ِديَّ ِة التَّ ْوبَ ِة لِ َم ْغ ِف َر ِة الْ َخطَايَا.
4كَا َن يُو َح َّنا يُ َع ِّم ُد ِف ال َ ِّ
َ 5و َخ َر َج إِلَ ْي ِه َج ِمي ُع كُو َر ِة الْ َي ُهو ِديَّ ِة َوأَ ْه ُل أُو ُرشَ لِي َم َوا ْعتَ َم ُدوا َج ِمي ُع ُه ْم ِم ْن ُه
ِف نَ ْه ِر األُ ْر ُدنُِّ ،م ْع َ ِ
ني ِب َخطَايَا ُه ْمَ 6 .وكَا َن يُو َح َّنا يَلْبَ ُس َوبَ َر ا ِإلبِلِ ،
ت ِف َ
َو ِم ْنطَ َق ًة ِم ْن ِجل ٍْد َع َل َح ْق َويْ ِهَ ،ويَأْك ُُل َج َرا ًدا َو َع َسالً بَ ِّريًّاَ 7 .وكَا َن يَ ْك ِر ُز
قَائِالً«:يَأْ ِت بَ ْع ِدي َم ْن ُه َو أَقْ َوى ِم ِّني ،ال َِّذي ل َْس ُت أَ ْهالً أَ ْن أَنْ َح ِن َي
َوأَ ُح َّل ُس ُيو َر ِحذَائِ ِه8 .أَنَا َع َّم ْدت ُ ُك ْم بِال َْم ِءَ ،وأَ َّما ُه َو ف ََس ُي َع ِّم ُدكُ ْم بِال ُّرو ِح
9
َاص ِة الْ َجلِيلِ َوا ْعتَ َم َد ِم ْن
الْ ُق ُد ِس»َ .و ِف تِل َْك األَيَّ ِام َجا َء يَ ُسو ُع ِم ْن ن ِ َ
يُو َح َّنا ِف األُ ْر ُدنِّ.
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إنجيل لوقا
وهذا “إنجيل” لُوقَا يعلن عىل لسان كاتبه عزمه أن يديل بدلوه يف
رسد سرية املسيح  -كغريه الذين “قَ ْد أَ َخذُوا ِبتَأْلِ ِ
يف ِق َّص ٍة ِف األُ ُمو ِر
ني
الْ ُمتَ َي َّق َن ِة ِع ْن َدنَا” ،نقال عن من سامهم “كَانُوا ُم ْن ُذ الْ َب ْد ِء ُم َعا ِي ِن َ
َو ُخ َّدا ًما لِلْ َكلِ َم ِة” .ثم يهدي كتابه هذا إىل صديقه “الْ َعزِي ُز ث َا ُو ِفيل ُُس”.
فهل بعد هذا يصح أن ينسب هذا “اإلنجيل” إىل وحي السامء أو إىل
اإلنجيل املنزل عىل املسيح عيىس ابن مريم عليه السالم.
ريو َن قَ ْد أَ َخذُوا ِبتَأْلِ ِ
يف ِق َّص ٍة ِف األُ ُمو ِر الْ ُمتَ َي َّق َن ِة ِع ْن َدنَا،
1إِ ْذ كَا َن كَ ِث ُ
ني َو ُخ َّدا ًما لِلْ َكلِ َم ِةَ 3 ،رأَيْ ُت
2ك ََم َسلَّ َم َها إِلَيْ َنا ال َِّذي َن كَانُوا ُم ْن ُذ الْبَ ْد ِء ُم َعا ِي ِن َ
ال
ش ٍء ِم َن األَ َّو ِل ِبتَ ْد ِقيق ،أَ ْن أَكْتُ َب َع َل التَّ َو ِ
أَنَا أَيْضً ا إِ ْذ قَ ْد تَتَ َّب ْع ُت ك َُّل َ ْ
إِلَيْ َك أَيُّ َها الْ َعزِي ُز ث َا ُو ِفيل ُُس4 ،لِتَ ْعر َِف ِص َّح َة الْ َكال َِم ال َِّذي ُعلِّ ْم َت ِب ِه.

