
النغريلة ابن على الرد

اليهودى

النأدلسى حزم ابن



الرحيم الرحمن الله بسم

وآله محمد سيدنأا على الله وصلى نأستعين وبه

:  عنه الله رضى حزم بن أحمد بن على محمد أو قال

ًا العالمين رب لله الحمد ًا حمد سيدنأا على الله وصلى ، كثير

ًا وسلم ورسوله عبده محمد بالله إل قوة ول حول ول ، تسليم

. العظيم العلى

بدنأياهم ملتنا أهل من الممالك أهل تشاغل إليك نأشكو إنأا اللهم

عن ـ قريب عما يتركونأها ـ قصور وبعمارة ، دينهم إقامة عن

وبجمع ، قرارهم ودار معادهم فى لهم اللزامة شريعتهم عمارة

ًا كانأت ربما ـ أموال ًا أعمارهم انأقراض إلى سبب لعدائهم وعونأ

وبها ، عاجلتهم فى عزوا بها التى ملتهم حياطة عن ـ عليهم

القلة أهل لذلك استشرف حتى ، آجلتهم فى الفوزا يرجون

حقق لو بما والشرك الكفر أهل ألسنة وانأطلقت ، والذمة

مشاركون لنأهم ؛ همنا ضعف بذلك لهتموا الدنأيا أرباب النظر

والحمية الزهراء للديانأة المتعاض من الجميع يلزم فيما لنا

هذه إهمال إليه يئول بما متردون بعد هم ثم ، الغراء للملة

فللسباب ، رياستهم فى والقدح ، سياستهم فساد من الحال



.  بالصواب أعلم والله ، أبواب البلء إلى وللمداخل ، أسباب

:  العباس بن على قال وقد

ًا تـحـقـرن ل ْيـبـ َبـ ًا جـّر .. .. .. .. .. كـم ُسـ ْيـُب أمـر َبـ ُسـ

:  نأباتة بن نأصر أبو وقال

ًا تحقرن فل ساعديه فى كان .. .. .. .. .. وإن رمــاك عــدو

قصر

تـنـال عمـا .. .. .. .. .. وتعجـز الرقاب تجـذ السـيوف فإن

البـر

مهانأة مع الخبث إل تحسن ل عصابة من العدو كان إن سيما ل
الختل ذاك وتحت ، البادى الضعف إلى المغتر فيأنأس ، الظاهر
ًا يحسنون ل الذين كاليهود ، والمكر والكيد والختر من شيئ
ًا الله آتاهم ول ، الحيل شأنأهم وإنأما ، القوة أسباب من شيئ
شدة مع والخضوع التطاول على والسرقة والتخابث الغش

.  وسلم عليه الله صلى ولرسوله تعالى لله العداوة

َبت ، وأهله للسلم للعداوة قلبه تقلى من بعض فإن ، وبعد ّو ُذ و
متدهرة من ـ وسلم عليه الله صلى ـ الرسول ببغض كبده

التى اليهود من النحل وأرذل الملل بأذل المستسرين الزنأادقة
عز ـ غضبه واستقر ، بها الموقمين على الله لعنة استمرت

البطر وأرخى ، لسانأه الّشُر .. أطلق إليها المنتمين على ـ وجل



وأطغى ، المهينة نأفسه لديه الموال لكثرة واستشمخت ، عنانأه
ًا فألف ، الحقيرة همته عنده والفضة الذهب توافر فيه قصد كتاب

؛ القرآن فى ـ وجل عز ـ الله كلم تناقض إبانأة إلى ـ بزعمه ـ
ًا ً تعالى بالله اغترار ٍة بملٍك ثم ، أول ًا ضعف ًا ، ثانأي واستخفاف

ًا الدين بأهل ًا مجانأة فى الرياسة بأهل ثم ، بدء ْود .  َع

ًا أزال لم ، اللعين هذا أمر بى اتصل فلما الكتاب ذلك عن باحث
من ، عليه ـ وجل عز ـ الله أقدرنأى بما فيه لقوم ؛ الخسيس

إذ ، وعلمى ببيانأى ملته عن والذب ، وفهمى بلسانأى دينه نأصر
العوان ووجود ـ وجل عز ـ الله إلى المشكى عدمها قد

فى المستبطن ، الزنأديق الخسيس هذا توفية على والنأصار
فى اليهودية بتابوت المتكفن ، باطنه فى الدهرية مذهب
، ماله واستيفاء ، لدماء سفك من ، عليه الواجب حقه ، ظاهره
ْوَره لتقدمه ، وولده نأسائه وسبى ، عنقه عن الّصغار وخلعه ، َط

، وأهله ماله من المانأعة ، دمه الحاقنة الذمة من وبراءته
.  الوكيل ونأعم تعالى الله وحسبنا

، المسلمين من رجل عليه فيها رد ، بنسخة القدر فأظفرنأى
الجاهل الرذل هذا عن الراد ذلك ذكرها التى الفصول فانأتسخت

.  وقوته تعالى الله بحول الفاسدة ظنونأه بطلن إلى وبادرت ،

فى باعه ضيق على ليدل به اعترض الذى اعتراضه إن ولعمرى
ًا عليه عهدنأاه ما على ، الفهم فى اتساعه وقلة ، العلم ، قديم
ًا نأدريه فإنأنا ًا ، المخرقة من إل عاري ًا ، الكذب من إل سليم صفر

سلك لمن المعجلة تعالى الله عقوبة وهذه ، البهت من إل
ولمثاله له الله أعد ما أما ، مقدمة اللعين الزنأديق هذا مسلك

عز ـ الله أولياء لعيون المقر فهو ، جهنم نأار فى الخلود من
ول حول ول ، التوفيق تعالى وبالله ، ضربائه وفى فيه ـ وجل
. العظيم العلى بالله إل قوة





