

  جون يونان    



َْكِرزُ  ي  ِ ُ نَْفَسَك؟ ا َق،: لَْسَت تَُعّملِ ُْرسَ ُق  ْن َال    )21:2رومية ( ؟ َْرسِ
    

ن الكاثوليك: ائفة ، يتبع ط " سهيل قاشا"يدعى  معادي للكتاب املقدس ، على طاولة البحث كاهن  -  #1  حيمل و  السر
ً   77لكتب واألحباث بلغت من ا ، ومؤلف جمموعة يف لبنان خمتلفةحماضر يف جامعات هو و ! "بروفيسور"لقب    .كتا

  
قد شغلهم عن  الواقع عليهمهو كاهن جيهله السواد األعظم من املسيحيني الشرقيني ، ال سيما ان االضطهاد االسالمي   -  #2 

اذ جند املسلمني ). الكتاب املقدس ( من اتفاقات بني ابناء الظلمة حملاربة كلمة هللا املقدسة  الستارمن وراء النظر اىل ما يدبر 
  وخري من يتصيدون هلذه املهمة هم اولئك الذين يعانون من كره الذات.. ءهم حملاربة املسيحية من الداخلعمال

 "Self-hatred  ! "  
اذ ال تفوته مناسبة اال وتطاول . ى تعاليم املسيح واجنيلهوليس عل سالم والبعث العريبج اإلرىب على مناهقد تهذا الكاهن  -  #3 

امات ضد التوراة املقدسة واسفار العهد القدمي يف الكتاب املقدس الهانة واال م ..  بسالطة لسان وكلمات صعبة فيها  بل انه ا
لتحريف وان الصهيونية حترفه ً كامًال بعنوانهلذا اخلرف كبل أفرد ،  1 اإلجنيل    (!!) "الصهيونية حترف اإلجنيل: "تا

  ً   !!وال عجب  طار به املسلمون طر
  

  :مناذج من كتبه املعادية للكتاب املقدس وهذه 
  

   
                                                           

  الصهيونية تحّرف اإلنجيل: األب سهيل قاشا يحذر  1
http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=128 



كان هل  ! اىل القرآن ؟ مصوً  ربع نقده للتوراة ، امنا صيصعلى خت ،الربوفيسور!) الكاهن(،  هل كان سيتجرأ -#4   
مقتبسات شريعة دمحم من شريعة عرب (؟ او )التوراة البابلية  (؟ على غرار  القرآن اجلاهلي: سيؤلف عنوانني مثل 

يوجه سهامه املسمومة ضد  حني -!أبو الفوارس - لكنه .رد التفكري بذلك ال نعتقده بتلك الشجاعة!  ؟)اجلاهلية
  ! املشتكىواىل ربنا ..  !بكل صفاقة وبرود الكتاب املقدس

  
  

" داودي"حبجر .. الذي حتدى الكتاب املقدس ، وعّري صفوف هللا احلي  -!الورقي - !" اجلليات" حسبنا ان نسقط هذا 
ج  وحجر.. كل شبهاته الواهنة ضد مقدساتنا   يهشم.. واحد    " !! : " سيكون على 

  
  ..ف جليات هلك جليات بسي

  !وبكتب سهيل قاشا ستهلك أوهامه احلاقدة ضد التوراة 
*******************  
  :وسننظر يف هذه احملاور 

  
يل قاشا ن  - س ا -ال

يل قاشا  ن  - س ا -ال
يل قاشا  ن  -س ا -ال

  
  
  
  
  
  



  -الكاهن-سهيل قاشا  
  !خادم المسلمين المفضل 

بل الوثنية و "! الربوفيسور"اعظم ابداعات هذا الكاهن من  ا مل تكتب بوحي زعمه ان التوراة املقدسة مسروقة من اساطري  ا
ا املسيحيني يف )يلً يف ذلك تصرحيات االجنمكذ(الروح القدس   اقدس ما وبذلك اعطى للمسلمني املطرقة اليت يضربون 