إنجيل يوحنا
أما “إنجيل” يوحنا فبدوره يعلن عن مصدره البرشي“ :كَا َن إِن َْسا ٌن
ك يُ ْؤ ِم َن
اس ُم ُه يُو َح َّنا7 .هذَا َجا َء لِلشَّ َها َد ِة لِ َيشْ َه َد لِل ُّنورِ ،لِ َ ْ
ُم ْر َس ٌل ِم َن الل ِه ْ
الْك ُُّل ِب َو ِ
اسطَ ِت ِه8 .لَ ْم يَ ُك ْن ُه َو ال ُّنو َر ،بَ ْل لِيَشْ َه َد لِل ُّنورِ”.
وكاتبه هذا  -كغريه من كتاب “األناجيل”  -ال يعرف عىل وجه الدقة،
وهذا “اإلنجيل” (الذي هو كغريه يف جوهره رسد لسرية املسيح وليس -
ولو ادعاء – وحيا من السامء) يختلف اختالفا بينا عن األناجيل الثالثة
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األخرى يف اتجاهه إىل تأليه املسيح ،حتى أن بعض الباحثني يرى أنه
قد كتب خصيصا لتعزيز هذا االتجاه ،وقد ألقى التحليل التاريخي
لنصوصه ظالال من الشك حول حقيقة كاتبه .وترى دائرة املعارف
الربيطانية أن كاتبه ليس يوحنا الحواري؛ بل يعتقد أن كاتبه دارس
بكنيسة اإلسكندرية املتأثرة بالفلسفة اإلغريقية ومقوالتها بتعدد اآللهة.
هذا ما كان من شأن “األناجيل” األربعة وكتابها من البرش
املعروفني أو املجهولني  -ودعك مام بها من اختالفات وادعاءات ال
مجال لرسدها هنا.

سفر أعامل الرسل
تناولنا األسفار األربعة الرئيسية املسامة “األناجيل” ملؤلفيها
(البرش) متى ومرقس ولوقا ويوحنا والتي تعرض رؤى مختلفة -
وأحيانا متناقضة  -عن حياة املسيح ،والتي يطلق عليها يف كل اللغات
“البشارات” (= Gospelsباإلنجليزية وما يناظرها) عدا الرتجمة
العربية التي سميت فيها “األناجيل”.
باقي العهد الجديد من الكتاب املقدس للنصارى يعلن -اسام
وموضوعا بال إيهام -عن مؤلفيه البرش ،وأكرثها منسوب لبولس
املؤسس الرئييس ملا صارت إليه املسيحية بعد املسيح.
يبدأ سفر “أعامل الرسل” هكذا:
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1اَلْ َكالَ ُم األَ َّو ُل أَنْشَ أْتُ ُه يَا ث َا ُو ِفيل ُُسَ ،ع ْن َج ِميعِ َما ابْتَ َدأَ يَ ُسو ُع يَ ْف َعلُ ُه َويُ َعلِّ ُم
ص بِال ُّرو ِح الْ ُق ُد ِس ال ُّر ُس َل ال َِّذي َن
ِب ِه2 ،إِ َل الْ َي ْو ِم ال َِّذي ا ْرتَ َف َع ِفي ِه ،بَ ْع َد َما أَ ْو َ
ري ٍة ،بَ ْع َد َما تَأَلَّ َمَ ،و ُه َو
ِبا ِه َ
ني كَ ِث َ
ا ْختَا َر ُه ْم3 .اَل َِّذي َن أَ َرا ُه ْم أَيْضً ا نَف َْس ُه َح ًّيا ب َ َ
ني يَ ْو ًماَ ،ويَتَ َكلَّ ُم َعنِ األُ ُمو ِر الْ ُم ْختَ َّص ِة بِ َلَك ِ
ُوت الل ِه.
يَظْ َه ُر لَ ُه ْم أَ ْربَ ِع َ
فهو جوهره رسالة تأريخية من بولس إىل صديقه ثاوفيلس ،ال
وحي من الله يتعبد به!

ُس ال َّر ُس ِ
ول إِ َل أَ ْهلِ ُرو ِم َي َة
ر َِسالَ ُة بُول َ

وتبدأ لتتواىل رسائل بولس وغريه إىل أهل رومية (وغريهم)
“ َج ِميعِ الْ َم ْو ُجو ِدي َن ِف ُرو ِميَةَ”؛ أي أنه كالم البرش إىل البرش ينسب
يف كتبهم زورا إىل الله تعاىل ليتعبد به ويقدمه املنرصون إىل الجهالء
بزعم أنه وحي منزل!
1بُول ُُسَ ،ع ْب ٌد لِ َي ُسو َع الْ َم ِسي ِح ،الْ َم ْد ُع ُّو َر ُسوالً ،الْ ُم ْف َر ُز ِإلنْجِيلِ الل ِه،
7......إِ َل َج ِميعِ الْ َم ْو ُجو ِدي َن ِف ُرو ِم َيةَ ،أَ ِح َّبا َء الل ِهَ ،م ْد ُع ِّوي َن ِق ِّد ِ
ني:
يس َ
نِ ْع َم ٌة لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا ( َوال َّر ِّب) يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح.

