إفرتاءات يطلقونها جتاه كتابنا املقدس  ..وهو منهج بدأه ابليس " احلية القدمية "
يف جنة عدن مع االبوين االولني حينما شكك يف كالم الرب قائالً  " :أحقًا
قال اهلل  ( "..تكوين .)3:1
امنا اكثرها هزالً تلك الفرية اليت تنسف نفسها بنفسها كلما قلبتها ونظرت
فيها !
كاالكذوبة اليت سنناقشها يف هذا البحث  ..فلنبدأ ..
************

كثري ممن يعارضون الكتاب املقدس سواء من املسلمني او امللحدين او من
العبدة اجلدد آلهلة وثنية قدمية يزعمون قائلني ان مؤلفي كتابكم املقدس جمموعة
من سارقي االفكار  ..سرقوا حىت احلكمة من حكماء اشور او الفراعنة!
ويقولون ان سليمان سرق حكمته وكتب سفر االمثال بتأثري مباشر من حكمة
أحيقار االشوري !!
والرد بنعمة الفادي القدير  ..سيأخذ عدة حماور ..
احملور األول :
سليمان وأحيقار يف ميزان الكاهن السارق !
احملور الثاني :
حكمة سليمان مساوية من الرب
وما مجعه من حكماء مل ينسبه لنفسه بل هلم !
احملور الثالث :
الكاهن يواصل السرقة االدبية !!

احملور األول :
سليمان وأحيقار
يف ميزان الكاهن السارق !
من الذين ساروا يف هذا املسل الفلو شخص حيمل رتبة كاهن! لالسف
الشديد  ،يدعى "سهيل قاشا" ،وقد كتب حبثاً خفيفاً طبعه يف كتاب بعنوان :

( حكمة احيقار واثرها على الكتاب املقدس ) .ونشرته – كالعادة – املواقع
االسالمية!

من اعظم ابداعا هذا الكاهن "الربوفيسور"! زعمه ان التوراة املقدسة مسروقة
من اساطري اببل الوثنية واهنا مل تكتب بوحي الروح القدس (مكذابً يف ذل
تصرحيا االجنيل) وبذل اعطى للمسلمني املطرقة اليت يضربون هبا املسيحيني
يف اقدس ما ميلكون وهو كتاب رهبم .وقد كفاهم الطاقة والوقت الطويل للطعن
يف إمياهنم  ،اذ قدم هلم ما يريدون على طبق من فضة  ..وصار هذا الكاهن -
الكاره لنفسه! "  -"Self-hatredمن الكهنة املفضلني جداً لدى دعاة
االسالم ،والسبب ال خيفى على اللبيب !
اذ ال ختلو مكتبة اسالمية من احتواءها على كتب الكاهن سهيل
قاشا  ..وأدناه مثال منها :

كان الكاهن يقدم مادة االسالميا وكان عضواً يف هيئة احلوار املسيحي
االسالمي  ..واالنكى ان ال جتد يف اي كتاب او مؤلف له والبالغة ال ـ 77
كتاابً  ،وال كتاب واحد يناقش فيه االسالم ..من اي زاوية ! ال من جهة
حوار ..وال من جهة انتحال االسالم من االداين الوثنية السابقة وال من جهة
تناقض االسالم مع املسيحية  ..الشيء !
الكاهن خربة فقط يف السرقا االدبية واالستيالء والغنيمة من جهود مؤلفني
غريه ،يسلب منهم ليحصد اجلوائز واالرصدة املالية .كما سنعرض يف احملور
الثالث من هذا البحث.
**********

قرأ كتاب الكاهن قاشا  ،واخذ منه ما يهدم هذه االكذوبة الرائجة بني
اعداء االجنيل  ..اي ان الكاتب بنفسه سيهدم كتابه مبعوله !!

املعول األول :
ال يدري ان كان احلكيم احيقار شخصية حقيقية ام اسطورة  !! 1اذ يكتب :

" من يكون أحيقار؟
قد يكون أسطورة ،وقد يكون اسم شخص عاش فعالً يف زمن امللكني
االشوريني سنحاريب (  133-707ق.م) .وابنه آسرحدون ( 116-180
ق.م) .وقد يكون لقباً ،او صفة ،أو رتبة رمسية ،أو مهنة ،أو حرفة ،أو درجة
كهنوتية ،أو شهادة علمية أو أدبية .فالعظيم والعظمة قد يصبحان اسطورة شاء
املؤرخون أم أبوا  ( ."..حكمة أحيقار واثرها في الكتاب المقدس  -صفحة ) 9
اذن حبسب اعرتاف الكاهن "االسالمي"  ..احيقار قد يكون :
* أسطورة !
* لقب !
* صفة !
* رتبة !
* حرفة !
* شهادة علمية او ادبية !
ادناه صورة من صفحة الكتاب :

 1احد اعداء الكتاب المقدس من من عبدة جدد آللهة وثنية قديمة على وسائل التواصل ال يترك حوا اًر إال ويطرح فيه

سؤاله المحرج! الذي حير المسيحيين! وهو :ما هو االسم الثالثي لبولس الرسول (!؟) وقد اجبته اثناء حوار دار بيننا
ولم يكمله وانسحب .انما قلبت عليه الطاولة حين سأته :وما اسم احيقار الثالثي؟ او اسم حمورابي الثالثي؟!