م م الطويل للطعن يف كفاهم الطاقة والوقت قد  و  .ميلكون وهو كتاب ر .. ، اذ قدم هلم ما يريدون على طبق من فضة إميا
  !والسبب ال خيفى على اللبيب  من الكهنة املفضلني جداً لدى دعاة االسالم، -! الكاره لنفسه - وصار هذا الكاهن 

   وأدناه نماذج منها:  
  

    
  
  



    
  
ال يتعدى مكتبات  -! كتب  -فمرتع دفاتره املسماة " قاشا"جتد مكتبة مسيحية حمرتمة تعرض فيها كتب الكاهن  دراً ما  

  .املسلمني ومواقعهم
: وهي كلمة آرامية تعين )  قاشا( هو ان من يتلفظ بتلك الشبهات الواهنة ضد التوراة ، كنيته .. د األمر بشاعة ا يزيومم

  !قسيس
) الكتاب املقدس(اجم اقدس مقدسات املسيحيني وهو ويه..  واألسلمةفما ابشع ان يغوص شخص يف مستنقع العروبة 

  !!ة اىل رتبة كنسية ف، اضا قسيس: حيمل اسم مع ذلك و 
  
  

ذا ... واملفاجأة  ن !"  "ان  س ياء هللا القد اجم أن مالذي  ع  و
  !!يمارس السرقة والسطو .. بالسراق

  
  



   -الكاهن  -سهيل قاشا :  
  ! يمارس السرقة األدبية والسطو الفكري 

لقوها على اخل من األلقاب املنيفة اليت ع!  2 "عالمة اسالميات"و !" بروفيسور"و !" استاذ"ن هذا الكاهن ، هو عوام اليفتخر 
نه خرج من بني ي.. صدره  ً ومؤلفاً   77ديه اكثر من ويسري هذا الكاهن متباهياً كالطاووس     .كتا

  ؟  "املفكرين" تعترب من  آلة النسخ هل ؟ جهبذاً  يصري كاتباً  ويلصقهل من يقص :  وجوايب بكلمة واحدة 
  

ه بلقب  لقبالت احلارة "!الطاهرتني"الذي يلثم السذج يديه !) الورع( فالكاهن ...نعم  .. هو جمرد لص! .. أبو : منادين ا
 "!السرقة األدبية"يسطو على جهود وأفكار اآلخرين ، مبا يعرف بـ 

  
 

 مبثابة جرمية وتلك  Plagiarismسرقة أدبية  : هو سارق أديب، وتدعى .. الذي يسرق أفكار شخص آخر وينسبها لنفسه
  . ويعاقب عليها القانون مهما كانت الظروف

  
ا من حبذافريها من كتب أخرى ويطبعها  3كان يسرق أفكار بل كلمات وسطور وصفحات كاملة ! والكاهن التقي يف كتبه وكأ

  !، ودون أدىن وازع أخالقي ومسيحي عصارة فكره
  

ين عليهم وسأعرض بعض النماذج ل ء (سرقاته ، وقد قام ا ألعماهلم األدبية !" الكاهن"بفضح سرقة ) !املسروق منهم من األد
  .على صفحات اجلرائد ، اليت سأعرض صورها كما نشرت يف مواقعها على االنرتنيت

  !واحلكم لك  - ! األكادميي - شاهد عزيزي القارئ معروضات سرقات الكاهن 
  
  
  
  

                                                           
 !!هل هو مجرد لقب دون مضمون  !!ظهوراً واحداً على اي وسيلة اعالمية وهو ينبس بحرف واحد عن االسالم  قاشا للكاهنلم اشاهد   2
احد  واعلم مدى ما يحز في النفس ان يستولي.. لقد عانيت شخصياً من سرقات البعض لصفحات وفقرات من كتبي ومقاالتي على مدى سنوات   3

 .، إال انه تبقى األمانة األدبية باالشارة الى الكاتب حين االقتباس مطلوبة  مجانيةومع ان ابحاثي . جهدك دون االشارة الى المصدر االصلي



  :تابع صورة الصفحة من موقع جريدة الشرق األوسط     



  

  



رة هذا الرابط جلريفضيحة لقراءة      :دة الشرق األوسط السرقة كاملة الرجاء ز
cGUk-http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=598145#.V0tYVo  

