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  مقدمة

للـدكتور  " تقرير علمى " من جملة األزهر مت توزيع كتاب جماىن بعنوان          2009مع عدد ديسمرب    
إليه كتاب بعنـون    حممد عمارة عضو جممع البحوث اإلسالمية يدعى فيه أن جممع البحوث أحال             

و الكتـاب ىف   . ر مسري مرقس  و هو من تأليف شخص يدعى أن امسه الدكتو        " ةمستعدين للمجاوب "
ه ـنظر الدكتور عمارة منشور تنصريي يطعن ىف القراّن و اإلسالم و يكذب و يدلس على علمائ               

و هلذا فقد وجد الدكتور عمارة أن عليه واجباً بالرد على ما جاء ذا الكتـاب و لـيس فقـط                     
ة و إزالة الشبهة بل الشبهات      التوصية مبنع تداوله و ذلك قياماً بفريضة تبليغ الدعوة و إقامة احلج           

  .الىت تضمنها هذا املنشور التنصريي

  :يقول الدكتور عمارة ىف وصفه للكتاب أنه يتألف من تقدمي و مخسة فصول

  .تقدمي عن األسلوب املسيحى ىف الكرازة و احلوار

  .صحة التوراة و اإلجنيل و عدم حتريفهما: الفصل األول عن

  . اجنيل مزيف–ا إجنيل برناب: اىن عنالفصل الث

  .املسيحية ديانة موحدة: الفصل الثالث عن

  .قضية الغفران و ضرورة الفداء: الفصل الرابع عن

  .القضايا الصغرى: و الفصل الرابع عن

و يقول أيضاً أن التقدمي ىف هذا الكتاب يرجح أنه منشور تنصريى ألنه يرسـم منـهجاً لعـرض               
فهو يتحدث عن الكالم    .  لدعم إميان املسيحى بعقيدته    املسيحية على غري املسيحيني و ليس موجهاً      

و هو يستشهد على هذا املنهج باّيات من        . بلطف ووداعة مع املخالفني و خدمتهم حىت لو أساءوا        
اإلجنيل كما يطلب هذا املنهج معرفة معتقدات اآلخرين و دراسة كتبهم و معرفة ما يسيئون فهمه                

  .املنهج أيضاً باّيات من األجنيلو يستشهد هلذا .. من الكتاب املقدس
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  .فهو تقدمي يرسم اسلوب التنصري و كيفية عرض املسيحية على غري املسيحيني

ني ـواضح من التقدمي و عناوين الفصول اخلمسة أن الكتاب مهتم بالكرازة املسيحية بني املسلم             
سالة اإلسالم لغري   و هذا يزعج الدكتور عمارة رغم أنه يؤمن بالدعوة اإلسالمية ووجوب تقدمي ر            

  .املسلمني و لكنه ال يقبل لالّخر ما يرتضيه لنفسه

ا ــ حماوالً تفنيده  انه يطعن ىف عقائد إسالمية اساسية     و هلذا فقد كال االامات للكتاب و إدعى         
  .و أنه يتبع إسلوب الكذب و التدليس على علماء اإلسالم

ننا كنا نتوقع منه أن يقوم بالـدفاع عـن          إذا كان هذا ما يأخذه الدكتور عمارة على الكتاب فإ         
العقائد اإلسالمية األساسية الىت حاول الكتاب تفنيـدها و أن يكـشف مـا امسـاه أسـلوب                  

ذب و التدليس على علماء اإلسالم و أن يدحض حماولة الكتاب جعل القراّن واإلسـالم               ــالك
  .الشهادة لتواتر الكتاب املقدس

  :رة و لكننا فوجئنا بإنه ينهج منهجاً مغايراً متاما فيهكنا نتوقع كل هذا من الدكتور عما

  .يتهم التوراة بالتحريف

  .و يتهم اإلجنيل بالتحريف

  .و يتهم املسيحية بإا غري موحدة

  .و يتهم املعتقدات املسيحية األساسية بالفساد

فتنة "و منها   ( فكتاباته السابقة    ة و هو ليس مستغرباً من الدكتور عمار       –و ملا كان هذا هو احلال       
الذى أباح فيه دماء املسيحيني مث إعتذر بعد ذلك بإدعاء انه كان ينقل عن الغزاىل بغـري                 " التكفري
  . تفضح منهجه–) علم

فكان البد لنا أن نتمسك حبق الرد على اإلامات املوجهة إىل العقيدة املسيحية كما متسك هـو                 
ا ـتناول بنعمة الرب كل اجلوانب الىت اثاره      و سوف ن  .  وإن كان مل يفعل      –بالدفاع عن معتقده    

و بنفس الترتيب و لن نرتلق ملا انزلق إليه بل سنقارع احلجة باحلجة و الدليل بالدليل حىت يتـبني                   
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إىل الرب أن يكون الكل د أمسه       و أذ نفعل هذا نصلى      . لكل ذى عقل ما هو حق و ما هو باطل         
  .هوامتداد ملكوت

شاكر فضل اهللا النعماىن
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  متهيد

  أول القصيدة كُفر

" متهيـد   " ال ينتظر الدكتور عمارة كثريا على قارئه فيبدأ التدليس مبكراً جدا ىف أول صفحة من                
الكتاب بأن يوهم القارىء بأنه ينقل حرفياً من نص مقررات مؤمتر كولورادو للتنصري الذي أشار               

وان النظام  " صلية أسس النصرانية    إن اإلسالم هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره اال        : " إليه
انه حركة دينية معادية للنصرانية     , االسالمى هو اكثر االنظمة الدينية املتناسقة اجتماعيا وسياسياً         

  .خمططة ختطيطا يفوق قدرة البشر 

وحنن حباجة إىل مئات املراكز تؤسس حول العامل بواسطة النصارى للتركيز على االسـالم لـيس                
فضل لإلسالم وللتعامل النصراىن مع اإلسالم وامنا لتوصـيل ذلـك الفهـم اىل              فقط خللق فهم ا   

  "املنصرين من أجل اختراق االسالم ىف صدق ودهاء 

 وثـائق  –خطة لغزو العامل اإلسـالمى  : التنصري "   الدكتور عمارة ينقل عن ترمجة عربية بعنوان       
ـ     – 752 الترمجة العربية ص     –املؤمتر    مالطـا سـنة     –امل االسـالمى     طبعة مركز دراسات الع
  .م1991

وهى عادة اصيلة ملعظـم     ( اى انسان عنده شىء من العقل يكتشف سريعاً فساد الترمجة املتعمد            
  ) . للكتابات املسيحية - ان مل يكن كلهم-املُترمجني املسلمني

  " .املنصرين " و " النصراىن " و " النصرانية " يون ال يستعملون تعبريات املسيح

  .والً هذا ا

  ! ؟" ىف صدق ودهاء " هل يعقل ان يكتب املؤمترون ىف توصيات املؤمتر : ثانياً 

" ىف صدق وفهـم    " أو  " ىف صدق و حكمة     " ية ان يكتبوا    االكثر معقول . هذا قطعاً جيايف  املنطق      
  " .ىف صدق وذكاء " و أ
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  .ولكنهم املُترمجون املسلمون وعادام القبيحة 

. ن يتطلع عليهـا     ترنت يستطيع كل متصفح أ    املؤمتر موجودة على شبكة االن    ان توصيات   : ثالثاً  
  .انظر امللحق ىف اخر الكتاب 

الطامة الكربى واملرتلق اخلطري ان الفقرة املفربكة الىت وضعها الدكتور عمارة ىف غـرة كتابـه ال                 
  .توجد ىف مقررات املؤمتر 

" ذين خيرجون من االسالم افواجاً رغم سيف        حقيقة األمر ان الدكتور مرتعج من التنصري ومن ال        
  .املسلط على اعناقهم " حد الردة 

وهو يستكثر ان يكون للمسيحيني مؤمترات خيططون فيها كيفية توصيل رسالة املسيح لكل من ال               
  .يؤمن به 

  ! يفعل املسلمون هذا ؟أال

  !اال للمسلمني مؤمترات خيططون فيها للدعوة لدين االسالم ؟

 باسم جائزة امللـك  1979السعودية جائزة مالية تتجاوز املليون ريال سعودى منذ عام     اال تفرد   
  !عظم اسهام ىف الدعوة لإلسالم؟ للدعوة متنح كل عام ملن كان له أفيصل

منتمري شريف   2007امل حيصل على هذه اجلائزة الراحل الشيخ امحد ديدات وحصل عليها عام             
 امللك عبد اهللا ملك السعودية ؟       2008ان وحصل عليها عام      رئيس مجهورية تتارست   اهللا شاميييف 
  . الرئيس التركي مؤخرا اوحصل عليه

إال ختصص دولة االمارات ماليني الدراهم كل سنة من اجل مؤمترات ما يسمى باالعجاز العلمى               
  للقرأن ؟

مناصرة لويس  اال ختصص ليبيا ماليني الدينارات سنويا من اجل نشر اإلسالم ىف امريكا الشمالية و             
   أمة اإلسالم ؟ وفاراكان
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اذا كان هذا هو حال املسلمني فلماذا الكيل مبكيالني واستنكار ان يكون للمسيحيني مـؤمترات               
  !لنشر رسالة االجنيل للخليقة كلها ؟

ينات القـرن   مترا اسالمياً ىف السعودية ىف سـت      مل حيضر حسني الشافعى ممثالً للحكومة املصرية مؤ       أ
  !قشة القضاء على املسيحية ىف العامل العرىب ؟املاضي ملنا
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  صحة التوراة واإلجنيل وعدم حتريفهما

  

  االدلة على حتريف التوراة 

ثر ىف التراث الـديىن     موسى باهلريوغليفية ال وجود هلا أو أ       الىت نزلت على     التوراة: الدليل األول   
  .اليهودى 

  الرد 

 وهـى   –حد اخطاء الدكتور عمـارة       األول جيدر بنا ان نشري اىل أ       ن نرد على هذا الدليل    قبل أ 
  . خبصوص حياه نىب اهللا موسى –كثرية جدا ىف هذا الكتاب 

والواقع ان موسى مات ودفن ىف       " ولقد مات موسى ودفن مبصر     " 12يقول الدكتور ىف صفحة     
ر املعنون بامسه ولكـن     وهذا ما كتبه يشوع بن نون ىف بداية السف        . رض مؤاب شرق ر االردن      أ

  .أرفق هذا اجلزء ىف اية سفر التثنية كخامتة حلقبة موسى النىب 

  .اإلصحاح الرابع والثالثني من سفر التثنية واضح كل الوضوح خبصوص مكان موت موسى 

وصعد موسى من عربات مؤاب اىل جبل نبو اىل رأس الفسجة الىت قبالة ارحيا فاراه الرب مجيع                 " 
  . 1 : 34تثنية " لعاد اىل دان االرض من ج

رض مؤاب حسب قول الرب ودفنه ىف اجلواء ىف ارض مؤاب           فمات هناك موسى عبد الرب ىف أ      
  .6 – 5 : 34تثنية .  ومل يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم  فغورمقابل بيت

  .نعود اىل ادعاء نزول التوراه باهلريوغليفية 
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سـتاذين  األديان ومهـا األ   ني من الدارسني اجلادين لتاريخ      وهنا نلفت نظر القارىء الكرمي اىل اثن      
  :كمال الصليىب وفراس سواح وهلما كتابني جادين عن التوراه ومها 

   . جاءت من جزيرة العربالتوراة

  .1997 – مؤسسة االحباث العربية –كمال الصليىب . د 

  .ث التوراتى والشرق االدىن القدمياحلد

  .1997 – الطبعة الثالثة – دار عالء الدين. فراس سواح 

طروحة الدكتور كمال الصليىب بالنقـد والتقيـيم        اب الثاىن يتناول األستاذ فراس سواح أ      ىف الكت 
 كتبت بالعربية وهـو مـا       ن كال الكتابني يقران بان التوراة     وحنن ننقل هنا فقرة من كتابه تثبت ا       

  .مارة خبصوص التوراه اهلريوغليفيةيدحض زعم الدكتور ع

  : على سبيل املثال215 صفحة  من سواحهنا ننقل فقرة من كتاب فراسوحنن 

 اخلامس أو السادس القرن بعد العام اإلستعمال إطار عن خرجت قد العربية اللغة أن يرى هو و"
 العربية اللغة كانت كيف يعرفوا مل الذين التوراة قراء راح حيث حمكية، كلغة ماتت و ،)57 ص(

