توضيح بعض اخطاء وكذب يوسف
استس المبشر االسالمي
Holy_bible_1

نسمع معا لمبشر مسلم وهو مثال للكذب االسالمي
هو يبدأ كالمه ويقول انه كان مسيحيا يريد ان يخلص العالم فلم يكون هادئ ولكن كان عنيف وهذا
الكذبة االولي الن المسيحية التريد العنف وال يوجد امر بالعنف في الكتاب المقدس
إنجيل متى 92 :11
احة لِ ُنفُوسِ ُك ْم.
ِيري َعلَ ْي ُك ْم َو َت َعلَّ ُموا ِم ِّني ،لَ ِّني َودِيع َو ُم َت َواضِ ُع ا ْل َق ْلبَِ ،ف َت ِجدُوا َر َ
ا ِْح ِملُوا ن ِ
فهذا ليس من صفات المسيحي
هو يقول انه رحل كثيرا مع المبشرين وهذا الكذبة الثانية
وفقط تعريفا به هو داعية مسلم امريكي ولد سنة  1211في والية اوهايو وتربي في هوستن
ومن سنة  1299الي  1221كان موسيقي للموسيقي الترفيهية وانتج واخرج بعض البرامج
الموسيقية الترفيهية واصبح مسلم في بداية سنة  1221علي يد مسلم مصري اسمه محمد وتعلم
العربيه والقران في المغرب ومصر وتركية ومن بعدها اتجه مباشره للدعوة االسالمية لالمريكان
من بداية سنة  9111في هناة الهدي االمريكية االسالمية
ملحوظة اليوجد اي دليل في حياته انه كان مبشر مسيحي او انه يرحل مع المبشرين المسيحيين
كما ادعي كذبا بل كان موسيقي ترفيهي

سبب تركة للمسيحية
الذين يقولون ان الكتاب قال ولكن هذا ال يوجد في الكتاب وعندما كان يقول لهم الكتاب لم يقل ذلك
فيقولوا لهم غير مهم طالما الناس تصدق ذلك
بامانه هل احد يصدق ذلك ؟ اليس الكتاب المقدس موجود في كل مكان بكل اللغات واي مبشر
سيقول عدد ليس له وجود سيهاجم مباشرة فكيف يقول هذه الكذبه ويعتقد ان المسيحيين
سيصدقوه
فيدعي ان هذا ضايقه وبدا يدرس تراجم مختلفه ولكنهم غير متطابقين فقال الن هذه تراجم ولهذا
درس اليونانية الكونية وهو يعرف الالتيني ولكن الفلجاتا مجرد ترجمه ايضا
فاتسائل ما هو معني عدم التطابق الكتاب المقدس هو معاني نفهمها باي ترجمه وليس حروف
تحفظ مثل القران
ويقول ان اليوناني صعب الن الحروف صعبة
وهذا الكذب الثالث الن الحروف اليوناني اسهل بكثير لمن يعرفها من العربي او الصيني او غيره
وهو اسهل بكثير في قواعده من العربي الن حروفه سواء الكبيره او المتشابكه سهلة القراءة
قديما وحديثا
وبعد ان درس ذلك اكتشف ان المسيح هو تكلم لهجة من العبري اسمها االرامية وهنا اتوقف قليال
هو كان مبشر ويسافر كثيرا مع المبشرين ويعرف التيني ودرس يوناني وبعد هذا اكتشف ان
المسيح تكلم باالرامية وهو لم يكن عنده اي خبره عن ذلك
ولم يسمع وال مره واحده في مدارس االحد في صغره ان المسيح تكلم باالرامية
وهو في كل هذا يستخدم انترلينير اي الكلمة االنجليزي يساويها اليوناني فلمذا درس يوناني وهو
يستخدم االنترلينير ؟ ام ان كل هذا فقط مجموعة من الكذب ؟

ويقول ان احمد ديدات ودكتور ذاكر نايك مخهم مثل الكمبيوتر وهو رحل كثيرا مع ذاكر ( مالحظة
هو قال انه كان يرحل مع مبشرين مسيحيين واالن اكتشفنا انه يرحل مع مبشرين مسلمين وليس
مسيحيين الن الكذاب نساي )

وعندما درس ذلك عرف كتاب اسمه سترونج
مالحظة اي احد يبدا في دراسة االنجيل يوناني يعرف قاموس سترونج هذا من ابجديات دراسة
الكتاب المقدس بلغاته االصلية ولكن لنعبر عن هذا
وابيه كان عنده نسخه ضخمه
مع مالحظة ان اليوناني سترونج  4991كلمه فقط وهو يصفه بالضخم جدا ايضا نعبر هذه النقطة

فجاه اكتشف اكتشاف كبير ان نفس الكلمة تحمل معني وتجدها تحمل معني اخر
مالحظة اولي استخدامات الكلمة في اليوناني ادق بكثير من العربي فالعربي من الممكن ان الكلمة
تعني معاني ليس لها عالقة ببعض هذا بغض النظر عن التشكيل والتنقيط اما في اليوناني فالكلمة
تحمل معاني متقاربة بمعني مترادفات
فما يقوله هنا غير امين بالمرة
فيقول انه عندما يقراء القران يقراوه بالعربي ولكن كم واحد يعرف الكتاب المقدس باالرامي
اوال الكتاب المقدس لغته ليس االرامي اال في اشياء قليلة جدا والعهد الجديد كتب باليوناني الذي
كان هو اللغه السائدة واليزال الكثير يتكلمونها وايضا تقريبا اكثر من  11مليون ولكن الكتاب
المقدس ليس محدود في اليوناني بل كل انسان علي وجه المسكونه يقدر يقراء الكتاب المقدس
بلغته ويفهمه
ولكن العربية الفصحي لغة القران اليتكلم بها احد وال حتي السعوديين

ثانيا الكتاب المقدس يترجم الي لغة ولهذا منذ البداية يتكلمون به باليوناني والالتيني والسرياني
والقبطي واالباء مفهومهم واحد في كل مكان ولكن القران مفسرينه يقراوه بالعربي فقط ويختلفوا
في معني كل كلمة فيه فايهم هو الذي يعطي المعني ؟