ومع ذل يتمسكون هبذه الكذبة كل التمس وكاهنا حقيقة منزلة" ..احيقار هو

الذي اوحى بكتابكم املقدس"  ..ويف النهاية نكتشف احتمالية ان ال يكون
أحيقار شخصاً حقيقياً عاش على كوكبنا امنا جمرد قصة لشخصية خيالية صاغها
حكماء او جمرد رتبة !!

املعول الثاني :
حيدد الكاهن سهيل قاشا زمان حياة شخصية أحيقار ( احملتمل انه اسطورة ) انه
يني هم سنحاريب وابنه اسرحدون( .قرأناه أعاله في
عاش يف زمن ملكني اشور ّ
صفحة .)9

و هنا نطرح هذا السؤال اهلام جدًا :
يف اي عهد عاش احلكيم احيقار  ..ومىت عاش املل سليمان ؟!

عاش احيقار يف القرن السابع قبل امليالد ..النه عاش يف فرتة حكم سنحاريب

وابنه اسرحدون (  116-707ق م).
امنا ابملقابل مىت عاش سليمان؟ لقد اعتلى سليمان احلكيم العرش

من  670ق.م أي يف القرن العاشر قبل امليالد!

وهذا يسقط كل بنياهنم الرملي وزعمهم الفاسد ان سليمان نقل حكمته عن
أحيقار  ..فاألوىل ان يقول ان أحيقار قد نقل من سليمان وليس العكس!

املعول الثالث :
حتدث الكاهن عن اكتشاف اقدم نسخة تتحدث عن احيقار من القرن اخلامس
قبل امليالد اذ كتب:

" أكتشف أقدم نص لقصة أحيقار على أوراق الربدي ،ترجع اىل القرن
اخلامس قبل امليالد  ( "..صفحة .)01-9

اي بينها وبني بطلها أحيقار حوايل قرنني من الزمان!! 2
مث على اهلامش شرح الكاهن سهيل قاشا قصة العثور على هذه املخطوطة .

 2قرنين بين احيقار وبين اقرب بردية ذكرته (اكتشفت في مصر 0911م) لكنهم ال يكفون عن الصياح :
"كيف نصدق كتبة االنجيل وقد كتبوا بعد المسيح بخمسين سنة"!! لكن ال شك لديهم (بميزانهم المزدوج)
بوجود أحيقار ومحتويات الحكمة المذكورة عنه مع ان اقدم مخطوطة ذكرته تبعد عنه بقرنين !!

وكل هذا يثبت ان احيقار – ابفرتاض انه ليس صفة او اسطورة – فقد عاش يف القرن
السابع (ق.م) بينما عاش سليمان يف القرن العاشر (ق.م) اي بينهما  1قرون
كاملة !!
وان اقدم وثيقة تثبت وجود أحيقار تعود اىل أواخر القرن اخلامس ق.م .
يف حني اهنم ال خيجلون ان يزعموا مبلء االفواه ان سليمان سرق افكار احيقار
ونسبها لنفسه وكتبها يف سفره !!

املعول الرابع :
املشاهبا املزعومة بني امثال سليمان وبني حكم احيقار ،ال جتد فيها اثر النقل
او السرقة االدبية اطالقاً  ..واليت طفق الكاهن بسردها يف ما تبقى من صفحا
كتابه .فكانت جمرد كلمة هنا وكلمة مشرتكة هناك ،دون اي داللة على
حدوث اقتباس او سرقة ادبية .فهناك اقوال حلكماء من شىت البقاع واالصقاع
حتمل نفس املوضوع او املغزى ،وال يعين هذا ان احدهم قد سرق من اآلخر.
فاملخزون الثقايف االخالقي االنساين موجود يف كل احلضارا مهما تباعد .
فاالنسان خملوق على صورة هللا ،ونسمته تعقلهم والضمري االنساين يعلم ان
اخليانة والسرقة والقتل واشتهاء زوجة االخر افعال سيئة شريرة.
فلو اراد جمتمع حبكماءه ان يصيغوا تشريعاً لتحرمي القتل وكتبوا يف دستورهم :ال

تقتل !! وحضارة اخرى اراد ان جترم القتل وكتبوا ايضاً يف دستورهم او نقشوا
على حوائطهم :ال تقتل!