 كانوا الىت اللغة اآلرامى، األساس على اإلشارات إليها يضيفون األصل، ىف تلفظ املقدسة لكتبهم
 ال الذى و العام، اإلستعمال إطار عن العربية  اللغة خروج إن احلقيقة و). 45 ص (يتكلمون ا
 العبادات ىف تستخدم مقدسة لغة بقيت ألا اللغة يعنىموت ال املبكر، الوقت هذا إىل قطعاً يعود
 العلمـاء  كـان  إذا و. املتفـرغني  للكهنة بالنسبة األقل على التوراة، أسفار قراءة و الطقوس و

 ألـف  عن تزيد لفترة للتوراة العربى النص حفظوا قد دقتهم على الصليىب أكد الذين املَسوريون
 بـضعة  زربابل هيكل بناء على ميض ملا و م،. ق اخلامس القرن ىف العربية اللغة متوت فكيف سنة،
 ".عقود

 .الىت جاء ا الدكتور عن ترهة اللغة اهلريوغليفية م واضح عن اللغة العربية للتوراة و ليسلكالا
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ربيـة العهـد    ع:  مراحل وهى    4ولفائدة الدكتور نلفت انتباهه إىل أن اللغة العربية تطورت عرب           
 . العهد الوسيط و العربية احلديثة وعربيةالقدمي وعربية املشناة

 

 يذكر فأننا نسأل الدكتور عمارة عن اللغة الىت حتدث ا نىب االسالم اثنـاء               ن الشيء بالشيء  وأل
كانت لغته اهلريوغليفية حـسب     ىف مصر و  " الذى ولد وعاش ومات ودفن      " املعراج مع موسى    

  .قوله

؟ وهل كان نىب    مرات الصالة باللغة اهلريوغليفية   هل كان موسى ينصح نىب االسالم خبصوص عدد         
  !؟هلريوغليفية ايضاًاالسالم يعرف ا

  :الدليل الثاىن

التوراة مل تدون اال ىف القرن اخلامس قبل امليالد على يدى عزرا  وكانت تراثا شفهياً مـن زمـن                    
  .موسى حىت ذلك الوقت

  :الرد

  .التوراة نفسها ترد على الدكتور

 شيوخ  و كتب موسى هذه التوراة و سلمها للكهنة بين الوى حاملي تابوت عهد الرب و جلميع               "
  .9: 31 تثنية ."اسرائيل

  .4: 24 خروج ."فكتب موسى مجيع أقوال الرب و بكر ىف الصباح و بىن مذحباً"

 ."و أخذ كتاب العهد و قرأ ىف مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل و نسمع لـه                   "
  .7: 24خروج 

ك ـطعت عهداً مع  وقال الرب ملوسى أكتب لنفسك هذه الكلمات ألىن حبسب هذه الكلمات ق           "
  .27: 34 خروج ."و مع اسرائيل
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  .14: 17 خروج ."فقال الرب ملوسى أكتب هذا تذكاراً ىف الكتاب وضعه ىف مسامع يشوع"

  :و ىف وصية اهللا للملك يقول الكتاب

و عندما جيلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة ىف كتـاب مـن عنـد                   "
هلـه وحيفـظ   م حياته لكى يتعلم أن يتقى الـرب إ     و يقرأ فيها كل أيا     لالويني فتكون معه  االكهنة  

  .19-18: 17تثنية ." كلمات هذه الشريعة و هذه الفرائض ليعمل ا

فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة ىف كتاب إىل متامها أمر موسى الالويـني حـاملى      "
جبانب تابوت عهد الرب اهلكم ليكـون  تابوت عهد الرب قائالً خذوا كتاب التوراة هذه وضعوه   

  .26-24: 31 تثنية ."شاهد عليكم

و 15: 8ىف اشـارة إىل تثنيـة       (تثنيـة   بل أن املسيح نفسه صادق على كتابة موسى لـسفر ال          
  :فقال) 18:18

ألنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونىن ألنه هو كتب عىن فإن كنتم ال تصدقون كتب                "
  .47-46: 5يوحنا ." ذاك فكيف تصدقون كالمى

  أمثلة على التناقضات: الدليل الثالث

  . اسم اهللا أحيانا يكون يهوه و احيانا يكون الوهيم– 1

  : الرد

  .واضح أن الدكتور ال يستطيع التمييز بني األسم العلم و األسم النكرة املعرف بألف و الم

  .ىف العربية" اهللا"أسم علم و هو على قياس االسم " يهوه"

 GOD.ىف العربية أو يف االجنليزية " اإلله"أسم غري علم و هو على قياس الكلمة " يمالوه"

  .فقد أطلقت على غري اهللا" اإلله"مل يطلق على غري اهللا مطلقاً بينما لفظة " يهوه"و هلذا فإن لفظ 
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ور و ملساعدة الـدكت   . هذا ليس له اية عالقة مبواريث دينية و ثقافات الهوتية كما أدعى الدكتور            
ــاى ايل شداى و ادون   :  له أمساء اخرى ىف العهد القدمي منها       ىف املعرفة نزف له خرباً عن أن اهللا       

  . يرأه و يهوه روىف و يهوه نسى و يهوه مقدسكم و يهوه روهى و يهوه مشةو يهوه

ن نرجو أال يستغرب الدكتور من هذا و هو خري العارفني بإنه ىف اإلسالم هللا تسعة  وتسعون امساً م                  
و إن كنا ىف شك من ناحية العدد فقد قام الدكتور           . احصاها دخل اجلنة حبسب احلديث الشريف     

ململكـة العربيـة    حممود عبد الرازق أستاذ العقيدة و املذاهب اإلسالمية جبامعة امللـك خالـد با             
ـ     .  امساً من أمساء اهللا ال دليل عليها       29ثبت فيها أن هناك     السعودية بدراسة أ   ع و قد وافـق جمم

البحوث اإلسالمية الذى يتشرف بعضويته الدكتور على نتيجة هذه الدراسة و هى األساس الذى              
أقام عليه الشيخ يوسف البدرى والدكتور حممود عبد الرزاق الرضواىن و اّخرون دعوى تطالب              

و إن كان بعض الدعاة متمسكني      . حبذفها من املناهج الدراسية و إزالتها من على جدران املساجد         
  . جازى و الشيخ حممد حسان القدمية من أمثال الدكتور صفوت حاألمساءب

  .اخلافض و املذل و الضار و املميت و املنتقم: من هذه األمساء

 

-16: 1تكـوين   (أم ىف اليوم الرابـع      ) 5: 1تكوين  (هل هو ىف اليوم األول      : خلق النور ) 2
  ؟)19

  :الرد

تكلم عن خلق الـشمس و القمـر ، النـورين           ت) 19-16(عداد الىت يشري اليها الدكتور      األ
  .النور األكرب حلكم النهار و النور األصغر حلكم الليل. العظيمني

  ."و قال اهللا ليكن نور فكان نور. " فيتكلم الكتاب عن خلق النور5: 1أما ىف تكوين 

  لقمر؟ا اهللا نورا قبل أن خيلق الشمس وهل كان من املمكن أن خيلق

 !و هل الشمس هى مصدر النور الوحيد ىف الكون؟. لى اهللاطبعاً هذا ال يصعب ع
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وفـصل اهللا  .  ورأي اهللا النور أنه حسن   4. فكان نور   , " ليكن النور : "وقال اهللا   " يقول الكتاب   
وكان مساء وكان صباح يومـاً      . والظلمة دعاها ليالً  ,  ودعا اهللا النور ارا    5. بني النور والظلمة  

  .5-3: 1تكوين . واحداً

 17. والنجوم, والنور األصغر حلكم الليل   , النور األكرب حلكم النهار   : مل اهللا النورين العظيمني   فع
ولتفصل بني النور   , ولتحكم علي النهار والليل   18, وجعلها اهللا يف جلد السماء لتنري علي األرض       

  .19-16: 1 تكوين . وكان مساء وكان صباح يوماً رابعا19ً. ورأي اهللا أنه حسن. والظلمة

  .معناه الفترة الزمنية اليت تستغرقها األرض يف الدوران حول حمورها دورة كاملة" يوم"تعبري 

  .يف أثناء هذا الدوران يواجه جزء من سطح األرض الشمس

  . تدعي ليال الشمسالفترة اليت اليواجه جزء من األرض. الفترة اليت يتم فيها هذا تسمي ارا

لمة جمرد دوران األرض حول حمورها دورة كاملة هذا يـدعي           ولكن صرف النظر عن النور والظ     
  .يوما

ألنه يف الواقع اليوجد شـئ      ( يف اليوم األول خلق اهللا النور ودعاه ارا ودعي غياب النور ظلمة             
الصباح يعرب عن النور واملساء يعرب عن الظالم وكالمهـا          ) فالظلمة هي غياب النور   .. امسه ظلمة   

  . ساعة أو يوما واحدا24) بقياسنا(  زمنية مقدارها معا يعربان عن الفترة

  .اهللا هو مصدر النور األول.  خيلق الشمس أناهللا خلق النور يف اليوم األول قبل

  ."أن يشرق نور من ظلمة: "ألن اهللا الذي قال : كورنثوس2يقول الكتاب يف 

  .6:4كورنثوس 2

ألن جمد اهللا قد    , ال إيل القمر ليضيئا فيها    واملدينة الحتتاج إيل الشمس و     "23:2 1ويقول يف رؤيا    
  ."أنارها 

  .)23-18: 33( .هذا هو اد الذي مل يكن ملوسي أن حيتمل رؤيته كما جاء يف خروج( 
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, وال حيتاجون إيل سراج أو نور مشس      , وال يكون ليل هناك   : " ويقول الكتاب أيضا يف سفر الرؤيا     
  .5:22 رؤيا ...."ألن الرب اإلله ينري عليهم 

  :ويقول بولس الرسول يف رسالته األويل لتيموثاوس عن اهللا 

  16 :6 تيموثاوس1. ساكنا يف نور ال يدين منه , الذي وحده له عدم املوت

الضوء من الناحية العلمية ينظر إليه علي أنه جزئيات من وجهـة وعلـي أنـه                : ملحوظة علمية 
  .جهة أخريوموجات من 

فلك بوجود غيوم سدميية سابقة لوجود الشمس كانـت تـضئ           ومن ناحية أخري يعتقد علماء ال     
  .الكون

يوحنـا  1(وأن اهللا حمبـة     ) 24:4يوحنـا   ( رجع وأقول إن الكتاب املقدس يقول إن اهللا روح          أ
  .)5:1يوحنا 1(ويقول أيضا إن اهللا نور وليس فيه ظلمة البتة ) 16:4

ون النـور موجـود قبـل خلـق         إذا كان اهللا نور وساكن يف نور اليدين منه فالشك أذا أن يك            
  .السموات واألرض ألن خلق السموات واألرض حادث عرضي يف الزمن

 أن يكون نور هو انبثاق للنور من مصدر النور كإضاءة مشعـة مـن               3:1إن قول اهللا يف تكوين      
  .شلعه

  .الحظ هنا أننا النستطيع أن نقول أن النور أزيل ألن ليس أزيل إال اهللا

  .ول أن اهللا كان ظلمة حىت خلق النوروحنن هنا أننا ال نق

يبقي هذا األمر فوق مقدرة أدراكنا البشري احملدود ويدخل يف دائرة املبهمات ولكننا نستطيع أن               
 .نقول بثقة أن النور كان موجودا قبل خلق الشمس يف اليوم الرابع للخليقة

ص أيام اخلليفـة ىف     ما جاء خبصو   وجب علينا أن نعرض على الدكتور        و ألن الشئ بالشئ يذكر    
  :القراّن
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 54وهـي سـورة األعـراف       , يف القرآن سبع أشارات خللق السماوات واألرض يف ستة أيام           
 وسورة  38 وسورة ق    4 وسورة السجدة    59 وسورة الفرقان    7 وسورة هود    3وسورة يونس   

 كل ما   ألا حتوي ) من العهد املكي املتأخر    (3:10ونكتفي هنا باقتباس سورة يونس      . 4احلديد  
بكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيـام مث           إن ر : "ته اآليات االخري من حقائق    أورد