ُس ال َّر ُس ِ
ول األُ َ
ول والثانية
رسالَتا بُول َ
َ
ُوس
إِ َل أَ ْهلِ كُو ِرنْث َ
ويواصل كتاب النصارى (املقدس) عرض رسائل بولس إىل أصدقائه
وأتباعه يف املدن ،ويعتربها أسفارا مقدسة موحى بها من املسيح عيىس
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بن مريم الذي اتخذوه ربا  -تعاىل الله عام يرشكون .واقرأ بدايات
رِسالتيه إىل أهل كورنثوس ،مرة مبشاركة صديقه سوستانيس واألخرى
مع صديقه تيموثاوس .سبحان الله وهو املستعان عىل ما يصفون.
الرسالة األوىل:
يس
1بُول ُُس ،الْ َم ْد ُع ُّو َر ُسوالً لِيَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح بِ َ ِشيئَ ِة الل ِهَ ،و ُس ْ
وستَانِ ُ
ني ِف الْ َم ِسي ِح
ُوس ،الْ ُم َق َّد ِس َ
األَخُ2 ،إِ َل كَ ِن َيس ِة الل ِه الَّ ِتي ِف كُو ِرنْث َ
يَ ُسوعَ ،الْ َم ْد ُع ِّوي َن ِق ِّد ِ
ِاس ِم ( َربِّ َنا)
يس َ
ني َم َع َج ِميعِ ال َِّذي َن يَ ْد ُعو َن ب ْ
يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح ِف ك ُِّل َمكَانٍ  ،لَ ُه ْم َولَ َنا3 :نِ ْع َم ٌة لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا
( َوال َّر ِّب) يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح.
الر َِسالَ ُة الثانية:

1بُول ُُسَ ،ر ُس ُول يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح بِ َ ِشيئَ ِة الل ِهَ ،وتِي ُموث َا ُو ُس األَخُ ،إِ َل
ُوسَ ،م َع الْ ِق ِّد ِ
ني ال َِّذي َن ِف َج ِميعِ
ني أَ ْج َم ِع َ
يس َ
كَ ِن َيس ِة الل ِه الَّ ِتي ِف كُو ِرنْث َ
أَ َخائِ َيةَ2 :نِ ْع َم ٌة لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا ( َوال َّر ِّب) يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح.

ُس ال َّر ُس ِ
ول إِ َل أَ ْهلِ َغال َِط َّي َة
ر َِسالَ ُة بُول َ

السفر التايل من أسفار العهد الجديد للنصارى عبارة عن رسالة
من رسائل بولس  -الذي ابتعد بالنرصانية بعيدا عن تعاليم املسيح وعن
اإلنجيل املنزل عىل عيىس ابن مريم (أين هو إنجيل عيىس؟) .رسالة من
برش إىل برش يقدسونها وينسبونها زورا إىل الله تعاىل .فيام ييل مطلعها.
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ر َِسالَ ُة ُبول َُس ال َّر ُسولِ إِ َل أَ ْهلِ َغال َِط َّي َة

1بُول ُُسَ ،ر ُس ٌول الَ ِم َن ال َّن ِ
اآلب
اس َوالَ ِب ِإن َْسانٍ  ،بَ ْل ِب َي ُسو َع الْ َم ِسي ِح َوالل ِه ِ
ال َِّذي أَقَا َم ُه ِم َن األَ ْم َو ِ
اتَ 2 ،و َج ِمي ُع ا ِإل ْخ َو ِة ال َِّذي َن َم ِعي ،إِ َل كَ َنائِ ِس َغال َِطيَّ َة

ُس ال َّر ُس ِ
س
ول إِ َل أَ ْهلِ أَ َف ُس َ
ر َِسالَ ُة ُبول َ

رسالة جديدة من بولس إىل رفقائه يف أفسس يؤله فيها املسيح
 وهو الذي كان له السبق يف ادعاء أن املسيح ابن الله .تعاىل اللهعام يرشكون .فيام ييل مطلع كالم بولس ،كالم رجل أسس مسيحية مل
يأت بها املسيح.
ر َِسالَ ُة بُول َُس ال َّر ُسولِ إِ َل أَ ْهلِ أَف َُس َس
1بُول ُُسَ ،ر ُس ُول يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح بِ َ ِشيئَ ِة الل ِه ،إِ َل الْ ِق ِّد ِ
ني ال َِّذي َن ِف
يس َ
ني ِف الْ َم ِسي ِح يَ ُسوعَ2 :نِ ْع َم ٌة لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا
أَف َُس َسَ ،والْ ُم ْؤ ِم ِن َ
( َوال َّر ِّب) يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِحُ 3 .مبَا َر ٌك الل ُه (أَبُو َربِّ َنا) يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح ،ال َِّذي
بَا َركَ َنا ِبك ُِّل بَ َركَ ٍة ُر ِ
الس َم ِويَّ ِ
ات ِف الْ َم ِسي ِح
وح َّي ٍة ِف َّ

