
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فهذه حلقات خلصتها من كتاب " إظهاار احلا " راااماا مان هللا 
 التوفم  واإلعانة.

بيان أن أهل الكتاب ال يوجد عندهم سند متصل 

 لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد

اعلم أرشدك اّلله تعاىل أنه ال بد لكون الاكاتااب يااووااا وااا  
التسلمم أن وثبت أوالا بدلمل تام أن هذا الكتاب كت  باواسا اة 
النيب الفالين ووصل بعد ذلك إلمنا بالسند املتصل بال تغمري وال 
تبدول، واالستناد إىل شخص ذي إهلام مبجرد الانان والاوهام ال 
وكفي يف إثبات أنه من تصنمف ذلك الشاخاص، وكاذلاك  ارهد 

أال تاارأ أن كااتاااب ادعاااف فااروااة أو فاار  ال وااكاافااي فاامااه، 
فر الصغري للتكوون، وكاتااب املاعاراك، وكاتااب  املشاهدات والسهِّ
األسرار، وكتاب تِّستمنت، وكتاب اإلورار ماناساوباة إىل ماوساى 
علمه السالم، وكذلك السافار الاراباِ لاعِّانسرا ماناساوب إىل عِّانرا، 
وكتاب معراك أشعما، وكاتااب مشااهادات أشاعاماا ماناساوباان إىل 
أشاعاماا عالامااه الساالم، وساوأ الااكاتااب املشاهاور ألرماماا عالامااه 
السالم كتاب آخر منسوب إلمه، وعدة ملفوظات ماناساوباة إىل 
حبقو  علمه السالم وعدة زبورات منسوباة إىل سالاماماان عالاماه 

 .السالم

"وقصد الكات  أن كل هذه الكت  نسبت إىل الكتاب املقدس 

 وتربأ منها النصارأ !

ووالوا أهنا حمرفة ومكذوبة !وهذه الكت  والكتاب احلاا  كالاهاا 
لااماا  هلااا ساانااد اباااعاالا  كاابااارهاام  فااعاالااى أي أساااس وااعااتاامااد 

أباو  -النصارأ بعض الكت  بمناماا وارف اون كاتا  اخارأ ! "
 .-اسامة اجلنائري

ومن كت  العهد اجلدود سوأ الكاتا  املاذكاورة كاتا  اااوزت 
.الساابااعااب ماانااسااوبااة إىل عاامااسااى وماار  واحلااواروااب وتااابااعاامااهاام

والاانااصااارأ اعن واادهعااون أن كااالا ماان هااذه الااكااتاا  هااي ماان 
على هذه الدعوأ كنمسة ألاكارواك واتف  األكاذو  املصنوعة، 
، وكذلك السفر الثالث لعنرا منسوب إىل وكاثلك والربوتستنت

عنرا وعند كاناماساة ألاكارواك اانف مان الاعاهاد الاعاتاما  وماقادس 
 .واا  التسلمم!

وعند كنمسة الكاثلك والاربوتساتانات مان األكااذوا  املصاناوعاة  
كما ستعر  هذه األمور مفصلة يف الابااب الاثااين إن شااف اّلله 
تعاىل، وود عرفات يف الافاصال األول أن كاتااب باارو  وكاتااب 
طوبما وكتاب وهودوت وكتاب وزدم، وكتاب اوكلامانواا ساتاماكا  

واااباة الاتاسالامام عاناد وكتايب املقابمب وانف من كاتااب اساتاري، 
 .الكاثلك وواابة الرد عند الربوتستنت!

فإذا كاان األمار كاذلاك فاال ناعاتاقاد مباجارد اسانااد كاتااب مان 
الااكااتاا  إىل ناايب أو حااواري أنااه إهلااامااي أو واااا  الااتااساالااماام، 
وكذلك ال نعتقد مبجرد ادعائهم بال تاتااك إىل دلامال، ولاذلاك 

طلبنا مراراا من علمائهم الفحول !!! السند املتصل فاماا وادروا 
واعتذر باعاض الاقاساماساب  -أبو أسامة-علمه، ولن وقدروا علمه

: -أباو أسااماة–يف حمفل املناظرة اليت كانت بمين وبمنهم اولات 
وقصد الشمخ رمحة هللا اهلندي املانااظارة الايت  اعاتاه ماِ الاقا  

