
  :ل قاشا سهي "الكاهن"الرد على   




  ونانـون يـج        



ً مىت  وادعياء العروبة ، أمامنا شبهة مكررة على ألسنة امللحدين ، تشابه "! قشاية "  عثروا على جمردالذين يقفزون طر
ت الوثنية بني احداث الكتاب املقدس     .، مع اساطري الد

  !! صة موسى النيب منقولة ومقتبسة من اساطري امللك سرجون األكادي ان ق:  الشبهة  مفادو 
) !املدفوعة األجر من جهات اسالمية(وضمنها احد كتبه  ، سهيل قاشا: املدعو! الكاهن -جبهل مدقع  -وقد تلقفها 

   التوراة البابلية: واليت تروج هلا املواقع واملكتبات االسالمية ، وكتابه بعنوان

  

  :من كتابه  176يف صفحة اذ يقول 
  

  " أيل -شار- شارغاين" ملك أكاد املُسمى " سرجون األول " يشابه كثريًا ما رواه البابليون يف أساطريهم عن حياة
 "Shargani- shar-Ali  بل الذي ظهر وُأضطهد، وجنا وعاش، ومازال جيد ويسعى حىت غدا ملًكا على 

  ."قضى على دولتهممجعها، وغزا السومريني واحتل بالدهم و 
  

  



ضمنه ذات الشبهة " سرجون األكادي وموسى العرباين 

  http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=2227  

 !األنجيل دون ادراك 
  : موسى النبي معظم ومرفوع القدر في صفحات اإلنجيل

  :فالرب يسوع يستشهد بكتب موسى بل ومجيع انبياء العهد القدمي ليثبت كل النبوات املختصة به 
يِع اْلُكُتبِ  األُُموَر اْلُمْخَتصََّة بِهِ    )27:24لوقا " ( ِيف مجَِ

سرجون األكادي وموسى العرباين : " مقاًال بعنوان  -! العرويب - ! " 

  :وهذه صورة املوقع الناشر ملقاله 

http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=2227  

األنجيل دون ادراك يطعن في !" الكاهن"
موسى النبي معظم ومرفوع القدر في صفحات اإلنجيل

فالرب يسوع يستشهد بكتب موسى بل ومجيع انبياء العهد القدمي ليثبت كل النبوات املختصة به 
ُر َهلَُما  ُموَسى  يِع األَْنِبَياِء يـَُفسِّ األُُموَر اْلُمْخَتصََّة بِهِ َوِمْن مجَِ

! " الكاهن" وقد كتب هذا 
  !املتهالكة 

  
وهذه صورة املوقع الناشر ملقاله 

http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=2227

 "
موسى النبي معظم ومرفوع القدر في صفحات اإلنجيل

  
فالرب يسوع يستشهد بكتب موسى بل ومجيع انبياء العهد القدمي ليثبت كل النبوات املختصة به 

  
 ِمنْ ُمثَّ ابـَْتَدأَ "              

  



ن من    !كالم املسيح   تصديق سيعجز عنال يصدق كتب موسى وقد صرح الرب يسوع بشكل ال يقبل الشك 
  

ُتمْ "             ُقونَ  ألَنَُّكْم َلْو ُكنـْ ُقوَنِين  ُموَسى ُتَصدِّ ُتْم ُتَصدِّ ُقوَن ُكُتَب   فَِإنْ  ، ألَنَُّه ُهَو َكَتَب َعينِّ َلُكنـْ ُتْم َلْسُتْم ُتَصدِّ         ُكنـْ
ُقوَن َكالَِمي   )47-46:5يوحنا " (  ؟َذاَك، َفَكْيَف ُتَصدِّ

  
  : سؤال يحكون به دماغهم

لتوراة  - لو كان موسى ينقل من اساطري  فلماذا استشهد به الرب يسوع ، بل اعترب ان من ال  - ! كما يزعم الكفرة 
  !يصدق موسى فكمن ال يصدقه ؟