رسالة بولس إىل أهل فيليبي
وتتواىل رسائل بولس إىل املسيحيني األوائل قبل أن تقرر املجامع
الكنسية يف القرن الرابع امليالدي إضفاء القداسة عليها وغريها من
الرتاث املكتوب لبني إرسائيل وتنسبها زورا إىل املوىل عز وجل .وهذه
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رسالة بُول َُس إِ َل أَ ْهلِ ِفيلِ ِّبي ،ومطلعها:
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1بُول ُُس َوتِي ُموث َا ُو ُس َع ْب َدا يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح ،إِ َل َج ِميعِ الْ ِق ِّد ِ
ني ِف
يس َ
الْ َم ِسي ِح يَ ُسوعَ ،ال َِّذي َن ِف ِفيلِبِّيَ ،م َع أَ َسا ِق َف ٍة َوشَ َم ِم َس ٍة2 :نِ ْع َم ٌة لَ ُك ْم
َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا ( َوال َّر ِّب) يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح3.أَشْ ُك ُر إِلهِي ِع ْن َد ك ُِّل ِذكْرِي
إِيَّاكُ ْم َ 4د ِ
ائًا ِف ك ُِّل أَ ْد ِعيَ ِتيُ ،م َق ِّد ًما الطَّلْبَ َة ألَ ْجلِ َج ِمي ِع ُك ْم ِب َف َر ٍح5 ،لِ َسبَ ِب
ُمشَ ا َركَ ِت ُك ْم ِف “ا ِإلنْجِ يلِ ” ِم ْن أَ َّو ِل يَ ْو ٍم إِ َل اآلنَ.
ويالحظ انفراد هذه الرسالة بذكر “ا ِإلنْجِيلِ” واإلشارة إليه “ككتاب
آخر” خارج كتب العهد الجديد! وهذا يؤكد أن هذه الكتب إمنا هي كالم
مؤلفيها البرش والعالقة لها باإلنجيل املنزل عىل عيىس عليه السالم.

رسالة بولس إىل أهل كولويس
السفر التايل من أسفار كتاب النصارى املقدس هو رسالة من
بولس  -أول من أطلق دعوى أن املسيح ابن الله ،والتي بنيت عليها
كل ما انحرفت إليه رسالة التوحيد التي جاء بها املسيح عليه السالم -
ُوس ،أي رسالة وكالم برش إىل برش أمثاله ،وليست كالم
إِ َل أَ ْهلِ كُول ِّ
املوىل عز وجل وال وحي منه.
مطلعها صيغ بنفس الديباجة كغريها من رسائل العهد الجديد
للنصارى:
1بُول ُُسَ ،ر ُس ُول يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح بِ َ ِشيئَ ِة الل ِهَ ،وتِي ُموث َا ُو ُس األَخُ2 ،إِ َل
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الْ ِق ِّد ِ
ني ِف الْ َم ِسي ِح :نِ ْع َم ٌة لَ ُك ْم
ُوسَ ،وا ِإل ْخ َو ِة الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
يس َ
ني ِف كُول ِّ
َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا َو(ال َّر ِّب) يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح.
رسائل يكتبونها بأيديهم وينسبونها زورا إىل املوىل عز وجل
ويقدسونها ويتعبدون بها!

رسالتا بولس األوىل والثانية
إىل أهل تسالونييك
الر َِسالَتان التاليتان إِ َل “أَ ْهلِ ت ََسالُونِ ِيك” يبدآن بنفس العبارة:
ني” .ليؤكدا
“1بُول ُُس َو ِسلْ َوان ُُس َوتِي ُموث َا ُو ُس ،إِ َل كَ ِن َيس ِة التَّ َسالُونِي ِك ِّي َ
أنهام صادرتني من األصدقاء الثالثة“ :بولس وسلوانس وتيموثاؤس”
ثم يف الرسالة األوىل يقولون:
ني ِم ْن ِج َه ِة َج ِمي ِع ُك ْم ،ذَاكِرِي َن إِيَّاكُ ْم ِف َصلَ َواتِ َنا،
2نَشْ ُك ُر الل َه ك َُّل ِح ٍ
ب َر َجائِ ُك ْم،
ُ 3متَ َذكِّرِي َن ِبالَ انْ ِقطَا ٍع َع َم َل إِميَانِ ُك ْمَ ،وت َ َع َب َم َحبَّ ِت ُك ْمَ ،و َص ْ َ
7
صتُ ْم قُ ْد َو ًة لِ َج ِميعِ ال َِّذي َن يُ ْؤ ِم ُنو َن ِف َم ِك ُدونِ َّي َة َو ِف أَ َخائِ َيةَ.
َ ........حتَّى ِ ْ
ويف الثَّانِي ُة يقولون:
2نِ ْع َم ٌة لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا ( َوال َّر ِّب) يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح3 .يَ ْن َب ِغي
ني ِم ْن ِج َه ِت ُك ْم أَيُّ َها ا ِإل ْخ َو ُة ك ََم يَ ِح ُّق ،ألَ َّن
لَ َنا أَ ْن نَشْ ُك َر الل َه ك َُّل ِح ٍ
رياَ ،و َم َح َّب ُة ك ُِّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َج ِمي ًعا بَ ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍض
إِ َ
ميانَ ُك ْم يَ ْن ُمو كَ ِث ً
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تَ ْز َدا ُدَ 4 ،حتَّى إِنَّ َنا نَ ْح ُن أَنْف َُس َنا نَ ْفتَ ِخ ُر ِب ُك ْم ِف كَ َنائِ ِس الل ِهِ ،م ْن أَ ْجلِ
َص ْ ِ
بكُ ْم َوإِميَانِ ُك ْم ...

