
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فهذه عدة مطويات يف الرد على النصارى علقتها من كتاب "إظهار 
احلق" للشيخ  رةخهللا هللا ادخنخده رةخو هللا  و خو مخن غىنخ خ  وغ خ  
الكتب يف الرد على النصارى )إن مل يخكخن غىنخ خسخهخا عخلخى ا  خال  
ألىنو رد عليهم من كتبهم ومن غقوال علمائهم وم سريهم( وقد غث  
الشي  ربيع على كتاب "إظهار احلق" يف تعليقو على رسالهللا الشخيخ  

 اداليل املغريب رةو هللا اليت رد فيها على النصارى.

 

 بيان كتب العهد العتيق والجديد 

 :اعلم رةين هللا وإياك غن النصارى يقسمون كتبهم إىل قسمني

قسم منها يدَّعون غىنو وصل إليهم بواسطهللا األىنبياء الذين كاىنوا قخبخل 
 عيسى عليو السالم )و م كذبهللا يف  ذا(. 

وقسم منها يدَّعون غىنخو كختخب بخا دخام بخعخد عخيخسخى عخلخيخو السخالم. 
فمجموع الكتب من الخقخسخم األول يسخمخى بخالخعخهخد الخعختخيخق  ومخن 

و خذا  (بَخْيخبلخل)القسم الثاين بالعهد اجلديد  وجمموع العهدين يسمى 
 :ل ظ يوىناين مبع  الكتاب  مث ينقسم كل من العهخديخن إىل قسخمخني

قسخخم اتخخ خخق عخخلخخى صخخدخختخخو اخخهخخور الخخقخخدمخخاء مخخن الخخنخخصخخارى  وقسخخم 
 .اختل وا فيو

و ذه الكتب الثماىنيهللا والثالثون كاىنت مسلمهللا عند اهخور الخقخدمخاء 
 .من النصارى !!

الخكختخب اةخمخسخهللا  :والسامريون ال يسلمخون مخنخهخا إال بسخبخعخهللا كختخب
املنسوبهللا إىل موسى عليخو السخالم  وكختخاب يخو خع بخن ىنخون  وكختخاب 

 .وختالف ىنسخهللا توراهتم ىنسخهللا توراة اليهود! .القضاة

 :وغما القسم الثاين من العهد العتيق فتسعهللا كتب

.جزء من كتاب داىنيال [3].كتاب باروخ  [2].كتاب استري  [1]
  [7].كختخاب ومدم  [6].كتاب يهوديخت  [5].كتاب  وبيا  [4]

كختخاب   [9].كتاب املقخابخيخني األول  [8].كتاب ايكليزيا ستيك 
 .املقابيني الثاين

 :وغما القسم األول من العهد اجلديد فعشرون كتابًا

إجنخيخل  [4].إجنيل لخوقخا [3].إجنيل مرق  [2].إجنيل مىت [1]
ولخ خظ ا جنخيخل بختخ  بخكختخب  .يوحنا  ويقال دذه األربعهللا األىناجيل

 ؤالء األربعهللا وقد يطلق عخلخى جمخمخوع كختخب الخعخهخد اجلخديخد  و خذا 
مبخعخ  الخبخشخارة  (اىنخكخلخيخون)الل ظ مخعخرب كخان يف األصخل الخيخوىنخاين 

رسالخهللا بخولخ  إىل غ خل  [6].كتب غعمال احلواريني  [5].والتعليم
.رسالتو الثاىنيهللا إليهم [8].رسالتو إىل غ ل قورىنيثيون [7].الروميهللا

.رسخالختخو إىل غ خل إفسخ  [11].رسالتو إىل غ خل  خال خيخهللا [9]
رسخخالخختخخو إىل غ خخل قخخوال  [12].رسخخالخختخخو إىل غ خخل فخخيخخلخخبخخ  [11]