  !؟ميذه وكنيسته من اساطري كتب موسى؟ فلماذا مل حيذر تالوالعارف اخلبا  املطلق العلم اليس املسيح هو هللا املتجسد
اليس هو  -والمسروقة من اساطير بحسب زعمهم  المزورة - األوىل بتحذير املؤمنني من كتب موسى  هو من

  !الرب يسوع املسيح ؟
  

  !العهد الجديد يشير الى طفولة موسى ووضعه في النهر 
ليس اسطورة منقولة من اساطري سرجون .. طفولة موسى وختبئته لشهور مث نبذه يف النهر واختاذه ابناً البنة فرعون 

بل قد وافق عليها وحي اإلجنيل وذكرها ضمن  - ! كما يهرف الكاهن سهيل قاشا دون علم وال دارية - االشوري 
  :ة موسى ، وهذا ورد على لسان الشهيد املسيحي األول الشماس استفانوس ، الذي قال حيا
  

َ هَذا َثالَثََة َأْشُهٍر ِيف بـَْيِت أَبِيهِ  ُموَسىَوِيف ذِلَك اْلَوْقِت ُوِلَد «"..  يًال ِجدا، فـَُريبِّ   .وََكاَن مجَِ
َنُة ِفْرَعْوَن َورَبـَّْتُه لِنَـْفِسَها ابْـًنا َوَلمَّا نُِبَذ، ِل ِبُكلِّ ِحْكَمِة اْلِمْصرِيَِّني، وََكاَن ُمْقَتِدرًا ِيف األَقـَْوا ُموَسىفـَتَـَهذََّب  .اختَََّذْتُه ابـْ
  )22-20:7اعمال (  ".َواَألْعَمالِ 

  
اذ .. ن هذا جمرد كالم الشماس استفانوس  -! املعادي لإلجنيل - سهيل قاشا ،املتأسلم !" الكاهن"ولكي ال يتحجج 

  :نغلق عليه هذا املنفذ ونذكره بقول الوحي عن استفانوس انه كان مسوقاً من الروح القدس 
  
  " !، فـََرَأى َجمَْد ِهللا، َوَيُسوَع َقاِئًما َعْن ميَِِني هللاِ َوُهَو ُممَْتِلٌئ ِمَن الرُّوِح اْلُقُدسِ َوأَمَّا ُهَو َفَشَخَص ِإَىل السََّماِء  55 "   



أقتبس من اآلخر ؟ الذي من
  

م على خالف بني املؤرخني بسبب .ق 2300م ، أو عام .ق 2600امللك سرجون األول الذي عاش حوايل عام 
ئق التارخيية واالثرية عنه  رخيي واحد على وجوده ..غموض الو احلقيقي سوى من ما يسمى ملحمة  ال يوجد دليل 

نيبال قبل امليالد 700سنة  كتبت اليت Sargon Legendرجون س   .واليت عثر عليها ضمن مكتبة امللك اشور
  !عام  1600او  1900بلغ ته وجود وثيقةاي هناك فجوة زمنية عظمى بني وجوده وبني  

  .. مفاجأة لكن هناك.. ايل ألف سنة و صحيح ان امللك سرجون قد عاش قبل موسى حب
لم  ، اذدسوى في القرن السابع قبل الميال ذنسمع بها أتوالقاءه في النهر لم اساطير سرجون ان :  هي و

  1 .تكتب في زمانه اصًال 
لتايل كتبت   ! بقرون مديدة  )الذي حيوي طفولة النيب موسى (  التورايت اخلروج سفربعد كتابة ووجود  زمنياً  و

ن هناك اقتباس حدث بني القصتني    :، فالنتيجة هي فمن اراد ان جيادل 
  !العكس هو الصحيح ان 
  !اي ان اسطورة امللك سرجون هي اليت اقتبست من حادثة طفولة موسى النيب  
  .من سفر اخلروج املقتبسة سرجون هو ن كاتب ملحم رجحنااذ " .. سهيل قاشا "وهذه الطعنة كافية السقاط شبهة  