كالم برش إىل جامهري برش! ال أحسب أن من كتبوها يف ذلك
الزمان البعيد دار بخاطرهم أو مخيلتهم أنها ستدرج يف نصوص
مقدسة تنسب لوحي الله تعاىل .هذا ما كتبته أيديهم وسبحان الله
عام يصفون!

رسالتا بولس إىل تيموثاؤس
األوىل والثانية
وتتواىل الرسائل الشخصية يف كتاب النصارى املقدس ،فيكتب
بولس رسالتني إىل صديقه و”ابنه الحبيب” تيموثاؤس.
تبدأ األوىل هكذا:
1بُول ُُسَ ،ر ُس ُول يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِحِ ،ب َح َس ِب أَ ْم ِر الل ِه ُم َخل ِِّص َناَ ( ،و َربِّ َنا)
الصي ِح ِف ا ِإلميَانِ :
يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِحَ ،ر َجائِ َنا2 .إِ َل تِي ُموث َا ُو َس ،االبْنِ َّ ِ
نِ ْع َم ٌة َو َر ْح َم ٌة َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا َوالْ َم ِسي ِح يَ ُسو َع ( َربِّ َنا)3 .ك ََم طَلَ ْب ُت
ُوص
إِلَ ْي َك أَ ْن تَ ْكُثَ ِف أَف َُس َس ،إِ ْذ كُ ْن ُت أَنَا ذَا ِه ًبا إِ َل َم ِك ُدونِ َّيةَ ،لِ َ ْ
كت ِ َ
يم آ َخ َرَ 4 ،والَ يُ ْصغُوا إِ َل ُخ َراف ٍ
اب الَ َح َّد
َات َوأَن َْس ٍ
قَ ْو ًما أَ ْن الَ يُ َعلِّ ُموا تَ ْعلِ ً
لَ َها ،ت َُس ِّب ُب ُم َبا َحث ٍ
َات ُدو َن بُ ْن َيانِ الل ِه ال َِّذي ِف ا ِإلميَانِ .
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وتبدأ الثانية هكذا:

1بُول ُُسَ ،ر ُس ُول يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح بِ َ ِشيئَ ِة الل ِه ،ألَ ْجلِ َو ْع ِد الْ َح َيا ِة الَّ ِتي ِف
ِيب :نِ ْع َم ٌة َو َر ْح َم ٌة َو َسالَ ٌم ِم َن
يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح2 .إِ َل تِي ُموث َا ُو َس االبْنِ الْ َحب ِ
اآلب َوالْ َم ِسي ِح يَ ُسو َع َربِّ َنا3 .إِ ِّن أَشْ ُك ُر الل َه ال َِّذي أَ ْع ُب ُد ُه ِم ْن أَ ْج َدا ِدي
الل ِه ِ
4
ات لَيْالً َونَ َها ًراُ ،مشْ تَاقًا
بِضَ ِمريٍ طَا ِهرٍ ،ك ََم أَ ْذكُ ُر َك ِبالَ انْ ِقطَا ٍع ِف طَلِبَ ِ
ميا َن الْ َع ِدي َم
أَ ْن أَ َر َاك ،ذَاكِ ًرا ُد ُمو َع َك لِ َ ْ
ك أَ ْمتَلِ َئ فَ َر ًحا5 ،إِ ْذ أَتَ َذكَّ ُر ا ِإل َ
يس َوأُ ِّم َك أَفْ ِن ِيك.
ال ِّريَا ِء ال َِّذي ِف َيك ،ال َِّذي َس َك َن أَ َّوالً ِف َج َّدتِ َك لَ ْوئِ َ