  :كهذا املنرب األديب .. وقد نشرت جرمية السرقة هذه يف مواقع اخرى   
  
  

    iNP/view.asp?ID=2657http://www.iraqwriters.com/  
  
 يقفز: كان جمرد آلة نسخ ينقل حرفياً من مؤلفات اآلخرين ، بل قل   - ! صاحب الكتب اليت تبلغ السقف - !" املؤرخ"فالكاهن   

ا غنائم  وينهبهاعلى جهودهم    !!لنفسه وكأ
  

ا سرقة، فإن مرتكبهاف" .. مزدوجة" - قاشا- جرمية الكاهن اعترب  لذا فإين   !نصراين رجل دين: حيمل لقب اىل جانب كو
  

هيك عن اساءته لكتاب ربنا ) الذين ينتسب اليهم(فعله الشنيع هذا اىل املسيحيني وكم وكم أساء عدو الكتاب املقدس هذا ب  ،
  !!خيدمه بشفتيه أما قلبه فملقي يف أحضان املسلمني والغزاة العرب الذي  ،الفادي

بل واصل .. قبل ان يكتشفوا فعلي؟ كال (!!)  وهل قال ليت األرض انشقت وابتلعتين..  السرقةفهل صدم الكاهن بفضيحة 
ل    !!! مسروق ايضاً  وهو!) الحظوا العنوان" ( ا والكتابة" عن كتابه  2011من دار ثقافية عام  جائزةالسرقة ، واألنكى انه 



  !!وينال به جائزة  ..كتاب آخر ! ) ينهب(  ...قاشا 
  

  
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=472858&pg=12  

  
  



  

http://www.almawked.com/?page=details  

  !.." االدبية ، اىل االعتداء على كتايب وعلى حقوقي

  :  
&newsID=1212&cat=11http://www.almawked.com/?page=details

ن) ا عليه ( ما ابلغ عبارة الشاعر عبده وازن  ا ، اىل االعتداء على كتايب وعلى حقوقيمثاالً للصدقيةيفرتض به أن يكون  رجل دين   : ضد سارقه ال

:لقراءة املقال على هذا الرابط 
&newsID=1212&cat=11

ما ابلغ عبارة الشاعر عبده وازن و 
 انين، اذ استغرب ان يلجأ .."



  
  !ي يتهم غريه بذات العيب الذي فيهالذ ويقال عن" !  رمتين بداءها وانسلت" قيل يف األمثال 

ها بسرقة اساطري وخرافات البابليني "سهيل قاشا" خيربشاذ    : كالعنوان الذي اختاره لكتابه هذا..   4 ضد التوراة متهماً ا

جر -سرقة  ..مؤلفيها أحياء يرزقون ، كتب مشهورة   يف حني ال يتورع هو من سرقة فاضحة عن   وحنن يف  - ! على عينك  
سيكشف بضغطة  ان أمره ف له جفنيف وضح النهار دون ان يطر  فيسرق ،املعلومة السريعةوعصر  ،أزهى قرون املعرفة االلكرتونية

  .. على صفحات اجلرائد " القاشا " اصحاب هذه املؤلفات بفضح هذا  وقد أحسن !!زر
  !!ق اللعب الشيخ أورا"  يقش" كما "  قشه" و 
  
  : عن الكذبة الذين يسرقون الكالم ادبياً  الرب يف كتابه العظيم وما أبلغ قول  
"،   )30:23ارميا " (ِمْن بـَْعضٍ  بـَْعُضُهمْ     ِلذِلَك هأََنَذا َعَلى األَْنِبَياِء، يـَُقوُل الرَّبُّ
ضد كتابنا املقدس ،  قبيح بنقد اسالمي ه، وتطاول سرقاته املشينةلتوبة عن  نصلي بكل حمبة من اجل هذا الكاهن ان يسارعف 

   .. هأََنَذا َعَلى األَنِْبَياِء، : " املتمثلة بقول الرب  طالباً من الرب املغفرة والرمحة حىت ال تصيبه الدينونة اآلتية
  
  