ويضرب مثال بالقاعه انه لو قراء اي جزء من القران سيفهمونه
واول جزء بسم هللا الرحمن الرحيم
وهنا اتسائل ما هو معني بسم هللا الرحمن الرحيم لكل هؤالء في القاعه
فالقرطبي قال فيها ست وثالثون مسالة و معظمهم تقريبا اختلفوا فيها
بل بعضهم لم يعتبرها اصال من القران
بل وبعضهم اختلف فيها هل مكية ام مدنية
في تفسير ابن كثير
وهي مكية ،قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية ،وقيل :مدنية ،قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن
يسار والزهري .ويقال :نزلت مرتين :مرة بمكة ومرة بالمدينة ،وحكى أبو الليث السمرقندي أن
نصفها نزل بمكة ،ونصفها اآلخر نزل بالمدينة ،وهو غريب جداً ،نقله القرطبي عنه.
ويقول ابن الجوزي
وقد اختلف العلماء :هل هي آية كاملة ،أم ال؟
واختلفوا :هل هي من الفاتحة ،أم ال؟
واختلفوا في الجهر بها في الصالة فيما يجهر به،
واختلف العلماء في اسم الذي هو «هللا»:
ويكمل بكلمة اختلفوا في كل مقطع في تفسيره لهذه الجمله

فهم اختلفوا في اصالتها واختلفوا في معناها واختلفوا في تركيبها واختلفوا في المجاهره بها
واختلفوا في زمن نزولها واختلفوا واختلفوا ....

ولكن الكتاب المقدس اول اية اقدر اقدم اكثر من  111ترجمه وكلهم معني واحد الاختالف عليه
 1 :1في البدء خلق هللا السموات و االرض
واقدر اقدم اكثر من  111مفسر مسيحي ويهودي ولم يختلف احدهم علي معناها

ويقول مغضوب عليهم بضم الهاء وعليهم بكسرها فلها قراءتين واساله اي القراءتين صحيحة ؟

ويقول  1.9بليون ولكن في الحقيقه الناطقين بالعربية فقط  111مليون والباقي يجهلها اي
 1.12فقط من المسلمين يعرفون العربية والباقي  % 1..1ال يستطيعوا ان يقراوا القران رغم
ان عدد المسلمين

وهنا يسال من يحفظ القران ولكن السؤال من الذين رفعوا ايديهم اسئلهم كم واحد يفهم القران
كامل دون اختالف ؟ اليوجد النهم اختلفوا

يقول عدد من الكتاب المقدس ان هللا ليس انسان وليس ابن انسان
وهذه كذبه اخري فالعدد ال يقول ذلك
سفر العدد 12 :91
سان َف َي ْندَ َمَ .هلْ َيقُول ُ َوالَ َي ْف َعلُ؟ أَ ْو َي َت َكلَّ ُم َوالَ َيفِي؟
ِبَ ،والَ ا ْبنَ إِ ْن َ
سانا َف َي ْكذ َ
س هللا ُ إِ ْن َ
لَ ْي َ

وشرحت هذا العدد تفصيال فهو ال ينكر صفة التجسد ولكن ينكر ان هللا يكون مثل االنسان الكاذب
وقائل هذا العدد هو بلعام ابن بعود ولكن في االصحاح  91تكلم عن نبوة تجسد هللا
سفر العدد 91
وبَ ،و َيقُو ُم َقضِ يب مِنْ
س َق ِريباَ .ي ْب ُر ُز َك ْو َكب مِنْ َي ْعقُ َ
س اآلنَ  .أ ُ ْبصِ ُرهُ َولكِنْ لَ ْي َ
 11أَ َراهُ َولكِنْ لَ ْي َ
وآبَ ،و ُي ْهلِ ُك ُكل َّ َبنِي ا ْل َو َغى.
إِ ْس َرائِيلََ ،ف ُي َح ِّط ُم َط َر َف ْي ُم َ

اخذ العدد الحد اصدقاؤه المبشرين فقال له هذه حرف اس كبيره وليس حرف اس صغيره
وبأمانه اليمكن ان تكون هذه اجابة مبشر مسيحي

إنجيل متى 9 :2
س ْل َطانا َعلَى الَ ْر ِ
ان ُ
َولكِنْ لِ َك ْي َت ْع َل ُموا أَنَّ ال ْب ِن اإلِ ْن َ
ض أَنْ َي ْغف َِر ا ْل َخ َطا َيا» .حِي َنئِذ َقال َ
س ِ
اح ِملْ ف َِرا َ
َب إِ َلى َب ْيتِ َك»!
ش َك َو ْاذه ْ
وج« :قُ ِم ْ
لِ ْل َم ْفلُ ِ
فيقول انه اليوجد حروف كابيتال في العبرري وال االرامي وال العربي فهو يكذب
الحقيقه بحثت في كتب الرد علي الشبهات واقوال المفسرين وفي مكتبه الكترونية بها 19111
الف كتاب ولم اجد تعليق واحد علي سفر العدد  12 : 91يقول هذا الكالم واس كبيره واس
صغيره

االسالم انتشر بالسيف يقول ان القران  911صفحة  111سورة  9999اية ويقول التوجد كلمة
السيف وال مره واحده
فاتسائل كم مره تكلم قاتلوا
جائت قتل بمشتقاتها  111مره هذا غير النصوص التي تحملها بطريقه غير مباشرة