إن سب  فِّقدان الساناد عانادناا وواوئ املصاائا   :فاندر ، فقال
والافاع عالاى الاناصاارأ إىل مادة ثاال اائاة وثاال  عشارة ساناة، 
وتفحصنا يف كت  اإلسناد هلم فما رأونا فاماهاا شاماريااا ناري الانان 
والتخمب، وقولون بالنن ووتمسكون ببعض القرائن، وود والات 
إن النن يف هذا الباب ال وغين شاماريااا، فاماا دام و وادتاوا بادلامال 
شا  وسند متصال فاماجارد املاناِ واكافاماناا، وإواراد الادلامال يف 
ذمتهم ال يف ذمتنا لكن على سبمل التربئ أتكلم يف هذا الباب، 
وملا كان التكلم على سند كل كتاب مف ماا إىل الت اووال املامال 
فال نتكلم إال على سند بعض من تالاك الاكاتا  فادواول وبااّلله 

 :التوفم 

 التوراة املنسوبة إلى موس ى عليه السالم:

إىل موسى علمه الساالم مان  إن هذه التوراة املنسوبة ال سند هلا
 :تصنمفاته وودل علمه أمور

. إن تواتر هذه التوراة مناقا اِ وابال زماان واوشاماا بان آماون، 1
والنسخة اليت وادت بعد  اين عشارة ساناة مان االاوساه عالاى 
سرور السل نة ال اعتماد علمها وقمناا، ومِ كاوهناا ناري ماعاتامادة 
ضاعت هذه الاناساخاة أو ااا ناالابااا وابال حاادثاة  اتاناصار، ويف 
حادثته انعدمت التوراة وسائر كت  العهد الاعاتاما  عان صافاحاة 
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. َمنس وابل الباب اخلام  واألربعب والساادس واألرباعاب مان  3
كتاب حنومال بالباب الثامن والعشرون والتاسِ والعاشاروان مان 
سافاار الااعاادد واااد حيااالاافاااا صاارواااا يف األحااكااام !!، وظاااهاار أن 
حنومال علمه السالم كان ماتاباِ الاتاوراة فالاو كاانات الاتاوراة يف 
زمانه مثل هذه التوراة املشهورة ملا خالفها يف األحكام، وكذلك 
ووِ يف التوراة يف مواضِ عدودة أن األبناف تؤخذ بذنوب اعبااف 
إىل ثالثة أامال، وووِ يف اعوة العشرون من الباب الثامن عشر 

النفا  الايت حيا اي فاهاي الاوت واالبان ال ":من كتاب حنومال
ومل إمث األب، واألب ال ومل إمث االبن، وعدل العادل وكون 

فعلم من هذه اعوة أن أحداا ال  "علمه ونفا  املناف  وكون علمه
 وؤخذ بذن  نريه وهو احل  كما ووِ يف التننول :

 .{وال َتنُِّر وازرٌة وِّزسَر أخرأ}

العاو رأساا، وملا كت  عِّنرا هذه الكاتا  عالاى زعاماهام ضااعات 
 .نسخها وأكثر نقوهلا يف حادثة أنتموك  

إن السافار األول والاثااين مان  :.  هور أهل الكتاب وقولون2
أخبار األوام صنفهما عنرا عالاماه الساالم باإعااناة حاجهاي وزكارواا 
الرسولاب عالاماهاماا الساالم، فاهاذان الاكاتااباان يف احلاقاماقاة مان 
تصنماف هاؤالف األنابامااف الاثاالثاة، وتانااواض كاالماهام يف الابااب 

 السابِ والثامن من السفر األول يف بمان أوالد بنمامب، 

 :وكذا خالفوا يف هذا البمان هذه التوراة املشهورة بواهب

األول يف األياااف والااثاااين يف الااعاادد، حاامااث واافااهاام ماان الااباااب 
السابِ أن أبناف بنمامب ثالثة، ومن الباب الثامن أهنم مخساة !، 
ومن التوراة أهنم عشرة!!، واتافا  عالامااف أهال الاكاتااب أن ماا 

أن عانرا  :ووِ يف السفر األول نلط، وبمنوا سب  وووئ الغلط
مااا حصاال لااه الااتااماامااماان بااب األبااناااف وأبااناااف األبااناااف، وأن أورا  
النس  اليت نقل عنها كانت ناوصة، وظاهٌر أن هاؤالف األنابامااف 
الثالثة كانوا متبعب للتاوراة فالاو كاانات تاوراة ماوساى هاي هاذه 
التوراة املشهورة ملا خالفوها وملاا وواعاوا يف الاغالاط، وملاا أماكان 
لعنرا أن ولك التوراة ووعتمد على األورا  الناوصة !!، وكذا لاو  
كانت التوراة اليت كتبها عنرا مرة أخارأ بااإلهلاام عالاى زعاماهام 
هي هذه التوراة املشهورة ملا خالفها، فعلم أن التاوراة املشاهاورة 
لمست التوراة اليت صنفها موسى وال اليت كتبها عنرا، بال احلا  
أهنا  موئ من الرواوات والقصص املشتهرة بب المهاود وَ اعاهاا 

 أحبارُهم يف هذا اجملموئ بال نقد للرواوات.
 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم
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