
 

 احلؿد هلل والصالة والسالم ظذ رشول اهلل وبعد:

ففذه مباحث اكتؼقتفا من كتاب  إطفار احلق  لؾعالمة رمحةة اهلل 

اهلـدي يف الرد ظذ الـصارى أشلل اهلل أن يةـةػةع وةا ويةبةار  

 فقفا .

اآلية السادشة والعرشون من الباب الةرابةع مةن شةػةر    [ 1]

يربةى  2)وكان لسؾقامن أربعون ألف مدود   : ادؾو  األول هؽذا

ظؾقفا خقل لؾؿراكب واثـي ظرش ألف فارس( واآلية اخلامسةة 

والعرشون من الباب التاشع من السػر الثاين من أخبةار األيةام 

وكان لسؾقامن أربعةة الف  مةدود واثةـةا ظرشة ألةف )   : هؽذا

مةسجةم ، وحةرف  هؽذا يف الساجم الػارشقة واهلـدية  فارس(

ظبارة شةػةر أخةبةار األيةام 1844السمجة العربقة ادطبوظة شـة 

كؼةل اخةتةال   والدم كالر  ادػرس    .   األربعة بلربعنيفبدل لػظ 

  :   قةالالساجم والرشوح ذيل ظةبةارة شةػةر ادةؾةو  أوًف ثةم 

)األحسن أن كعس  بوقوع التحريف يف العدد كةظةًرا إه هةذه 

   . افختالفات(

بني اآلية احلادية والثالثني من الباب الةثةاين ظرشة مةن    [ 2]   

شػر صؿوئقل الثاين، واآلية الثالثة من البةاب الةعةرشةيةن مةن 

يف    (   هةورن  )   السػر األول من أخبار األيةام اخةتةال ، وقةال 

 صةحةقةحةة)إن ظبارة شػر صؿوئقل    :   ادجؾد األول من تػسره

فعةـةد ظةبةارة شةػةر    !(     مثؾفافؾتجعل ظبارة شػر أخبار األيام 

، والةتةحةريةف  كقف يلمر باإلصالحأخبار األيام غؾط فاكظروا 

جةعةل 1844والعجب أن مسجم السمجة العربقة ادطبوظة شـة 

ظبارة شػر صؿوئقل مثل ظبارة شػر أخبار األيةام واإلكصةا  

   . ظجب هذه شـقحتفم العؾقةأكه ف 

يف اآلية السادشة ظرشة من شةػةر ادةؾةو  األول ظةدد    [ 3] 

، ويف اآلية الثاكقة من الباب الةثةاين ثالثة الف  وثؾثامئةادوكؾني 

، وحةر  ثالثة الف  وشتامئةةمن السػر الثاين من أخبار األيام 

مسمجو السمجة القوكاكقة يف شػر ادؾةو  فةؽةتةبةوا ثةالثةة الف  

   . وشتامئة

يف اآلية السادشة والعرشين من الباب السابع من شةػةر    [ 4] 

( ويف اآليةة ألةػةي فةر يسةع 2) وكان البحر    :   ادؾو  األول

اخلامسة من الباب الرابع من السػر الةثةاين مةن أخةبةار األيةام 

 .فبقـفام اختال  وتػاوت ألف، ثالثة الف  فر )يسع   : هؽذا

من قابل الباب الثاين من كتاب ظزرا بالباب السابع مةن   [ 5] 