الوأل الفصل

على باليهودية المستسر الزنأديق هذا به اعترض ما أول فكان

حسنة تصبهم ( وإن وجل عز الله قول ذكر : أن بزعمه القرآن

من هذه يقولوا سيئة تصبهم وإن ، الله عند من هذه يقولوا

هذه فى : فأنأكر الجاهل المائق هذا قال . ]78 ) [النساء عندك

وما ، الله فمن حسنة من أصابهم ما بأن القائلين تقسيم الية

عند من ذلك كل أن وأخبر ، محمد عند فمن سيئة من أصابهم

حسنة من أصابك : ( ما الية هذه آخر فى قال : ثم قال.  الله

] .79 ) [النساء نأفسك فمن سيئة من أصابك وما ، الله فمن

ًا : فعاد الجاهل الزنأديق هذا قال ًا لقولهم مصوب قدم لما ومضاد

.  الية أول فى

بسطة أقل الوقاح الجاهل لهذا كان : لو حزم بن محمد أبو قال

الساقط العتراض بهذا يعترض لم التمييز من حظ أدنأى أو

، تأويل تكلف عن بظاهرها مكتفية المذكور . والية الضعيف

جهله ولكن ، لتأليفها وجه تطلب عن ألفاظها ببادى مستغنية

.  إدراكه وطمس ، بصيرته أعمى



إليهم الواصلة الحسنات : إن يقولون كانأوا الكفار أن ذلك وبيان

فى لهم المصيبة السيئات وأن ، وجل عز الله عند من هى

الله فأكذبهم ، وسلم عليه الله صلى محمد عند من هى دنأياهم

على وسيئاتها الدنأيا حسنات ورود وجه وبين ، ذلك فى تعالى

تعالى الله عند من هى السارة الحسنات بأن ، فيها من كل

ًا بها تعالى الله يصيب سيئة كل وأن ، الناس على بفضله إنأسانأ

من نأفسه على يجنى بما بها المصاب نأفس قبل فمن دنأياه فى

أحد به يقوم ل الذى تعالى الله حق أداء من يلزمه فيما تقصيره

.  جملة الله عند من ذلك وكل ،

لم ، مجرد تعالى الله من فضل ـ الحسنات وهو ـ الوجهين فأحد

من وجل عز به يفضل حتى ، تعالى الله على أحد يستحقه

تأديب ـ السيئات وهو ـ الثانأى . والوجه عباده من إليه أحسن

من يلزمه عما تقصيره بها المصاب على أوجبه ، تعالى الله من

.  تعالى ربه واجبات

الله صلى ـ النبى يكون : كيف فيقول مستوحش يستوحش ول



ًا الخطاب بهذا المخاطب ـ وسلم عليه واجب أداء فى مقصر

 ؟ تعالى ربه

وإنأما ، وقت كل فى معصية يكون ليس التقصير أن فليعلم

ًا ـ السلم عليه ـ النبى يكون صغيرها المعصية تعمد عن منزه

، عباده على حقوقه وجميع تعالى الله شكر تأدية وأما ، وكبيرها

َلك يستوفيه ل ما فهذا أخبر كما ، دونأهما من فكيف ، نأبى ول َم

يدخل ل أحدكم : ( إن ـ وسلم عليه الله صلى ـ الله رسول

أنأا : ( ول فقال ؟ الله رسول يا أنأت : ول له ) فقيل بعمله الجنة

.  السلم عليه قال كما أو ) ، برحمته الله يتغمدنأى أن إل

ًا المتلوة الية فى الكفار على تعالى الله أنأكر فإنأما قولهم آنأف

محمد يا منك فهى سيئة من أصابهم ما : إن السلم عليه للنبى

عند من ذلك كل وأن ، أنأفسهم عند من أنأها وجل عم وأخبر ،

.  تعالى الله

من كل أن من تعالى الله أوجبه ما بين المجنون يفرق فلم

قول من تعالى الله ذكر ما وبين ، نأفسه فمن سيئة أصابته



سيئة من أصابهم ما : إن وسلم عليه الله صلى لمحمد الكفار

!  محمد يا فمنك

معنى بين يفرق أن جهل َمن ظلم من أعظم يكون ظلم فأى

!؟ اللفظين هذين

عندما وسلم عليه الله صلى بمحمد يتطيرون الكفار كان وإنأما

ِرد عليه له وخلفهم بكفرهم لهم تعرض نأكبة من عليهم َي

عليه الله صلى بموسى قبلهم إخوانأهم تطير كما ، السلم

ًا تعالى قال إذ وسلم الحسنة جاءتهم : ( فإذا قولهم عنهم حاكي

، معه ومن بموسى يطيروا سيئة تصبهم وإن ، هذه : لنا قالوا

 .]131 ) [العراف الله عند طائرهم إن أل

كان ، العتراض بهذا اعترض إذ ، النأوك الزنأديق هذا أرى وما

، كبر إذا الصغير عجب وسكر ، الخمر سكر سكران إل

إذا والسفلى ، وشبع عز إذا الجائع والذليل ، أسر إذا والخسيس

ّلل إذا والكلب ، وشط أمر مسالك المعانأى لهذه فإن ؛ ونأشط ُد

يخلق وكيف ، العتدال من تقرب التى الخلق إفساد فى خفية



واللعنة والنذالة والرذلة والهجنة الخساسة فى متكرر سوء

!؟ والمهانأة

:  القائل در ولله

أكرمت أنأت .. .. .. .. .. وإن ملكتـه الكريـم أكرمـت أنأت إذا

تـمردا اللئـيـم

كوضع مضر.. .. .. .. ..  بالعل السـيف موضع فى الندى ووضع

الندى موضع فى السيف

انأتقاص ول تزيد دون ، الية نأص من المفهوم هو قلنا الذى وهذا

ًا العالمين رب لله والحمد ، لفظ تبديل ول .  كثير

* * * * *

المبدل كفرهم فى يقرأونأه ما الجاهل المائق هذا تذكر لو ولكن
ما حاشا ، معان وأنأتن ، تحريف بأخرق ، المحرف وإفكهم ،

فأبقوه ، فضائحهم ليبدى وجهه على تركه فى تعالى الله خذلهم
ًا عيسى ذكر من ، عليهم حجة ليكون لهم تعالى الله من تخبيث

يسمونأه الذى كتابهم فى ـ وسلم عليهما الله صلى ـ ومحمد
صلى ـ موسى عن الرابع السفر فى فيه يقولون إذ ) ، ( التوراة

ًا قال أنأه ـ عليه الله حلفت كما ، رب : " يا وجل عز لله مخاطب
ً ، والسيئة الذنأب عن يعفو ، عظيم حن ذو وديع : الرب قائل



ًا ينسى وليس الولد الوالد بذنأب يعاقب الذى ، المآثم من شيئ
ًا فيه " .. ويقرأون والرابعة الثانأية الدرجة فى أول فى أيض

من السابع فى الله عاقبه آدم بن قاين : " إن الول السفر
السفر فى نأفسه المذكور الكتاب فى يقرأون " .. ثم ولده

تقتل : ل لموسى قال وتعالى تبارك الله : " إن منه الخامس
يقتل واحد كل أل ، الباء لجل البناء ول ، البناء لجل الباء
" .  بذنأبه

عظيم لشغله ، التناقض وعظيم المائق الجاهل هذا تفكر فلو
الواضح الحق هو الذى تعالى الله بقول يظن أن عن مصابه
القوم لهؤلء فما ، الله عند من كل : ( قل المختلف غير الواحد

ًا يفقهون يكادون ل وما ، الله فمن حسنة من أصابك . ما حديث
ًا مر كما بيناه ما ) وهذا نأفسك فمن سيئة من أصابك ل أنأه آنأف
ً فيه للتناقض مجازا .  أصل

من ـ السلم عليه ـ موسى إلى نأسبوا ما المحض التناقض وإنأما
من الذنأب بذلك ويعاقب ، لفاعله الذنأب يغفر أن بربه قدر أنأه

مكان فى يقول ثم ، الرابعة الدرجة فى المذنأب ولد من كان
مع هذا ، البناء لجل الباء ول ، الباء لجل البناء تقتل أل ، آخر

الموت بعد جزاء ول عذاب ذكر التوراة فى ليس بأنأه إقرارهم
ً فهذا ، فقط الدنأيا فى والعقاب بالثواب الجزاء فيها وإنأما ، أصل

. التوفيق تعالى وبالله ، به خفاء ل الذى المجرد التناقض هو



الثاني الفصل

ًا به اعترض مما وكان السماء ( أم تعالى الله قول ذكر أن أيض

. ضحاها وأخرج ليلها . وأغطش فسواها سمكها . رفع بناها

. والجبال ومرعاها ماءها منها . أخرج دحاها ذلك بعد والرض

أن الية هذه فى : فذكر ] . قال32ـ27 ) [النازاعات أرساها

سمك رفع بعد كان منها والمرعى الماء وإخراج الرض دحو

فى قال ثم ، ونأهارها ليلها وإحكام وتسويتها بنائها وبعد السماء

ًا الرض فى ما لكم خلق الذى : ( هو أخرى آية استوى ثم جميع

) عليم شىء بكل وهو ، سماوات سبع فسواهن السماء إلى

، الولى فى ما ضد الية هذه فى : فذكر ] . قال29 [البقرة

.  الرض فى ما خلق بعد كانأت للسماء التسوية هذه أن وذلك

ول ، قبلها التى فى كالقول هذا فى والقول : محمد أبو قال

أو تأويل تطلب عن ُيكتفى اليتين هاتين بظاهر أن وهو ، فرق

.  مخرج تكلف

ً تلونأا التى الية فى ذكر تعالى أنأه وهو بنى وجل عز أنأه أول

الليل يظهر به الذى الدور وأحكم ، سمكها ورفع ، السماء



وأرسى ، ومرعاها الرض ماء أخرج ذلك بعد وأنأه ، والنهار

تعالى تسويته أن الخرى الية فى تعالى . وذكر فيها الجبال

ًا السموات هى التى السبع الطوائف تلك بين وتفريقه سبع

ما كل خلقه بعد كان والشمس والقمر المتحيرة الكواكب مدار

.  الرض فى

سوى : إنأه تعالى قوله بين المائق الجاهل هذا يفرق فلم

سبع سواهن : إنأه تعالى قوله وبين ، سمكها ورفع السماء

.  سموات

 ؟ جهل الجهل هذا وبعد ؟ عمى العمى هذا بعد فهل

قبل كان واختراعها جملة السماء تسوية أن تعالى أخبر وإنأما

على السماء تقسم أن قبل كان الرض دحوه وأن ، الرض دحو

يصدق ، متفقتان اليتين أن فلح ، السبع الكواكب طرائق

ًا بعضهما .  بعض

* * * * *



المفترى كذبهم به يفتتحون ما على الجاهل هذا ليذكر ولكن
الله أن يفترون إذ ) ، ( التوراة يسمونأه الذى المختلق وبهتانأهم

ًا خلق تعالى : بشيئين إل تعلى عنه انأفرد يكن ولم ، مثله إنأسانأ
صلوات ـ آدم . وأن والحياة الخلود ودوام ، والخير الشر علم
الخير علم فيها التى الشجرة من أكل ـ عليه وسلمه الله

من أكل آدم : هذا قال ، عليه ذلك عظم خالفه فلما ، والشر
فإن ، ذلك فى فسوانأا والشر الخير علم يكون بها التى الشجرة

لنا فضل ل مثلنا فكان الخلد على حصل الحياة شجرة من أكل
عن به يذود سيف يده وفى الجنة من يخرجه فجعل ، عليه

.  الحياة شجرة

الخالق : إن قالوا أن إلى نأوكاهم من جماعة انأسخف لقد حتى
ًا كان لدم أكل على حصل ، منه نأحن الذى النأس نأوع من إنأسانأ

! الخلد له وحصل ، بهاؤه فزاد ، الحياة شجرة

المظاهرة من تعالى الله إلى تبرأ الجاهل الخسيس هذا أن فلو
يأبى ولكن ، له أحظى لكان الساقط العتقاد وهذا الوضع لهذا
الخلود له ويؤجل ، والمهانأة الخزى له يجعل أن إل تعالى الله
لله والحمد ، ولشبابهه ولمثاله له المعدة النيران أطباق بين
الله صلى محمد الرحمة نأبى على الله وصلى ، العالمين رب