ث َثقِ ْف ُت ُمو ُه ْم َوأَ ْخ ِر ُجو ُه ْم مِنْ َح ْي ُ
َوا ْق ُتلُو ُه ْم َح ْي ُ
ث أَ ْخ َر ُجو ُك ْم َوا ْلفِ ْت َن ُة أَ َ
ش ُّد مِنَ ا ْل َق ْت ِل َو َال ُت َقاتِلُو ُه ْم ِع ْندَ
ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َح َّتى ُي َقاتِلُو ُك ْم فِي ِه َفإِنْ َقا َتلُو ُك ْم َفا ْق ُتلُو ُه ْم َك َذلِ َك َج َزا ُء ا ْل َكاف ِِرينَ
(البقرة .)121
َو َقاتِلُو ُه ْم َح َّتى َال َت ُكونَ فِ ْت َنة َو َي ُكونَ الدِّ ينُ ِ َّّلِلِ َفإِ ِن ا ْن َت َه ْوا َف َال ُعدْ َوانَ إِ َّال َعلَى َّ
الظالِمِينَ
(البقرة .)121
سى أَنْ ُت ِح ُّبوا َ
سى أَنْ َت ْك َرهُوا َ
ش ْيئا َوه َُو
ش ْيئا َوه َُو َخ ْير لَ ُك ْم َو َع َ
ِب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلقِ َتال ُ َوه َُو ُك ْره لَ ُك ْم َو َع َ
ُكت َ
ش ٌّر لَ ُك ْم َو َّ
َ
هللا ُ َي ْعلَ ُم َوأَ ْن ُت ْم َال َت ْعلَ ُمونَ
(البقرة .)919
يل َّ
َي ْسأَلُو َن َك َع ِن ال َّ
هللاِ َو ُك ْفر ِب ِه َوا ْل َم ْس ِج ِد
ص ٌّد َعنْ َ
ش ْه ِر ا ْل َح َر ِام قِ َتال فِي ِه قُلْ قِ َتال فِي ِه َكبِير َو َ
سبِ ِ
هللا َوا ْلفِ ْت َن ُة أَ ْك َب ُر مِنَ ا ْل َق ْت ِل َو َال َي َزالُونَ ُي َقاتِلُو َن ُك ْم َح َّتى َي ُردُّو ُك ْم
ج أَهْ لِ ِه ِم ْن ُه أَ ْك َب ُر ِع ْندَ َّ ِ
ا ْل َح َر ِام َوإِ ْخ َرا ُ
اس َت َطا ُعوا َو َمنْ َي ْر َتدِدْ ِم ْن ُك ْم َعنْ دِينِ ِه َف َي ُم ْت َوه َُو َكافِر َفأُولَئِ َك َح ِب َط ْت أَ ْع َمالُ ُه ْم فِي
َعنْ دِينِ ُك ْم إِ ِن ْ
ار ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ
ص َح ُ
ال ُّد ْن َيا َو ْاآلخ َِر ِة َوأُولَئِ َك أَ ْ
اب ال َّن ِ
(البقرة .)911
اعلَ ُموا أَنَّ َّ
يل َّ
سمِيع َعلِيم
هللاَ َ
هللاِ َو ْ
َو َقاتِلُوا فِي َ
س ِب ِ
(البقرة .)911
يل َّ
يل َّ
هللاِ الَّذِينَ َي ْ
هللاِ َف ُي ْق َتلْ أَ ْو َي ْغل ِْب
ش ُرونَ ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا بِ ْاآلخ َِر ِة َو َمنْ ُي َقاتِلْ فِي َ
َف ْل ُي َقاتِلْ فِي َ
سبِ ِ
سبِ ِ
ف ُن ْؤتِي ِه أَ ْجرا َعظِ يما
س ْو َ
َف َ
(النساء .)11
يل َّ
اء ال َّ
الطا ُغو ِ
ان
يل َّ ِ
ت َف َقاتِلُوا أَ ْولِ َي َ
هللا َوالَّذِينَ َك َف ُروا ُي َقاتِلُونَ فِي َ
الَّذِينَ آ َم ُنوا ُي َقاتِلُونَ فِي َ
سبِ ِ
سبِ ِ
ش ْي َط ِ
إِنَّ َك ْيدَ ال َّ
ضعِيفا
ان َكانَ َ
ش ْي َط ِ
(النساء .)19

س الَّذِينَ َك َف ُروا َو َّ
سى َّ
يل َّ
س َك َو َح ِّر ِ
ف َبأْ َ
هللا ُ أَنْ َي ُك َّ
ض ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َع َ
ف إِ َّال َن ْف َ
هللاِ َال ُت َكلَّ ُ
َف َقاتِلْ فِي َ
سبِ ِ
هللا ُ
ش ُّد َبأْسا َوأَ َ
أَ َ
ش ُّد َت ْنكِيال
(النساء .).1
يل َّ
هللاِ َفإِنْ
اء َح َّتى ُي َها ِج ُروا فِي َ
س َواء َف َال َت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُه ْم أَ ْولِ َي َ
َودُّوا لَ ْو َت ْكفُ ُرونَ َك َما َك َف ُروا َف َت ُكو ُنونَ َ
س ِب ِ
َت َولَّ ْوا َف ُخ ُذو ُه ْم َوا ْق ُتلُو ُه ْم َح ْي ُ
ث َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم َو َال َت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُه ْم َولِيا َو َال َنصِ يرا
(النساء .).2
صلَّ ُبوا أَ ْو ُت َق َّط َع
سولَ ُه َو َي ْس َع ْونَ فِي ْالَ ْر ِ
سادا أَنْ ُي َق َّتلُوا أَ ْو ُي َ
ض َف َ
هللا َو َر ُ
ار ُبونَ َّ َ
إِ َّن َما َج َزا ُء الَّذِينَ ُي َح ِ
ض َذلِ َك لَ ُه ْم خ ِْزي فِي ال ُّد ْن َيا َولَ ُه ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة َع َذاب
أَ ْيدِي ِه ْم َوأَ ْر ُجلُ ُه ْم مِنْ خ َِالف أَ ْو ُي ْن َف ْوا مِنَ ْالَ ْر ِ
َعظِ يم
(المائدة .)11
سأ ُ ْلقِي فِي قُلُو ِ
ب
الر ْع َ
ب الَّذِينَ َك َف ُروا ُّ
إِ ْذ ُيوحِي َر ُّب َك إِلَى ا ْل َم َالئِ َك ِة أَ ِّني َم َع ُك ْم َف َث ِّب ُتوا الَّذِينَ آ َم ُنوا َ
اض ِر ُبوا ِم ْن ُه ْم ُكل َّ َب َنان
اق َو ْ
َف ْ
اض ِر ُبوا َف ْو َق ْالَ ْع َن ِ
(النفال .)19
َفلَ ْم َت ْق ُتلُو ُه ْم َولَكِنَّ َّ
ت إِ ْذ َر َم ْي َ
هللاَ َق َتلَ ُه ْم َو َما َر َم ْي َ
سنا إِنَّ
هللا َر َمى َولِ ُي ْبل َِي ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِم ْن ُه َب َالء َح َ
ت َولَكِنَّ َّ َ
سمِيع َعلِيم
هللا َ
َّ َ
(النفال .)11
هللا بِ َما َي ْع َملُونَ َبصِ ير
َو َقاتِلُو ُه ْم َح َّتى َال َت ُكونَ فِ ْت َنة َو َي ُكونَ الدِّ ينُ ُكلُّ ُه ِ َّّلِلِ َفإِ ِن ا ْن َت َه ْوا َفإِنَّ َّ َ
(النفال .)12
هللا َو َعد َُّو ُك ْم َوآ َخ ِرينَ مِنْ دُونِ ِه ْم
اس َت َط ْع ُت ْم مِنْ قُ َّوة َومِنْ ِر َباطِ ا ْل َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ بِ ِه َعد َُّو َّ ِ
َوأَعِ دُّوا لَ ُه ْم َما ْ
َال َت ْعلَ ُمو َن ُه ُم َّ
هللاُ َي ْعلَ ُم ُه ْم َو َما ُت ْنفِقُوا مِنْ َ
ف إِلَ ْي ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم َال ُت ْظلَ ُمونَ
يل َّ ِ
هللا ُي َو َّ
ش ْيء فِي َ
سبِ ِ