استوي علي العرش يدبر األمر ما من شفيع إال من بعد إذنه ذلكم اهللا ربكـم فاعبـدوه أفـال                     
  ".تذكرون؟

قـل  : "تقـول ) من العهد املكي املتأخر ( 12-9: 41ولكن سورة فصلت    , وهذا كالم واضح  
أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملني وجعـل فيهـا                 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر أقواا يف أربعة أيام سواء للسائلني مث استوي إيل السماء وهي                 

 يـومني   دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني فقضاهن سبع مسـاوات يف               
  ".وأوحي يف كل مساء أمرها وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم

  .وأقواا يف أربعة, وواضح أن هذه اآليات تقول إن اهللا خلق األرض يف يومني

وبعد أن خلق اجلبال واألقوات من نباتات وحيوانات خلق السماوات السبع           . واموع ستة أيام  
 . فيكون اموع الكلي مثانية أيام.يف يومني

و هذا يتعارض مع ما جاء ىف سورة فصلت الىت تقول ان اهللا خلق السماوات و االرض ىف سـتة                    
 .أيام

  ؟)19 - 14:1تكوين (أم يف اليوم الرابع ، )5:1تكوين(يف اليوم األول : خلق الشمس - 3

  .إجابة االعتراض السابق تشمل هذا االعتراض أيضاً: الرد

تكـوين  (دم آأم بعـد  ، )22_20:1تكـوين  (قبـل ادم   : خلق احليوانـات والطيـور     - 4
  ؟)19_7:2

  :الرد
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والترتيب الذي خلق اهللا    ،  يف اإلصحاح األول من سفر التكوين وصف امجاىل أليام اخلليقة الست          
هـذه مبـادئ    (  :ويقول عنها الكتاب يف العدد الرابع من اإلصحاح الثاين        . به مجيع املخلوقات  

وقد انتهى اهللا من اخللـق االبتـدائي يف اليـوم           . 4:2تكوين  ) سموات واألرض حني خلقت   ال
. 2:2تكـوين   ) وفرغ اهللا ىف اليوم السابع من عمله الذي عمـل         ( :السادس وهلذا يقول الوحي   

فخلق اهللا اإلنـسان علـى   ": ما يلي) 27:1تكوين  ( وهذا يشمل خلق ادم وحواء ألننا نقرا يف         
  ." وأنثى خلقهمذكراً، اهللا خلقهصورته على صورة 

الذي هو باكورة خالئقه بـأكثر       ينتقل الوحي بعد هذا يف اإلصحاح الثاين ليصف خلق اإلنسان         
فيقول الوحي أن اهللا خلق اإلنـسان مـن         . مث يبني مكانته العظيمة اليت انعم ا اهللا عليه        ،  تفصيل

فصار ادم نفـسا    ة  يف انفه نسمه حيا   وجبل الرب اإلله ادم ترابا من األرض ونفخ         ":تراب األرض 
  .7:2تكوين " ةحي

  .من األرض أيضا  من نفس اإلصحاح  يذكر خلق احليوانات والطيور19وىف عدد 

وهنا مباشرة ينتقل الوحي     "وجبل الرب اإلله من األرض كل حيوانات الربية وكل طيور السماء          "
لريى مـاذا   دم  آفاحضرها اىل   " :قولفي.كل احليوانات والطيور   ليبني مكانه اإلنسان وتسلطه على    

ال ..اإلصحاح الثاين من سفر التكـوين     . "مسهاإفهو   ةدم ذات نفس حي   آيدعوها وكل ما دعا به      
ولكن فيه وصـف تفـصيلي   ، نتهى منه يف اإلصحاح األولإهذا قد    نعالقة له بترتيب اخلليقة فإ    

  . حيوانات األرض وطيور السماءنعم ا اهللا عليه فوقأ خللق اإلنسان واملكانة املتميزة اليت

عن االعتـراض عـن أن اهللا        عتراض الدكتور ال أساس له على اإلطالق بل انه ال يقل تفاهة           إإن  
مـن   مرة يف اإلصحاح األول ومرة يف اإلصحاح الثاين       ،  خلق اإلنسان واحليوانات والطيور مرتني    

  .سفر التكوين

  :عمر اإلنسان من ادم اىل طوفان نوح_4

   عاما1656ة العربيهيف التورا

  عاما2262وىف النسخة اليونانية 



؟تقرير علمى أم تغرير عمدى  

  18 

  .أعوام1307وىف النسخة السامرية 

  

  :الرد

صلى العـربي الـذي     األ  منهجي خطري فهو يقارن بني خمطوطات النص       أالدكتور هنا يقع يف خط    
لث قبل  للعهد القدمي يف القرن الثا      قرنا قبل امليالد وبني الترمجة اليونانية      ةمثانية عشر  ))من((كتب  

من ناحية فهو يقارن بني خمطوطات      . اخلامس امليالدى يف القرن    ))تايالبش ((ةامليالد وأيضا بني ترمج   
ألف سنه على    ومن ناحية أخرى يتغافل عن الفارق الزمين الذي يتجاوز         النص االصلى وترمجات  

  .األقل

يف نسخه  )) معصوم((نه  أحد  أومل يدعى    يف نصه االصلى  أى  )) معصوم((الكتاب املقدس يف أصله     
  .هذا أوال..أو ترمجته

  .اخل.....ةعن ترمج ةى أا ليست ترمج أ.صلى كل الترمجات هي من النص األ:ثانيا

ـ    النسخة العربية اليت بني يدينا واليت يفترض أن الدكتور قرأها    :ثالثاً  عـن  ةلكي ينتقـدها مترمج
 ).عهد جديد: ة يوناني وعهد قدمي: ةعربي(:اللغات األصلية

دم وطوفان  آبني  ( يف الزمن    اختالفاً حيتاج الدكتور ليقيم حجته أن يثبت أن النسخة العربية حتوى         
  .مع التوراة العربية )نوح

  .10_7:12رؤيا  دم ودخوله اجلنةآقبل خلق :* زول إبليس إىل األرض ن - 5

  .15_1:3تكوين  بعد خلق ادم ومعصيته يف اجلنة*

  :الرد

طرح إىل األرض   "يضل العامل كله     ة القدمية املدعو إبليس والشيطان الذي     فطرح التنني العظيم احلي   
ألنك فعلت هذا ملعونة أنت مـن       " فقال الرب اإلله للحية   . 9:12رؤيا  " وطرحت معه مالئكته  
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تكـوين   "ني وترابا تأكلني كل أيام حياتك     عومن مجيع وحوش الربية على بطنك تس       مجيع البهائم 
14:3_15.  

وال يعلم إـا رؤيـة      ،  قد حدث قبل خلق ادم     10_7:12ن املذكور يف رؤيا     الدكتور يتخيل أ  
  "إن الـذي يـضل العـامل كلـه        " الـنص يقـول   . مستقبليه سوف حتدث يف ايـة الزمـان       

  !!!دم؟آل كان إبليس يضل العامل قبل خلق فه

ء يف بداية   نورد له ما جا   ة،  هي رؤية مستقبلي  ) ساقها(اد اليت    الدكتور على فهم إن األعد     ةوملساعد
بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح ىف السماء والـصوت األول           ":اإلصحاح الرابع من سفر الرؤيا    

  .1:4رؤيا "بعد هذا أصعد إىل هنا فأريك ماالبد أن يصري :مسعته كبوق يتكلم معي قائال الذي

تكوين ( يوما   150 أم   12:7تكوين  ة   وأربعني ليل  أربعني يوماً : السالممده طوفان نوح عليه     _6
  ؟)24:7

  :الرد

  ).12 : 7تكوين " (و كان املطر على األرض أربعني يوما و أربعني ليلة"

  ).24 : 7تكوين " (و تعاظمت املياه على األرض مئة و مخسني يوما"

وهو ينابيع املياه   ،  الدكتور يتوهم بأن الطوفان مرتبط فقط باملطر والواقع أن له مصدرا أخر أيضاً            
  السابع الذي استشهد به الـدكتور      دللعد  مذكور يف العدد السابق مباشرة     اليت يف األرض وهذا   

تعاظم املياه عـن    يتكلم عن 24هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نقول أن عدد          . )11:7(تكوين
وهـذا   وال يتكلم عن سقوط أمطار على اإلطالق        وعدم احنسارها عنها   ا يوم 150األرض ملده   

  .غمر األرض باملياهالن ينابيع الغمر مل تتوقف عن 

  !!؟ة الطوفان أربعني يوما وأربعني ليلةين يا ترى أتى الدكتور بأن مدأفمن 

  

  :عدد سنني اجلوع اليت حكم اهللا ا على داود عليه السالم_6
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  )13:24صم 2(سبع سنني 

  ؟)11:21 أخبار األيام 1(ثالث سنني أم 

  :الرد

 24 صموئيل 2" (أرضك ىف جوع سىن سبع ليكع أتأتى:"له قال و أخربه و داود إىل جاد فأتى"
" جـوع  سنني ثالث إما لنفسك، أقبل: الرب قال هكذا:"له قال و داود إىل جاد فجاء). "13: 
 ىف أخطأ قد 3 : 24 صموئيل 2 ناسخ أن هى السؤال هلذا اإلجابة). 2 : 21 األيام أخبار 1(

 أن سـبق  ما مع يتفق و. األعداء أمام هروب أشهر 3 وباء، أيام 3: إختيارات 3 هناك. النسخ
 New اإلجنليزيـة  الترمجـة  عليه تمدتعا ما هذا و جماعة سنني 3 هو الثالث اإلختيار يكون

International Version .العسري باألمر ليس العربية األرقام كتابة ىف النساخ أخطاء 
  .بينها الكبري للتشابه املخطوطات علماء بواسطة تداركه

  :ب اليت قضى عليها داود عليه السالم يف أرامعدد املراك - 7

  .)18:10صم 2( فارس 40.000 مركبه و 700

  .)18:19 األيام  أخبار1( فارس 40.000 مركبه و 7000

  :الرد

 و فـارس،  ألـف  أربعني و مركة مئة سبع أرام من داود قتل و إسرائيل، أمام من آرام هرب و"
 أمـام  مـن  أرام هـرب  و "،)18 : 10 صموئيل 2" (هناك فمات جيشه رئيس شوبك ضرب
 رئـيس  شـوبك  قتـل  و راجِل، ألف أربعني و مركبة آالف سبعة أرام من داود قتل و إسرائيل
 King James جـيمس  امللـك  ترمجـة  ىف). 18 : 19 األيـام  أخبـار  1" (اجلـيش 

Version، ــة ــة "كلم ــة" مركب ــموئيل 2 ىف Chariot مترمج  و ،18 : 10 ص
Charioteer قلنا فإذا مركبة، راكب معناها الثانية الكلمة. 18 : 19 األيام أخبار 1 ىف 
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 يقتل مل داود أن جداً واضح. التناقض ينتفى و املعىن يستقيم ركاب عشرة ا كان مركبة كل أن
  .مركبات يقودون فرسان قتل لكنه و مركبات

  :عدد اليهود اللذين أطلقوا من سىب بابل - 8

  )2عزرا (  6.377

  ؟)7 حنميا( 7.265

 و". ستون و مئة ثالث و ألفاً أربعون و اثنان معاً اجلمهور كل "أن 64 : 2 عزرا ىف نقرأ" :الرد
 إذاً". سـتون  و مئـة  ثالث و ألفان و ربوات أربع معاً اجلمهور كل "أن 66 : 7 حنميا ىف نقرأ
 هنـا  و ل،التفاصي ىف يأتى اإلختالف. 42360 هو اإلمجاىل العدد أن على متفقون حنميا و عزرا
 قد عزرا يكون أن املمكن من أخرى، ناحية من و. هذا إىل أدت النسخ ىف أخطاء هناك أن نعتقد
 ذكـر  بينما زروبابل مع أورشاليم إىل بابل من للعودة أمسائهم سجلوا الذين أمساء و أعداد ذكر
 بـني  زمنيـة  ةفتر هناك كانت أنه حيث و. اورشاليم إىل فعالً وصلوا الذين امساء و اعداد حنميا