                                                           
  !! مجاناً  وتحميله المواقع المسيحيةقم بزيارة )  نؤمن بالتوراة ؟يجب ان لماذا ( قمت بالرد على هذه الشبهة المتهافتة في كتابي بعنوان   4

post.html-younan.blogspot.com/2011/05/blog-http://john  
torah-https://mechristian.org/2011/10/21/why/  

  
 



  الكاهن قاشا
  !نفاقًا للمسلمين 

    

  

الكاهن قاشا : 
نفاقًا للمسلمين  .. التاريخ يشّوه

   
 قاشا

 "احلضارة العربية"أعمدة  –املشرقيون 
 الشوير– 

  .، الساعة اخلامسة بعد الظهر
http://www.esaadah.com/esaadahforum/viewtopic.php?f=5&t=657 

يشّوه 
 
  
قاشا األب سهيل حماضرة يلقيها  

املشرقيون  املسيحيون:  حتت عنوان
 –صالون كنيسة مار جرجس: املكان
ر  05السبت : الزمان ّ ، الساعة اخلامسة بعد الظهر2011أ

http://www.esaadah.com/esaadahforum/viewtopic.php?f=5&t=657
  
  

  



  

http://alqawmi.info/alpha/index.php?option=com_content&view=article&catid=35%3A2009

 - عمداً  -واملشوه للتاريخ " املزور"املعتاد على اللصوصية ، ان يتخذ موقف 
سم فخيم جلل هو   مدعياً ان عمر بن اخلطاب قد امساه املسيحيون 

ملسيح املخلص  لرب ( مر بن اخلطاب   )!والعياذ 
حفة"  الشروط العمرية" فهو صاحب وثيقة  اليت فرضها  ا

متنوهمإذ أقصاهم هللا  م وال    6! "هللا إذ خو

لتسويد  فوراً  القلم من نقد وسباب اىل التوراة املقدسة ، رفعت
ت اذ وفّ  ،قلم عنه ال قررت نفض ،سطور وافكار املؤلفني

 ..  
فصارت  .قالئد مدح يف خصمه  تتحول اىل

  
                                                           

خصصت كتاباً كامالً حول نقد مسلسل تلفزيوني عن عمر بن الخطاب ، ضمنته تلك الشروط المجحفة الظالمة بحق المسيحيين ، وعنوان 
  :الموقع على 

 فأعجب عمر رضي هللا عنه ما رأى من نصـراني
  فانتهره عمر  وهم به 
 ) 8/255: الصفحة أو الرقم - لغليل إرواء ا :المصدر

http://alqawmi.info/alpha/index.php?option=com_content&view=article&catid=35%3A2009
05-08&id=1318%3A2011  

املعتاد على اللصوصية ، ان يتخذ موقف ، بل السارق  الكاهن
سم فخيم جلل هو ،مالً وجه االسالم ووجه الغزاة العرب املسلمني مدعياً ان عمر بن اخلطاب قد امساه املسيحيون 

ملسيح املخلص قاشا يضاهي عفال  .املخلصأي  مر بن اخلطاب 
ً اىل ابعد ا فهو صاحب وثيقة .. حلدود بينما عمر هذا كان موقفه من املسيحيني خمز

م هللا  تكرموهم ال" : عنهموهو القائل  إذ أقصاهم هللا  وال تدنوهمإذ أها
***************  

  
من نقد وسباب اىل التوراة املقدسة ، رفعت !)املثقف( مبجرد ان وقع حتت يدي بعض ما وجهه القاشا

سطور وافكار املؤلفني هباً إمنا بعد اكتشايف فضيحة سرقاته وغزواته 
..  دمنياساطري االق ا سرقت ضد التوراة السخيف  

ام غريه مبا فيه  تتحول اىلقد و ، اىل حنره  مزاعمه ترتداذ يف هذه احلالة  ..ا
لكمال    :لمتنيب شعر ل بيتأشهر صدق فيه يو  ! ..شهادة له 