رسخالختخو  [14].رسالتو األوىل إىل غ ل تسالخوىنخيخقخ  [13].سائ 
رسخالختخو  [16].رسالتو األوىل إىل تخيخمخوثخاو  [15].الثاىنيهللا إليهم
رسخالختخو  [18].رسالتو إىل تيطو  [53ص ][17].الثاىنيهللا إليو
الرسخالخهللا األوىل  [21].الرسالهللا األوىل لبطر  [19].إىل فيليمون

 .ليوحنا سوى بعض ال قرات

 

وغما القسم الثاين من العهد اجلديد فسبعهللا كتب وبعض ال قرات من 
 :الرسالهللا األوىل ليوحنا

 [3].الرسالهللا الثاىنيهللا لبطر  [2].رسالهللا بول  إىل العرباىنيني [1]
رسخالخهللا  [5].الخرسخالخهللا الخثخالخثخهللا لخيخوحخنخا [4].الرسالهللا الثاىنيهللا ليوحنا

 .مشا دات يوحنا [7].رسالهللا يهودا [6].يعقوب

إذا عخخرفخخت ذلخخم فخخاعخخلخخم غىنخخو اىنخخعخخقخخد جمخخلخخ  الخخعخخلخخمخخاء املسخخيخخدخخيخخهللا 
)والصواب النصراىنيهللا وليعذرين القارئ إذا مل غىنخبخو عخلخى  خذا لخكخثخرة 
استخعخمخال لخ خسخهللا املسخيخدخهللا حخ خاظخا عخلخى الخوقخت(  خكخم السخلخطخان 

ثلثمائهللا ومخسهللا وعشخريخن مخن  325قسطنطني يف بلدة ىنائ  يف سنهللا
ميالد املسيح  ليشاوروا يف باب  ذه الخكختخب املشخكخوكخهللا  و خقخقخوا 
األمر!!  فدكم  ؤالء العلماء بخعخد املشخاورة والختخدخقخيخق!! يف  خذه 

غن كتاب يهوديت واجب التسخلخيخم  وغبخقخوا سخائخر الخكختخب  :الكتب
املختل هللا مشكوكهللا كما كخاىنخت و خذا األمخر يخسخهخر مخن املخقخدمخهللا الخيت  

 .على ذلم الكتاب (جريوم)كتبها 

يف سخنخهللا  (لخوديسخيخا)مث بعد ذلم اىنعقد جمل  آخر يسمى مبخجخلخ  
ثالمثائهللا وغربعهللا وستني فأبقى علماء ذلم اجملل  حكم علماء اجملل  
األول يف باب كتخاب يخهخوديخت عخلخى حخالخو  ومادوا عخلخى حخكخمخهخم 

  [1]:سبعهللا كتب غخرى وجخعخلخو خا واجخبخهللا الختخسخلخيخم !!!و خ   خذه
.الرسالهللا الخثخاىنخيخهللا لخبخطخر  [3].رسالهللا يعقوب [2].كتاب غستري

 [7].رسالهللا يهودا [6].الرسالهللا الثاىنيهللا والثالثهللا ليوحنا [5]و [4]
وغكدوا ذلخم احلخكخم بخالخرسخالخهللا الخعخامخهللا   .رسالهللا بول  إىل العرباىنيني

وبق  كتاب مشا دات يوحنا يف  ذين اجمللسني خارًجا مشكوًكا كما  
 .كان
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 :والرد بستهللا غوجو

 ذه الكتب كاىنت يف األصخل يف الخلخسخان الخعخرباين واجلخالخده  [1]
 .و ريمها وال توجد اآلن يف تلم األلسنهللا

 .اليهود ال يسلموهنا إداميهللا [2]

 .ايع املسيديني ما سلمو ا [3]

إن  خذه الخكختخب لخيخسخت كخافخيخهللا لختخقخريخر املسخائخل  :قال جريوم [4]
 .الدينيهللا وإثباهتا

 صرح كلو  غن  ذه الكتب تقرغ لكن ال يف كل موضع ! [5]

 :-غبو غسامهللا-)قلت 

إذا كاىنت من كخالم هللا فخكخيخف ال تخقخرغ ! وإذا مل تخكخن مخن كخالمخو 
فكيف دخلت يف كتابكم ! وملا ال ت صلوهنا بل كخيخف تخ خرقخون 

 بني كالم هللا و ريه !(.