ًا وسلم عليه ًا تسليم . كثير



الثالث الفصل

ًا به اعترض مما وكان أئنكم ( قل وجل عز قوله ذكر أن أيض

فى قوله منتهى ) إلى يومين فى الرض خلق بالذى لتكفرون

) للسائلين سواء أيام أربعة فى أقواتها فيها ( وقدر نأفسها الية

فى الرض خلق الية هذه فى : فذكر قال] . 10 [فصلت

. ثم أيام ستة فهذه ، أيام أربعة فى أقواتها فيها وقدر ، يومين

) [ فصلت دخان وهى السماء إلى استوى ( ثم تعالى قوله ذكر

يومين فى سموات سبع ( فقضاهن تعالى قوله منتهى إلى] 11

السموات خلقنا ولقد(  تعالى قوله ذكر ] . ثم12 ) [فصلت

] . 38 ) [ق أيام ستة فى بينهما وما والرض

مضى التى فى كالقول الية هذه فى والقول : محمد أبو قال

تكلف عن بظاهرها تكتفى أنأها وهى ، فرق ول ، الكلم فيها

ًا كله هذا من شىء فى يظن ل وأنأه ، لها تأويل عديم إل اختلف

.  الجهل ظليم ، القلب عين مطموس ، التمييز سليب ، العقل

وما والرض السموات من الجميع خلق ذكر إنأما تعالى لنأه



: فمنها الستة اليام تلك تعالى لنا فسر ، أيام ستة فى بينهما

الرض فى قدر أيام أربعة ومنها ، الرض فيهما خلق يومان

ًا السموات قضى تعالى وأنأه ، أقواتها صح وقد ، يومين فى سبع

ًا السموات تعالى تسويته أن قبل تلونأا بما خلقه بعد كان سبع

ًا الرض فى لما فيهما تعالى الله خلق اللذان فاليومان ، جميع

ًا السموات قدر التى اليام الربعة من الخران اليومان هما سبع

هو الخلق لن ، الخلق غير هو التقدير لن ؛ الرض أقوات فيها

بمعنى ، أيس إلى ليس من الشىء وإخراج والبداع الختراع

ًا يكون أنأه إلى شىء ل من ًا شيئ فهو التقدير وأما ، موجود

.  إيجادها بعد الموجودات الشياء وإحكام الترتيب

ذوى من نأفسه تعالى الله أعز من إل يعلمها ل معان وهذه

، المعايش ودنأاءة الساءة مهانأة عن المترفعة ، الرفيعة الهمم

إلى المؤدية والحقائق الفاضلة المعانأى طلب إلى القاصدة

، وسلم عليه الله صلى رسوله ومعرفة ، تعالى الله معرفة

الله من المصحبة الحنيفية والملة السلم ظل فى والدخول

فى لها المتكفل ، والعزة والنصرة الدنأيا فى السعد تعالى

لله والحمد ، والريحان والرضوان والقبول بالجنة بالفوزا الخرة



يميتنا أن نأسأل تعالى وإياه ، أهلها من جعلنا الذى العالمين رب

يقطع لم من . وأما .. آمين عنا راض وهو نألقاه حتى عليها

فبعيد ، والغش بالخيانأة إل عمره أفنى ول ، بالسرقة إل دهره

.  وفهمها المعانأى هذه إدراك عن

* * * * *

بهذا اعترض إذ المائق الخسيس هذا كان أين شعرى وليت
عن الظاهرة والحقائق الساطعة النأوار هذه على العتراض

المفتعل وزاورهم المخترع هذيانأهم فى يقرأونأه فيما التفكير
الخلق خلق تعالى الله : إن يقولون إذ)  ( التوراة يسمونأه الذى
الراحة تكون وهل ؟ السابع اليوم فى واستراح ، أيام ستة فى
!؟ طبيعته وضعفت قواه خارت قد ونأصب لتعب إل

تهمم لو به يستسر الذى الخسيس دينه من وشبهه هذا فمثل
الله دين فى والدخول منه التوبة على بادر ثم فيه بالفكرة

لسان على الملك بدا به الذى ، سواه له دين ل الذى تعالى
. العالمين رب لله والحمد ، وسلم عليه الله صلى محمد



الرابع الفصل

. ينطقون ل يوم ( هذا تعالى الله قول الجاهل الخسيس ذكر ثم

آية فى قال ثم ]35 ) [المرسلت فيعتذرون لهم يؤذن ول

] .11 ) [النحل نأفسها عن تجادل نأفس كل تأتى ( يوم أخرى

.  عظيم تناقض وهذا:  قال

من المنع : إن المتقدمين العلماء بعض قال قد : محمد أبو قال

، القيامة يوم مواقف بعض فى هو إنأما الية فى المذكور النطق

يتلو مما آخر موقف هى الخرى الية فى المذكور الجدال وإن

.  نأفسه اليوم ذلك

إذ ، المذكورة الية قبل تعالى الله قول يبينه ، صحيح قول وهذا

. انأطلقوا تكذبون به كنتم ما إلى : ( انأطلقوا وجل عز يقول

. إنأها اللهب من يغنى ول ظليل . ل شعب ثلثا ذى ظل إلى

. للمكذبين يومئذ . ويل صفر جمالة . كأنأه كالقصر بشرر ترمى

] فيه36  ـ29) [ فيعتذرون لهم يؤذن . ول ينطقون ل يوم هذا

. بعذر



الذى اليوم أن فيصح ، بينها فصل ل ، متتابعات اليات نأص هكذا

اليوم أول وهو ، النار إدخالهم يوم هو إنأما بعذر فيه ينطقون ل

ًا وهو ، الحساب يوم هو الذى القيامة ليوم التالى جدال يوم أيض

ً فيه إشكال ل بيان وهذا ، نأفسها عن نأفس كل .  أصل

إل ، تأويل تكلف دون اليتين ظاهر اتباع وهو ، آخر وجه هنا وها

بين ما كلها المة جميع من إجماع أو آخر نأص بالتأويل يأتى أن

وبالله فنقول ، والمولتان وأرمينية والشحر والقندهار الشبونأة

:  نأستعين

ً بينهما اختلف ل بينتان اليتين هاتين إن النطق وإن ، أصل

فيها لهم يؤذن لم التى والمعذرة الولى الية فى نأهم المنفى

فى وجل عز قال كما ، تعالى خالقهم فيه عصوا فيما ذلك إنأما

وتشهد أيديهم وتكلمنا أفواههم على نأختم : ( اليوم أخرى آية

لعاص ول لكافر عذر ] فل35 ) [يس يكسبون كانأوا بما أرجلهم

ً حينئذ تعالى الله ذكر الذى الجدال وأما.  لهم كلم ول ، أصل

من بعضهم مظالمهم الناس طلب فى هو فإنأما ، نأفسها عن

ًا يضيع ل تعالى الله فإن ، بعض عن صح ما على ، ذلك من شيئ



الشاة يقص القيامة يوم أن من وسلم عليه الله صلى النبى

.  القرنأاء الشاة من الجماء

ول ، تعالى الله إلى هى إنأما المعذرة أن قلنا الذى هذا وبيان

وخالف أنأبيائه من بنبى أو تعالى بالله كفر لمن القيامة يوم عذر

، أحد عليه يعذر ول ، القيامة يوم يكون الذى هو وهذا ، السلم

ً يجادل جادل مصدر هو وإنأما فاعلين من فعل هو وجادل ، جدال

وإنأما ، يجادل ل تعالى فالله ، اللغة أهل من هذا أحد ينكر ل

ًا بعضهم الناس يجادل ظلمه من يجادل حينئذ أحد فكل ، بعض

فاستبان ، كافر ول مؤمن منه يعرى ل ما وهذا ، منه ليقتص

هذا ظنه ما وبطل ، تأويل تكلف دون بظاهرهما اليتين معنى

.  العالمين رب لله والحمد ، الجاهل

* * * * *

( يسمونأها التى المبدلة حماقاتهم فى ليس : محمد أبو قال
عقاب ول ، الموت بعد لمحسن ثواب ول أجر ) ذكر التوراة

ً الدنأيا فى لمسىء إلى ينسبونأها التى الكتب فى ول ، أصل
.  كثير ول قليل هذا من أنأبيائهم

السلم عليه ـ سليمان إلى ينسبونأه فيما المجنون هذا نأظر فلو



أرواح زاالت : ول فقالت له دعت امرأة دعاء تصويبه فى ـ
.  الفلك بها يدور أعدائك

لما ومضاد ، التناسخ معنى على إل والعقاب الثواب إبطال وهذا
ًا هنالك أن النأبياء من غيره عن ذكروه ًا نأار .  ونأعيم

ًا إليه ينسبونأه ما ومثل : إن مرة قال أنأه من السلم عليه أيض
تعالى الله مع كنت : أنأا أخرى مرة قال . وأنأه له أول ل العالم

.  والسماء الرض خلق حين

كذبهم من وشبهه هذا بمثل اشتغل الشقى الجاهل هذا أن فلو
مما ، يدرى ول يحسن ل ما تكلف من به أولى لكان وافترائهم

ً فيه الله فضحه قد ً ويخزيه ، عاجل رب لله والحمد ، آجل
. العالمين



الخامس الفصل

يسأل ل ( فيومئذ تعالى الله قول الجاهل الزنأديق هذا ذكر ثم

آية فى قال : ثم قال  . ]39 [الرحمن)  جان ول إنأس ذنأبه عن

) المرسلين ولنسألن إليهم أرسل الذين ( فلنسألن أخرى

.  تناقض : وهذا ] . قال6 العراف[

لم ـ فهم أدنأى ـ الجاهل المائق هذا فهم لو : محمد أبو قال

ًا هذا يجعل .  تعارض

) فإن جان ول إنأس ذنأبه عن يسأل ل ( فيومئذ تعالى قوله أما

ً الية هذه بعد ما تكذبان ربكما آلء ( فبأى تعالى قوله بها متصل

. فبأى والقدام بالنواصى فيؤخذ بسيماهم المجرمون . يعرف

. المجرمون بها يكذب التى جهنم . هذه تكذبان ربكما آلء

) تكذبان ربكما آلء . فبأى آن حميم وبين بينها يطوفون

حين فى هو إنأما هذا أن النص بهذا ] . فصح45  ـ40 [الرحمن

ذى الخسيس هذا دار الله شاء إن هى التى جهنم إيرادهم

أخذ إذا أنأه فى ريب ول ، الدهرية والبطانأة اليهودية الظهارة

يسأل ل فإنأه ـ جهنم نأار ـ النار فى بها ليهوى وقدميه بناصيته

.  يومئذ دينه عن

ولنسألن إليهم أرسل الذين فلنسألن(  تعالى قوله وأما



وحين البعث يوم وقوفهم أول فى ذلك فإنأما ) ، المرسلين

.  والحساب المسألة

ول ، القرآن من شىء فى له مدخل ل الذى التناقض فارتفع

.  وسلم عليه الله صلى النبى كلم فى

* * * * *

الذى المفترى كذبهم فى ما تدبر لو المجنون الوقاح هذا ولكن
قال تعالى الله أن منه الثانأى السفر ) فى ( التوراة يسمونأه
دعنى ، الرقاب قاسية المة هذه أرى : إنأى عمران بن لموسى
. ثم عظيمة أمة على وأقدمك لهلكهم عليهم غضبى لعقب
: دعائه فى وقال تعالى ربه دعا السلم عليه موسى أن ذكروا
بذلك لهم حلفت الذين عبيدك وإسحق وإسرائيل إبراهيم تذكر