ولةو  ظظقاًم يف أكثر ادةواعةع،كتاب كحؿقا وجد بقـفام اختالًفا 

قطعـا الـظر ظن افختال  فػقفام غؾط الخر، وهو أهنام اتػؼا يف 

الذين جاؤوا من بابل إه أورصؾقةم بةعةد   : حاصل اجلؿع وقاف

ما أضؾؼوا من أرس بابل اثـان وأربعون ألًػا وثةؾةثةامئةة وشةتةون 

صخًصا، وف خيرج احلاصل وذا الؼدر لو مجةعةـةا، ف يف كةالم 

29818ظزرا وف يف كالم كحؿقا، بل حاصل اجلؿع يف األول 

والعجب أن هذا اجلؿع افتػاقي أيًضا غؾط ،31089ويف الثاين 

يف الةبةاب األول مةن    ( يوشقػس ) ظذ ترصيح ادمرخني، قال 

)إن الذين جاؤوا من بابل إه    :   الؽتاب احلادي ظرش من تارخيه

أورصؾقم اثـان وأربعون ألًػا وأربعامئة واثـان وشتون صخًصةا(

  :   ذيل رشح ظبارة ظةزرا   (   هـري واشؽات  )   ، قال جامعو تػسر 

)وقع فر  كثر يف هذا الباب والباب السابع من كتاب كحؿةقةا 

من غؾط الؽتاب، ودا ألػت السمجة اإلكؽؾقزية صحح كثر مـه 

بؼابؾة الـسخ، ويف الباقي تعني السمجة القوكاكقة يف رشح ادةتةن 

  . العزي(

إهنةم يف صةدد    :   فاكظر أهيا الؾبقب هذا حال كتبفةم ادةؼةدشةة

التصحقح الذي هو يف احلؼقؼة التحريف مةن الةؼةرون، لةؽةن 

األغالط باققة فقفا، واإلكصا  أن هةذه الةؽةتةب غةؾةط مةن 

األصل ومن تلمل اآلن يف هذين الةبةابةني وجةد افخةتةالفةات 

واألغالط أزيد من ظرشين وف أظؾم من حال الغد أهنم كةقةف 

   . يػعؾون وكقف حيرفون

يعؾم من الباب العارش من كتاب يوصع أن بـي إرسائقل    [ 6]  



يعؾم من متى أن صؾتائقل بن يوخاكقا، ويعؾم من لةوقةا    [ 4]    

  . أكه ابن كرى

يعؾم من متى أن اشم ابن زور بابل أبقفود، ومن لوقا أن   [5] 

اشؿه ريصا، والعجب أن أشامء بـي زور بابل مؽتوبة يف الباب 

الثالث من السػر األول من أخبار األيام، ولقس فقفةا أبةقةفةود 

   . وف ريصا فاحلق أن كاًل مـفام غؾط

من داود إه ادسقح ظؾقفام السالم شتة وظرشةون جةقةاًل    [ 6] 

ظذ ما َبنيف متى، وواحد وأربعون جقاًل ظذ ما َبنيف لةوقةا، ودةا 

كان بني داود وادسقح مدة ألف شةـةة فةعةذ األول يةؽةون يف 

مؼابؾة كل جقل أربعون شـة وظذ الثاين مخسة وظرشةون، ودةا 

كان افختال  بني البقاكني طاهًرا بةادي الةتةلمةل يةر فةقةفةام 

العؾامء ادسقحقة من زمان اصتفار هذين اإلكجقؾةني إه الةقةوم، 

ووجفوا بتوجقفات ععةقةػةة، ولةذلةك اظةس  مجةاظةة مةن 

(  اكفارن وكقرس وهقس وديوت ووى كروفرش  )   ادحؼؼني مثل 

وهةذا حةق وظةني  خمتؾػان اختالًفا مةعةـةوًيةا،وغرهم بلهنام  ،  

اإلكصا ، ألكه كام صدر ظن اإلكجقؾقني أغالط واختالفات يف 

 مواعع أخر، كذلك صدر افختالط هفـا .

DDD   

ومةن اآليةة    :   ظذ مؾؽه كاكوا تسؾطوادا قتؾوا شؾطان أورصؾقم 

الثالثة والستني من الباب اخلامس ظرش من الةؽةتةاب ادةذكةور 

   . أهنم ما كاكوا تسؾطوا ظذ ممؾؽة أورصؾقم

يعؾم من اآلية األوه من الباب الرابع والةعةرشةيةن مةن    [ 7] 

ألؼى يف قةؾةب داود أن يةعةده بةـةي  اهللهشػر صؿوئقل الثاين أن 

احلادي    [ 96ص  ] إرسائقل، ويعؾم من اآلية األوه من الباب 

والعرشين من السػر األول من أخبار األيةام أن ادةؾةؼةي كةان 

، ودا مل يؽن اهلله خالق الرش ظـةدهةم لةزم افخةتةال  الشقطان

   . الؼوي

[من قابل بقان كسب ادسقح الذي يف إكجقل متى بةالةبةقةان 8]   

  : شتة اختالفاتالذي يف إكجقل لوقا وجد 

يعؾم من متى أكه يوشف بن يعؼوب، ومن لوقا أكه ابةن    [ 1]  

 . هايل

يعؾم من متى أن ظقسى مةن أوفد شةؾةقةامن بةن داود    [ 2]   

    . ظؾقفم السالم، ومن لوقا أكه من أوفد كاثان بن داود

يعؾم من متى أن مجقع الباء ادسقةح مةن داود إه جةالء    [ 3]

بابل شالضني مشفورون، ومن لوقا أهنم لقسوا بسةالضةني وف 

  . مشفورين غر داود وكاثان
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