بي  يف الباب الثخاين والخعخشخريخن مخن  [55ص ]صرح يوس   [6]
بأن  ذه الكتب حرفت سيما كتاب املقابيني الثاين   :الكتاب الرابع

اىنسروا كيف غقخروا بخعخدم ديخاىنخهللا غسخالفخهخم  بخأن غلخوفًخا مخنخهخم  :غقول
غاعوا عخلخى غن الخكختخب الخيت فوخقخد غصخودخا وبخقخ  تخرااخهخا وكخاىنخت 
مردودة عند اليخهخود  وكخاىنخت  خرفخهللا سخيخمخا كختخاب املخقخابخيخني الخثخاين  

 .؟فأه اعتبار  ااعهم وات اقهم على املخالف .واجبهللا التسليم

 

مث اىنعقد بعد ذلخم جمخلخ  آخخر يف سخنخهللا ثخلخثخمخائخهللا وسخبخع وتسخعخني  
وكخخان غ خخل  خخذا اجملخخلخخ   (كخخارهتخخيخخ )وتسخخمخخى  خخذا اجملخخلخخ  جمخخلخخ  

ومائخهللا وسختخهللا وعشخريخن  خخخًصخا  (اكستاين)ال اضل املشتهر عند م 
 ريه من العلماء املشهورين  فأ ل  ذا اجملل  غبقوا حكم اجمللخسخني 

.كتاب ومدم  [1]:األولني  الو  ومادوا على حكمهما  ذه الكتب
كخختخخاب ايخخكخخلخخيخخزيخخا   [4].كخختخخاب بخخاروخ  [3].كخختخخاب  خخوبخخيخخا  [2]

كخختخاب مشخخا خخدات   [7].كخختخابخخا املخقخخابخخيخخني  [6]و [5].سختخخيخخكخ 
لكن غ ل  ذا اجملل  جخعخلخوا كختخاب بخاروخ مبخنخزلخهللا جخزء مخن   .يوحنا

كتاب غرميا ألن باروخ عخلخيخو السخالم كخان مبخنخزلخهللا الخنخائخب واةخلخيخ خهللا 
ألرميا عليو السالم  فلذلم ما كتبوا اسم كتاب باروخ على حدة يف 

 .فهرست غمساء الكتب

 (فلورىن )وجمل   (ترلو)جمل   :مث اىنعقدت بعد ذلم ثالثهللا جمال 
وعلماء  ذه اجملخالخ  الخثخالثخهللا غبخقخوا حخكخم جمخلخ   (ترىنت)وجمل  

على حالو  لكن !! غ ل  ذين اجمللسني األخخرييخن كختخبخوا  (كارهتي )
 .اسم كتاب باروخ يف فهرست غمساء الكتب على حدة

فبعد اىنعقاد  ذه اجملال  صارت  ذه الكتب املشكوكهللا مسلمهللا بخني 
اهور املسيخدخيخني  وبخقخيخت  خكخذا إىل مخدة غلخف ومخائختخني  إىل غن 
  :ظهرت فرقهللا الربوتستنخت! فخردوا حخكخم  خؤالء األسخالب يف بخاب

كتاب باروخ  وكتاب  وبيا  وكتاب يهوديت  وكتاب ومدم  وكتخاب 
إن  خذه الخكختخب واجخبخهللا  :ايكليزيا ستيك   وكتايب املقابيني  وقالوا

الرد و ري مسلمخهللا  وردوا حخكخمخهخم يف بخعخض غبخواب كختخاب غسختخري 
إن  :وسلموا يف البعض؛ ألن  ذا الكتاب كان ستهللا عشر بابًا فقالوا

األبخواب الخختخسخخعخخهللا األوىل وثخخالا آيخخات مخخن الخخبخاب الخخعخخا خر واجخخبخخهللا 
التسليم  وستهللا غبواب باقيهللا واجبهللا الخرد  وسسخكخوا يف  خذا ا ىنخكخار 

 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم
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