(النفال .)91
ال إِنْ َي ُكنْ ِم ْن ُك ْم عِ ْ
صابِ ُرونَ َي ْغلِ ُبوا مِا َئ َت ْي ِن َوإِنْ َي ُكنْ
َيا أَ ُّي َها ال َّنبِ ُّي َح ِّر ِ
ش ُرونَ َ
ض ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َعلَى ا ْلقِ َت ِ
ِم ْن ُك ْم مِا َئة َي ْغلِ ُبوا أَ ْلفا مِنَ الَّذِينَ َك َف ُروا ِبأ َ َّن ُه ْم َق ْوم َال َي ْف َق ُهونَ
(النفال .)94
ش ِركِينَ َح ْي ُ
ش ُه ُر ا ْل ُح ُر ُم َفا ْق ُتلُوا ا ْل ُم ْ
سلَ َخ ْالَ ْ
اح ُ
ث َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم َو ُخ ُذو ُه ْم َو ْ
َفإِ َذا ا ْن َ
ص ُرو ُه ْم َوا ْق ُع ُدوا لَ ُه ْم ُكل َّ
س ِبي َل ُه ْم إِنَّ َّ
الص َال َة َوآ َت ُوا َّ
هللاَ َغفُور َرحِيم
الز َكا َة َف َخلُّوا َ
صد َفإِنْ َتا ُبوا َوأَ َقا ُموا َّ
َم ْر َ
(التوبة .)4
َوإِنْ َن َك ُثوا أَ ْي َما َن ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َو َط َع ُنوا فِي دِينِ ُك ْم َف َقاتِلُوا أَئِ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِ َّن ُه ْم َال أَ ْي َمانَ لَ ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم
َي ْن َت ُهونَ
(التوبة .)19
ش ْو َن ُه ْم َف َّ
َ
َ
ول َو ُه ْم َبدَ ُءو ُك ْم أَ َّول َ َم َّرة أَ َت ْخ َ
اّلِلُ أَ َح ُّق
الر ُ
اج َّ
س ِ
أ َال ُت َقاتِلُونَ َق ْوما َن َك ُثوا أ ْي َما َن ُه ْم َو َه ُّموا ِبإِ ْخ َر ِ
أَنْ َت ْخ َ
ش ْو ُه إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنِينَ
(التوبة .)11
َقاتِلُو ُه ْم ُي َع ِّذ ْب ُه ُم َّ
ص ْر ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َو َي ْ
ش ِ
ُور َق ْوم ُم ْؤ ِمنِينَ
صد َ
ف ُ
هللا ُ ِبأ َ ْيدِي ُك ْم َو ُي ْخ ِز ِه ْم َو َي ْن ُ
(التوبة .)11
اّلِلِ َو َال بِا ْل َي ْوم ْاآلخ ِِر َو َال ُي َح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم َّ
َقاتِلُوا الَّذِينَ َال ُي ْؤ ِم ُنونَ بِ َّ
سولُ ُه َو َال َيدِي ُنونَ دِينَ
هللا ُ َو َر ُ
ِ
صاغِ ُرونَ
اب َح َّتى ُي ْع ُطوا ا ْل ِج ْز َي َة َعنْ َيد َو ُه ْم َ
ا ْل َح ِّق مِنَ الَّذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
(التوبة .)92
ور عِ ْن َد َّ
ش َر َ
هللاِ ا ْث َنا َع َ
إِنَّ عِ دَّ َة ال ُّ
الس َم َاوا ِ
ش ْهرا فِي ِك َتا ِ
ض ِم ْن َها أَ ْر َب َعة
ب َّ ِ
ت َو ْالَ ْر َ
هللا َي ْو َم َخلَ َق َّ
ش ُه ِ
س ُك ْم َو َقاتِلُوا ا ْل ُم ْ
اعلَ ُموا
ش ِركِينَ َكا َّفة َك َما ُي َقاتِلُو َن ُك ْم َكا َّفة َو ْ
ُح ُرم َذلِ َك الدِّ ينُ ا ْل َق ِّي ُم َف َال َت ْظلِ ُموا فِي ِهنَّ أَ ْنفُ َ