   Encyclopedia Britannica   :ك سرجون يف دائرة املعارف الربيطانية امللعن  اخلطرية  هذه املعلومة.. واقدم للمعرتض املعادي للكتاب املقدس 
"Life .Sargon is known almost entirely from the legends and tales that followed his 

not from ears of cuneiform Mesopotamian history, and reputation through 2,000 y
".documents that were written during his lifetime 

  : الرتمجة 
 "  ت الىت جاءت بعد شهرته خالل سرجون معروف تقريباً  . حياة سرجون  ألفي سنةمن االساطري واحلكا

لكتابة ا ريخ بالد النهرينمن  ئق كتبت ىف , رية ملسماالذى سجل    " ! زمن حياتهوليس من و
  ..مع النقطة التالية .. ومع ذلك سنطرح املزيد .  هذا وحده يسقط الشبهة بال منازع 

                                                 
-George A. Barton, Archaeology and The Bible, 3rd Ed., (Philadelphia: American Sunday :راجع   1

School Union, 1920), p. 310  



! مع موسى النبي اإلختالفات بين سرجون 
  

  : ، نقرأ فيها التايل االثرية ميالد سارجون كما هي مدونة يف ملحمته فاسطورة
  ملك األكاديني  ملك القوة ، رجون،أ س

  ، أيب مل أعرفه changeling كاهنة أمي  
  أحبوا التالل أخوة أيب

  نيت أزوبريانو، الواقعة على ضفاف الفراتمدي
  محلت يب، وولدتين يف السر الكاهنةأمي 

لقار   وضعتين يف سلة وغطت عيناي 
  وألقتين يف النهر

  النهر وهو يتناول إبريقهمن  كيآالتقطين 
ين كيآاختذين    ابًنا له ور

  ين بستانًيا حلديقتهعين
  أحبتين عشتار وأ بستاين

م إىل أ   ن سرت ملًكاومضت األ
  

Sargon, the mighty king, king of Agade, am I . 
My mother was a changeling, my father I knew not . 

The brothers of my father loved the hills . 
My city is Azupiranu, which is situated on the banks of the Euphrates . 

My changeling mother conceived me, in secret she bore me . 
She set me in a basket of rushes, with bitumen she sealed my lid . 

She cast me into the river which rose not over me . 
The river bore me up and carried me to Akki, the drawer of water . 

Akki, the drawer of water lifted me out as he dipped his ewer . 
Akki, the drawer of water, took me as his son and reared me . 

Akki, the drawer of water, appointed me as his gardener . 
While I was a gardener, Ishtar granted me her love . 

And for four and ... years I exercised kingship 



  :لك سرجون وموسى النيب نالحظ الفروقات اجلوهرية بني امل
  

ا كاهنة  changeling: بكلمة سرجون هو ابن امرأة وصفت   اي طفل مبدل بطريقة سرية ، غالباً ما يعين ا
   !لآلهلة  كعبادةيف معبد وثين للزىن  

  .وهذا فرق جوهري مع القديسة يوكابد املؤمنة والدة موسى النيب 
  

وهذا يثبت انه نتاج زىن . اي أيب ال اعرفه  .my father I knew not: اذ يقول  سرجون جمهول األب  
هول احد متعبدي املعبد الوثين    . بني امه الكاهنة وابيه ا

  .  الشريف من سبط الوي بن قهات أما موسى فمعروف والده الكرمي وهو عمرام
  

، اذ نه دون ان ترى موتهفارادت امه التخلص م .. بب التخلص من سرجون هو كونه ابن زىن مقدسسيرجح ان  
  .. مل يكن جائزاً ان حتبل الكاهنة لكي ال تفقد وظيفتها يف املعبد

  ! اما موسى النيب فلم يريدوا التخلص منه امنا اخفاءه خوفاً من أوامر فرعون الطاغية بقتل كل ذكور بين اسرائيل  
  :اذ نقرأ 