فهل يقوم هذا دليالً على ان احلضارة الثانية سرقت من االوىل؟!
فوجود الرتادفا او الكلما املشرتكة ملوضوع معني ال يعين حدوث سرقة ،فهو
أمر غاية يف البديهية واملنطقية .فالوحي يف الكتاب استخدم بعض االلفاظ
املتعارف عليها عند البشر ،وحدثهم كما يفهمون ،واستخدم صيغ ما يدركون.
فان كان الوحي قد استخدم "صيغة" قدمية لصياغة بعض الوصااي املقدسة يف
التوراة ،فان هذا استخدام ملا هو مفهوم ومتداول عند الناس  ،وقد صار لتل
الوصية بعداً مقدساً وسلطة .يقول العالمة ف .كنيون" : F. Kenyon
"من الطبيعي أن شرائع تعاجل مشاكل مماثلة يف بالد جماورة قد تكون بينها عناصر
وعقاابت متشاهبة .ولكن محورايب أغفل معظم ما ذكره موسى والعكس ابلعكس".
كنا نتوقع ان جند يف كتاب الكاهن قاشا اقتباسا حرفية او شبه حرفية لكن ال
أثر وال حىت االقرتاب من املعىن! فوحدة موضوع ما ال تعين ان احدهم اقتبس
من االخر ( مثال ملواضيع :القتل – او معاملة املرأة – او تربية االبن اخل )
اما وحدة املفردا فال يقتضي وجود تكرار ملفردة ان احدمها نقل عن االخر.

وهذه عينة ملا يقول ان سليمان يف سفر االمثال ،قد اخذه من احيقار
( واحكموا بضمائكم أعزائي القراء):

وهكذا فعل طوال كتابه مع ما زعمه عن سفر اجلامعة  ..جلها تشاهبا بني
كلمة او كلمتني ،ويف الغالب موضوع املثل نفسه خيتلف بني سليمان واحيقار!

احملور الثاني :
حكمة سليمان مساوية من الرب
وما مجعه من حكماء مل ينسبه لنفسه
بل هلم !
أوالً:
اذ نقرأ يف سفر امللوك األول :
َّبلِسَُليْمَا َن فِي حُلْ ٍم لَيْالً ،وَقَا َل اهللُ« :اسْ َألْ مَاذَا أُ ْعطِيكَ».
" 5فِي جِْبعُونَ تَرَاءَى الر ُّ
ك
سبَمَا سَا َر َأمَامَ َ
ك قَ ْد فَعَْلتَ مَعَ َعبْدِكَ دَا ُو َد أَبِي َرحْمَةً عَظِيمَةً َح ْ
6فَقَالَ سَُليْمَانُ« :إَِّن َ
ت لَهُ هذِِه ا َّلرحْمَ َة الْ َعظِيمَةَ وَأَ ْعطَْيتَ ُه اْبنًا َيجْلِسُ
ستِقَامَِة قَْلبٍ مَعَكََ ،فحَفِ ْظ َ
بِ َأمَانَةٍ وَبِرّ وَا ْ
َّب إِهلِي ،أَنْتَ مَلَّ ْكتَ َعبْدَ َك مَكَانَ دَاوُ َد أَبِي ،وَأَنَا
عَلَى كُرْسِيِِّه كَهذَا اْلَيوْمِ7 .وَاآل َن أَُّيهَا الر ُّ
ك الَّذِي ا ْختَرْتَهُ ،شَ ْعبٌ
ش ْعبِ َ
لدخُولََ 8 .و َعبْدُ َك فِي وَسَطِ َ
صغِريٌ َال َأعْلَ ُم اْلخُرُوجَ وَا ُّ
فَتىً َ
َكثِريٌ الَ ُيحْصَى َوالَ ُيعَدُّ مِ َن الْ َكثْ َرةِ.
خيْرِ وَالشَّرِّ ،ألَنَّهُ مَنْ يَقْدِ ُر أَنْ
9فَ َأعْطِ َعبْدَكَ قَلْبًا َفهِيمًا َألحْكُمَ عَلَى شَ ْعبِكَ وَأُمَيِّزَ َبيْ َن اْل َ
ي الرَّبِّ ،ألَنَّ سَُليْمَانَ سَ َألَ
س َن الْكَالَُم فِي َعْينَ ِ
حُ
ك اْلعَظِيمِ هذَا؟» َ 10ف َ
ش ْعبِ َ
َيحْكُمَ عَلَى َ
ك أَيَّامًا
س َ
ك قَدْ سَأَْلتَ هذَا ا َألمْرَ ،وَلَ ْم َتسْ َأ ْلِلنَفْ ِ
هذَا ا َألمْرَ11 .فَقَا َل لَهُ اهللُ« ِ:منْ َأجْ ِل أَنَّ َ

ك تَ ْميِيزًاِلتَ ْفهَمَ
ت أَنْفُسَ َأعْدَاِئكَ ،3بَلْ سَأَْلتَِلنَ ْفسِ َ
سكَ ِغنًى ،وَالَ سَأَْل َ
تِلنَفْ ِ
َكثِ َريةً َوالَ سَأَْل َ
ب كَالَمِكَ .هُ َوذَا أَ ْع َطيُْتكَ قَْلبًا َحكِيمًا َومُمَيِّزًا حَتَّى إِنَّهُ
اْلحُكْمَ12 ،هُ َوذَا قَ ْد َفعَْلتُ َحسَ َ
ك قَبَْلكَ َوالَ يَقُومُ بَعْدَ َك َنظِريُكَ ( ".سفر امللوك االول )30-3:1
لَمْ يَكُنْ مِثْلُ َ