هللا َم َع ا ْل ُم َّتقِينَ
أَنَّ َّ َ
(التوبة .)19
ار َوا ْل ُم َنافِقِينَ َو ْ
س ا ْل َمصِ ير
اغلُ ْظ َعلَ ْي ِه ْم َو َمأْ َوا ُه ْم َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ
َيا أَ ُّي َها ال َّنبِ ُّي َجا ِه ِد ا ْل ُك َّف َ
(التوبة .)11
َوأَ ْن َزل َ الَّذِينَ َظا َه ُرو ُه ْم مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ب َف ِريقا َت ْق ُتلُونَ
الر ْع َ
وب ِه ُم ُّ
ص َياصِ ي ِه ْم َو َق َذ َ
ب مِنْ َ
ف فِي قُلُ ِ
ار ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُه ْم َوأَ ْرضا لَ ْم َت َط ُئوهَا َو َكانَ َّ
هللا ُ َعلَى ُكل ِّ َ
ش ْيء
ض ُه ْم َو ِد َي َ
َو َتأْسِ ُرونَ َف ِريقا َوأَ ْو َر َث ُك ْم أَ ْر َ
َقدِيرا
(الحزاب  99و .)91
ب َح َّتى إِ َذا أَ ْث َخ ْن ُت ُمو ُه ْم َف ُ
شدُّوا ا ْل َو َث َ
الر َقا ِ
اق َفإِ َّما َمنا َب ْع ُد َوإِ َّما فِدَاء
ب ِّ
ض ْر َ
َفإِ َذا لَقِي ُت ُم الَّذِينَ َك َف ُروا َف َ
شا ُء َّ
ارهَا َذلِ َك َولَ ْو َي َ
ض ُك ْم ِب َب ْعض َوالَّذِينَ قُتِلُوا
ص َر ِم ْن ُه ْم َولَكِنْ لِ َي ْبلُ َو َب ْع َ
هللاُ َال ْن َت َ
ب أَ ْو َز َ
ض َع ا ْل َح ْر ُ
َح َّتى َت َ
يل َّ
هللاِ َفلَنْ ُيضِ ل َّ أَ ْع َمالَ ُه ْم
فِي َ
س ِب ِ
(محمد .)1
الس ْلم َوأَ ْن ُت ُم ْالَ ْعلَ ْونَ َو َّ
هللا ُ َم َع ُك ْم َولَنْ َيت َِر ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم
َف َال َت ِه ُنوا َو َتدْ ُعوا إِلَى َّ ِ
(محمد .)14
ث َثقِ ْف ُت ُمو ُه ْم َوأَ ْخ ِر ُجو ُه ْم مِنْ َح ْي ُ
َوا ْق ُتلُو ُه ْم َح ْي ُ
ث أَ ْخ َر ُجو ُك ْم َوا ْلفِ ْت َن ُة أَ َ
ش ُّد مِنَ ا ْل َق ْت ِل َو َال ُت َقاتِلُو ُه ْم ِع ْندَ
ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َح َّتى ُي َقاتِلُو ُك ْم فِي ِه َفإِنْ َقا َتلُو ُك ْم َفا ْق ُتلُو ُه ْم َك َذلِ َك َج َزا ُء ا ْل َكاف ِِرينَ
(البقرة .)121
َو َقاتِلُو ُه ْم َح َّتى َال َت ُكونَ فِ ْت َنة َو َي ُكونَ الدِّ ينُ ِ َّّلِلِ َفإِ ِن ا ْن َت َه ْوا َف َال ُعدْ َوانَ إِ َّال َعلَى َّ
الظالِمِينَ
(البقرة .)121
سى أَنْ ُت ِح ُّبوا َ
سى أَنْ َت ْك َرهُوا َ
ش ْيئا َوه َُو
ش ْيئا َوه َُو َخ ْير لَ ُك ْم َو َع َ
ِب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلقِ َتال ُ َوه َُو ُك ْره لَ ُك ْم َو َع َ
ُكت َ

ش ٌّر لَ ُك ْم َو َّ
َ
هللا ُ َي ْعلَ ُم َوأَ ْن ُت ْم َال َت ْعلَ ُمونَ
(البقرة .)919
يل َّ
َي ْسأَلُو َن َك َع ِن ال َّ
هللاِ َو ُك ْفر ِب ِه َوا ْل َم ْس ِج ِد
ص ٌّد َعنْ َ
ش ْه ِر ا ْل َح َر ِام قِ َتال فِي ِه قُلْ قِ َتال فِي ِه َكبِير َو َ
سبِ ِ
هللا َوا ْلفِ ْت َن ُة أَ ْك َب ُر مِنَ ا ْل َق ْت ِل َو َال َي َزالُونَ ُي َقاتِلُو َن ُك ْم َح َّتى َي ُردُّو ُك ْم
ج أَهْ لِ ِه ِم ْن ُه أَ ْك َب ُر ِع ْندَ َّ ِ
ا ْل َح َر ِام َوإِ ْخ َرا ُ
اس َت َطا ُعوا َو َمنْ َي ْر َتدِدْ ِم ْن ُك ْم َعنْ دِينِ ِه َف َي ُم ْت َوه َُو َكافِر َفأُولَئِ َك َح ِب َط ْت أَ ْع َمالُ ُه ْم فِي
َعنْ دِينِ ُك ْم إِ ِن ْ
ار ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ
ص َح ُ
ال ُّد ْن َيا َو ْاآلخ َِر ِة َوأُولَئِ َك أَ ْ
اب ال َّن ِ
(البقرة .)911
اعلَ ُموا أَنَّ َّ
يل َّ
سمِيع َعلِيم
هللاَ َ
هللاِ َو ْ
َو َقاتِلُوا فِي َ
س ِب ِ
(البقرة .)911
يل َّ
يل َّ
هللاِ الَّذِينَ َي ْ
هللاِ َف ُي ْق َتلْ أَ ْو َي ْغل ِْب
ش ُرونَ ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا ِب ْاآلخ َِر ِة َو َمنْ ُي َقاتِلْ فِي َ
َف ْل ُي َقاتِلْ فِي َ
سبِ ِ
س ِب ِ
ف ُن ْؤتِي ِه أَ ْجرا َعظِ يما
س ْو َ
َف َ
(النساء .)11
يل َّ
اء ال َّ
الطا ُغو ِ
ان
يل َّ ِ
ت َف َقاتِلُوا أَ ْولِ َي َ
هللا َوالَّذِينَ َك َف ُروا ُي َقاتِلُونَ فِي َ
الَّذِينَ آ َم ُنوا ُي َقاتِلُونَ فِي َ
س ِب ِ
س ِب ِ
ش ْي َط ِ
إِنَّ َك ْيدَ ال َّ
ضعِيفا
ان َكانَ َ
ش ْي َط ِ
(النساء .)19
س الَّذِينَ َك َف ُروا َو َّ
سى َّ
يل َّ
س َك َو َح ِّر ِ
ف َبأْ َ
هللا ُ أَنْ َي ُك َّ
ض ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َع َ
ف إِ َّال َن ْف َ
هللاِ َال ُت َكلَّ ُ
َف َقاتِلْ فِي َ
سبِ ِ
هللا ُ
ش ُّد َبأْسا َوأَ َ
أَ َ
ش ُّد َت ْنكِيال
(النساء .).1
يل َّ
هللاِ َفإِنْ
اء َح َّتى ُي َها ِج ُروا فِي َ
س َواء َف َال َت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُه ْم أَ ْولِ َي َ
َودُّوا لَ ْو َت ْكفُ ُرونَ َك َما َك َف ُروا َف َت ُكو ُنونَ َ
سبِ ِ
َت َولَّ ْوا َف ُخ ُذو ُه ْم َوا ْق ُتلُو ُه ْم َح ْي ُ
ث َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم َو َال َت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُه ْم َولِيا َو َال َنصِ يرا
(النساء .).2