رسائل بولس إىل “تيطس” و”فليمون”
و”العربانيني”
الرسائل الثالث األخرية لبولس املؤسس الفعيل للمسيحية بعد رحيل
املسيح بعيدا عن التوحيد؛ رسائل إىل أصدقائه ومعارفه ومعارصيه،
“تيطس” و”فليمون” و”العربانيني”.
 -56ر َِسالَ ُة بُول َُس ال َّر ُسو ِل ِإ َل تِيط َُسِ ...“ :م ْن أَ ْجلِ هذَا ت َ َركْتُ َك ِف
ِيب األُ ُمو ِر ال َّنا ِق َص ِةَ ،وتُ ِقي َم ِف ك ُِّل َم ِدي َن ٍة شُ ُيو ًخا
ِيت لِ َ ْ
كِر َ
ك تُ َك ِّم َل تَ ْرت َ
ك ََم أَ ْو َصيْتُ َك”.
وب
 -57ر َِسالَ ُة بُول َُس ال َّر ُسو ِل إِ َل ِفلِي ُمونَ ...“ :إِ َل ِفلِي ُمو َن الْ َم ْح ُب ِ
َوالْ َعا ِملِ َم َع َناَ ،وإِ َل أَبْ ِف َّي َة الْ َم ْح ُبوبَ ِةَ ،وأَ ْر ِخ ُّب َس الْ ُمتَ َج ِّن ِد َم َع َناَ ،وإِ َل
الْ َك ِن َيس ِة الَّ ِتي ِف بَ ْي ِت َك :نِ ْع َم ٌة لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن الل ِه أَبِي َنا ( َوال َّر ِّب يَ ُسو َع
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اتَ 5 ،سا ِم ًعا
الْ َم ِسي ِح) .أَشْ ُك ُر إِلهِي ك َُّل ِح ٍ
ني ذَاكِ ًرا إِيَّ َاك ِف َصلَ َو ِ
بِ َ َح َّب ِت َكَ ،وا ِإلميَانِ ال َِّذي ل ََك”
ميا،
بانِيِّ َ
ني“ :ا َلل ُه ،بَ ْع َد َما كَلَّ َم اآلبَا َء بِاألَنْ ِبيَا ِء ق َِد ً
 -58ا َل ِّر َسالَ ُة إِ َل الْ ِع ْ َ
ري ٍة ،كَلَّ َم َنا ِف ِ
ري ِة ِف اب ِن ِه ،ال َِّذي َج َعلَ ُه
هذ ِه األَيَّ ِام األَ ِخ َ
ِبأَنْ َوا ٍع َوطُ ُرق كَ ِث َ
ش ٍء...
َوا ِرث ًا لِك ُِّل َ ْ
هذا كالم البرش الذين نصبوهم رسال بال دليل ورفعوهم إىل مقام
النبوة ،والله املستعان عىل ما يصفون!
بينام كالم الله الجليل يف القرآن إمنا ينبئ يف سياقه
املبارش عن مصدره وقائله بال أرسار وطالسم وال جدل ملتف
وال مسلامت مفروضة قهرا.

رسائل يعقوب ،وبطرس األوىل والثانية
الرسائل الثالث التالية يف العهد الجديد من الكتاب املقدس لدى
ش ِس ْبطًا “ ،ثم من بطرس
النصارى موجهة من يعقوب إىل “االث ْ َن ْي َع َ َ
ني ِم ْن شَ تَ ِ
ات بُ ْنتُ َس َو َغال َِطيَّ َة َوكَبَّ ُدوكِيَّ َة َوأَ ِسيَّا َوبِي ِثي ِنيَّةَ”
إىل “الْ ُمتَ َغ ِّر ِب َ
وإىل “إِ َل ال َِّذي َن نَالُوا َم َع َنا إِميَانًا ثَ ِي ًنا ُم َسا ِويًا لنا”.
واملرء يشفق عىل من يهدر وقته ويبدد طاقته يف الجدل واملناظرة
مع القسس واملنرصين ليكشف األخطاء والتناقضات التي حفلت بها
أسفارهم ليثبت لهم أنها من عند غري الله؛ بينام تعلن هذه األسفار
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ذاتها أنها أقوال برش مل يخطر ببالهم حني كتبوها أن تأيت مجامعهم
“املقدسة” لتنسبها إىل الله عز وجل ووحيه األمني!