حبسب النص املقدس السابق جند ان احلكمة مل يزرعها الرب يف عقل سليمان
بطريقة حتميل امللف!  Downloadاو  formatمعني او شرحية نزهلا يف
عقله  ..امنا اعطاه ارشاد الروح القدس ووسائل الفهم والذاكرة والبحث واالتقان
ليتعلم احلكمة  ..اذ نقرأ انه ايضاً بنفسه قد وزن وحبث واتقن !!
حثَ وَأَتْ َق َن أَْمثَاالً
َن اْلجَاِمعَ َة كَانَ حَكِيمًا ،وَأَيْضًا عَلَّ َم الشَّعْبَ عِلْمًا ،وَ َوزَنَ وَبَ َ
ي أ َّ
" بَقِ َ

َكثِ َريةً( ".سفر اجلامعه .)6:39

ثانياً:
اذ قال املسيح له اجملد بفمه املبارك :
ضِلَتسْمَعَ
ستَقُومُ فِي الدِّينِ مَعَ هذَا اْلجِيلِ وَتَدِينُهُ ،ألََّنهَا أَتَتْ مِ ْن أَقَاصِي ا َألرْ ِ
" مَلِكَ ُة ا َّلتيْمَنِ َ

سلَيْمَانَ ،وَهُ َوذَا َأ ْعظَمُ ِمنْ سَُليْمَانَ هُهنَا" ( مىت .)79:39
ِحكْمَةَ ُ
مل نقرأ ابداً اي قول للرب يسوع املسيح انه ذكر شيئاً عن نقل او أتثر سليمان
حبكمة أحيقار!
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لم يطلب سليمان انفس اعداءه !! فالرب اله اسرائيل مدح سليمان على هذا ،فهو ال يرضى ان

يطلب االنسان الحرب أو أنفس اعداءه .هذا رد قاصم على اي زاعم بان " اله التوراة اله قتل" !

ثالثاً:
سفر االمثال يقسم اىل عدة اقسام.قسم كبري كتبه سليمان ،وقسم اخر نسبه اىل
"حكماء" اخرين ! فهو مل يسرق من احد ومل يقتبس دون اشارة للمصدر.
وهذه صفحة من كتاب تفسري القس جون ماك أرثر – صفحة  . 667حيدد ان

هناك قسم هو " من احلكماء " ويبدأ من اصحاح ( .)17:97-37:99

اذ نقرأ من اصحاح  99وأية : 37
كمَاءَِ ،وَوِّجه قَـلبَ َ إِ َىل َمع ِرفَِيت"..
المَ الْحُ َ
" أ َِمل أُذنَ َ وَا ْسمَعْ كَ َ
هذا القسم حيدده سليمان انه ليس كالمه او حكمته امنا هو جتميعه القوال
وحكمة وأمثال حكماء اخرين ،مساقاً من الروح القدس لفائدة كل قارئ.
ولنقرأ تفاسري الكتاب املقدس لزايدة الواثقة ..

 #تفسري وليم مكدوانلد :
" أ) كالم احلكماء ( )17 :97 - 37 :99ع 93-37تشكل جزءًا يطلعنا

على األمثال من  99:99إىل  .99:97إنه يدعو القارئ أن مييل أذنه ليسمع
كالم احلكماء .رمبا يكون سليمان قد مجع بعض هذه األمثال من آخرين ،إال
أن النصف الثاين من العدد يُدلل على أن البعض منها خيصه".

( تفسير الكتاب المقدس للمؤمن  -وليم ماكدونالد  -األمثال )01 :22

 #تفسري الكتاب املقدس جلون ماكآرثر :

"  17:97-37:99هذه اجملموعة اليت تضم  77مثالً ليست من نظم
سليمان بل من مجعه ،واالرجح ان رجاالً اتقياء تفوهوا هبا قبل حكم سليمان".

#

كتاب ( االسفار الشعرية -يوسف رايض – صفحة :) 703
" القسم الثالث من سفر االمثال  ..وتبدأ كلماهتا بعبارة " أمل اذن وامسع كالم

احلكماء" .مما يدل على ان هذه ااقوال مجعها سليمان عن احلكماء ،ولو ان
بقية االية تفيد ان جزءاً منها على االقل لسليمان نفسه".

: تفاسري الكتاب املقدس ابللغة االجنليزية
Ellicott's Commentary for English Readers
4.AN INTRODUCTION, CONTAINING AN EXHORTATION TO “HEAR THE
WORDS OF THE WISE,” SERVING AS A HEADING TO Proverbs
22:22 to Proverbs 24:22 (Proverbs 22:17-21).
(17) Hear the words of the wise.—Comp. chap 1:6. As “wise” is in the plural
number, it would seem as if the following section contained proverbs
written by others than Solomon, though they may have been collected
by him. (Comp. Proverbs 24:23.)
Pulpit Commentary
Verse 17-ch. 24:22. - Part IV. FIRST APPENDIX TO THE FIRST GREAT
COLLECTION, containing "words of the wise." Verses 17-21. - The
introduction to this first appendix, containing an exhortation to attend to the
words of the wise, an outline of the instruction herein imparted, with a
reference to teaching already given. Verse 17. - Incline thine
ear (comp. Proverbs 4:20; Proverbs 5:1). The words of the wise; verba
sapientium, Vulgate. "Wise" is in the plural number, showing that this is
not a portion of the collection called, 'The Proverbs of Solomon'
(Proverbs 10:1), but a distinct work. (For the term, see note on Proverbs
1:6.) My knowledge. The knowledge which I impart by bringing to notice
these sayings of wise men. Septuagint, "Incline (παράβαλλε) thine ear to the
words of wise men, and hear my word, and apply thine heart, that thou mayest
know that they are good." Proverbs 22:17