صلَّ ُبوا أَ ْو ُت َق َّط َع
سولَ ُه َو َي ْس َع ْونَ فِي ْالَ ْر ِ
سادا أَنْ ُي َق َّتلُوا أَ ْو ُي َ
ض َف َ
هللا َو َر ُ
ار ُبونَ َّ َ
إِ َّن َما َج َزا ُء الَّذِينَ ُي َح ِ
ض َذلِ َك لَ ُه ْم خ ِْزي فِي ال ُّد ْن َيا َولَ ُه ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة َع َذاب
أَ ْيدِي ِه ْم َوأَ ْر ُجلُ ُه ْم مِنْ خ َِالف أَ ْو ُي ْن َف ْوا مِنَ ْالَ ْر ِ
َعظِ يم
(المائدة .)11
سأ ُ ْلقِي فِي قُلُو ِ
ب
الر ْع َ
ب الَّذِينَ َك َف ُروا ُّ
إِ ْذ ُيوحِي َر ُّب َك إِلَى ا ْل َم َالئِ َك ِة أَ ِّني َم َع ُك ْم َف َث ِّب ُتوا الَّذِينَ آ َم ُنوا َ
اض ِر ُبوا ِم ْن ُه ْم ُكل َّ َب َنان
اق َو ْ
َف ْ
اض ِر ُبوا َف ْو َق ْالَ ْع َن ِ
(النفال .)19
َفلَ ْم َت ْق ُتلُو ُه ْم َولَكِنَّ َّ
ت إِ ْذ َر َم ْي َ
هللاَ َق َتلَ ُه ْم َو َما َر َم ْي َ
سنا إِنَّ
هللا َر َمى َولِ ُي ْبل َِي ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِم ْن ُه َب َالء َح َ
ت َولَكِنَّ َّ َ
سمِيع َعلِيم
هللا َ
َّ َ
(النفال .)11
هللا بِ َما َي ْع َملُونَ َبصِ ير
َو َقاتِلُو ُه ْم َح َّتى َال َت ُكونَ فِ ْت َنة َو َي ُكونَ الدِّ ينُ ُكلُّ ُه ِ َّّلِلِ َفإِ ِن ا ْن َت َه ْوا َفإِنَّ َّ َ
(النفال .)12
هللا َو َعد َُّو ُك ْم َو َ
آخ ِرينَ مِنْ دُونِ ِه ْم
اس َت َط ْع ُت ْم مِنْ قُ َّوة َومِنْ ِر َباطِ ا ْل َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ بِ ِه َعد َُّو َّ ِ
َوأَعِ دُّوا لَ ُه ْم َما ْ
َال َت ْعلَ ُمو َن ُه ُم َّ
هللاُ َي ْعلَ ُم ُه ْم َو َما ُت ْنفِقُوا مِنْ َ
ف إِلَ ْي ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم َال ُت ْظلَ ُمونَ
يل َّ ِ
هللا ُي َو َّ
ش ْيء فِي َ
سبِ ِ
(النفال .)91
ال إِنْ َي ُكنْ ِم ْن ُك ْم عِ ْ
صابِ ُرونَ َي ْغلِ ُبوا مِا َئ َت ْي ِن َوإِنْ َي ُكنْ
َيا أَ ُّي َها ال َّنبِ ُّي َح ِّر ِ
ش ُرونَ َ
ض ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َعلَى ا ْلقِ َت ِ
ِم ْن ُك ْم مِا َئة َي ْغلِ ُبوا أَ ْلفا مِنَ الَّذِينَ َك َف ُروا بِأ َ َّن ُه ْم َق ْوم َال َي ْف َق ُهونَ
(النفال .)94
ش ِركِينَ َح ْي ُ
ش ُه ُر ا ْل ُح ُر ُم َفا ْق ُتلُوا ا ْل ُم ْ
سلَ َخ ْالَ ْ
اح ُ
ث َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم َو ُخ ُذو ُه ْم َو ْ
َفإِ َذا ا ْن َ
ص ُرو ُه ْم َوا ْق ُع ُدوا لَ ُه ْم ُكل َّ
سبِيلَ ُه ْم إِنَّ َّ
الص َال َة َوآ َت ُوا َّ
هللاَ َغفُور َرحِيم
الز َكا َة َف َخلُّوا َ
صد َفإِنْ َتا ُبوا َوأَ َقا ُموا َّ
َم ْر َ