وأورثهم السماء كنجوم تكونأوا حتى ذريتكم : سأكثر لهم وقلت
ًا ويملكونأها بها وعدتهم التى الرض جميع ، السيد . فحن أبد
.  المكروه من بأمته إنأزاله أراد ما يتم ولم

ل صفة وهذه ، عندهم الفصل هذا نأص هذا:  محمد أبو قال
لم تعالى وأنأه ، البداء وفيه ، النفس ضعيف النأسان بها يوصف

ًا ذلك عن الله تعالى ، يفعل أن أراد ما يتم ًا علو .  كبير

عليه لموسى قال تعالى الله أن هذا إثر المذكور السفر وفى
أنأت فاذهب ، مصحفى من سأمحوه عندى أذنأب : من السلم
بعد . ثم ملك وسيتقدمك فيها إليك عهدت التى المة وهذه
من واصعد : اذهب لموسى قال تعالى الله أن ذكر يسير شىء

الرض إلى مصر أرض من خرجت التى وأمتك أنأت الموضع هذا
ًا بها وعدت التى لورثها ويعقوب وإسحق لبراهيم مقسم



ًا يديك بين وأبعث نأسلهم والموريين الكنعانأيين لخراج ملك
ًا تفيض أرض فى وتدخل ، واليبوسبين والحيثيين والبرزايين لبن

ً تهلك لئل الرقاب قاسية أمة لنأكم معكم أنأزل لست ، وعسل
ولم تبكى عجت الشديد الوعيد هذا العامة سمع فلما.  بالطريق

: إسرائيل لبنى قل:  عمران بن لموسى . فقال زاينتها تأخذ
فضعوا أهلككم مرة عليكم سأنأزل ، رقابكم قست قد أمة أنأتم

السلم عليه موسى جواب . ذكروا بكم أفعله ما لعلم زاينتكم
عليه موسى السيد يكلم وكان:  فقال الكلم هذا على تعالى لله

ًا السلم بن موسى . فقال صديقه المرء يكلم كما ، لفم فم
أنأت ما تأمرنأى ول المة هذه أقود أن : أتأمرنأى للسيد عمران

. عندك وأروح وجهى : سيقدمك السيد له . فقال معى باعثه
من ترحلنا فل أنأت تتقدمنا لم : إن السلم عليه موسى فقال

لم إذا راض عنا أنأك المة وهذه أنأا أعرف وكيف ، الموضع هذا
من الرض سكن من جميع على بذلك ونأتشرف معنا تنطلق

.  راض عنك لنأى قلت ما : سأفعل له فقال ؟ الجناس

وبيان ، قليل غير السخف من الفصل هذا ففى:  محمد أبو قال
ً يحتمل ل ًا يقولون عما تعالى ـ وأنأه ، البداء فيه لن ، تأويل علو

ًا ًا معهم يبعث لكن ، معهم يمضى ل : إنأه قال ـ كبير ملك
ما عن رجع حتى موسى به يزل فلم ، تعالى الله بأمر يبصرهم

بمسير موسى يقنع ولم ، معكم : سأمضى وقال وجل عز قال
تحقيق هذا وفى ، معهم وجل عز البارى بمسير إل معهم الملك
تعالى الله صفة هذه وليست ، الماكن فى البارى على النقلة
ًا التكليم . وفيه المخلوقين صفات هى وإنأما وتحقيق لفم فم

دون وفعله كلمه فى تعالى البارئ على والتناقض ، التجسيم
.  هذا من لهم مخرج ول ، تأويل

عن لزجره ، وشبهه هذا مثل فى الزنأديق الوقاح هذا فكر فلو
.  الوكيل ونأعم الله وحسبنا ، إليه له سبيل ل لما التعرض



على أقدم لما ، تحصيل أقل له كان المائق الزنأديق هذا أن ولو
يقره لم ولكن ، عين طرفة الخسيس الدين بهذا المظاهرة
من انأسلخه إل البهتان هذا من له استبان ما كل من الشيطان

. الخذلن من نأعوذ تعالى وبالله ، الديان جميع



السادس الفصل

ًا تعالى الله قول الجاهل الزنأديق هذا ذكر ثم عليه لنبيه مخاطب

فاسأل الكتاب إليك أنأزلنا مما شك فى كنت ( فإن السلم

) ربك من الحق جاءك لقد ، قبلك من الكتاب يقرأون الذين

مما شك فى كان محمد : فهذا المجنون هذا ] قال94 يونأس[

.  ادعاه

ل لغة فى يتكلم ل أن الخسيس هذا يلزم كان : محمد أبو قال

ويبدى سوءته يكشف أن إل تعالى الله أبى ولكن ، يحسنها

.  عورته

لن ، الشرط بمعنى التى ليست الية هذه ) فى ( إن أن وليعلم

أن مسكة له من فهم فى يتمثل ل الذى العظيم المحال من

الرض أهل فيه وينازاع عليه يقاتل دين إلى يدعو إنأسان يكون

مما شك فى : إنأى لهم يقول ثم العظيمة البلد أهل به ويدين

إليه أدعوكم مما يقين على ولست المخالفون أيها عليه أقاتلكم

ل الذى السخف هذا مثل .. إلى التابعون أيها لكم وأحققه

.  الجاهل المجنون هذا دماغ مثل فى إل يتصور



) وهذا ( ما بمعنى هنا فهى ، الجحد هنا ها)  ( إن معنى وإنأما

تعالى قال كما ، العربية اللغة فى موضوعاتها أحد هو المعنى

ًا نأذير إل أنأا : ( إن يقول أن وسلم عليه الله صلى نأبيه آمر

نأذير إل أنأا : ما ] بمعنى188 ) [العراف يؤمنون لقوم وبشير

أنأهم النأبياء عن وجل عز الله ذكر كما ، يؤمنون لقوم وبشير

تعالى قال وكما ]11 ) [إبراهيم مثلكم بشر إل نأحن : ( إن قالوا

ًا هذا : ( إن فقلن السلم عليه يوسف رأين إذ النسوة عن مخبر

، كريم ملك إل هذا : ما ] بمعنى16 ) [يوسف كريم ملك إل

ًا نأتخذ أن أردنأا : ( لو تعالى قال وكما إن لدنأا من لتخذنأاه لهو

.  فاعلين كنا ما ] أى17 ) [النأبياء فاعلين كنا

شك فى كنت : فإن السلم عليه نأبيه خاطب المعنى هذا فعلى

من الكتاب يقرأون الذين فاسأل تعالى قال ثم ، إليك أنأزلنا مما

الذين أعداؤك ول:  . بمعنى ربك من الحق جاءك لقد ، قبلك

ًا هم ما قبلك من الكتاب أوتوا الذين من يقاتلونأك شك فى أيض

حق نأبى وأنأك قولك بصحة موقنون هم بل ، إليك أنأزلنا مما

الذى أن فى عندهم شك ل وسلم عليه الله صلى الله رسول

.  الحق جاءك



ًا هذا ومثل الجبال منه لتزول مكرهم كان ( وإن تعالى قوله أيض

ًا46 ) [إبراهيم كان إن ( قل تعالى قوله وكذلك ، له ] تهوين

كان ما ] بمعنى81 ) [الزخرف العابدين أول فأنأا ولد للرحمن

.  ولد له يكون ل الجاحدين أول فأنأا ولد للرحمن

رب لله والحمد ، تمييزه وضعف المعترض هذا جهل فوضح

.  العالمين

* * * * *

وهجرهم المبتدع باطلهم فى ما تدبر النأوك الجاهل هذا أن ولو
عليه موسى إن:  يقول ) إذ ( توراة يسمونأه الذى الموضوع

إلى أمضى حتى أنأا : من وقال إرساله أراد إذ ربه راجع السلم
.  بذلك تعالى ربه . وأغضب ترسل أن تريد من أرسل ، فرعون

يعرف ل وهو بتمامها ليلة ربه صارع السلم عليه يعقوب وأن
هذا عن الله تعالى ، الله أنأه عرف الصباح انأسلخ فلما ، هو من

ًا الكفر من الحمق ًا علو فقال ، أمسكه عرفه : فلما . قالوا كبير
على تبارك حتى أطلقك : ل يعقوب له . فقال أطلقنى:  ربه له

ًا كنت وأنأت عليك أبارك ل : كيف ربه له . فقال الله على قوي
، وقته من يعقوب فعرج ، مأبضه مس ! ثم الناس على فكيف

تعالى الله لن الفخذ عروق من إسرائيل بنو يأكل ل فكذلك
كان ليعقوب المصارع : إن فيقول أحد منهم يجرؤ . ول مسه



ًا وهذا)  ( إلوهيم توراتهم فى له المصارع اسم لفظ فإن ، ملك
.  بالعبرانأية وحده تعالى الله اسم هو

الحق أن لعلم ، وشبهه هذا مثل فى تفكر الجاهل هذا أن فلو
، وزاور ضلل وعلى وغرور باطل فى وأنأهم ، غيرهم بأيدى

. تعالى الله وحسبنا ، العالمين رب لله والحمد



السابع الفصل

: إن العسل وصف فى تعالى قوله الجاهل المائق هذا ذكر ثم

المحمومين يؤذى وهو هذا : وكيف . فقال للناس شفاء فيه

؟ المحترقة الصفاء وأصحاب

معرفة أقل النأوك الجاهل هذا مع كان لو : محمد أبو قال

بهذا يأت لم العربية اللغة مخارج فهم أو النأسان بطبائع

.  البرسام

. علة لكل شفاء العسل:  يقل لم تعالى الله فإن ، اللغة أما

رقيع إل ينكره ل . وهذا للناس شفاء : فيه تعالى قال وإنأما

وشفاءه العسل منافع لن ، موسوس أو والحياء العقل سليب

حتى ، العضاء وتقوية ، البلغم وتقطيع ، المبرودين إسخان فى

إل اللعوقات جميع يعجن ول ، به إل الشربة أكثر يطبخ ل صار

، الطب أهل عميدا وهما ـ وبقراط جالينوس وصف وما ، به

يطبخ أن قط ذكرا وما ، جملة به إل الشربة من شىء طبخ

.  بسكر شراب



ًا شفاء العسل يكون أن النأوك هذا ينكر وكيف وهى ، محض

! شفاء به يكون أن فكيف ، أموره أغلب

* * * * *

َكلًة شفى أنأه أنأبيائهم من نأبى عن يصفون وهم عضو فى أ
من شفاء التين فى كان .. فإذا عليه وجعله مدقوق بتين إنأسان
العسل فى يكون أن الخسيس هذا ينكر فكيف ، العلل بعض