Coffman Commentaries on the Bible
"Incline thine ear, and hear the words of the wise, And apply thy heart unto
my knowledge. For it is a pleasant thing if thou keep them within thee. If
they be established together upon thy lips. That thy trust may be in Jehovah,
I have made them known to thee this day, even to thee."
There is a break here; and from this Proverbs 22:17 through the end
of Proverbs 24, we have the words of the wise men. Some call these, "The
Thirty Words" (consisting of two verses each);[20] but other words of wise
men are added after the "thirty."
These three verses state the purpose of the wise men's words, namely, "That
thy trust may be in Jehovah." This particular section of Proverbs is not
attributed to Solomon.

: والسؤال
ملاذا مل يقتنص سليمان الفرصة – اذ مل يراه احد – ويكتب تل احلكم
واالمثال وينسبها لنفسه وال من شاف وال من دري! من سرياجع وراء املل ؟
 وهذا التجميع، إمنا نسبها للحكماء وليس لنفسه.. لقد مجعها وحفظها وكتبها
.ابرشاد الروح القدس
 فهو ال يسرق امنا يعطي لكل ذي حق، وهنا تتجلى امانة الكاتب امللهم ابلروح
 كمن ينقل بوستاً من غريه مث يكتب املصدر! وهذه امانة أدبية يتعلم.. حقه
.منها كل كاتب وأديب

مث نصل يف سفر االمثال اىل اصحاح  97واالية  91اذ قرأ فيها:
حكَمَاءُِ :حماابةُ الوجوهِ ِيف احلك ِم لَيست ص ِ
احلَةً"....
" هذِِهأَيْضًالِْل ُ
َ َ
ُ
َ َ ُُ

هنا مجع سليمان جمموعة اخرى من االمثال واحلكم من حكماء انسباً هلم هذه

االقوال احلكمية واالمثال وليس لنفسه  ..فكأنه يكتب عبارة ( منقول ) بعد
مقال نشره على االنرتنيت (!!)
 #تفسري وليم مكدوانلد :

" يبدأ هنا قسم جديد من األقوال اليت تُنسب للحكماء ومتتد حىت ع." .17
(تفسير الكتاب المقدس للمؤمن  -وليم ماكدونالد – االمثال .)22:22

 #كتاب ( االسفار الشعرية -يوسف رايض – صفحة : ) 707

" القسم الرابع :مزيد من اقوال احلكماء  :هذا القسم هو اصغر اقسام سفر
االمثال ،وخيتم ما يسمى كالم احلكماء".

: تفاسري الكتاب املقدس ابللغة االجنليزية
Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary
23. These … wise—literally, "are of the wise," as authors (compare
"Psalms of David," Hebrew). "These" refers to the verses following, Pr 24:2434.
to have respect—literally, "to discern faces," show partiality,
Pulpit Commentary
Verses 23-34. - Part V. A SECOND COLLECTION, forming a second
supplement to the first Solomonic book, and containing further "words of
the wise." Verses 23-25. - Partiality and impartiality a hexastich. Verse 23. These things also belong to the wise; are the sayings of wise men. The
following proverbs, as well as the preceding, are derived from wise men.
Albert Barnes' Notes on the Whole Bible
Belong to the wise - Either “are fitting for the wise, addressed to them,” or
(as in the superscriptions of many of the Psalms) “are written by the wise.”
Most recent commentators take it in the latter sense, and look on it as
indicating the beginning of a fresh section, containing proverbs not ascribed
to Solomon’s authorship. Compare the introduction to Proverbs.
Expository Notes of Dr. Thomas Constable
IV. COLLECTION 4: SIX MORE SAYINGS OF THE WISE 24:23-34
The first sentence in Proverbs 24:23 indicates that what follows was not
part of the collection of 30 sayings that preceded. Other wise men (lit.
sages) evidently provided these proverbs.