 يكـون  ان جـداً  احملتمل فمن أورشاليم، إىل الوصول بعد التسجيل و بابل من للرحيل التسجيل
 و. أخرى أرض إىل ذهب أو الرحلة عناء من مات حىت أو الطريق ىف عاد أو رأيه عدل قد البعض
 الـرأى  بقىي بالتاىل و 42360 األثنني ىف واحد اإلمجاىل العدد كون مع يتفق ال الرأى هذا لكن
 أن مـن  نـاتج  42360 و القـوائم  جمموع بني الفرق أخرى، ناحية من. معقولية اكثر األول
 اإلماء و العبيد: ملحوظة (األسباط بقية تشمل ال و الكهنة و بنيامني و يهوذا سبط تشمل القوائم
  ).وحدهم معدودين املغنيات و املغنيني و

  :عليهادخول بين إسرائيل أورشليم واستيالئهم  - 9

  )42:32 _10يشوع (دخلوها واستولوا عليها وقتلوا ملكها  

  ؟)63:15يشوع (مل يستطيعوا االستيالء عليها 
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علـى طـردهم فـسكن       وأما اليبوسيون الساكنون يف أورشليم فلم يقدروا بنو يهـوذا         : "الرد
يـشوع قتـل ملـك    . )63:15يـشوع   ("إىل هذا اليوم   اليبوسيون مع بين يهوذا يف أورشليم     

وبقتله للملك أصبحت السيادة لـه      . )26:10يشوع  ( أورشليم مع ملوك آخرين كما نقرأ يف      
ولكن بسبب األعداد الـوفرية  . وكل املدن األخرى اليت قتلوا ملوكها وإلسرائيل على كل املدينة  

فسمحوا هلم   أن خيرجوهم منها   فلم يقدر بنو يهوذا اللذين كانت أورشليم من نصيبهم         لليبوسيون
 فإذا كان قتل امللك وتوىل    ) االستيالء(األمر مرتبط بتعريف    . ىن معهم ولكن حتت سيطرم    بالسك

  .السلطة ليس كافيا للدكتور فهذا شأنه

  : نيحترمي زواج االسرائليات من غري االسرائلي - 10

  ؟)27_26:13حنميا  ()12_1:3 ملوك 1( )3:7تثنيه (

 نـيب (وهلذا المـه الـرب      ،   غري االسرائليات  اخطأ سليمان بكسر وصيه اهللا والزواج من      : الرد
 األنبياء معصومون فقط يف نقل رسـالة      . يونان عصى اهللا  ،  ابراهيم كذب . آدم عصى اهللا   )واخطأ

  .فكل ابن آدم خطاء. اهللا ولكنهم خطاءون كباقي البشر

  تسبيح األرض هللا ومحده - 11

  )66مزمور (" األرض تسبح و حتمد اهللا"

  ؟)9:30مزمور ( "وال حتمدهاألرض ال تسبح اهللا "

اآليـة  . 9:30مز  هل حيمدك التراب هل خيرب حبقك؟ ما الفائدة من دمى إذا نزلت احلفرة      : الرد
والتراب هنا هو ما يتحول إليه      . ال تتحدث عن األرض على اإلطالق ولكنها تتحدث عن التراب         

 نفسه يقول نفس الكالم     بل أن داود  . )19:3تكوين  ( قاله الرب آلدم يف      وهذا ما  اجلسد امليت 
ولكـن  ،  إذا داود يتحدث عن اجلسد امليت املتحول إىل تراب ال حيمد اهللا           . )15:22مزمور(يف  

 والدليل على أن داود يتحدث عن اجلسد احلي واجلسد امليـت          . اجلسد احلي حيمد اهللا وخيرب حبقه     
كما  ألرض ومحدها هللا  بتسبيح ا   ال عالقة له على اإلطالق     9:30إذا مزمور   .  )9عدد  (قوله يف   

  .توهم الدكتور
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  . موضع6000يف أكثر من   التوراة السامرية ختتلف عن النص املاسورى- 12

  :الرد

وكتابـه   عبـد الوهـاب املـسريى     .غري د   املثري أن الدكتور مل جيد مرجعا يستشهد به هنا         - 1
ليس من علمـاء     ىيف حدود علمي أن الدكتور املسري     . "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية   "

وهو مـن   ،  ةمني باحلركة الصهيونية كحركة سياسي    هتولكنه من امل   !!املخطوطات وتاريخ األديان  
القوميني العرب املدافعني عن القضية الفلسطينية وأحقية الفلسطينيني يف األرض وىف القدس على             

  . وجه اخلصوص

أا ترجع إىل القـرن       عنها الدكتور  إن التوراة السامرية اليت يقول    : نرد فنقول و  ندع هذا جانبا    
 14تشمل أسفار موسى اخلمسة فقط وهى تبعد عن توراة موسى زمنيا حبـوايل    الرابع قبل امليالد  

  .قرناً

كمـا نقـرأ يف نـشأم يف         السامريون كانوا يعبدون اهللا ويعبدون األوثان يف نفس الوقت         - 2
 وحماةَ وعوا وكُوثَ بابِلَ من بِقَومٍ أَشور ملك وأَتى ").امللوك الثاين ( من سفر    17اإلصحاح إل   
ايِموفَرسو مهكَنأَسي وف ندم ةرامضاً السوع ننِي عيلَ، بائرلَكُوا إِستةَ فَامراموا  السـكَنسـي  وف 
 فَكَانـت  السباع علَيهِمِ الرب فَأَرسلَ الرب، يتقُوا لَم أَنهم هناك سكَنِهِم ابتداِء في وكَانَ. مدنِها
 يعرِفُـونَ  الَ السامرة مدن في وأَسكَنتهم سبيتهم الَّذين اُألمم إِنَّ: [أَشور لملك فَقَالُوا. منهم تقْتلُ
 فَـأَمر ]. اَألرضِ إِلَه قَضاَء يعرِفُونَ الَ َألنهم تقْتلُهم فَهِي السباع علَيهِمِ لَفَأَرس اَألرضِ، إِلَه قَضاَء
كلم ورثُوا: [أَشعإِلَى اب اكنداً هاحو نم ةنالْكَه ينالَّذ موهمتيبس نم اكنه بذْهفَي كُنسيو اكنه 
هلِّمعيواَء مقَض ضِ إِلَهى].  اَألرفَأَت داحو نم ةنالْكَه ينالَّذ موهبس نم ةرامالس كَنسي وف  ـتيب 
 الْمرتفَعـات  بيوت في ووضعوها آلهتها تعملُ أُمة كُلُّ فَكَانت.  الرب يتقُونَ كَيف وعلَّمهم إِيلَ
 بنـوثَ،  سـكُّوت  بابِلَ أَهلُ فَعملَ. فيها سكَنت الَّتي مدنِها في أُمة كُلُّ السامرِيونَ، عملَها الَّتي
 وترتـاق،  نِبحـز  عملُـوا  والْعويـونَ  أَشـيما،  عملُوا حماةَ وأَهلُ نرجلَ، عملُوا كُوثَ وأَهلُ
السونَويايِمووا فَررِقُونَ كَانحي نِيهِمارِ ببِالن لَكمرَألد لَكمنعو يإِلَه ايِموفَروا . سقُـونَ  فَكَـانتي 
بلُونَ الرمعيو فُِسهِمَألن نم نِهِميةَ بنكَه اتفَعترونَ مبقَري هِملي َألجف وتيب ترالْماتوا . فَعكَـان 
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 يعملُـونَ  الْيـومِ  هـذَا  إِلَـى  بينِهِم من سبوهم الَّذين اُألممِ كَعادة آلهتهم ويعبدونَ الرب يتقُونَ
 الـشرِيعة  حـسب  الَو وعوائدهم فَرائضهِم حسب يعملُونَ والَ الرب يتقُونَ الَ. اُألولِ كَعاداتهِمِ
ةيصالْوي والَّت را أَمبِه بنِي الرب قُوبعي (يلَ الَّذعج هميلَ اسائرإِس .(قَطَعو بالر مهعـداً  مهع 
مهرأَمقُوا الَ: [وتةً تهى آلرالَ أُخوا ودجسا تالَ لَها ووهدبعالَ تذْ وواتحا بلْ. لَها بمقُوا إِنات بالر 
 واحفَظُوا. اذْبحوا ولَه اسجدوا ولَه ممدودة، وذراعٍ عظيمة بِقُوة مصر أَرضِ من أَصعدكُم الَّذي

ضائالْفَر كَاماَألحةَ ورِيعالشةَ ويصالْوي وا الَّتهبلَكُ كَتلُوا ممعتا لامِ، كُلَّ بِهالَ اَأليقُـوا  وتـةً  تهآل 
 وهو إِلَهكُم الرب اتقُوا إِنما بلْ. أُخرى آلهةً تتقُوا والَ معكُم قَطَعته الَّذي الْعهد تنسوا والَ. أُخرى
ذُكُمقني ني مديعِ أَيمج كُمائدأَع .[وا فَلَمعمسلْ يلُوا بمع بسهِمِ حتادالَءِ  فَكَانَ. اُألولَى عـؤه 
مقُونَ اُألمتي بونَ الردبعيو ،ميلَهاثمضاً تأَيو موهنو بنبو نِيهِما. بلَ فَكَممع مهاؤكَـذَا  آبه  ـمه 
  ).41 – 24 : 17ملوك  2" (الْيومِ هذَا إِلَى عاملُونَ

تعطيل بناء اهليكل يف عهد زربابـل        كان السامريون أعداء لليهود وانضموا إىل أعدائهم يف        - 3
وكان قائدهم يف    )4حنميا  (حنميا   كما عملوا بعد ذلك على تعطيل بناء السور يف عهد            )4عزرا  (

وىف   على جبـل جـرزمي  وهو الذي بين للسامريني هيكال     "سنبلط احلوروىن "هذه احلركة األخرية    
أعلـن  . الذي جنس هيكل أورشليم بتقدمي خرتيرة على مذحبه        "انطيوخس ابيفانيس " عهد الطاغية 

. هيكال لإلله زفس حـامى الغربـاء       السامريون والئهم له بل وكرسوا هيكلهم على جبل جرزمي        
هنـاك  وأخرب اهليكـل     على شكيم وجرزمي  " يوحنا هريكانوس "استوىل  . م. ق 128 وىف عام   

وعـن  (حىت جاء املسيح     ولكن السامريني ظلوا يقدمون قرابينهم على اجلبل حيث كان هيكلهم         
وكان العداء مستحكما بني اليهـود      . 4يف يوحنا   ) مع املسيح    هذا اجلبل إشارة يف لقاء السامرية     

 وكـانوا ال ينجـسون      معهم ة أو ديني  ةاليهود يسمحون بأي عالقة اجتماعي    ومل يكن    والسامريني
  .وكانوا حيسبون طعامهم جنسا كلحم اخلنازير شفاههم بنطق امسهم

بـل والعـداء الـذي أدى        بني اليهود والـسامريني    نقول كل هذا لكي يتضح اخلالف الديين      
يف   زيـادةً  "8,4:  27تثنيه  ) "عيبال جبزمي (فمثال أبدلوا   . بالسامريني إىل تبديل كلمات التوراة    

باالضـافه طبعـا    ة،   يف نسخ التوراة السامري    ةء متعمد ت أخطا وهكذا كان . إكرام جبلهم املقدس  
  .والنص املاسورىة االختالفات بني التوراة السامريهذا يفسر . للغري متعمد منها
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  .نسخة التوراة السامريه تتفق مع الترمجة السبعينية يف الثلث فقط - 13

فـأن الـرد علـى      ،  أية حال وعلى  . الدكتور ال يسوق مرجعا أو دليال واحدا على ادعائه        : الرد
  .ايضا االعتراض السابق يكفى لإلجابة على هذا االعتراض

  . سفر ارميا ىف الترمجة السبعينية ينقص عن النص العربى حنو السبع-14

سم األول من الفـصل األول امسـاه         للق  من الكتاب وضع الدكتور عنواناً     11 ىف صفحة  :الرد  
هنا يتكلم عن الترمجة السبعينية وهى من العربية اىل اليونانيـة           ولكننا نراه   . "ادلة حتريف التوراة    "

مـاهى عالقـة الترمجـة      .  سنة 2000وكانت لفائدة استعمال يهود االسكندرية منذ اكتر من         
هل الكتاب املقدس املوجود بني ايدينا اآلن مترجم عـن الترمجـة             !السبعينية بتحريف التوراة ؟   