 ؟ كثيرة أشفية

تعالى الله ) عن ( توراة يسمونأه الذى اختلطهم فى وجدنأا وقد
التى القدس أرض مدح فى الغاية بلغ إذا أنأه مواضع عدة فى

ً تنبع أرض أنأها : إل قال بها وعدهم ًا عسل فيها . ووعدهم ولبن
.  الصخور عسل بأكل

ً شفاء العسل فى ليس إذ أفترى بما تعالى وعدهم إنأما ، أصل
وجحد العيان إنأكار مع هذا ، الشفاء فيه بما ل ، والبلء الداء فيه

. العسل منافع فى الضرورات



الثامن الفصل

السماء من ( ونأزلنا تعالى الله قول الجاهل الزنأديق هذا ذكر ثم
ًا ماء ًا يكون كيف:  ] . وقال9 ) [ق مبارك البناء يهدم وهو مبارك

ًا ويهلك  ؟ الحيوان من كثير

المقدار هذا إل وعقله فهمه مقدار يكن لم من : محمد أبو قال
! العالمين رب لله والحمد الدنأيا فى العقوبة له الله عجل لقد ،

يكن لم الماء شرب لول أنأه الجاهل هذا درى أما شعرى وليت
ً حيوان الرض فى عناصر وأن ؟ سواه ما ول إنأسان ل أصل

أعماقها فى والمختزنأة الرض وجه على الظاهرة المياه جميع
! ؟ السماء من النازال القطر مواد من هى إنأما

وفهقت العيون غزرت كثرت إذا المطار أن النأوك هذا رأى أما
وتفجرت السيول وسالت البار وامتلت البرك وطفحت النأهار

العيون وضعفت المطار قل إذا حتى ؟ ينابيع الرض فى
وغارت السيول وانأقطعت والبار البرك وخفت النأهار ونأقصت
! ؟ الهواء وفسد الصدور خشنت ، الينابيع

وصحراويه منزرعه كله النبات من لشىء نأماء ل أنأه رأى أما
السماء من النازال بالماء إل وشعرائها بساتينها الشجر وجميع

! ؟

تعالى الله ) امتنان ( توراة يسمونأه الذى هذيانأهم فى قرأ أما
تسقى كما ، النيل من تسقى ل بأنأها المقدسة الرض صفة فى

! ؟ السماء ماء من لكن ، مصر



! ؟ بالبركة ل البركة بضد عليهم من إنأما أتراه

!  لعجب هذا إن

وأن ، بقحلها وتذهب ، الجسام ترطب المطار أن علم أما
، الروائح وتطيب الوضار تزال السماء ماء عنصره الذى بالماء
!؟ العالم عمر ما ولوله

عميد وهو وجهله الخسيس هذا بمقدار الناس أيها فحسبكم
، والسخف الجهل من مبلغه وهذا ، وكبيرهم وعالمهم اليهود

. العالمين رب لله والحمد ، والضللة الجهل من بالله ونأستعيذ

كله بان قد ، به اعترض أنأه المائق ظن ما كل انأتهى هنا ها

العظيم العلى بالله إل قوة ول حول ول ، واغتراره وجهله زاوره

 .