:  تفسري الكتاب املقدس جلون ماكآرثر#

 تستهل هذه الكلما قسماً قصرياً يشكل ملحقاً يضم مزيداً من91:97 "
االقوال احلكمية اليت ختتم اول جمموعة من االمثال اليت مجعها سليمان
."17:97-37:99 ليضيفها اىل أمثاله اخلاصة رج

اذن ..
مل يسرق سليمان ومل يغزو وينهب وايخذ من االقوال واحلكم ما يعجبه ،مث
ينسبه لنفسه خفية وكأنه قائله !!
هذه هي امانة سليمان بل امانة وحي الروح القدس  ..اذ استهل كالمه بعبارة
أمينة مباركة " :هذه ايضاً للحكماء ."..
فمع ان سليمان قد نطق بـ ثالثة آالف مثل :
" وَتَكَلَّمَ بِثَالَثَةِ آالَفِ مَثَل ،وَكَانَتْ َن َشائِدُُه أَلْفًا َوخَ ْمسًا( ".سفر ملوك االول .)19:7

ومل تكتب كلها يف الوحي القانوين يف الكتاب املقدس  ،لكنه مل خيجل او يتواىن
من ان يلحق يف سفره العظيم قسماً مجعه من اقوال احلكماء وقال ابحلرف انه
للحكماء !
وهذا ابرشاد الروح القدس الذي ساق سليمان ليكتب فقط املهم للبنيان ليبقى
ُل الْ ِكتَابِ ُهوَ مُوحًى بِهِ مِنَ اهللِ
مفيداً لكل العصور وانفعاً للتعليم والتوبيخ" :ك ُّ

ب الَّذِي فِي اْلبِرِّ 9 ("..تيمواثوس .)31:1
َالتوْبِيخِ،لِلتَّ ْق ِويمِ وَالتَّأْدِي ِ
ِلتعْلِيمِ و َّ
وَنَافِعٌ ل َّ
روعة الوحي األمني وأمانة سليمان انه حىت حني مجع اقوال من حكماء اخرون
فانه نسبها هلم وليس لنفسه !
سؤالنا للمعرتضني :
الذي من يقتبس بغرض السرقة  :هل نتوقع منه ان يذكر املصدر او يقول ان
هذه اقوال غريي  ..ام يلتزم الصمت دون ذكر شيء عن نقله ويكتبها كما كاهنا
اقواله هو الصادرة من بنا عقله؟
امل يكن مبيسور سليمان ان يكتفي بنقل اقوال احلكماء دون ذكرهم ويكتفي
هبذه العبارة " :هذه امثال سليمان" وبس !

فلو كان سليمان اخذ من حكم غريه كغنائم  ..فلماذا يسرد ويعرتف يف سفره
ويف قسم منها ان هذه امثال حكماء اخرين ؟!
*********************
واالن انيت للسؤال :هل جيوز ان يقتبس الكاتب امللهم من مصادر اخرى ؟

نعم  ..احلكمة زرعها الرب يف قلوب البشر كإعالان اهلية  ..وهناك حكم ال
احد يعلم قائلها لكنها متداولة بني شفاه الناس يف كل عصر  ..فالروح مسح
لسليمان ان جيمع من اقوال احلكماء ما فيه تعليم وأتديب ،ويسردها يف سفره
القانوين وهذا ابرشاد وسياقة الروح القدس .فصار الذي مجعه معصوماً وقانونياً
ووحيا انفعاً لنا اليوم .
ان اقتباس وحي الكتاب املقدس من اي مصدر ال يعين اعرتاف بقانونية وصحة
كل املصدر امنا فقط ما مت اقتباسه الغري  ..وهو وحده الذي حيوي احلق –
والرب الذي هو احلق هو مصدر كل حق – وابلتايل صار هذا االقتباس جزء
من الكتاب املقدس وعليه مسحة الوحي ورضى الروح القدس فصار قانونياً.
وان جاز ان اقول لو ان احد كتبة الوحي يف الكتاب املقدس قد اقتبس من
جريدة يومية او نشرة اخبار فان هذا االقتباس وحده سيصبح قانونياً نصاً
مقدساً! ليس الن املصدر بطبيعته هو قانوين او صحيح أبكمله امنا الن الرب
وجد يف ذل االقتباس ما يصلح ان يقدمه للمؤمنني من حق يفيدهم.
ومبا ان أواين الوحي قد كتبوه ووافق عليه الروح القدس الذي يسوقهم فانه هذا
االقتباس صار وحياً مقدساً انفعاً.
كما ان ما يقتبسونه من مصدر اخر هو شهادة لصحة ما مت اقتباسه وليس اهنم
يستندون او حيتجون على عقيدة الكتاب من ذل املصدر.

فبولس الرسول اقتبس من اشعار شعراء من االمم اثناء تبشريه الهل اليوانن يف
اريوس ابغوس ،وقد اقتبس فقط ما هو فكره صحيح  ،اذ قال عن االله احلقيقي
الذي كان يبشر به :

ض شُعَرَِائ ُكمْ أَيْضًا :ألَنَّ نَا أَيْضًا
" ألَنَّ نَا ِبِه ََنْيَا وَنَتَحَ َّر ُك وَنُوجَدَُ .كمَا قَ َ
ال بَعْ ُ
ذُِريَّتُهُ" ( اعمال .)98:37
ِ
وج ُد"  ،اقتبسها بولس من قصيدة الشاعر
وفقرة " ألَنَّنَا بِه ََْنيَا َونَتَ َح َّر ُك َونُ َ

اليوانين أبيمينيدس  .Epimenides of Knossosولقد إقتبس بولس من
ذا هذا الشاعر بيتاً آخر يف رسالته لتيطس (: )39:3

اص« :ال ِ
وش
" قَ َ
ال وَ ِاحدٌ ِمنْهُمْ ،وَهُ َو نَِِبٌّ ََلُمْ خَ ٌّ
ْك ِر ِيتيُّو َن دَ ِائمًا َك َّذابُو َن .وُحُ ٌ
رَِديَّةٌ .بُطُو ٌن بَ َّطالَةٌ ".