  .هذه واحدة !السبعينية ؟

  .وليس حنو السبع % 6النقص ىف الترمجة هو : ثانيا 

 رمبـا يـصل اىل القـرن        ص املاسورى وهو نص حديث جدا نسبياً      النقص هو باملقارنة بالن   : ثالثا  
  .العاشر امليالدى 

  .تفسري االختالف يرجع اىل ان مترمجى السبعينية مل يعتمدوا على خمطوطات مكتملة : رابعا 

 تنفرد بوجود علماء ىف دراسة املخطوطات القدمية ومقارنتـها  اهم من كل ماسبق هو ان املسيحية     
ايضا تنفرد املسيحية بـان علمائهـا      .مع بعضها ومع الترمجات املختلفة واقتباسات اآلباء األوائل       

يدرسون النقد النصى للكتاب املقدس بل ونقد املصادر والنقد التارخيى والنقد اللغوى للكتـاب              
ن إ .مثل من النص االصلى   كل هذا بغية االقتراب األ     .لكتاب املقدس   وغريها كثري من اوجه نقد ا     

ميام ولذلك يولون له كل هذه اجلهود العظيمـة ىف ضـبظ            املسيحيني ىف غاية احلرص من حنو إ      
  .النص وفهمه

  :مرينيجدر بنا هنا ان نشري اىل أو ألن الشئ بالشئ يذكر ف
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 كـان  Atlantic Monthlyنتك منثلى  من جملة اتال1999انه ىف عدد يناير عام : اوالً
واملوضوع باختصار كان عن اكتشاف نسخة من القرأن        . املوضوع الرئيسى والغالف عن القرأن      

حد العلماء االملـان     بدأ أ  1979ىف  . 1972دينة صنعاء عاصمة اليمن عام      ىف اجلامع االكرب مب   
. ألن موجودة على مـايكروفيلم    وهى ا . ألملانية ىف تثبيت النسخة وحفظها    وبتمويل من احلكومة ا   

املفاجأة ىف املوضوع ان هذه النسخة الىت ترجع اىل القرن األول او الثـاىن اهلجـرى ختتلـف ىف      
املخطوطة امسها خمطوطة صنعاء واسم العامل األ ملاىن هو          .مواضع كثرية عن القرأن املتداول اليوم       

Gerd Puin ن على االنترنت ويستطيع الدكتور ان يتأكد من هذا الكالم م.  

مام وهو املـصحف     بأن خمطوطة مسرقند هى للمصحف اإل      يعتقد املسلمون . خمطوطة مسرقند : ثانيا
الذى كان يقرأه اخلليفة الثالث عثمان عندما مت قتله على يد الصحاىب اجلليل حممد بن اىب بكـر                  

. آلنصحف حـىت ا بل ام يعتقدون ان آثار دماء عثمان مازلت على امل, رضى اهللا عنه وآخرون   
 . اختالف عن املـصحف املتـداول اآلن       750املتصفح هلذه النسخة يالحظ ان هناك اكثر من         

  . الرجوع اىل امللحق ىف آخر الكتابمثلة يرجى ملشاهدة بعض األ

  .  سفر أيوب ىف الترمجة السبعينية ينقص عن النص العربى حنو الربع-15

  .انظر الرد على االعتراض السابق

بلسان املخاطب أى اا مل ترتل      .  عليه السالم  –ار العهد القدمي ال نتحدث عن موسى         اسف -16
  . عليه وامنا تتحدث عنه كثريا بضمري الغائب اى اا تراث مجع ودون بعد وفاته

  :الرد

ة املتكلم ىف   والواقع هو ان موسى مل يتحدث عن نفسه مطلقا بصيغ         " كثرياً" يستعمل لفظ    الدكتور
. ر اخلروج وحىت اية سفر التثنية      من االصحاح الثاىن من سف     وهذا ابتداءاً .  اخلمسة مجيع اسفاره 

 .18:15 وىف تثنية    15:15جيدر هنا ان نلفت نظر الدكتور اىل قول الرب اىل موسى ىف تثنية              
اقيم هلم نبيا من وسـط       "15:15 تثنية   .يقيم لك الرب اهلك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى         

كما قلنا سابقا مل يستعمل موسى صـيغة املـتكلم علـى            . 18:15تثنية  ...." ..اخوم مثلك   
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؟ اا تعود علـى اهللا      15:15االطالق ىف كل ما كتب فعلى من ياترى تعود ياء املتكلم ىف تثنية              
  .حد األدلة على الوهية املسيح يف العهد القدمينفسه و هذا أ

  .و لعل هذه مفاجأة غري سارة للدكتور

دبيات العهد القدمي وهذا    عدم استخدام صيغة املتكلم هو من أ      ا االعتراض فنقول ان     نرجع اىل هذ  
واضح من كثري من اسفار العهد القدمي مثل سفر يشوع وسفر اشعياء وسفر ارمياء وسفر يونـان                 

  . وسفر ايوب 

ك هذا ال ينفى طبعا ان هناك اسفارآ يتكلم فيها النىب بصيغة املتكلم مثل حزقيال وهوشـع وهنـا        
اسفارآ ثالثة يتكلم فيها النىب بالصيغتني مثل دانيال او يبدأ السفر بالكالم عن نفسه بصيغة الغائب                

  . مث ينتقل اىل الكالم عن نفسه بصيغة املتكلم مثل سفر حنميا ومعظم اسفار األنبياء الصغار 

" خاطب مثـل  والن الشئ بالشئ يذكر فأن القرأن حيوى كالما موجها لنىب االسالم أى بصيغة امل    
يا ايها الـنىب حـرص      " هى ىف قراءة اخرى      باملناسبة   و" يا أيها النىب حرض املؤمنني على القتال      

 ،ان اهللا ومالئكته يصلون علـى الـنىب        65 األنفال   :مثلوىف صيغة الغائب    " املؤمنني على القتال  
ـ     :"بل وبالصيغتني ىف نفس اآلية       56االحزاب   نىب ان اراد ان وامرأة مؤمنة ان وهبت نفـسها لل

يقال لنا أن هذا وحى يوحى و لـيس          (.50االحزاب  "  يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني     
  ).نطقاً عن اهلوى

 مث هناك اختالفات الكنائس النصرانية ىف عدد اسفار العهد القدمي الىت تـؤمن ـا هـذه                  -17
  .الكنائس 

  :الرد

سالة القديس اثناسيوس ىف رسالته الفـصحية       سفار الكتاب املقدس القانونية هى ما وردت ىف ر        أ
 غري قانونية كتبت ىف الفترة ما بني العهدين          وكل ما زاد على ذلك هو اسفاراً       . ميالدية 367سنة  
رثوذوكس ىف كتاب منفصل ملا فيها من قيمة تارخيية حيث اا تؤرخ لفترة تقرب              ادرجها األ وقد  
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اما الكاثوليك فقد اضافوا     .د بداية العهد اجلديد     من اربعة قرون تبدأ بعد سفر مالخى وتنتهى عن        
  . ترنتادس عشر امليالدى بعد جممعهذه االسفار ردا على حركة االصالح ىف القرن الس

وألن الشئ بالشئ يذكر فاننا نلفت نظر الدكتور عما ورد ىف كتاب االتقان ىف علـوم القـرأن                  
و آياته وكلماته وحروفه ومجعه وترتيبه       يف عدد سور القرآن      للسيوطي خبصوص اختالف املسلمني   

وىف كيفية انزاله وىف معرفة اول ما نزل من القرأن ومعرفة آخر ما نزل من القـرأن واألحـرف                   
وايضا عدم اعتراف ابن مسعود باملعوذتني وايضا        .) اختالف 35(ىت نزل عليها القران     السبعة ال 

هذا غري اختالف مصاحف الـصحابة      .احلاىلة الغري موجودة ىف القرأن      سور احلفد واخللع والوالي   
 يوسـف   هذا غري ما غريه احلجاج بن     . كما نقرأ ىف كتاب املصاحف البن اىب داود السجستاىن          

والـذى  . صحف عائشة الذى يتباهى به الـشيعة      وهذا ايضا غري م    .) آية 11(الثقفى من القرأن    
  . املصحف العثماىن املعمول به اآلنخيتلف عن

ادة البابا شنودة الثالث بابا االرثوذوكس املصريني ىف عظته األسـبوعية بـان              و أخريا شه   -18
اسفار العهد القدمي احلالية قد حذفت منها االسفار القانونية الىت تؤمن الكنيـسة االرثوذوكـسية    

  .بأا جزء من العهد القدمي 

  :الرد

 وهبة  جأ كعادته لكتاب مكتبة   وع ولكنه يل  الدكتور هنا ال يورد نصا وال دليال او برهانا من أى ن           
  :ومكتبة النافذة ىف اسفل الصفحة فيقول 

  فؤاد حسنني على. د: انظر ىف كل ذلك 

  .و مسري سامى شحاتة

  .و عبد السالم حممد عبداهللا

  2006\10\5ويضيف اليهم عدد من اعداد جريدة وطىن ىف 

  .هل هذا هو التوثيق ىف تقرير يقال له انه علمى 
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  !ابا يا دكتور ؟اين نص كالم الب

ألن القارئ ألسفار العهد القدمي املوجودة ىف معابد اليهود اليـوم ال            . واضح ان الدكتور اليدرى   
 سفر املوجودة ىف الكتاب املقدس املوجـود اليـوم ىف           39جيد فيها اى اسفار زائدة عن الــ        

لبعض األسفار فمـثال     طبعا اختالفا ىف ترتيب األسفار وهناك دجما         كهنا .الكنيسة االرثوذوكسية   
و سفر امللوك سفر واحد وسفر اخبـار        ) صموئيل  2 صموئيل و    1يشمل  (صموئيل سفر واحد    

هذا الترتيب املختلف هو الفرق الوحيد ولكن        .االيام سفر واحد على نفس منوال سفر صموئيل         
نيـسة  احملتوى كله واحد متطابق مع العهد القدمي املوجـود ىف الكنيـسة االرثوذوكـسية و الك        

  .الربوتستانتية 

وهنا يستشهد الدكتور بالعامل اليهودى زاملـان       . شهادة علماء اليهود نفسهم   : و رابع هذه األدلة     
وهـى  " . تاريخ نقد العهد القدمي من أقدم العصور حىت العصر احلديث         "شازار ىف كتاب عنوانه     

مي الىت يؤمن ـا اليهـود   ال تدع جماالت للشك بأن اسفار العهد القد  ". شهود من اهلها  "شهادة  
  .والنصارى ال عالقة هلا بتوراة موسى عليه السالم واا ركام من التحريف والتلفيق والتزييف 

  :الرد

ىف الثقافة العربية ترتبط بتسليط الضوء على السلبيات اصـبحت الكلمـة            " نقد" ألن كلمة    -1
  ." رأى بعد الدراسة والتحليلابداء"ولكن ىف الثقافة الغربية الكلمة تعىن . سيئة السمعة 

نقد أعلى ونقـد    : اىل قسمني   والنقد الكتاىب او نقد الكتاب املقدس يتبع هذا املفهوم وهو ينقسم            
  :دىنأ

نا اليـوم و مـدى   يبحث ىف مدى دقة النسخ املوجودة بني ايـدي    ) او النقد النصى  ( النقد االدىن   
وحتليل االختالفات ومقارنة الصياغات    . ة  صلى وكيفية مضاهاة النسخ املتعدد    مطابقتها للنص األ  

كـل  . دقة النسخ وعادات النساخ و غريها     وعائالت املخطوطات و االدلة الداخلية واخلارجية ل      
  .هذا بغرض ضبط النص و حتقيق دقته
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النقد األعلى اهلدام يـضع     . نقد أعلى هدام ونقد أعلى بناء     : لى فينقسم اىل قسمني     عاما النقد األ  
 ماهو موحى به وماهو ليس مـوحى         اهللا ويعطى لنفسه اليد الطوىل عليه ىف حتديد        نفسه فوق وحى  

  :فرضتني اساسيتني و مها  وهو يفعل هذا بناء على .به

  . عدم االعتراف باملعجزة ألا خرق لقوانني الطبيعة-1

  .تاب املقدس مدان حىت تثبت براءته الك-2

ة و الوحى ويدرس وحيلـل ظـروف الكاتـب          ولكن النقد األعلى البناء يعترف بوجود املعجز      
ن النقد األعلى البناء والنقد االدىن قام ما متـدينو        . ه ومىت كتب وملن كتب وما اىل ذلك       واسلوب
هم حركة النقد هـذه اميانـا قويـا          بكتابام وامثرت فيهم وىف قرائ     ثروا املكتبة املسيحية  أفاضل أ 