ُوبَ ،عبْ ُد الل ِه َوال َّر ِّب يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح ،يُ ْه ِدي
 -59ر َِسالَ ُة يَ ْعق َ
ُوب1“ :يَ ْعق ُ
ش ِس ْبطًا ال َِّذي َن ِف الشَّ تَ ِ
ات .”...
َّ
السالَ َم إِ َل االث ْ َن ْي َع َ َ
 -60ر َِسالَ ُة بُطْ ُر َس ال َّر ُسو ِل األُ َ
ول1“ :بُطْ ُر ُسَ ،ر ُس ُول يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح،
ني ِم ْن شَ تَ ِ
ات بُ ْنتُ َس َو َغال َِط َّي َة َوكَ َّب ُدوكِ َّي َة َوأَ ِس َّيا َوبِي ِثي ِن َّيةَ،
إِ َل الْ ُمتَ َغ ِّر ِب َ
السابِقِ ِ ،ف تَق ِْد ِ
يس ال ُّرو ِح لِلطَّا َع ِة،
ض ِعل ِْم الل ِه ِ
الْ ُم ْختَارِي َن 2بِ ُ ْقتَ َ
اآلب َّ
السالَ ُم.”...
َو َر ِّش َد ِم يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح :لِتُك َ ْ
ْث لَ ُك ُم ال ِّن ْع َم ُة َو َّ
 -61ر َِسالَ ُة بُطْ ُر َس ال َّر ُسو ِل الثَّانِ َيةُِ 1“ :س ْم َعا ُن بُطْ ُر ُس َع ْب ُد يَ ُسو َع
ِب
الْ َم ِسي ِح َو َر ُسولُ ُه ،إِ َل ال َِّذي َن نَالُوا َم َع َنا إِ َ
ميانًا ثَ ِي ًنا ُم َسا ِويًا لَ َنا ،ب ِ ِّ
السالَ ُم بِ َ ْع ِرفَ ِة الل ِه
إِل ِه َنا َوالْ ُم َخل ِِّص يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح2 :لِتَك ُ ْ
ْث لَ ُك ُم ال ِّن ْع َم ُة َو َّ
َويَ ُسو َع َربِّ َنا .”...

رسائل يوحنا الثالثة
وهذه رسائل يوحنا “الرسول” (من الذي أرسله؟!!!) :األوىل إىل
العامة ،والثانية إىل “كِريِيَّ َة الْ ُم ْختَا َرة”َِ ،وإِ َل أَ ْوالَ ِد َها ،والثالثة إىل
ِيب”!!!
“غَايُ َس الْ َحب ِ
وال ينقطع عجبي من كثري من علامئنا ودعاتنا وخطبائنا الذين ما
زالوا يشريون إىل كتب اليهود والنصارى عىل أنها التوراة واإلنجيل ببعض
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التحريف والتبديل؛ بدال من حقيقة كونها مؤلفات برشية يعلن مؤلفوها
البرش عن ذلك يف صدرها أو خالل سياقها .أمل يقرأوا قوله تعاىل:
توا
“فَ َويْ ٌل لِل َِّذي َن يَ ْكتُ ُبو َن الْ ِكتَ َ
اب ِبأَيْ ِدي ِه ْم ث ُ َّم يَقُولُو َن َهذَا ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه لِ َيشْ َ ُ
ِب ِه ثَ َناً قَلِيالً فَ َويْ ٌل لَ ُه ْم ِم َّم كَتَ َب ْت أَيْ ِدي ِه ْم َو َويْ ٌل لَ ُه ْم ِم َّم يَك ِْس ُبونَ”.
ر َِسالَ ُة يُو َح َّنا ال َّر ُسولِ األُ َ
ول:
1اَل َِّذي كَا َن ِم َن الْ َب ْد ِء ،ال َِّذي َس ِم ْع َنا ُه ،ال َِّذي َرأَيْ َنا ُه ِب ُع ُيونِ َنا ،ال َِّذي
شَ ا َه ْدنَا ُهَ ،ولَ َم َستْ ُه أَيْ ِدي َناِ ،م ْن ِج َه ِة كَلِ َم ِة الْ َحيَا ِة2 .فَ ِإ َّن الْ َحيَا َة أُظْ ِه َرتْ ،
اآلب
بكُ ْم بِالْ َح َيا ِة األَبَ ِديَّ ِة الَّ ِتي كَان َْت ِع ْن َد ِ
َوقَ ْد َرأَيْ َنا َونَشْ َه ُد َونُ ْخ ِ ُ
ك يَكُو َن لَ ُك ْم أَيْضً ا
بكُ ْم ِب ِه ،لِ َ ْ
َوأُظْ ِه َرتْ لَ َنا3 .ال َِّذي َرأَيْ َنا ُه َو َس ِم ْع َنا ُه نُ ْخ ِ ُ
شكَ ٌة َم َع َنا.
َِ
ر َِسالَ ُة يُو َح َّنا ال َّر ُسولِ الثَّانِ َي ُة:
1ا َلشَّ ْيخُ ،إِ َل كِريِيَّ َة الْ ُم ْختَا َر ِةَ ،وإِ َل أَ ْوالَ ِد َها ال َِّذي َن أَنَا أُ ِح ُّب ُه ْم بِالْ َح ِّق،
َول َْس ُت أَنَا فَ َقطْ ،بَ ْل أَيْضً ا َج ِمي ُع ال َِّذي َن قَ ْد َع َرفُوا الْ َح َّق.
ر َِسالَ ُة يُو َح َّنا ال َّر ُسولِ الثَّالِ َث ُة
ِيب،
1ا َلشَّ ْيخُ ،إِ َل غَايُ َس الْ َحب ِ
ِيب ال َِّذي أَنَا أُ ِح ُّب ُه بِالْ َح ِّق2 .أَيُّ َها الْ َحب ُ
ش ٍء أَ ُرو ُم أَ ْن تَكُو َن نَا ِج ًحا َو َص ِحي ًحا ،ك ََم أَ َّن نَف َْس َك نَا ِج َحةٌ.
ِف ك ُِّل َ ْ
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رسالة يهوذا
وهذا صدر ر َِسالَ ُة يَ ُهوذَا ،آخر رسالة مجموعة “الرسائل” الشخصية
التي يضمها العهد الجديد للنصارى وتساق عىل أنها وحي من الله
27
يقدس ويتعبد به! واملدهش أن العهد الجديد الذي يضم يف مجمله
سفرا منها “ 22رسالة” و 4سري (البشارات  )Gospelsللمسيح املسامة
(يف الرتجمة العربية فقط) باألناجيل األربعة إىل جانب رؤيا منامية
ليوحنا .أين كالم الله من هذا كله؟ :
ُوبِ ،إ َل الْ َم ْد ُع ِّوي َن
1يَ ُهوذَاَ ،ع ْب ُد يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِحَ ،وأَ ُخو يَ ْعق َ
اآلبَ ،والْ َم ْحف ِ
ْث لَ ُك ُم
ني ِف الل ِه ِ
ُوظ َ
الْ ُم َق َّد ِس َ
ني لِيَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح2 :لِتَك ُ ْ
السالَ ُم َوالْ َم َح َّبةُ3.أَيُّ َها األَ ِح َّبا ُء ،إِ ْذ كُ ْن ُت أَ ْص َن ُع ك َُّل الْ َج ْه ِد ألَكْتُ َب
ال َّر ْح َم ُة َو َّ
ت ِك
إِلَيْ ُك ْم َعنِ الْ َخال َِص الْ ُمشْ َ َ