أيضاً يطرح بولس إقتباساً من شاعر أخر هو أراتس .Aratus of Soli.
ضا ذُِّريـَّتُهُ".
وهذا قال" :ألَنـَّنَا أَي ً

التفاسري ..
 #تفسري وليم مكدوانلد :
"وليؤكد هلم بولس أكثر العالقة بني اخلليقة وخالقها ،اقتبس قول بعض الشعراء اليواننيني:

«ألننا حنن أيضًا ذريته» .إن هذا جيب أالّ يُفسر على أنه تعليم عن بنوة اإلنسان وأبوة هللا.
حنن ذرية هللا مبعىن أنه هو الذي خلقنا .وال نصبح أوالد هللا إالّ من خالل اإلميان ابلرب
يسوع املسيح فقط".

 #تفسري وليم إدي :
ال بـَعضُ شُعَرَِائ ُكم استشهد بعض شعراء اليوانن ليدل على أن ما قاله ليس من
" َكمَا قَ َ

رأيه أو رأي اليهود خاصة بل هو رأي علمائهم أيضاً .والذي استشهده من أولئ الشعراء
أراتوس اليوانين .وُلد هذا الشاعر يف كيليكية حنو سنة  977ق .م وما ذكره الرسول من
قوله أخذه عنه بلفظه .وجاء مثل معناه يف قول كلينش وهو شاعر آخر من اليواننيني كان
يف حنو سنة  100ق .م .وتربية بولس وهو صغري يف طرسوس اليت اشتهر مبدارسها
العلمية جعلته أيلف أقوال الشعراء اليواننيني وخيتربها .واقتبس يف بعض رسائله بعض أقوال
شاعرين آخرين ومها مينندر وأبيمنديس (3كورنثوس  11 :33وتيطس  .)39 :3ذُِرّيـَّتُهُ

أي نسله".

فبولس الرسول ال يبين تعليمه الكتايب على اقوال الشعراء اليوانن امنا خيربهم ان ما
قالوه فقط يف هذين البيتني من قصائدهم هو حق .فاالنسان " حييا ويتحرك
ويوجد " ابلرب االله  ،كما اننا ذريته ابخللق .وتوثيق كاتب الوحي والرسول
لكالم اولئ الشعراء او املصدر ال يعين االتفاق الكامل مع كل ما قالوه وكتبوه
امنا احلق فقط فيما وافقهم عليه وحي الروح القدس.
فكتبة العهد اجلديد هلم كامل احلق يف االشارة واإلقتباس من أي مرجع مع ذكر
املصدر  ،وكل هذا مبعونة وسياقة وارشاد الروح القدس.
**********************
وهكذا ينتهي هذا االعرتاض او الزعم الغري مبين على دليل وال برهان.
بسيف جليا هل جليا ..
وبكتاب سهيل قاشا اسقطنا كتابه !!..

احملور الثالث
الكاهن يواصل السرقة !!
اثناء حتضريي هلذا البحث  ..اكتشفت ان الكاهن سهيل قاشا قد مت االمساك به
متلبساً يف قضية سرقة أدبية اخرى !!
اذ عثر على هذا التقرير يف صحيفة (العرب) للكاتب رشيد اخليون بعنوان الفت:
)!
(
ويكشف ابالدلة على سرقة أدبية اخرى للكاهن سهيل قاشا  ،من كتاب كاتب
روسي!

وهذه فقرة من املقال لالستاذ رشيد اخليون:
" ما هي دوافع األب قاشا في إص ارره على انتحال كتب اآلخرين
الروحية في بابل” (بغداد  ،)2102هذا ما ُسجل
أصدرت بيت الحكمة ببغداد كتابا بعنوان “الحياة ُّ
على وجه الغالف األول ،وفي الصفحة الداخلية (بغداد  ،)2102على أنها َّ
الطبعة األولى،

وسجل أيضاً اسم ُّ
والكتاب ِمن تأليف ،حسب ما ُسجل أيضا ،األب ُّ
الدكتور
الدكتور ُسهيل قاشاُ ،
الصالحي كمراجع علمي للكتاب .كان الكتاب قد صدر ،تحت العنوان نفسه “الحياة
إياد كريم َّ

الروسي كلشكوف ،ونقله
الروحية في بابل” (دمشق :منشورات “المدى”  ،)0991للباحث اآلثاري ُّ
إلى العربية الباحث العراقي عدنان عاكف حمودي.