ْحلَُمِر َوالّزِْفتِ ِمَن اْلبَـْرِديِّ َوطََلْتُه  َسَفطًا، َأَخَذْت َلُه َوَلمَّا ملَْ ُميِْكنـَْها َأْن ُختَبَِّئُه بـَْعدُ  "  بـَْنيَ  َوَوَضَعْتهُ ، َوَوَضَعِت اْلَوَلَد ِفيِه، ِ   )3:2اخلروج " ( النـَّْهرِ  َعَلى َحاَفةِ اْحلَْلَفاِء 
دف اىل التخلص من ابنها موسى كلمة سفط ( جتلى يف صنعها لفلك ا امياو  .. تقيةاذ كانت مؤمنة  والدة موسى مل 

بوت : اصلها العرباين  لقار ) فلك أو  دة )  ذات طريقة صنع نوح لفلك جناته وعائلته من الطوفان( وقد طلته  لز
  ..متانته وحفظه من تسرب املياه اليه 

حبيث ال جيري مع تيار النهر ، امنا يكون عل " !  بني احلفاء على حافة النهر" ) الفلك ( السفط شددت ان يكون و  
فيجدونه  حىت يلفت انتباه املصرين وخاصة الفتيات اللوايت خيرجن لالغتسال فيه )نبات مائي (  حافته بني نبات احللفاء

  .فينجو راكب هذا الفلك الوحيد  .بسهولة 
ا رمته والقته .. يظهر ان هدفها ان ال يتم اكتشافه  "يف النهر  القته" فوالدة سرجون  بينما والدة النيب موسى مل يقال ا

  .، وهذا فيه داللة على ارادة جناته وحفظه " بني احللفاء على حافة النهر  وضعته" امنا .. يف النهر 
  



  !اما موسى فوجدته امرأة هي ابنة فرعون وتبنته كأمري 
 وتبين الطفل موسى  التقاطوغالباً يفسر اسراع ابنة فرعون اىل 

  !ر النيل املقدس الذي يلجأون اليه لنوال اخلصوبة والنسل 
وال أرضعته او اربته ، اما موسى النيب فكانت أمه يوكابد هي مرضتعته 

  !بعد ان قامت اخته مرمي مبتابعته يف النهر واقناعها البنة فرعون بذلك 
  !وين، على عكس موسى الذي ترىب يف القصر الفرع

  ! بين موسى وسرجون

  http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=2227  

عليها خالف ( ، والتمسك بقشر جزئية واحدة فقط 
 ...!!  بقرونزمن موسى والتوراة 

اما موسى فوجدته امرأة هي ابنة فرعون وتبنته كأمري .. جعله بستانياً و آكي  اإلله سرجون وجده رجل هو
وغالباً يفسر اسراع ابنة فرعون اىل . التبين عادة منتشرة معروفة يف ذلك الزمن البقاء النسل 

ر النيل املقدس الذي يلجأون اليه لنوال اخلصوبة والنسل من " استجابة لصالة 
مه بعد ان القته يف النهر  وال أرضعته او اربته ، اما موسى النيب فكانت أمه يوكابد هي مرضتعته ي 

بعد ان قامت اخته مرمي مبتابعته يف النهر واقناعها البنة فرعون بذلك 
، على عكس موسى الذي ترىب يف القصر الفرعحىت أحبته إهلة اجلنس عشتار يف بيت فقري

بين موسى وسرجون تسهيل قاشا يعترف باالختالفا
  

http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=2227

، والتمسك بقشر جزئية واحدة فقط  جلوهرية بني القصتنيميكن جتاوز كل تلك االختالفات ا
زمن موسى والتوراة  ما بعدرخيها اىل  ملحمة سرجون يرجع من كون

سرجون وجده رجل هو 
التبين عادة منتشرة معروفة يف ذلك الزمن البقاء النسل و 

نه  استجابة لصالة " هو اعتقادها 
  

مه بعد ان القته يف النهر سرجون مل يلتق  ي 
بعد ان قامت اخته مرمي مبتابعته يف النهر واقناعها البنة فرعون بذلك  واليت ربته

  
يف بيت فقريسرجون عاش  

  
  

سهيل قاشا يعترف باالختالفا
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ميكن جتاوز كل تلك االختالفات ا ذنا كيف

  !؟) يف اهلدف والطريقة 
من كونعالوة على ما اثبتناه 