رؤيا يوحنا الالهويت
وهذا آخر أسفار العهد الجديد للنصارى وكتابهم املقدس :عبارة
عن رؤيا منامية ليوحنا الالهويت ينرشها كرسالة يؤله فيها حسب رؤياه
عيىس ابن مريم رسول الله ،فتتخذ الكنائس ما رآه يف املنام أساسا ملا
صارت إليه عقيدتهم بعد ثالثة قرون من رحيل املسيح وينسب باطال
مع ما سبق عرضه من أسفار ( 65سفرا قبله) إىل الله تعاىل.
شي ُك ُك ْم ِف الضِّ ي َق ِة َو ِف َملَك ِ
ُوت يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح
9أَنَا يُو َح َّنا أَ ُخو ُك ْم َو َ ِ
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َو َص ْ ِ
ب ِه .كُ ْن ُت ِف الْ َجزِي َر ِة الَّ ِتي تُ ْد َعى بَطْ ُم َس ِم ْن أَ ْجلِ كَلِ َم ِة الل ِهَ ،و ِم ْن
أَ ْجلِ شَ َها َد ِة يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح10 .كُ ْن ُت ِف ال ُّرو ِح ِف يَ ْو ِم ال َّر ِّبَ ،و َس ِم ْع ُت
يم ك ََص ْو ِت بُوقٍ 11قَائِالً«:أَنَا ُه َو األَلِ ُف َوالْ َيا ُء .األَ َّو ُل
َو َر ِ
ائ َص ْوتًا َع ِظ ً
َو ِ
الس ْبعِ الْ َك َنائِ ِس الَّ ِتي
اآلخ ُرَ .وال َِّذي تَ َرا ُه ،اكْتُ ْب ِف كِتَ ٍ
اب َوأَ ْر ِس ْل إِ َل َّ
رياَ ،وإِ َل
رينَاَ ،وإِ َل بَ ْرغَا ُم َسَ ،وإِ َل ِث َ َياتِ َ
ِف أَ ِس َّيا :إِ َل أَف َُس َسَ ،وإِ َل ِس ِم ْ
َسا ْر ِد َسَ ،وإِ َل ِفيالَ َدلْ ِف َياَ ،وإِ َل الَ ُو ِدكِ َّيةَ».

خامتة
هذه أقوال البرش طوفنا بها وتصفحناها عرب هذه الصفحة ورأينا
كيف أن كال منها يعلن يف نصه وسياقه أنه قول فالن أو فالن ،وأنها
ال يصلح وال يعقل أن يكون كالم الله تعاىل.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة لدى القارئ املسلم :أين التوراة
واإلنجيل املنزلني عىل موىس وعيىس عليهام أفضل السالم وأتم
التسليم؟
ني﴾
﴿ ُق ْل َفأْتُوا بِال َّت ْو َرا ِة فَاتْلُو َها إِنْ كُ ْن ُت ْم َصا ِد ِق َ