املدهش ان النقد العاىل اهلـدام مل ينـشأ ىف           .ضوعيةلة والرباهني العلمية واملو   راسخا مؤيدا باألد  
 يؤمن بـان    سفة الىت كان من روادها الفيلسوف سبينوزا الذى مات        العلوم الدينية ولكن ىف الفل    

وكان سبب نشأته ىف املانيـا هـو    .وكان ذلك ىف املانيا ىف القرن الثامن امليالدى         .الكون هو اهللا  
رية األملانية والعداء املستحكم بينهما الذى بلغ ذروته ىف القـرن       الرتاع بني السامية اليهودية و اآل     

شهر املستشرقني الذين كانت هلم كتابات نقدية لالسالم        وباملناسبة فان أ  . ارق النازية   العشرين باحمل 
كانت هذه فكـرة     .كانوا من األملان ومنهم جولد سهري و نولدكة صاحب كتاب تاريخ القرأن             

  . النقد الكتاىب سريعة البد منها عن

  

 مراجع الكتاب حممد خليفة حسن امحد خيطئ خطئآ جسيما ىف تقدميه للكتـاب فيقـول ىف                 -2
وظلت التوراة على هذا الوضع الشفوى من بعد عصر موسى وحىت منتصف القـرن               "3صفحة  

  ).انظر ردنا على الدليل الثاىن ( "اخلامس قبل امليالد

اما اليهود الذين عاشوا ىف اوروبا وامريكا فقد وقعـوا          "  .9 يقول املراجع ايضا ىف صفحة       -3
الدولة وبعـضها ال    ) والدنيا(حتت تأثري الثقافة الغربية ومعظمها ثقافة علمانية تفصل بني الدين و            

وقد اخنـرط اليهـود ىف      . لوهية أو بوجود اهللا   العتراف باإل يعترف بالدين اصال انطالقا من عدم ا      
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م تشدد ضدها متمسكا بصحة العهد القـدمي والديانـة اليهوديـة            هذه التيارات فنجد ان بعضه    
كما خضع اليهود ايضا للتيار العقالىن وفـسروا         . بعضهم ترك اليهودية واصبح علمانيا ملحدا     و

ب املقدس وخاصة   اليهودية والكتاب املقدس تفسريا عقليا ونشأ عن هذا االجتاه مدرسة نقد الكتا           
  .نقد العهد القدمي

لمـانيني و املالحـدة يـا       ام الع  ."شهود من اهلها  "هم الذين يسميهم     ادرك من    لعل الدكتور 
  .منا حنن ولكنه كالم مراجع الكتابهذا ليس كال .دكتور

سـيد  .  وذه املناسبة انىن اطلب من الدكتور ان يتخيل كتابا ىف نقد القرأن يشترك  فيـه د                 -4
كار السقاف والراحل الشيخ خليـل عبـد   حممد اركون واب. نصر حامد ابوزيد و د    . القمىن و د  
  .الكرمي 

  : اليهود حبسب كتاب زاملان شازارنتيجة الدراسات الىت قام ا علماء

  . سفر اشعياء عبارة عن ستة اسفار كتبت ىف ازمنة خمتلفة -1

  . سفر ارمياء اىل اجزاء خمتلفة -2

الـنىب  ) 12-7(النىب الثـاىن    ) 6-1(النىب االول   : ريا وجد فيه اقوال ثالثة انبياء      سفر زك  -3
  ).19-7 : 13(باستثناء) 14-12(الثالث 

  ) .14-4(مث ) 3-1( سفر هوشع كتبه بنيني -4

  . من سفر اشعياء 35-34 عوبديا كتب ىف نفس زمن مؤلف االصحاحني -5

  . غالبية املزامري قيلت بعد العودة من سىب بابل -6

  . سفر دانيال مت تأليفه ىف عصر احلشمونيني -7

  . سفر األمثال االصحاحات األخرية كتبت بعد السىب -8

  . سفر ايوب كتبت مقدمته وخامتته بعد السىب -9
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  .) .م.ق425-484( سفر اجلماعة كتب ىف عهد هريودس -10

  . سفر راعوث كت ىف عصر الغزو اليوناىن -11

  .نيني  سفر نشيد االنشاد كتب ىف عصر املقدنيني أى مخسني سنة قبل حرب احلشمو-12

  

 فصل اخلطـاب  باالضافة اىل الرد السابق نسوق هنا شهادة املسيح لكل العهد القدمي وهى           :الرد  
تى االختيار بني رأى زملـان شـازار   تمس املعذرة من الدكتور فعندما يأ    نل .ضاعة الوقت بدال من إ  

ـ        . وعلمائه وبني املسيح فاننا مضطرون ان نصدق املسيح          دكتور قبل كل شئ حنن نعتقـد ان ال
  . ىف نظره واالنبياء معصومون حسب إميانهيؤمن ان املسيح كان معصوما ألنه نىب

  :نسوق للدكتور هنا شهادة املسيح للعهد القدمي

  .17:5    مىت....."ال تظنوا اىن جئت ألنقض الناموس أو االنبياء "

  .12:7      مىت."ألن هذا هو الناموس واالنبياء"

  .13:11    مىت."موس اىل يوحنا تنبأواألن مجيع االنبياء والنا"

  .16:16    لوقا."كان الناموس واالنبياء اىل يوحنا"

  .29:16     لوقا. عندهم موسى واالنبياء ليسمعوا منهم-

  .44:24  لوقا.   النه البد ان يتم مجيع ماهو مكتوب عىن ىف ناموس موسى واالنبياء واملزامري-

  .29:22    مىت."قوة اهللاتضلون اذ التعرفون الكتب وال  "-

 , 26:12, 5ـ3 : 10 , 10:7 املسيح قال ايضا ان التوراة كانت من موسى ىف مرقس             -
  .47-45 :5 ,23:7 , 19:7و يوحنا ,  27:24 , 31:16 , 14 : 5و لوقا 

  " .املكتوب" املسيح أشار اىل العهد القدمي بـــ -
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  :امثلة 

  ."حده حييا االنسانفاجاب وقال مكتوب ليس باخلبز و "4:4مىت 

  ."فال له يسوع ايضا ال جترب الرب اهلك "7:4مىت 

حينئذ قال له يسوع اذهب ياشيطان ألنه مكتوب للرب اهلك تسجد واياه وحـده               "10:4مىت  
  ."تعبد

  " .وقال هلم مكتوب بيىت بيت الصالة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص "13:21مىت 

   .2 و1حاح  املسيح يستشهد بسفر التكوين اص-

  ."فأجاب وقال هلم اما قرامت ان الذى خلق من البدء خلقهما ذكر وانثى "4:19مىت 

  . املسيح يستشهد بسفر يونان -

ألنه كما كان يونان ىف بطن احلوت ثالثة ايام وثالث ليال هكـذا يكـون ابـن                  "40:12مىت  
  ". االرض ثالثة ايام وثالث ليالاالنسان ىف قلب

  :الطوفان ايام نوح املسيح يستشهد ب-

النه كما كانوا ىف االيام الىت قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون             "38:24مىت  
  " .اىل اليوم الذى دخل فيه نوح الفلك

   املسيح يستشهد بسفر املزامري -

وفيما كان الفريسيون جمتمعون سأهلم يسوع قائال ماذا تظنون ىف املسيح ابن             "45:41: 22مىت
قال هلم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائال قال الرب لرىب اجلس            . قالوا له ابن داود     .  هو   من

  " .عن مييىن حىت اضع اعدائك موطئا لقدميك فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه
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ختتم الرد على هذه النقطة بشهادة املسيح عن سفرى دانيال و اشعياء النه حبسب دراسات علماء                
 العلمانيني فان سفر دانيال مت تأليفه ىف عصر احلشمونيني وسفر اشعياء عبارة عـن سـتة                 اليهود

  .اسفار كتبت ىف ازمنة خمتلفة 

  : املسيح قال أن دانيال نىب-

  ....." .فمىت نظرمت رجسة اخلراب الىت قال عنها دانيال النىب  "15:24مىت 

  املسيح استشهد بسفر اشعياء مرتني -

ت فيهم نبؤة اشعياء القائلة تسمعون مسعا وال تفهمون ومبصرين تبـصرون            فقد مت  "14:13مىت
وال تنظرون ألن قلب هذا الشعب قد غلظ وآذام قد ثقل مساعها وغمضوا عيوم لئال يبصروا                

  " . بعيوم ويسمعوا بآذام ويفهمون بقلوم ويرجعوا فأشفيهم

فتح السفر وجد املوضع الذى كان مكتـوب        فدفع اليه سفر اشعياء النىب وملا        "21:17: 4لوقا
فيه روح الرب على النه مسحىن البشر املساكني ارسلىن ألنادى باملأسورين باالطالق وللعمـى              

مث طوى السفر وسلمه اىل اخلـادم       . بالبصر وارسل املنسحقني ىف احلرية واكرز بسنة اهللا املقبولة          
قـد مت هـذا     ليه فأبتدأ يقول هلم انه اليوم       وجلس ومجيع الذين ىف امع كانت عيوم شاخصة ا        

  ".املكتوب ىف مسامعكم

 شـازار ان   الذى يقول الدكتور نقال عن زاملـان    61 ومن اشعياء    6املسيح استشهد من اشعياء     
  . كاتبهما شخصني خمتلفني

 لو كان العهد القدمي حمرفا لكان املسيح اول من شهد على ذلك ولكنه شـهد         : فصل اخلطاب هو  
  . الشهادة تكفى كل ذى عقلله وهذه

طاب ىف  فصل اخل "ومبناسبة فصل اخلطاب ال يفوتنا ان نضع امام الدكتور فقرات قليلة من كتاب              
  ":حتريف كتاب رب االرباب
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 حدثت طارئة هى املقدس الكتاب هذا أسفار على أُضيفت الىت القداسة أن: األدلة هذه خامس و
 األسـفار  هـذه  من دون ملا عزرا تدوين بعد و قرون، شرةع من بأكثر السالم عليه موسى بعد
.). م. ق 37 - 168 (املكابيني عصر قبل األسفار هذه يقدس من هناك يكن فلم قرون، بأربعة
 نـصوص  نقد ىف اخلرباء من هو و) م 1677 - 1632 (سبينوزا اليهودى الفيلسوف بعبارة و

 التلمـود  حكمـاء  أن و أُقرت قد املقدسة سفاراأل تكن مل املكابيني عصر حىت فإنه:"القدمي العهد
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 و رتبوها مث الثاىن اهليكل زمن ذلك و األسفار بقية بني من األسفار هذه إختاروا قد) الفرنسيني؟(
  .امليالد قبل األول القرن هو التوراة تقديس تاريخ يكون ذا و" املقدسة الكتابات ملرتبة رفعوها

 يكـن  مل لكنه و يهودية، ورهجذ أن صحيح. يهودياً يكن مل ينوزاسب باروخ الفيلسوف أوالً: الرد
 هـذا  و اهللا هو الكون بأن يؤمن كان أنه أى Panthiest بانثيست كان لقد. الديانة يهودى
 !الكون؟ يؤله مبن الدكتور يستشهد كيف و. اليهودية العقيدة عن يكون ما أبعد

 زمـن  ىف ذلـك  و األسفار بقية بني من األسفار هذه الفرنسيني التلمود حكماء خيتار كيف: ثانياً
 حكمـاء  هناك يكون حىت امليالد قبل األول القرن ىف موجودة فرنسا كانت هل و. الثاىن اهليكل
 البـاب  ايـة  عند الوهن أصاا قد الدكتور حبكة أن واضح الوقت؟ ذلك ىف فرنسيون تلمود
  .كتابه من األول

أما األسفار اليت يؤمن    . قية اليت نزلت على موسى عليه السالم       القرآن يتكلم عن التوراه احلقي     -1
ا اليهود والنصارى فهي اليت قال عنها القرآن أا حمرفة ومكتوبة بأيدي الناس وهم يقولون هذا                