عثرت على الكتاب ،طبعة بيت الحكمة ،معروضا في معرض َّ
الشارقة للكتاب للعام الماضي
ُ
نشرت عام  0991عرضا للكتاب األصل في صحيفة
 ،2101فرابني العنوان ،ألنني سبق أن
ُ

السرقة أو االنتحال،
“الحياة” ( 21فبراير  ،)0991ومع أنني أعلم ولي تجربة مع سهيل قاشا في َّ

الروحية في
فأجلت البت في الموضوع حتى أقابل بين “الحياة الروحية في بابل”( )0991و”الحياة ُّ
بابل”( ،)2102مع ثقتي بأن الكتاب كان منحوالً ،ليس ِمن العنوان ،فقد ُيعذر َمن يصدر كتاباً
بعنوان مشابه لكتاب آخر ،لكن رابني اسم المؤلف ،وفي األقل اإلشارة إلى َمن سبقه بالتأليف،
وهو لم يفعل ذلك.
السرقة المعرفية
إذا كان قاشا تعود على ممارسة االنتحال ،فما هو موقف "بيت الحكمة" ،وبأي عذر يعتذر هذا
الصرح العلمي في تاريخه

السرقة األولى التي يقوم بها قاشا ،ويعتدي على جهود اآلخرين ،بجرأة عجيبة ،وال أدري هل
ليست َّ
هو إصرار على االنتحال وإمعان فيه ،مع أنه رجل دين ويعيش في دير بلبنان ،أم أنه ِمن
الكتب .فمن سوء حظه أن أكتشف سرقة سابقة له وفي
َّ
السذاجة أال يميز بين التَّأليف والنسخ ِمن ُ
المعرض نفسه ،عندما اقتنيت كتابه “المعتزلة ثمرة الفكر اإلسالمي الحر” الصادر عن دار

“التنوير” ( )2101ببيروت ،ووجدت أنه انتحل مقدمة كتابي “معتزلة البصرة وبغداد” (منشور

 )0991كامل ًة ( 02صفحة) ،وكل ما بقي في الكتاب عبارة عن انتحاالت من هنا وهناك.
ثم يفتضح أمره بسرقة من كتاب األديب اللبناني عبده وازن “حديقة الحواس” ،واكتشف وازن سرقة
كتابه إثر دعوة وردته من دار “ ُّ
النعمان للثقافة” تدعوه لحضور حفل إعالن فوز كتاب ُسهيل قاشا
السرقة ،أي بعد عام من نشر فضح سرقته كتابي
لعام “ 2100أنا والكتابة” ،عندها اكتشف وازن َّ

“معتزلة البصرة وبغداد” ،و ِمن عجب أن تمنح الجوائز بال تدقيق وال توريق لتاريخ المؤلف.".

رابط المقال :
 https://alarab.co.uk/%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87 %D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%81

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

والكاهن التقي! كان ينتحل أفكار بل كلما وسطور وصفحا كاملة  4من كتب
أخرى ويطبعها حبذافريها يف كتبه وكأهنا من عصارة فكره ،ودون أدىن وازع أخالقي
ومسيحي !
وسأعرض بعض النماذج لسرقاته  ،وقد قام اجملين عليهم (من األدابء املسروق منهم !)
بفضح سرقة "الكاهن!" ألعماهلم األدبية على صفحا اجلرائد  ،اليت سأعرض صورها
كما نشر يف مواقعها على االنرتنيت.
شاهد عزيزي القارئ معروضا سرقا الكاهن  -األكادميي!  -واحلكم ل !

تابع صورة الصفحة من موقع جريدة الشرق األوسط :
 4لقد عانيت شخصياً من سرقات البعض لصفحات وفقرات من كتبي ومقاالتي على مدى سنوات  ..واعلم
مدى ما يحز في النفس ان يستولي احد على جهدك دون االشارة الى المصدر االصلي .ومع ان ابحاثي
مجانية  ،إال انه تبقى األمانة األدبية باالشارة الى الكاتب حين االقتباس مطلوبة .

لقراءة خرب السرقة كاملة الرجاء زايرة هذا الرابط جلريدة الشرق األوسط :

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=598
145#.V0tYVo-cGUk

! وهذه " غزوة" اخرى سابقة للكاهن

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

لقراءة املقال على هذا الرابط :
http://www.almawked.com/?page=details&newsID=1212&cat=11

وما ابلغ عبارة الشاعر عبده وازن ( املجني عليه ) ضد سارقه الكاهن :
" ..انين ،اذ استغرب ان يلجأ رجل دين يفرتض به أن يكون مثاالً للصدقية ،اىل
االعتداء على كتايب وعلى حقوقي االدبية !"..

فال يليق ابلسارق اهتام غريه مبا فيه  ..اذ يف هذه احلالة ترتد مزاعمه اىل حنره  ،وقد
تتحول اىل قالئد مدح يف خصمه  .فصار مذمته للكتاب املقدس ولسليمان
شهادة هلم ابلكمال !  ..ويصدق فيه أشهر بيت شعر للمتنيب :

ْس ُق؟
ُْس َقَ ،أت َ ْ م
َأل َ ْس َت تُ َع م ِ ُّل ن َ ْف َس َك؟ ذ ماَّلي تَ ْك مر ُزَ :أ ْن َال ي ْ َ
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