(التوبة .)4
َوإِنْ َن َك ُثوا أَ ْي َما َن ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َو َط َع ُنوا فِي دِينِ ُك ْم َف َقاتِلُوا أَئِ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِ َّن ُه ْم َال أَ ْي َمانَ لَ ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم
َي ْن َت ُهونَ
(التوبة .)19
ش ْو َن ُه ْم َف َّ
َ
َ
ول َو ُه ْم َبدَ ُءو ُك ْم أَ َّول َ َم َّرة أَ َت ْخ َ
اّلِلُ أَ َح ُّق
الر ُ
اج َّ
س ِ
أ َال ُت َقاتِلُونَ َق ْوما َن َك ُثوا أ ْي َما َن ُه ْم َو َه ُّموا ِبإِ ْخ َر ِ
أَنْ َت ْخ َ
ش ْوهُ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنِينَ
(التوبة .)11
َقاتِلُو ُه ْم ُي َع ِّذ ْب ُه ُم َّ
ص ْر ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َو َي ْ
ش ِ
ُور َق ْوم ُم ْؤ ِمنِينَ
صد َ
ف ُ
هللا ُ ِبأ َ ْيدِي ُك ْم َو ُي ْخ ِز ِه ْم َو َي ْن ُ
(التوبة .)11
اّلِلِ َو َال ِبا ْل َي ْوم ْاآلخ ِِر َو َال ُي َح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم َّ
َقاتِلُوا الَّذِينَ َال ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب َّ
سولُ ُه َو َال َيدِي ُنونَ دِينَ
هللا ُ َو َر ُ
ِ
صاغِ ُرونَ
اب َح َّتى ُي ْع ُطوا ا ْل ِج ْز َي َة َعنْ َيد َو ُه ْم َ
ا ْل َح ِّق مِنَ الَّذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
(التوبة .)92
ور عِ ْن َد َّ
ش َر َ
هللاِ ا ْث َنا َع َ
إِنَّ عِ دَّ َة ال ُّ
الس َم َاوا ِ
ش ْهرا فِي ِك َتا ِ
ض ِم ْن َها أَ ْر َب َعة
ب َّ ِ
ت َو ْالَ ْر َ
هللا َي ْو َم َخلَ َق َّ
ش ُه ِ
س ُك ْم َو َقاتِلُوا ا ْل ُم ْ
اعلَ ُموا
ش ِركِينَ َكا َّفة َك َما ُي َقاتِلُو َن ُك ْم َكا َّفة َو ْ
ُح ُرم َذلِ َك الدِّ ينُ ا ْل َق ِّي ُم َف َال َت ْظلِ ُموا فِي ِهنَّ أَ ْنفُ َ
هللا َم َع ا ْل ُم َّتقِينَ
أَنَّ َّ َ
(التوبة .)19
ار َوا ْل ُم َنافِقِينَ َو ْ
س ا ْل َمصِ ير
اغلُ ْظ َعلَ ْي ِه ْم َو َمأْ َوا ُه ْم َج َه َّن ُم َوبِ ْئ َ
َيا أَ ُّي َها ال َّنبِ ُّي َجا ِه ِد ا ْل ُك َّف َ
(التوبة .)11
َوأَ ْن َزل َ الَّذِينَ َظا َه ُرو ُه ْم مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ب َف ِريقا َت ْق ُتلُونَ
الر ْع َ
ف فِي قُلُوبِ ِه ُم ُّ
ص َياصِ ي ِه ْم َو َق َذ َ
ب مِنْ َ
ار ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُه ْم َوأَ ْرضا لَ ْم َت َط ُئوهَا َو َكانَ َّ
هللا ُ َعلَى ُكل ِّ َ
ش ْيء
ض ُه ْم َو ِد َي َ
َو َتأْسِ ُرونَ َف ِريقا َوأَ ْو َر َث ُك ْم أَ ْر َ

َقدِيرا
(الحزاب  99و .)91
ب َح َّتى إِ َذا أَ ْث َخ ْن ُت ُمو ُه ْم َف ُ
شدُّوا ا ْل َو َث َ
الر َقا ِ
اق َفإِ َّما َمنا َب ْع ُد َوإِ َّما فِدَاء
ب ِّ
ض ْر َ
َفإِ َذا لَقِي ُت ُم الَّذِينَ َك َف ُروا َف َ
شا ُء َّ
ارهَا َذلِ َك َولَ ْو َي َ
ض ُك ْم ِب َب ْعض َوالَّذِينَ قُتِلُوا
ص َر ِم ْن ُه ْم َولَكِنْ لِ َي ْبلُ َو َب ْع َ
هللاُ َال ْن َت َ
ب أَ ْو َز َ
ض َع ا ْل َح ْر ُ
َح َّتى َت َ
يل َّ
هللاِ َفلَنْ ُيضِ ل َّ أَ ْع َمالَ ُه ْم
فِي َ
س ِب ِ
(محمد .)1
الس ْلم َوأَ ْن ُت ُم ْالَ ْعلَ ْونَ َو َّ
هللا ُ َم َع ُك ْم َولَنْ َيت َِر ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم
َف َال َت ِه ُنوا َو َتدْ ُعوا إِلَى َّ ِ
(محمد .)14
هذا غير تعبير الجهاد  11وتعبير الحرب  11وغيرهم الكثير

يقول في الكتاب كلمة سيف  911مرة
ملحوظه وال مره واحده اتت بامر عام للقتال بطريقه مستمرة وال مره واحده
فايهما االهم الكلمة ام المعني
ولكن هو فكره اسالمي يهمه فقط اللفظ

ويقول انه ذهب الي المبشر
انجيل متي 11
ضَ .ما ِج ْئ ُ
ج ْئ ُ
س ْيفا.
سالَما َعلَى الَ ْر ِ
سالَما َبلْ َ
ت ل ُ ْلق َِي َ
ت ل ُ ْلق َِي َ
« 11الَ َت ُظ ُّنوا أَ ِّني ِ
ج ْئ ُ
سانَ ضِ دَّ أَبِيهَِ ،واال ْب َن َة ضِ َّد أ ُ ِّم َهاَ ،وا ْل َك َّن َة ضِ دَّ َح َماتِ َها.
ت ل ُ َف ِّر َق اإلِ ْن َ
َ 14فإِ ِّني ِ
ان أَهْ ل ُ َب ْيتِهِ.
َ 19وأَ ْعدَا ُء اإلِ ْن َ
س ِ

وهنا بالطبع معروف لكل مسيحي انه يتكلم عن سيف االضطهاد الذي سيتعرض له كل مؤمن
إنجيل لوقا 63 :22
شتَ ِر
س لَهُ فَ ْليَبِ ْع ثَ ْوبَهُ َويَ ْ
فَقَا َل لَ ُه ْم« :ل ِك ِن اآلنَ َ ،منْ لَهُ ِك ٌ
يس فَ ْليَأْ ُخ ْذهُ َو ِم ْز َو ٌد َكذلِكََ .و َمنْ لَ ْي َ
س ْيفًا.
َ