  . من عند اهللا ليشتروا به مثنا قليال

  :الرد

 يف علـم  يـه اى مبتـدىء  تابه وهو الذي اليقع فهنا يقع الدكتور يف اخلطأ املنطقي األعظم يف ك        
وهو هنا خيـالف أجبـديات املنطـق         !الدكتور جيعل القرآن حكما على الكتاب املقدس       .املنطق

وإال  . وليس العكـس    يا دكتور  لى املرجعية املستجدة  املرجعية القائمة حتكم ع    .وقواعده األساسية 
اخل ..كتاب األقدس   حيكم على ال   فأن كتاب البهائية األقدس حيكم على القرآن وكتاب املورمون        

  .اخل

تقريـر  " عند هذه النقطة كان جيب أن ينتهي تعليقنا على كتاب الدكتور عمارة املسمى زيفا                -
ونـستمر ىف الـرد      ولكن إلفادة القارئ الكرمي سوف نتغاضى عن هذه السقطة الكربى          ".علمي

  .على الكتاب مفندين حجج املؤلف واحدة تلو األخرى
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على موسى وليست هذه     وراة اليت يتكلم عنها القرآن هي تلك اليت نزلت         يقول الدكتور إن الت    -
  .األسفار اليت دونت بعد موسى بثمانية قرون

 يفهم من هذا الكالم أن اليهود الذين كانوا معاصرين حملمد يف مكة واملدينـة مل تكـن معهـم           -
  .ه يف حفرة ال قرار هلا هنا يوقع الدكتور نفس .التوراه األصلية ولكن كانت بيديهم توراة حمرفة

وعنـدهم  "  .29يف صـفحة      نبدأ بإحدى اآليتني اللتان ساقهما الدكتور للدليل على كالمه         -
الدكتور لألسف يدلس هنا بتعمده كتابة نصف اآلية ولـيس          . 43املائدة  " التوراه فيها حكم اهللا   

  . كلها

  -:اآلية كاملة تقول 

  " وما أولئك باملؤمنني اهللا مث يقولون بعد ذلككيف حيكمونك وعندهم التوراه فيها حكم " 

يقول إله اإلسالم يف اآلية      .الكالم يف اآلية عن يهود املدينة     ورة مدنية و   سورة املائدة طبعا هي س     -
مث يقول اله اإلسـالم أن يف        .يهود املدينة : من الذي عنده التوراة ؟ اإلجابة       . "وعندهم التوراة "

  !حكم اهللا يف توراة حمرفة يا دكتور ؟هل  "حكم اهللا"هذه التوراة 

قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حىت تقيمـوا          ": يف نفس سورة املائدة يقول اله اإلسالم لنبيه        -
هنا يأمر اله اإلسالم نبيه بأن خياطب أهل        . 68املائدة  "  وما انزل إليكم من ربكم     التوراة واإلجنيل 

وخيـربهم   .زيرة العربية يف القرن السابع امليالدي     املوجودين يف اجل   الكتاب من اليهود والنصارى   
  .بأنه جيب عليهم أن يقيموا التوراة واإلجنيل 

  أي توراة و إجنيل ؟: سؤال

  .التوراة واإلجنيل الذين يف حوزم :اإلجابة

  غري اليت يف حوزم ؟  أخرىإلسالم من اليهود إن يقيموا توراةًهل يطلب اله ا

  ! فأين حيصل اليهود على هذه التوراة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم-
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وليحكم أهل اإلجنيل مبا انزل اهللا فيه ومن مل         ": أيضا يقول اله اإلسالم ىف قرآنه      ورة املائدة  وىف س  -
اله اإلسالم يدعو أهـل اإلجنيـل الـذين         . 47املائدة  " فأولئك هم الفاسقون  حيكم مبا انزل اهللا     

يدعوهم باحلكم مبا   فهل إله اإلسالم     . اإلجنيل الذي لديهم   يف خياطبهم نبيه بأن حيكموا مبا انزل اهللا      
  !؟ري حمرف فأين هلم أن حيصلوا عليهو إذا كان الكالم عن إجنيل غ !؟يف إجنيل حمرف

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيـات          ": سورة آل عمران يقول اله اإلسالم       وىف -
  .113آل عمران " اهللا إناء الليل وهم يسجدون

  من هي هذه األمة القائمة ؟: سؤال

  .هم من أهل الكتاب : اجلواب

  ماذا كانوا يفعلون ؟ : سؤال

  .يتلون آيات اهللا : اجلواب

  من أين أتوا بآيات اهللا ؟ : سؤال

  .من التوراة واإلجنيل: اجلواب

  !هل من توراة أو إجنيل حمرفني؟: سؤال

  .اجلواب عند الدكتور عمارة 

 الـىت استـشهد ـا       43ذه النقطة وننقل جزء من تفسري ابن الكثري لآلية           خنتم ردنا على ه    -
  .الدكتور

زيد بن  هشام بن سعد أن       وقال أبو داود حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداىن حدثنا ابن وهب حدثنا            -
إىل القف فأتاهم ىف بيت     ) ص(أتى نفر من اليهود فدعوا رسول اهللا         :اسلم حدثه عن ابن عمر قال     

) ص(و وضعوا لرسـول اهللا      : قال. يا أبا القاسم أن رجال منا زىن بامرأة فأحكم        : قالواف املدارس
فأتى ا فرتع الوسادة من حتته ووضع التوراة عليها         " ائتوين بالتوراة "وسادة فجلس عليها مث قال      
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إىل أخر احلـديث    .....  بفىت شاب    فأتى" بأعلمكم ائتوين" أمنت بك ومبن أنزلك مث قال       : وقال  
  . )57 ، 56 ، ص 2تفسري ابن كثري ، جزء (

يف القرن السابع املـيالدي      هل نسخة التوراة اليت كانت بني يدي نيب اإلسالم        : و السؤال هنا هو   
  ؟"أمنت بك ومبن أنزلك"وان كانت كذلك فكيف يقول عنها نيب اإلسالم   !حمرفة ؟

لكي يفتينـا يف وضـع       دعوه أيضا  إننا ندعو الدكتور عمارة إىل اإلجابة على هذه األسئلة ون          -
هل هي نفس التوراة اليت كانت بني يدي نيب اإلسالم أم إـا              .توراة املوجودة بني أيدينا اليوم    ال

  ؟   وما هو الدليل على ذلكختتلف عنها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



؟تقرير علمى أم تغرير عمدى  

  41 

  

  األدلة على حتريف اإلجنيل

  

  أين هو اإلجنيل الذي بشر به املسيح باآلرامية؟:  الدليل األول -

املسيح مل ميلى    .عليه كتاب " يرتل"املسيح مل   .  الدكتور يتوهم الشئ مث يصدقه     -:الـــــرد  
مل  .هذا الكتاب اآلرامي ال وجود له إال يف خميلة املـسلمني           .عليه جربيل شيئا من اللوح احملفوظ       

م يف أي   ال ذكر هلذا الـوه    . يقل ذا يهودي أو روماين أو يوناين أو حىت ملحد عرب التاريخ كله            
ال توجد حفريات أو آثار هلـذا       . كتابات غري إسالمية وال توجد هناك أي خمطوطات هلذا الوهم           

ن نتشبه بـه يف     هو النموذج الذي يريد الرب أ     ...هو الرسالة   ..املسيح نفسه هو اإلجنيل      .الوهم  
اهللا بعـد مـا   " :بإلهلي و ذروته وهلذا يقول الكتا    املسيح هو اكتمال اإلعالن ا     .أعمالنا و أقوالنا  

....." األيـام األخـرية يف ابنـه        كلم اآلباء باألنبياء قدميا بأنواع و طرق كثرية كلمنا يف هذه            
 .عالن االهلى بظهور اهللا يف اجلـسد      كتمل اإل مرحلة األنبياء إنتهت و إ    .  )2 – 1: 1عربانيني  (

  :من حياة شخص املسيح جوانب 4خالل ن األربعة من عالن وهذه البشارة دوا البشريوهذا اإل

  .ملك امللوك...  زاوية أنه امللك والبشري  مىت ينظر إليه من

  .والبشري مرقس ينظر إليه كاخلادم الذي جاء ليبذل نفسه فدية عن كثريين 

  .والبشري لوقا ينظر إليه كإبن اإلنسان الذي كان يأكل ويشرب مع اخلطاة 

  . جسدا وحل بيننا والبشري يوحنا ينظر إليه كإبن اهللا الذي صار

هؤالء املبشرين األربعة وغريهم من كتبة الوحي كانوا آنية انسابت من خالهلـا أقـوال اهللا إىل                 
اهللا أعد كل من كتب وحيـه       . فالكتاب املقدس هو أقوال اهللا يف كلمات البشر          .نسانية كلها اإل

ة اكتـسبها لكـي     منذ والدته وتدخل يف ظروف حياته وتربيته وكل موقف اجتاز فيه وكل خرب            
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يتوفر له يف الوقت احملدد خمزون معريف وخربة متراكمة يستطيع اهللا أن يستخدمها موظفا مفردات               
  . يفعل هذا يعصم الكاتب من أي خطأالكاتب لنقل أقواله بأساليب عدة وهو حني

أـا   هذا املفهوم للوحي خيتلف طبعا عن النظرية األحادية الضيقة اليت يتوهم الدكتور عمارة               -
  ".كياإلمالء املالئ"عبري عن نفسه للبشر ونعىن ذا الطريقة الوحيدة اليت يعرفها إله اإلسالم يف الت

 إن اهللا قادر على أن حيرك دوافع كاتب الوحي ويقتاد فكره ويهيمن عليه بروحه و يرشـده يف             -
  .ار اهللا وما يريد أن يقوله للبشرالتعبري عن أفك

  -:س وىف هذا يقول الرسول بطر

عاملني هذا أوال أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسري خاص ألنه مل تأت نبوة قط مبشيئة إنسان                  " 
  . )21 – 20: 1 بطرس 2"( بل تكلم أناس اهللا القديسون مسوقني من الروح القدس 

بذكر آيتني من القرآن متومها أن آيات القرآن هي القول الفصل واحلكم            " دليله" خيتم الدكتور    -
وهو يف هذا يستغرق يف تومهه أن القرآن مرجعية حتكم          . ي الذي حيسم القضية ويغلق ملفها     هائالن

  .على الكتاب املقدس ضاربا بأسس املنطق عرض احلائط

اثنني من األناجيل كتبهما اثنني من تابعي صحابة املسيح ومها من اجليل التـايل              :  الدليل الثاين    -
  .تأليه املسيح قد كتبه يوحنا أخر غري يوحنا احلوارياإلجنيل الذي تفرد ب. جليل املسيح

    :ـرد ال

 مرقس كان معاصرا    .مرقس و لوقا كانا معاصرين للمسيح وليسا من اجليل التايل للمسيح          : أوال  
وهو ولوقا كانا مـن الـسبعني       ) 51: 14مرقس  ( للمسيح وهو الشاب الذي تبعه على عربة        

هـذا   .هذا ما يشهد به التقليد الكنـسي      )  1: 10لوقا  ( ة   الذين أرسلهم املسيح للبشار    تلميذاً
  .باإلضافة أما كانا رفيقي بطرس و بولس يف اخلدمة 

فهل كان موسـى    .  يكون كاتب الوحي معاصراً لألحداث     ليس بالضرورة على اإلطالق أن    : ثانيا
  . مل مينعه من أن يكتب قصة اخلليقةمعاصرا آلدم و حواء ؟ طبعا ال ولكن هذا 
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لوقا هو أيضا كاتب سفر أعمال الرسل وىف أوله يصف أحداث صعود املسيح مث يستمر يف                : الثاث
وصف أحداث األيام والشهور األوىل وما فعله تالميذ املسيح األوائل وأحداث نـشأة الكنيـسة            
وهو يفعل هذا بكل تفصيل الشاهد على األحداث ، كل هذا على مدى مثانية إصحاحات كاملة                

هذا دليل أخر على أن لوقا كان مـن          .ر للقديس بولس يف اإلصحاح التاسع      أي ذك  قبل أن يأيت  
  .املسيح و هو شاهد عيان على صعودهجيل 

رغم أن إجنيل يوحنا يربز الوهية املسيح أكثر من بقية األناجيل إال أا أيضا حتوى آيـات                 : رابعاً
  :اإللوهية نذكر بعضها هنا للفائدةكثرية تدل على هذه 

ألنه ":ان ومكان وهذا ال يتأتى إال هللا       إجنيل مىت مثال ينسب املسيح لنفسه الوجود يف كل زم           يف -
ها أنا معكم   "و  ،   )20 : 18مىت  " (  أكون يف وسطهم   حيثما أجتمع اثنني أو ثالثة بامسي فهناك      

  . )20 : 28مىت " (كل األيام و إىل انقضاء الدهر

  )13: 31خروج "(سبوتى حتفظوا" اخلروج  السبوت هي سبوت الرب هلذا يقول يف سفر-

  : املسيح يف إجنيل مىت يقول عن نفسه انه رب السبت-

  .) 12 : 8مىت " ( فإن ابن اإلنسان هو رب السبت أيضا" 

  : املسيح يقول عن نفسه انه أعظم من هيكل اهللا-

  . )6: 12مىت " ( إن ههنا أعظم من اهليكل: ولكن أقول لكم"

  : نفسه أنه يرسل املالئكة  املسيح يقول عن -

وحينئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان يف السماء وحينئذ تنوح مجيع قبائل األرض ويبـصرون ابـن                "
مىت ...." ( اإلنسان آتيا على سحابة السماء بقوة وجمد كثري فريسل مالئكته ببوق عظيم الصوت            

24 :30- 31( .  