ً وقوته تعالى الله بحول ذاكرون تعالى الله شاء إن نأحن ثم قليل

فى تعالى البارى إلى وينسبونأها يديرونأها قبائحهم من كثير من

الله شكرنأا بذلك وتضاعف ، عليها ووقفنا طالعناها التى كتبهم

ابتعث التى والملة السلم نأعمة من منحنا ما عظيم على تعالى

ًا بها ًا وسلم عليه الله صلى محمد ًا تسليم آله وعلى كثير



وشرف السلم فضل من أولنأا ما على لله والحمد الطيبين

.  اليمان

* * * * *

ويزلف منه يقربنا ما وإياكم الله علمنا ـ الناس أيها اعلموا

ً وأشدهم ، المم أبهُت اليهود أن ـ لديه حظوتنا استسهال

ًا منهم لقيت فما ، للكذب ًا قط أحد على القبيح للكذب مجانأب

ً إل ، منهم لقينا من كثرة ًا رجل فطال ، أعمارنأا طول فى واحد

الباب هذا فى ذلك من بسرهم ظفرت أن إلى ، ذلك من تعجبى

الملئكة أن عقولهم وضعف بسخفهم يعتقدون أنأهم وهو ،

يحسنون ول ، العربية يفقهون ل العباد أعمال يحصلون الذين

ًا اللغات من فيه كذبوا ما كل عليهم يكتب فل ، العبرانأية إل شيئ

العظيم الجهل من المقدار بهذا فحسبكم ، العبرانأية بغير

!  التام والحمق

* * * * *

ستر إنأما وجل عز الله : إن يقولون علماءهم أن طوامهم فمن



ًا عشر ثلثة مصر فى وكونأه يوسف أمر يعقوب عن ً عام ، كامل

. حى يوسف أن أبيهم إلى ينقل من كل لعنوا يعقوب أولد لن

حياة على يعقوب أطلع إذا اللعنة هذه تحت الله : فدخل قالوا

.  وكفرهم المجانأين هؤلء إفك عن الله تعالى ، يوسف

!  الحمق هذا عظيم من واغوثاه

مقدار هذا قوم من أضل الكلب أو والحمير البقر فى أفيكون

 ؟ الخالق تلحق مخلوق لعنة تكون أن يجيزوا أن ، عقولهم

، إليه وهدايتك للسلم إيانأا توفيقك على نأحمدك فإنأا اللهم

.  آمين برحمتك ، مسلمين نألقاك أن إلى عليه الثبات ونأسألك

المخبرين كانأوا : إنأهم يوسف إخوة فى قالوا أنأهم العجب ثم

عندهم المسمى الكتاب نأص فى فهكذا ، يوسف بحياة ليعقوب

.  لحقتهم قد إل اللعنة ترى فما ) ، التوراة( 

* * * * *

عليهم ـ النأبياء إلى ينسبوا أن من يستحيون ل نأجدهم ثم



السفر فى فإن ، الزنأا نأسل من وأنأهم ، زانأوا أنأهم ـ السلم

بامرأة زانأى يهوذا ) : أن ( توراة المسمى ذلك كتابهم من الول

بذلك بالوفاء ورهنها ، الغنم جديا ذلك على ورشاها ، ولده

.  وخاتمه وزانأاره عصاه

ًا ذلك : كان لى فقال هذا على بعضهم وقفت وقد . عندهم مباح

الذى يهوذا أن توراتهم فى إن إذ ، الباطل تقول : إنأك له فقلت

أمر فلم ذلك كان فإن ، حملها ظهر إذا تحرق أن بها أمر جامعها

 ؟ بحرقها

بن بفارص حملت الزنأا ذلك من : إن يقولوا أن يستحيون ل ثم

ـ السلم عليهما ـ وسليمان داود كان نأسله من الذى يهوذا

.  وغيرهم وشعيا كعاموص النأبياء من وكثير

* * * * *

حكم غير على كان نأكاح كل : إن يقولون أنأهم عجائبهم ومن

لمن يبيحون إنأهم حتى ، زانأا ولد منه والمتولد ، زانأا فهو التوراة

يستحيون ل . ثم أبيه من أخته يتزوج أن الديان سائر من تهود



بن عمران نأكاح من تولدا أخاه وهارون موسى : إن يقولوا أن

أم سارة وأن ، لوى بنت يوخابد أبيه أخت عمته لوى بن قاهث

سليمان وأن ، تارح والده من أبيه إبراهيم أخت كانأت إسحق

ًا منه وولدت ، داود بها زانأى امرأة ابن كان وتزوجها النا من ابن

.  يطلقها لم حتى المحمى زانأى أو

* * * * *

بملك الماء وطء وأن ، زانأا الختين بين الجمع إن : ويقولون

أن يقرون هم ، زانأا النكاحات هذه من والمتولد ، زانأا اليمين

ًا نأكحهما ، أختين من كانأوا ـ السلم عليه ـ يعقوب ولد جميع مع

، ذكور ستة ليا له فولدت ، لبان ابنتا وراحيل : ليا وهما ،

ولد من الباقين الربعة وأن ، وبنيامين يوسف راحيُل له وولدت

َتى ، وبلها زالفاء من له ولدوا يعقوب وطئهما ، وليا راحيل َأَم

ً بزواج ل اليمين بملك عليه أخذ لبان أن توراتهم فى لن ، أصل

أبناء من فكلهم ، ابنته على يتزوج ل أن الشهادة كوم عند العهد

.  الولدات هذه

أولد اليهود وجميع إسرائيل بنى جميع أن تنتج مقدمتان وهاتان

! زانأا



ً ذلك : كان قالوا فإن !  بالنسخ . أقروا يحرم أن قبل حلل

. التوراة أنأزلت مذ إسرائيل لبنى خاص ذلك : إن قالوا وإن

حكم بخلف المم فى مولود كل : إن قولهم ترك لزمهم

.  زانأا ولد فهو التوراة

كانأوا ـ السلم عليه ـ سليمان أولد أن يلزمهم حال كل وعلى

العمونأيات أبناء من كانأوا أنأهم مقرون لنأهم ، َبْحت زانأا أولد

من اليوم إلى الجواليت ورءوس ، الجناس وسائر والموآبيات

هذه عن السلم عليهم أنأبياؤه وتنزه .. تعالى ذكرنأا من أبناء

.  المخازاى

، ويوسف وسليمان وداود وموسى وهارون ـ أبوهم ـ وإسحق

لعن..  رشدة لغير ُولدوا ـ الله لعنهم ـ الكفرة هؤلء قول على

ًا هذا قائل الله ًا له معتقد . له ومصدق

* * * * *

أن بالتوراة المسمى كتابهم فى يقرون أنأهم عجائبهم ومن

ـ عمران بن موسى فعل مثلما المصرى بالرقى فعلوا السحرة

ماء قلب ومن ، حية العصا قلب من ـ وسلم عليه الله صلى



يقدروا فلم البعوض حاشا ، الضفادع استجلب ومن ، النيل

.  عليه

ـ موسى بين كان لما ، بالله وأعوذ ، هذا صح لو : محمد أبو قال

فى والتمهر العلم قوة إل ، فرق والسحرة ـ السلم عليه

آدمى يكون أن من تعالى الله إلى نأبرأ ونأحن ، فقط الصناعة

الله أن ونأنكر ، عين قلب أو عادة خرق على بصناعته يقدر

ًا ذلك يولى تعالى وسلم عليهم الله صلى ـ النأبياء غير أحد

ًا ًا تسليم عليهم المعجزات ظهور تعالى الله جعل الذين ـ كثير

ًا .  لصدقهم شاهد

* * * * *

بمنزلة عندهم هو الذى أحبارهم نأقل فى قولهم عجائبهم ومن

ًا المفازا فى بنى كان فرعون : إن النأبياء قال ما له يقال صنم

ًا وجعله ، صفون باعل الجرام قوى بعض باستجلب طلسم

الطلسم ذلك وأن ، مصر أرض من هارب كل به ليحير ، العلوية

سنة أربعين تاهوا حتى إسرائيل بنى وجميع وهارون موسى حير

عن أولهم ، المفازا فى ملوكهم ماتوا أن إلى ، التيه فحص فى

يوفنا بن وكالب ، الفراهيمى نأون بن يوشع حاشا ، آخرهم



.  اليهوذانأى

ًا ًا فتب وحيلة آدمية صناعة أن صاحبه يزعم عقل لكل وسحق

الله صلى ـ الله رسول وأعجزت ، تعالى الله قوة غلبت سحرية

ًا مات حتى ـ وسلم عليه ًا المفازا فى تائه .  القفار فى حائر

* * * * *

إن) :  ( التوراة يسمونأه الذى الكتاب فى قولهم تكاذيبهم ومن

فى وتسكنونأها المقدسة الرض : سترثون لهم قال تعالى الله

.  البد

ظهر وقد ، الكذب تعالى الله يقول أن الله معاذ : نأقول ونأحن

مدة إل عمروه وما ، البد فى سكنوه فما ، الوعد هذا كذب

أمة الله وورثه عنه وأخرجوا أخلوه ثم ، البد آباد من يسيرة

.  وسلم عليه الله صلى محمد

* * * * *

: لموسى قال ـ وجل عز ـ الله : إن فيه قولهم عجائبهم ومن

من بيت كل أهل يأخذ أن مصر عن الخروج إسرائيل بنو أراد إذا

ًا إسرائيل بنى ًا أو خروف ويأخذون ، الليل مع ويذبحونأها جدي



: قلت قال . ثم بيوتهم وعتب أبوابهم بها ويمسون ، دمائها

بأرض ولد بكر كل وأهلك ، الليلة هذه مصر بأرض سأمسح

مصر فى وأحكم ، المواشى نأتاج وبكور الدميين أبكار من مصر

التى البيوت فى لكم الدم ، الدماء يكون ذلك وعند ، السيد أنأا

ضر إليكم يصل ول تجاوزاكم ذلك إلى نأظرت فإذا ، فيها تكونأون

ًا أسطار بعد قال ثم.  : إسرائيل لبنى قال أنأه موسى عن حاكي

فى واصبغوا ، وعيدوا ، الضأن منكم بيت كل أهل وليذبح اذهبوا

باب عن أحد يخرج ول ، وأعتابكم أبوابكم به ورشوا ، رانأا دمائها

فإذا ، المصريين ويهلك سيمسخ السيد فإن ، الصبح إلى بيته

ول ، الباب يجاوزا لم البواب وفى العتب على الدم إلى نأظر

.  وقتلكم بيوتكم إلى بالدخول القاتل يأذن

الله إلى ينسبون من عقول من أسخف أفيكون : محمد أبو قال

ل ـ وجل عز ـ الله ترى أو ؟ الفاسد الكلم هذا مثل تعالى

! ؟ علمات عليها يجعل حتى أبوابهم يعرف

!  لعجب هذا إن

الذى دينه فى الذى السخام هذا لشغله المجنون هذا عقل لو



قال كما فكان ، إبطالها يروم للحقائق التعرض عن به يباهى

متم والله ، بأفواههم الله نأور ليطفئوا ( يريدون وجل عز الله

 ] . 8 ) [ الصف الكافرون كره ولو نأوره

* * * * *

الوقت مرور فى الفطير أكل يلتزمون أنأهم عجائبهم ومن

ما على ، الخروف أكل يلتزمون ول ، عام كل فى المذكور

.  كله بذلك مأمورون أنأهم كتابهم فى يقرون وهم ، ذكرنأا

لهم قيل.  القدس أرض فى دمنا ما بذلك أمرنأا : إنأما قالوا فإن

ًا : اتركوا أرض فى تكونأوا حتى الفطير أكل استعمال أيض

.  والخروف بالفطير المر بين كتابكم فى فرق فل ، القدس

أن)  ( التوراة عندهم المسمى الكتاب فى عجائبهم ومن

، فرعون أغرق يوم تعالى الله مجد ـ السلم عليه ـ موسى

لى صار الذى للسيد ومديحى قولى : ذلك تمجيده فى فقال

ًا قاتل السيد ، أعظمه آبائى وإله أمجده إلهى هذا ، مسلم

.  القادر كالرجل



ربه قوة شبه أنأه تعالى الله لنبى ينسب أن عقل لذى أفيسوغ

هذا من أعظم الفتراء فى وهل ؟ القادر الرجل بقوة وجل عز

 ؟ عقلوا لو

* * * * *

صعد : ثم كتابهم من الثانأى السفر فى قولهم عجائبهم ومن

ً وسبعون وأبيهو ونأاداب وهارون موسى ، المشايخ من رجل

. فيروزاى زامرد كلبة رجله وتحت ، إسرائيل إله إلى ونأظروا

: يعقوب أو قال السلم عليه موسى أن الفصول بعض وفى

تعالى الله إن قولهم . مع نأفسى وسلمت مواجهة الله رأيت

، مات الدميين من وجهى رأى : من السلم عليه لموسى قال

.  مؤخرى سترى لكن ، ترانأى تقدر ولست

وجهى رأى من يقول : مرة هذا من أعظم التناقض فى فهل