فسيف الذي يقصده هنا هو سيف كلمة الرب
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 21 :4
وح
س َو ُّ
ضى مِنْ ُكل ِّ َ
لَنَّ َكلِ َم َة هللاِ َح َّية َو َف َّعالَة َوأَ ْم َ
ار َقة إِلَى َم ْف َر ِق ال َّن ْف ِ
س ْيف ذِي َح َّد ْي ِنَ ،و َخ ِ
الر ِ
ار ا ْل َق ْل ِ
ب َونِ َّياتِهِ.
اخَ ،و ُم َم ِّي َزة أَ ْف َك َ
َوا ْل َم َفاصِ ِل َوا ْلم َِخ ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 11 :9
َو ُخ ُذوا ُخ َ
وح الَّذِي ه َُو َكلِ َم ُة هللاِ.
وذ َة ا ْل َخالَ ِ
ف ُّ
س ْي َ
صَ ،و َ
الر ِ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 19 :1
ج مِنْ َف ِمهَِ ،و َو ْج ُه ُه َكال َّ
س
س ْيف َماض ُذو َحدَّ ْي ِن َي ْخ ُر ُ
ِبَ ،و َ
س ْب َع ُة َك َواك َ
َو َم َع ُه فِي َي ِد ِه ا ْل ُي ْم َنى َ
ش ْم ِ
ِي ُتضِ ي ُء فِي قُ َّوتِ َها.
َوه َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 19 :9
س ْيفِ َفمِي.
ار ُب ُه ْم ِب َ
َف ُت ْب َوإِّالَّ َفإِ ِّني آتِي َك َ
س ِريعا َوأ ُ َح ِ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 14 :12
س َي ْر َعا ُه ْم بِ َعصا مِنْ َحدِيدَ ،وه َُو
ب بِ ِه ال ُ َم َمَ .وه َُو َ
ض ِر َ
س ْيف َماض لِ َك ْي َي ْ
ج َ
َومِنْ َف ِم ِه َي ْخ ُر ُ
ب هللاِ ا ْل َقاد ِِر َعلَى ُكل ِّ َ
ض ِ
ش ْيء.
س َخطِ َو َغ َ
ص َر َة َخ ْم ِر َ
ُوس َم ْع َ
َيد ُ
فالرب يتكلم عن سيف الكلمة وهو تعاليم الرب الذي اطاهم اياه خالل فترة خدمته معهم فاالن يجب
ان يستعدوا بكلمة الرب ان يواجهوا حرب ابليس
والذي يؤكد ذلك ان المسيح قال لهم
 11 :99الني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب و احصي مع اثمة الن ما هو من
جهتي له انقضاء
وهذا يؤكد ان المعني الحرب الروحية مع ابليس اثناء صلب المسيح وبعده
وايضا ما يؤكد ذلك ان بطرس لما اخطأ واستخدم سيف لقطع اذن عبد رئيس الكهنه السيد
المسيح وبخه
إنجيل متى 49 :99
الس ْي ِ
ف َي ْهلِ ُكونَ !
ف ِب َّ
الس ْي َ
س ْي َف َك إِلَى َم َكانِهِ .لَنَّ ُكل َّ الَّذِينَ َيأْ ُخ ُذونَ َّ
وعُ « :ر َّد َ
س ُ
َف َقال َ لَ ُه َي ُ

ولوقا البشير في نفس االصحاح يقول
وعَ « :يا َي ُه َ
ان؟»
سلِّ ُم ا ْبنَ اإلِ ْن َ
وذا ،أَبِقُ ْبلَة ُت َ
س ُ
َ 1.ف َقال َ لَ ُه َي ُ
س ِ
الس ْيفِ ؟»
ب بِ َّ
ض ِر ُ
ب ،أَ َن ْ
َ 12فلَ َّما َرأَى الَّذِينَ َح ْولَ ُه َما َي ُكونُ َ ،قالُواَ « :يا َر ُّ
ِيس ا ْل َك َه َن ِة َف َق َط َع أ ُ ْذ َن ُه ا ْل ُي ْم َنى.
ض َر َ
َ 41و َ
ب َواحِد ِم ْن ُه ْم َع ْب َد َرئ ِ
وع و َقال ََ « :د ُعوا إِلَى َ
س أ ُ ْذ َن ُه َوأَ ْب َرأَهَا.
هذا!» َولَ َم َ
س ُ
اب َي ُ
َ 41فأ َ َج َ

فالرب يرفض استخدام السيف المادي ولم يقصد هذا ولكن يتكلم عن السيف بمعني كلمة الرب
ولهذا اليوجد تناقض بين وصية الرب يسوع المسيح بعدم مقاومة الشر بمعنة عدم مقابلة الشر
بالشر مع كالم انجيل لوقا البشير الذي يطلب فيه الرب يسوع المسيح من تالميذه ان يتمسكوا
بسيف الكلمة

ويكذب كذبه اخري ويقول انه كتب في ايطاليا حيث يترجم الالتيني فقال انهم يعملون بالشمعه
كانوا ياكلون مكرونة فسقط مكرونه فعملت شكل اس ولكن الكلمة االصلية هو ورد
يقول في اليوناني الكلمة لوغوس فكيف تحولت لوجوس الي سورد بالمكرونة ؟ ارجوا من اي
احد يحضر لي تفسير واحد يقول هذا الكالم انها في االصل ورد ومكرونه حولتها سورد
مالحظة متي  11 :11او لوقا  19 :99اليوجد مخطوطة واحدة وال ترجمه قديمه واحده قالت ان
الكلمة االصلية هي ورد اي كلمة فال يوجد اي اختالف علي اصالة العدد من القرن االول الميالدي
وما بعده

هذا هو الذي يتهمنا بالكذب ونحن نري ماذا يقول من مجموعة من اكاذيب
اقدر اقول هذا رجل مسلم صحيح يعرف ان الكذب حالل في ثالث حالت ويعرف ان المعاريض
ممدوحه من اله االسالم الكذاب وابو الكذب
والرب يحمي اوالده من هذه العثرات وهؤالء الذئاب الخاطفة

والمجد ّلِل دائما

