
 اإلختالفات واألغالط يف الكتاب املقدس

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

للعالمة رمحة اهلل  «إظهار احلق»فهذه مباحث انتقيتها من كتاب 

 .اهلندي يف الرد عىل النصارى أسأل اهلل أن ينفع هبا ويبارك فيها

ن قابل الباب اخلامس واألربعني والسادس م  ( 1

من كتاب حزقيال بالباب الثامن والعرشين والتاسع  واألربعني

 .والعرشين من سفر العدد وجد اختالًفا رصحًيا يف األحكام

يوجد االختالف بني الباب السابع والثامن من السفر   (2 

األول من أخبار األيام يف بيان أوالد بنيامني، وكذا بينهام وبني 

أقر علامء أهل والباب السادس واألربعني من سفر التكوين، 

الكتاب من اليهود والنصارى أن ما وقع يف السفر األول من 

 .أخبار األيام غلط

يوجد بني الباب الثامن من السفر األول من أخبار   (3 

األيام من اآلية التاسعة والعرشين إىل اآلية الثامنة والثالثني، 

ويف الباب التاسع من السفر املذكور من اآلية اخلامسة 

وقال الثني إىل الرابعة واألربعني اختالف بني األسامء، والث

إن علامء اليهود  »   : يف املجلد الثاين من تفسريه  ( آدم كالرك ) 

زرا وجد كتابني توجد فيهام هذه الفقرات يقولون إن ع  

 . « بأن أهيام أحسن فنقلهام ومل حيصل له متييزباختالف األسامء 

لرابع والعرشين من سفر اآلية التاسعة من الباب ا (4

بعدد وحساب الشعب  2وأتى يواب  »   : صموئيل الثاين هكذا

للملك، وكان عدد بني إرسائيل ثامنامئة ألف رجل بطل، 

يرضب بالسيف، ورجال هيودا عدهتم مخسامئة ألف رجل 

واآلية اخلامسة من الباب احلادي والعرشين من   ،« مقاتلة

وُدفع إحصاء القوم إىل »   : كذاالسفر األول من أخبار األيام ه

داود وكان عدد بني إرسائيل ألف ألف ومائة ألف رجل 

جاذب سيف، وهيودا أربعامئة ألف وسبعون ألف رجل 

فبينهام اختالف يف عدد بني إرسائيل بمقدار ثلثامئة   ،« مقاتلة

  . ألف ويف عدد هيودا بقدر ثالثني ألًفا

الرابع والعرشين من سفر  اآلية الثالثة عرشة من الباب  (5 

إما أن   : وأتى جاد إىل داود وأخربه قائاًل »   : صموئيل الثاين هكذا

الخ، ويف اآلية الثانية  «لك يف أرضكسبع سنني جوًعا يكون 

عرشة من الباب احلادي والعرشين من السفر األول من أخبار 

ع ففي األول سبالخ   ( إما ثالث سنني جوًعا )   : األيام هكذا

وقد أقر مفرسوهم أن األول سنني، ويف الثاين ثالث سنني 

 .غلط

اآلية السادسة والعرشون من الباب الثامن من سفر   (6 

يا اثنان وعرشون  »   : امللوك الثاين هكذا وكان قد أتى عىل أْحز 

الخ واآلية الثانية من الباب الثاين والعرشين من   «إذ ملك سنة

 ابن اثنني وأربعني سنة »  : األيام هكذاالسفر الثاين من أخبار 

فبينهام اختالف، والثاين غلط يقينًا كام أقر به  ،الخ  « كان أحزيا

حني موته   ( هيورام ) وكيف ال يكون غلًطا وإن أباه  مفرسوهم،

كان ابن أربعني سنة وجلس هو عىل رسير السلطنة بعد موت 

فلو مل يكن غلًطا يلزم أبيه متصاًل كام يظهر من الباب السابق، 

 .!! أن يكون أكرب من أبيه بسنتني

اآلية الثامنة من الباب الرابع والعرشين من سفر امللوك   (7 

  « ملك ابن ثامين عرشة سنةوكان يواخني يوم »   : الثاين هكذا

واآلية التاسعة من الباب السادس والثالثني من السفر  ،الخ

كان  ثامين سننيابن  »   : ام هكذاالثاين والثالثني من أخبار األي

كام أقر الخ فبينهام اختالف، والثاين غلط يقينًا،  « يواخني ملك

 .مفرسوهم

بني اآلية الثامنة من الباب الثالث والعرشين من سفر   (8 

صموئيل الثاين واآلية احلادية عرشة من الباب احلادي عرش من 

يف   ( آدم كالرك ) وقال سفر امللوك من أخبار األيام اختالف، 

إن يف هذه  »   :  ( قال داكرتكني كات )   : ذيل رشح عبارة صموئيل



ففي هذه اآلية الواحدة ثالثة  « اآلية ثالثة حتريفات جسيمة

 .أغالط

رصح يف الباب اخلامس والسادس من سفر صموئيل   (9 

، بتابوت اهلله بعد حماربة الفسطانينيجاء  الثاين أن داود 

ر  يف الباب الثالث عرش والرابع عرش من السفر األول  حورص 

، واحلادثة بالتابوت قبل حماربتهممن أخبار األيام أنه جاء 

واحدة كام ال خيفى عىل ناظر األبواب املذكورة، فيكون أحدمها 

 .غلًطا

من الباب السادس، ومن  21و  19يعلم من اآلية  (11 

 ر  م  أن اهلله كان أ  وين من الباب السابع من سفر التك 6و  8اآلية 

أن يأخذ من كل طري وهبيمة وحرشات األرض  نوًحا 

من الباب  3و  2، ويعلم من اآلية ذكًرا وأنثى اثنني اثنني

أن يأخذ من كل هبيمة طاهرة، ومن كل طري  ر  م  أنه كان أُ السابع 

ومن كل هبيمة غري  سبعة أزواج،طاهًرا كان أو غري طاهر 

 .هذا تناقض صارخطاهرة اثنني اثنني و

يعلم من الباب احلادي والثالثني من سفر العدد أن  (11 

، وما أبقوا بني إرسائيل أفنوا املديانني يف عهد موسى 

منهم ذكًرا مطلًقا ال بالًغا وال غري بالغ حتى الصبي الرضيع 

خذوا غري البالغات أيًضا، وكذا ما أبقوا منهم امرأة بالغة وأ

 .جواري ألنفسهم

علم من الباب السادس من سفر القضاة أن املديانني يف وي

عهد القضاة كانوا ذي قوة عظيمة بحيث كان بنو إرسائيل 

مغلوبني وعاجزين منهم وال مدة بني العهدين إال بقدر مائتي 

إذا فنى املديانيون يف عهد موسى فكيف صاروا   ( فأقول ) سنة 

بني إرسائيل و يف مقدار هذه املدة أقوياء بحيث غلبوا عىل 

 .أعجزوهم إىل سبع سنني

ففعل الرب  »   : يف الباب التاسع من سفر اخلروج هكذا  (12 

هذا الكالم يف الغد ومات كلُّ هبائم املرصيني، ومل يمت واحدة 

فيعلم منه أن هبائم املرصيني ماتت  « من ماشية بني إرسائيل

ن عبيد من خاف كلمة الرب م »   : ثم يف هذا الباب  . كلها

فرعون هرب بعبيده ودوابه إىل البيوت، ومن مل خيطر عىل باله 

 فبينهام اختالف  « قول الرب ترك عبيده ودوابه يف احلقول

 .رصيح

 واهلل أعلم

 

 