.  نأفسى وسلمت مواجهة رأيته يقول ومرة ، مات

نأقل فى ) ل ( توراة يسمونأه الذى كتابهم ففى ذكرنأا ما وكل

.  غيره ول ضعيف

* * * * *



موسى أخا هارون : إن الثانأى السفر فى قولهم عجائبهم ومن

أقراط : اقلعوا موسى مغيب فى إسرائيل لبنى قال بإقرارهم

ايتونأى ، وبناتكم وأولدكم ومواليكم نأسائكم آذان عن الذهب

فلما ، هارون إلى بالقراط وأتوا به أمر ما العامة . ففعلت بها

ً منها لهم وجعل أفرغها أقبضها بنى هارون به بصر فلما ، عجل

ًا ًا وصرخ يديه بين مذبح ًا مسمع بعد ذكر . ثم السيد عيد : غد

بين عراة إسرائيل بنى وجد ـ السلم عليه ـ موسى بأن فصول

بجهالة هارون عراهم وكان ، ويرقصون ويتغنون العجل يدى

.  قلبه

أن مسكة أدنأى له من عقل فى .. أفيسوغ كتابهم نأصوص هذه

ً يعمل نأبى يكون قومه ويأمر تعالى الله دون من للعبادة عجل

ًا وهم هو ويرقص ، له يعبدوا الذى إلههم أنأه على للعجل تعظيم

ً يكون أن جازا وإذا ؟ مصر من ًا عجل آخر لنى جازا ويعبدوه وثن

جعل الذى وما ، كلمه من شىء فى يصدق فكيف ، يزنأى أن

وما ؟ العجل فى وأمره كلمه من بالقبول أولى كلمه سائر

الوثان بيوت وفتحه زانأاه من أصح عمله سائر جعل الذى

مفتعل عمل وما به أمر ما سائر ولعل ؟ لها القرابين وتقريب



.  والزنأا العجل عمل جنس من ذلك كل

مثل فيها وأدخل توراتهم بدل من أن عندى فيه شك ل والذى

.  التوفيق تعالى وبالله ، جملة النبوة إبطال إلى قصد إنأما ، هذا

* * * * *

إذ إسرائيل بنى : إن الرابع السفر فى قولهم عجائبهم ومن

قال تعالى الله أن ، المن أكل من وضجوا اللحم أكل طلبوا

ًا : تقدسوا لموسى قائلين أسمعكم فأنأا ، اللحمان تأكلون غد

اللحمان السيد يعطيكم ، بخير كنا قد ، يعطينا الذى ذا من

ًا ليس ، فتأكلون ًا يوم إل عشرة ول خمسة ول اثنين ول واحد

وتصيبكم مناخركم على يخرج حتى ، الشهر أيام تكمل حتى

وأنأت رجل ألف ستمائة هم : هؤلء موسى له . فقال التخم

ًا اللحوم أعطيكم : أنأا تقول ًا طعم الغنم ذبائح تكثر أترى ، شهر

ًا البحر حيتان تجمع أو ، بها فيقتاتون والبقر فقال ؟ لتشبعهم مع

ًا السيد أتى ؟ السيد يهم : ماذا السيد تم إن ترى فالن ؟ عاجز

، العسكر حول السمانأى أنأزال تعالى الله أن ذكروا . ثم قوله

ذلك فسمى ، بالتخمة منهم كثير ومات تخموا حتى فاكلوا

.  الشهوات قبور الموضع



هذا فى كذبهم الجاهل اللعين هذا تدبر فلو : محمد أبو قال

السلم عليه لنبيه تعالى الله بقول يظن أن عن لردعه ، الفصل

الشك أن وليعلم ) ، إليك أنأزلنا مما شك فى كنت ( فإن

، الفصل هذا فى ـ السلم عليه ـ موسى إلى نأسبوه قد المجرد

إسرائيل بنى إطعام على قدرته صدق ول ربه بقول يثق لم فإنأه

ًا اللحم ً شهر الذى المكشوف الشك من فيه ما مع وهذا ، كامل

السخف من ففيه ، الشك عن يبعده تأويل له يخرج أن يجوزا ل

، لهم المشبع المن وإنأزال ، البحر شق رأى من لن ، قليل غير

. ولكن عليهم ينزله بلحم إشباعهم يستعظم ل أن عليه فواجب

. أهله به تعالى الله ليفضح هكذا إل يكون ل والتوليد الكذب

ووضوح ، السلم طهارة من علينا به من ما على لله والحمد

وتناقض الكفر دنأس من كفانأا ما على الشكر وله ، حجته

.  عمراه

ًا الفصل هذا وبعد الله قول من ذكره ما الرابع السفر فى أيض

دخول من إسرائيل بنو ضج إذ السلم عليه لموسى تعالى

: عمران بن لموسى السيد : فقال قالوا ، المقدسة الرض

آتيتهم ما على بى يؤمنون ل التى المة هذه تتناولنى متى حتى



حتى بالوبأ سأضربهم ، أمامهم فعلت التى العجائب من

ًا وأجعلك ، أمسخهم . هذه من قوة أشد عظيمة أمة على مقدم

: قد قال حتى وجل عز الله إلى يرغب يزل لم موسى وأن

فى الكذب إطلق من الفصل هذا . ففى سألتنى كما لك غفرت

. تعالى إليه مثله ينسب أن يجوزا ل ما وجل عز الله على الحلف

* * * * *

) والنحل الملل فى ( الفصل بـ الموسوم كتابنا فى ذكرنأا وقد

الكذب عظيم وبينا ، أنأسابهم ذكر فى توراتهم فى الذى الفصل

ولد من إسرائيل بنى من نأفر سبعة أن ذكروا أنأهم : وهو فيه

، التيه فى موتهم قبل ذكر آلف ثمانأية نأسلوا لوى بن قاهث

.  كانأوا ما أكثر حينئذ وهم قائمون أحياء السبعة وأولئك

بأن . فأجبناه المعجزات من هذا : إن بعضهم قال وقد

عاصين لكفار وأما ، السلم عليهم للنأبياء تكون إنأما المعجزات

.  فل

* * * * *

الن يلتزمونأها التى شرائعهم من توراتهم فى ما سوى هذا

ًا مس وكمن ، كالقرابين ومن ، الليل إلى ينجس فإنأه نأجس



، بالماء كله يغتسل حتى الليل إلى ينجس مقبرة على حضر

فيكفيهم ، أحبارهم وضع فمن الن يصلونأها التى الصلوات وأما

نأبى شريعة على ول السلم عليه موسى شريعة غير على أنأهم

.  النأبياء من

) أن توما ( بشعر ُيعَرف لهم كتاب فى قولهم طرائفهم ومن

ًا وكذا كذا أنأفه إل خالقهم جبهة بين ما تكسير فى . وقالوا ذراع

) نأاشيم ( سادر يسمى ـ فقههم وهو ) ـ ( التلمود من لهم كتاب

ًا خالقهم رأس فى ) : أن النساء ( حيض ومعناه كذا من تاج

ًا وكذا َلك صديقون وأن ، الذهب من قنطار التاج ُيجلس هو الَم

ًا خالقهم إصبع فى وأن ، خالقهم رأس على من تضىء خاتم

.  والكواكب الشمس فصه

* * * * *

أن ، يريدون الذين أحبارهم من رجل عن قولهم طوامهم ومن

ًا شتم من . يقتل ل النأبياء أحد شتم ومن ، يقتل منهم أحد

وكلمه ، لهم قال أنأه إسماعيل يدعونأه منهم لعين عن فذكر

خراب فى يوم ذات أمشى : كنت فقال ، سيان والوحى عندهم

ويئن يبكى الخرب التلك فى تعالى الله فوجدت ، المقدس بيت



ما على ويلى ، بيتى هدمت : ويلى يقول وهو ، الحمامة تئن كما

وأرد بيتى أبنى حتى منكسة قامتى ، وبناتى بنى من فرقت

ثيابى على الله قبض : ثم الله لعنه الكلب هذا . قال وبنى بناتى

.  وتركنى عليه . فباركت على تبارك حتى أتركك ل:  لى وقال

الموت بعد وباعثى خالقى تعالى الله ُأشهد : محمد أبو قال

والجن أجمعين والناس والمرسلين والنأبياء والملئكَة

من البركة ويطلب الخرب بين يكون برٍب كافر أنأى والشياطين

ً تعالى الله . فلعن اليهود كلب من كل هذا مثل فيها جازا عقول

 .

* * * * *

أن توراتهم من الخامس السفر فى قولهم عجائبهم ومن

لكم يقول وتعالى تبارك الله : إن لهم قال السلم عليه موسى

لكفر ولكن ، قلوبكم لقوام ول لصلحكم البلد أدخلكم لم : إنأى

تخلو عشر فى يكون الذى عيدهم فى يقولون . ثم فيها كان من

تعالى الله على ساخطين ، الول تشرين ومن ، أكتوبر من

ًا لهم يجب الذى حقهم يؤدهم ولم بهم قصر إذ تعالى عليه ِغضاب



الرب ومعناه ـ الميططرون : إن الله لعنهم فيقولون ، عليه

ًا الصغير ًا تعالى لربهم تحقير ًا اليوم هذا يقوم ـ به وتهاونأ قائم

، بنى وأيتمت بيتى أخربت إذا : ويلى ويقول شعره وينتف

.  بيتى أبنى حتى أرفعها ل منكسة قامتى

بأعلى ذلك ويقولون ويصغرونأه ربهم يعلنون ترى كما فهم

هذا يجتمع . فكيف مجامعهم وأعظم أعيادهم أكبر فى أصواتهم

ًا ويرونأه ، الله لعنهم ، لنأفسهم يحبونأه الذى العظيم الحق واجب

ًا ذكرنأا ما مع ، خالقهم على : ( لم توراتهم فى لهم قوله من آنأف

التناقض فهل ) ؟ قلوبكم لقوام ول لصلحكم البلد أدخلكم

 ؟ عقلوا لو كله هذا إل الظاهر والتبديل الفساد

* * * * *

ًا الخامس السفر وفى : لهم قال السلم عليه موسى أن أيض

كتبهم من آخر موضع . وفى آكلة نأار هو الذى إلهكم السيد إن

( الزبور يسمونأه الذى . وفى المحرقة الحمى هو تعالى الله أن

. الجريش كقوة قوته الذى ربك ) : احذر

منهم سخر زانأديق وتوليد والتناقض الحمق هو وشبهه فهذا

.  دينهم وأفسد



* * * * *

الوثان بيوت بنى أنأه السلم عليه سليمان على يحققون وهم

الكلم مضى . وقد نأبى عندهم وهو ، القرابين لها وقرب لنسائه

ليس وأنأه ، صفته هذه ممن يظهر وعمل كلم كل بطلن فى

ًا ًا ول مأمونأ الله أنأبياء على كذبوا فإنأهم الله لعنهم ، صادق

.  وافتروا

* * * * *

أن أمرهم تعالى الله أن توراتهم من الرابع السفر فى ويقرون

ًا القرن يضربوا ًا ضرب فليضربوا العدو لقوا إذا حتى ، خفيف

والكفر السخف من هذا وفى ، فيبصرهم ليسمعه بشدة القرن

وألحقه منه وتبرأ عليه الله غضب لمن حق ولكن ، قليل غير

التصديق وعقولهم علمهم مقدار يكون أن سخطه وألحقه لعنته

علينا مننه على العالمين رب لله والحمد ، أوردنأا ما لكل

.  وسلم عليه الله صلى ومحمد ، بالسلم

* * * * *



عند تكن لم دولتهم فى أيامهم طول التوراة بأن معترفون وهم

ومائتى ألف نأحو ذلك على وبقوا ، وحده الكاهن عند إل أحد

عليه فمضمون ، فواحد واحد إل يتداوله ل هكذا كان وما ، عام

وأكثر سيما ل ، والنقصان والزيادة والتحريف والتغيير التبديل

الوثان يعبدون كانأوا الزامان أكثر فى عامتهم وجميع ملوكهم

هلك باليقين وجب فقد ، النأبياء ويقتلون دينهم من ويبرأون

. وهم شك بل الحوال هذه مع وتبديلها الصحيحة التوراة

لجميع المالك الدارودى الملك يوشيا بن يهوآحازا بأن مقرون

من َبَشَر ، السباط سائر ملوك انأقطاع بعد إسرائيل بنى

. وهم الوثان أسماء فيها وألحق تعالى الله أسماء التوراة

ًا مقرون أحرق يوشيا بن الياقيم وهو بعده الوالى أخاه أن أيض

بخت غلبة قبل ملكه حال فى وهو ، أثرها وقطع بالجملة التوراة

حفظه من لهم كتبها الذى عزرا بأن مقرون . وهم عليهم نأصر

ًا كان إنأما ، أثرها انأقطاع بعد ًا يكن ولم وراق طائفة أن إل ، نأبي

وانأقطعت الطائفة هذه بادت قد ، الله ابن : إنأه فيه قالت منهم

 .