خصصت كتاباً كامالً حول نقد مسلسل تلفزيوني عن عمر بن الخطاب ، ضمنته تلك الشروط المجحفة الظالمة بحق المسيحيين ، وعنوان 
على .. مجاناً )   حين يمسخ اإلعالم اإلسالمي العقول - الخطاب

https://mechristian.org/2013/10/05/%D9%83%D86%D8%A7/  
نصـرانيومعه كاتب  عنهما أن أبا موسى رضي هللا عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي هللا

فانتهره عمر  وهم به  المسجدقرأ لنا كتابا قال إنه نصـراني ال يدخل 
  " 
المصدر -األلباني : المحدث - إسناده صحيح :خالصة الدرجة 

  
  
-16-21-20-01-http://alqawmi.info/alpha/index.php?option=com_content&view=article&catid=35%3A2009

03&Itemid=144-15-11-10-05   
الكاهن ال نستغرب كثرياً من

مالً وجه االسالم ووجه الغزاة العرب املسلمنيجم
أي  - روقا -" الفاروق " 
  

ً اىل ابعد ا بينما عمر هذا كان موقفه من املسيحيني خمز
وهو القائل . 5على املسيحيني
  

مبجرد ان وقع حتت يدي بعض ما وجهه القاشا
إمنا بعد اكتشايف فضيحة سرقاته وغزواته .. فحات يف الرد عليهالص
نه، ت سرقاتهوكفّ   لنسف هذ

لسارقف ام غريه مبا فيه  ال يليق  ا
لكمال  مذمته للتوراة شهادة له 

خصصت كتاباً كامالً حول نقد مسلسل تلفزيوني عن عمر بن الخطاب ، ضمنته تلك الشروط المجحفة الظالمة بحق المسيحيين ، وعنوان  5
الخطاب مسلسل عمر بن: (الكتاب 

https://mechristian.org/2013/10/05/%D9%83%D86%D8%A7
أن أبا موسى رضي هللا عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي هللا "  6 

قرأ لنا كتابا قال إنه نصـراني ال يدخل حفظه فقال قل لكاتبك ي
  

 - عياض األشعري: الراوي(
 



 ينال منها خمربش مشاكسال  .. الشواهق  أعايل القمم

  !قاشا ا ي
يف تطاوله ضد الكتاب املقدس ، وهي احلذر احلذر من عقاب الرب القدير 

..  تأمحد ديداوحل من نزول عقاب الرب ونقمته على الشيخ االسطوري 
در اقعده فاجلاً بال حركة وال كالم ملدة تسعة سنوات حىت هالكه وهو صامت كأنه صنم    !الذي ضربه الرب مبرض 

  :، اذ من ضمن كتبه كتاب بعنوان
Is The Bible God's Word? 

  ...ذا فكان مصيره المرعب ه 

  

هول أعايل القمم مرتبعةتبقى التوراة سو ...  وسيبقى هذا القاشا قابعاً يف خانة ا
!  

ي.. ديدات  الشيخ أذكر
يف تطاوله ضد الكتاب املقدس ، وهي احلذر احلذر من عقاب الرب القدير  - !املتهور -اىل الكاهن 

وحل من نزول عقاب الرب ونقمته على الشيخ االسطوري  ىوان يضع نصب عينيه ما جر 
در اقعده فاجلاً بال حركة وال كالم ملدة تسعة سنوات حىت هالكه وهو صامت كأنه صنم  الذي ضربه الرب مبرض 

، اذ من ضمن كتبه كتاب بعنوان يف حماضراته ومؤلفاته.. وديدات اشتهر مبعاداته للكتاب املقدس 
?Is The Bible God's Word " هل الكتاب املقدس كلمة هللا ؟

فكان مصيره المرعب ه
  

هول وسيبقى هذا القاشا قابعاً يف خانة ا
!ينشد الشهرة من ادىن سبيل

أذكر  
اىل الكاهن .. نصيحة واجبة 

وان يضع نصب عينيه ما جر . ودينونته 
در اقعده فاجلاً بال حركة وال كالم ملدة تسعة سنوات حىت هالكه وهو صامت كأنه صنم  الذي ضربه الرب مبرض 

وديدات اشتهر مبعاداته للكتاب املقدس 
هل الكتاب املقدس كلمة هللا ؟" 

  
  



 