!؟ توراتهم على دخلت التى الدواخل هذه من أعظم داخلة فأى



حين من يزل لم أنأه ذمى ول ملّى يختلف ل فإنأه ، القرآن وأما

ًا هذا يومنا إلى نأزوله أحد به ينفرد لم والسود الحمر عند مبثوث

نأقل فنقله ، وجاء مضى من لكل نأسخه أبيح بل ، أحد دون

ًا الدنأيا فى أن كنقل عدد يحصرها ل كواف ، الهند له يقال بلد

لله . والحمد مدخل ول مساغ فيه للشك يجوزا ل ما وسائر

ًا ًا وسلم محمد سيدنأا على الله وصلى ، كثير .  تسليم

* * * * *

أن فى ، مستحكم رجائى وإن ، لقوى أملى إن : محمد أبو قال

وجعلهم وأدنأاهم اليهود قرب من على يسلط تعالى الله يكون

تعالى الله كلم يسمع وهو ، اليهود على سلط ما وخاصة بطانأة

بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها : ( يا

القوم يهدى ل الله إن منهم فإنأه منكم يتولهم ومن بعض أولياء

 .. ]51 ) [المائدة الظالمين

ل دونأكم من بطانأة تتخذوا ل آمنوا الذين أيها ( يا تعالى وقوله

ً يألونأكم وما أفواههم من البغضاء بدت قد عنتم ما ودوا خبال

 .. ]118 عمران ) [آل أكبر صدورهم تخفى

أولياء وعدوكم عدوى تتخذوا ل آمنوا الذين أيها ( يا تعالى وقوله



 .. ]1 ) [الممتحنة بالمودة إليهم تلقون

دينكم اتخذوا الذين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها ( يا تعالى وقوله

ًا ًا هزو أولياء والكفار قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولعب

 .. ]57 ) [المائدة مؤمنين كنتم إن الله واتقوا

 ..]61 ) [البقرة والمسكنة الذلة عليهم ( وضربت تعالى وقوله

اليهود آمنوا للذين عداوة الناس أشد ( لتجدن تعالى وقوله

 .. ]62 المائدة[ ) أشركوا والذين

ملوك من بنفسه وخالطهم أدنأاهم ثم ، كله هذا سمع فمن

وجل عز الله يحيق أن قمين تعالى الله شاء إن فإنأه ، السلم

والخزى والصغار والهوان والمسكنة الذلة من بهم أحاق ما به

.  الخرة فى المؤلم العذاب سوى الدنأيا فى

فى تعالى الله أوعد فيما يشاركهم أن لحرى ذلك فعل من وإن

: ستأتيك تعالى لهم يقول إذ الخامس السفر فى توراتهم

ملعونأين فتكونأون لكم أصف التى اللعنة هذه عليكم وسيأتى

نأسلكم ويكون وبقاياكم أجدادكم وتلعن وفدادينكم مدائنكم فى

ًا الله فيبعث ، والخارج منكم الداخل على اللعنة وتكون ، ملعونأ



حتى أيديكم عملته ما كل فى والنصب والحاجة الجوع عليكم

أنأفسكم على الوبأ يلقى . ثم منه لتخليكم عددكم ويقل يهلككم

عليكم الرب ويبعث أورثكموها التى الرض من آثاركم ليقطع

حتى ويطلبكم آثاركم ويحيل والثلوج بالّسموم ويهلككم الجدب

ًا فوقكم سماءه ويجعل يندركم تسكنونأها التى وأرضكم نأحاس

ًا الدماء عليكم وينزل ، السماء من الغبار عليكم فتمطر ، حديد

ُيظفر ، آخركم عن تهلكوا حتى فتدخلون أعداءكم بكم الرب و

فى ويفرقكم ، سبعة على وتنهزمون واحدة طريق على إليهم

السماء وطيور السباع طعم جيفكم فتكون ، المم أجناس آخر

به ابتلى بما الرب ويبتليكم ، رافع عنكم لهم يكون ول

له دواء ل الذى والكال الحكة من أدبارهم فى المصريين

القليلة بالحيطان تماسكوا حتى والغم بالبلية الرب ويبتليكم

فى فتكونأوا سبلكم إقامة على تقوموا ول ، العميان كتماسك

ويتزوج.  منفذ لكم يكون ل صخرة وفى دهر طول هضيمة

ًا أحدكم ويبنى ، غيره إلى فتخالفه امرأة أحدكم ويسكنه بيت

ًا ويغترس ، غيره أحدكم قدمى بين ويذبح ، غيره ويقطفه كرم

إليه يرد ول معاينة حماره أحدكم من وينزع ، منه يطعم ول ثوره

ًا تجدون ول ، الباعد مواشيكم وتعطى ، وتغلب ردها على نأاصر



وتأكل ، عنهم للدفع قوة فيكم يكون ول ، وبناتكم أولدكم على

فى ذلك مع وتكونأون ، أرضكم وفواكه تجهلونأها أجناس حبوبكم

ًا هضيمة المراض بأجناس الرب فيبتليكم ، منهم جزع وفى أبد

ويذهب ، رءوسكم إلى أقدامكم من لها دواء ل التى وأضرها

ول تعرفوهم لم قوم إلى أنأفسكم على تقدمونأه الذى بالملك

الخشب من المصنوعة أصنامهم عندهم لتجدوا ، آباؤكم

ً وتكونأون ، والرخام التى الجناس جميع من سمع لمن مثل

ًا فتزرعون ، فيها أنأذركم ً وترفعون كثير يأتى الجراد لن ، قليل

ًا منها تقطفون ول وتحفرونأها كرومكم وتعمرون ، عليه ، شيئ

، تعقد ل لنأها تدهنون ول زايتونأكم ويكثر ، عليها يأتى الدود لن

فى يساقون لنأهم بهم تنتفعون ول والبنات الولد لكم ويولد

فل والجدب القحوط بلدكم فواكه جميع على ويأتى ، السبى

يلعنونأكم القرى أهل من ظهرانأيكم بين كان ومن ، بها تنتفعون

يشتمونأكم الرذال ويكون فتتواضعون عليكم يشفقون ول

وتتبعكم اللعنات هذه جميع عليكم فيأتى ساقة لهم وتكونأون

رسالته تحفظوا ولم ، إلهكم للرب تسمعوا لم إذ ، تخزوا حتى

فى والمسوخ العجائب فيكم وتكون ، إليكم عوهدت التى

بطيب إلهكم الرب أمر عند تقفوا لم إذ ، البد فى ذريتكم



فى عليكم الرب يبعث الذين أعدائكم فتخدمون ، أنأفسكم

أغلل رقابكم على وتحملون ، والحاجة والعرى والعطش الجوع

فى بعيد مكان من بجيش عليكم الرب ويأتى ، وتجرونأها الحديد

ًا يكرمون ل الذين من العقبان سرعة ًا يرحمون ول شيخ ، صغير

ًا لكم يدعون ول ، أرضكم أنأبتت وما نأتاجكم فيأكلون ول سمن

ًا ًا ول خمر ًا ول زابيب من ويخرجوكم عليكم يأتوا حتى شاة ول ثور

حتى عليكم وتضيق إلهكم الرب يورثكم التى مدائنكم جميع

لكم يولدون الذين وبناتكم أولدكم ولحوم أجوافكم وسخ تأكلوا

ًا منكم كان فمن ، حصاركم زامان فى ًا أو مترف أخاه يمنع متملك

ًا بنيه لحوم وامرأته من سواه به يقتات ما يجد ل إذ عليها شح

البنان رخصة فيكم كانأت ومن ، لكم أعدائكم من الحصار شدة

أكل على زاوجها تحد رخوصتها من المشى على تقوى ل التى

تجد ل إذ ، فرجها من يخرج الذى والسلى ، أولدها لحوم

ًا .  سواه مطعم

التى ومنحته ، لهم تعالى الله من بشارة هذه : محمد أبو قال

، يقرأونأه الذى كتابهم وفى ، ألسنتهم بإقرارهم بها خصهم

، عزه ومنحه ، نأعمه من نأعمة الله آتاه امرؤ تعالى الله فليتق



تعالى الله أحاق الذين القذار النأتان النأجاس هؤلء وليجتنب

والسخط والمهانأة والقلة والذلة واللعنة الغضب من بهم

.  قط المم من لمة يحق لم ما والوسخ والخساسة

ُكَسى هذه أن وليعلم من أعدى إياها تعالى الله كساهم التى ال

ًا وأسرع ، الجرب من نأعوذ تعالى وبالله ، الجذام من تعلق

من إعزازا بإرادة حكمه فى تعالى الله معارضة ومن ، الخذلن

، الله أهانأه من وإكرام ، الله حطه من ورفعة ، تعالى الله أذله

.  الوكيل ونأعم الله وحسبنا

* * * * *

أشياء شنعهم من الكتاب هذا فى أوردنأا قد : محمد أبو قال

كفرهم من علينا نأص تعالى الله أن ولول ، الجلود منها تقشعر

الله ويد ، الله ابن : عزير قالوا إنأهم:  عنهم تعالى كقوله نأص ما

ما ذكر استجزنأا لما ، أغنياء ونأحن فقير الله وأن ، مغلولة

وجل عز الله بكتاب اقتدينا . ولكننا وفظاعته لشنعته يقولون

، العالمين رب لله والحمد ، منهم والتحذير ، كفرهم بيان فى

.  وسلم وآله محمد سيدنأا على الله وصلى