  : املسيح يقول عن نفسه أنه يرسل األنبياء-
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  )34: 23مىت ..." (ا أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبونلذلك ه"

  : املسيح يفحم اليهود بإثبات إلوهيته مستخدما العهد القدمي-

قالوا له ابن   .وفيما كان الفريسيون جمتمعني سأهلم يسوع قائال ماذا تظنون يف املسيح ابن من هو             "
قال الرب لرىب أجلس عن مييين حىت أضـع         : وح ربا قائال  قال هلم فكيف يدعوه داود بالر     .داود

فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه، فلم يستطع أحـد أن جييبـه               .أعداءك موطئا لقدميك  
  .)46 -41: 22مىت " (بكلمة ومن ذلك اليوم مل جيسر أحد أن يسأله بته

  من هو رب داود؟ :والسؤال هنا هو

  .واإلجابة طبعا اهللا

  . أنه من جيل املسيح تثبت إلوهيتهالذي أعترف الدكتورنية شواهد من إجنيل مىت  هذه مثا-

  :نكمل ونسوق للدكتور شواهد من اإلجنيلني اآلخرين

مرقس .." ( فقال يسوع أنا هو    .أأنت املسيح ابن املبارك   : فسأله رئيس الكهنة أيضا و قال له        "...
14 :61- 62(.  

  .)1:1مرقس  ("بدء إجنيل يسوع املسيح ابن اهللا"

  . )32 : 1لوقا " ( و هو ابن العلي يدعي"

  ).35 : 1لوقا " (ك يدعي ابن اهللا القدوس املولود من"

وألن الشئ بالشئ يذكر فإننا نذكر الدكتور بأن زيد بن ثابت اعتمد القرآن على شهادة               : خامسا
ل كان زيد بـن     بل أنه قبل شهادة رجل واحد والسؤال الذي يطرح نفسه ه          ) أي رجلني (رجلني  

ثابت والرجلني الذين أخذ عنهما معصومني يف كل آية من آيات القرآن؟ أليس جائزا أن جيتمـع                 
الرجل الذي قبل زيد شهادته حبجـة أن        ( .أ؟ حنن هنا نتحدث عن آالف اآليات      رجلني على خط  

ا عنه  رسول اإلسالم جعل شهادته بشهادة رجلني هو خزمية بن ثابت اإلنصارى واآلية اليت أخذه             
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الغريب أنه مل يقبل أية الرجم من عمر بن اخلطـاب  ثـاين اخللفـاء                . زيد هي أخر سورة براءة      
  ) .الراشدين ومحى رسول اإلسالم

 ينحدر الدكتور بعد هذا لالستشهاد بدائرة املعارف الربيطانية على أن إجنيل يوحنا قـد كتبـه              -
؟ وهل يرتضى أن    ف الربيطانية مرجعية دينية   املعارنقول للدكتور منذ مىت كانت دائرة        .يوحنا أخر 
   على السرية النبوية على سبيل املثال؟ تكون حكماً

 لقد كان من األوىل أن يقرأ الدكتور األحباث العديدة املوجودة يف املراجع املـسيحية الدقيقـة                 -
وهى " د  مدخل إىل العهد اجلدي   "خبصوص نسبة األناجيل األربعة إىل كاتبيها أو أي كتاب بعنوان           

كثرية جدا ومتاحة يف األسواق وعلى شبكة اإلنترنت بلغات عدة ومنها العربية قبـل أن يتـهور                 
ويدىل ذا الرأي الشاذ الذي يشاركه فيه قلة من الكتاب التحرريني الذين ال يقيمون وزنا لوحي                

  .اهللا خصوصا وأن بعضهم ال يؤمن باهللا أصال 

 الربيطانية نرجوه أن يقرأ ما جاء فيها خبصوص السرية العطرة           و الن الدكتور مغرم بدائرة املعارف     
 على املوسوعة من    اًوخوفا من أال يتسع وقت الدكتور هلذا رأينا أن نورد هنا رد           .لرسول اإلسالم   

و سوف نكتفي بفهرس الكتـاب فمنـه يـستطيع          " وليد العمري "أحد املسلمني الغيورين امسه     
ـ   اليت وصفها بأا أوثق دائرة معارف يف الع–الدكتور أن يستشف رأى املوسوعة   امل املـسيحي 

 .يف السرية النبوية 
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ان هذة االناجيل قد انتقلت نصوصها وتغريت الفاظها مرات عديدة بالترمجات اىل            : الدليل الثالث 
الترمجة متثل نوعا من اخليانة للنص األصلى وخاصة عندما يكـون الـنص ذا              . العديد من اللغات  

ع شعرى أو وعظى أو صوىف تكثر فيه اازات والكنايات واالستعارات والتشبيهات كما هو              طاب
  .حال هذة االناجيل 

  :الرد

ىت كتبت باسـلوب    سفار اخلمسة ال  األ .طونه دون ان يدرى    واضح ان مشريى الدكتور يور     -1 
ري واألمثـال   ايات واإلستعارات والتشبيهات هى أيوب واملـزام       اازات والكن  شعرى تكثر فيه  

  .ناجيل من كتابات العهد اجلديدوهذة من أسفار العهد القدمي بينما األ. ناشيد واجلامعة ونشيد األ

 الدكتور يريد ان يوهم قارئه بأن الكتاب املقدس قد مت ترمجته من لغة اىل لغة وهـذا منـاىف                    -2
  .للحقيقة متاما 

  .النسخة العربية مترمجة من العربية واليونانية

  .خة االجنليزية مترمجة  من العربية واليونانيةالنس

  .النسخة الفرنسية مترمجة من العربية واليونانية

وهـذا  .  لغة وهلجة بـنفس الطريقـة       1500الكتاب املقدس قد مت ترمجته اىل اكثر من          وهكذا
  .ضرورى لكى يفهم كل انسان ما يؤمن به 

" سلمون يفضلون ان يـسمون الترمجـات   وإن كان امل  .  هذا األمر ينطبق على القرآن ايضا        -3
فأنت ترى اآليات بالعربية علـى ميـني        . اال اا ال تزيد عن ترمجات فعلية حرفية       " معاىن القرآن   

الصفحة واللغة االجنبية على يسار نفس الصفحة وتستطيع بسهولة ان تقارن كلمات كـل آيـة      
  .بالعربية وباللغة االجنبية

  .لعامل ال يعرفون العربية ويقرأون ترمجات القرآنالغالبية الساحقة من مسلمى ا
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البعض يصر ان ينطقوا الشهادة بالعربية أو أن يصلون بالعربية ولكنهم ينطقوا بطريقة مضحكة              
  .ال معىن هلا وال هدف

املهم ان تكون الرسالة واضحة واملعـىن       ..  هل مجيع الترمجات متطابقة طبعاً أل وهذا مفهوم          -4
  .ظاهراً

منها ترمجات حممد أسـد وحمـسن       . رت مثال اىل الترمجات االجنليزية للقرآن جتدها عديدة         اذا نظ 
 بل وجتد ايضاً ترمجة معتمدة من االزهـر لرجـل           و أربرى خان و بكتال وعبد اهللا يوسف على        

  .وزوجته ومها امحد ونادية زيدان

 الترمجـات العديـدة       بأن يقـرأوا    – الذين يورطونه    –انىن ادعو الدكتور أن يسأل مستشاريه       
  .وينقلون له رأيهم فيما إذا كانت الترمجات متطابقة أم ال

 وألن الشئ بالشئ يذكر نقول للدكتور ناهيك عن الترمجات الىت تظن اا ختل باملعىن فـإن                 -5
 بـن  عون طريق من عبيد أىب فضائل ىف و اإلتقان ىف السيوطى قال: القرآن نفسه كان يقرأ باملعىن    

 اليتـيم،  طعام: الرجل فقال ،"األثيم طعام الزقوم، شجرة إن:"رجالً أقرأ مسعود ابن نإ: عبداهللا
 فأفعل، قال م،نع قال الفاجر؟ طعام تقول أن أتستطيع: له فقال لسانه، ا يستقم فلم عليه فردها
 لـه  ابدهل األثيم، يقول أن يستطيع ال الرجل كان و اآلثام الكثري الفاجر هو األثيم كان ملا. هـ أ
  .القرآن من بكوا ذلك خيل مل و مبعناها هى الىت بالفاجر مسعود ابن

  

 اجنيل مىت كتب اوالً باآلرامية ال العربية ولقد ترجم اىل اليونانية وضاع الـنص األول وبقـى                  -
  .الثاىن

س  الشك ان معظم ما قاله املسيح كان باللغة اآلرامية الىت كانت لغة املخاطبة بني النا               -1: الرد  
وهذا معنـاه ان  . ناجيل األربعة كتبت باللغة اليونانية ولكن األ  .ىف فلسطني القرن األول امليالدى    

هل اهللا قادر أن ميكن كتبة الوحى من هذا ؟ طبعاً           . كتبة الوحى ترمجوا كلمات املسيح اىل اليونانية      
  !وهل يعسر على الرب أمر ؟
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وهذة شـهادة   . يس باآلرامية كما يقول الدكتور    اقع إن مىت كتب اجنيله اوال بالعربية ول        الو -2
اآلباء االوائل مثل بابياس وايرينيؤس ونقلها يوسابيس القيصرى عن بنتيوس االسكندرى وايـضا             

النسخة اليونانية قدمية قدم النسخة العربيـة        .هى شهادة ابيفانيوس وكريلس األورشليمى وجريوم     
ادة القديس جريوم النه كان ميتلـك نـسخة   وهى ترمجة طبق األصل من األصل العربى وهى شه   

أما من هو الشخص الذى قام ذة الترمجة فإن القديس           .بالعربية منقولة من النص العربى االصلى     
جريوم يقرر أن هناك اراء متعدده ىف هذا بني ان يكون القديس مىت نفسه كتب االجنيل بـاللغتني                  

. لبعض يعتقد ان القديس يوحنا هو الذى ترمجـه        أو ان احد تالميذه ترمجه او احد الرسل بل ان ا          
ومن علماء الكتاب املقدس الذين يعتقدون بأن مىت الرسول هو كاتب االجنيل املنسوب له بالعربية               

  .واليونانية العامل روبرتسون ولينسكى وستواوس وجوندرى

رة للنص العربى األصلى     ما بني ايدينا اليوم هو خمطوطات من الترمجة اليونانية املطابقة واملعاص           -3
وهذا ال يطعن ىف وحى اهللا بأى شكل من االشكال فاهللا قادر على حفظ رسالته الىت اراد تبليغهـا     

  .للبشر من الضياع أو السهو أو التغيري

  الترمجات العربية إلجنيل مرقس فيها العديد من االختالفات

  ".بداية " وىف اخرى جند " بدء " بعض الترمجات جند 

  " .بشارة " وىف اخرى جند " اجنيل " ض الترمجات جند ىف بع

وفقا ملا هو مكتـوب ىف      " وىف اخرى جند    " كما هو مكتوب ىف االنبياء      " ىف بعض الترمجات جند     
  ".سفر اشعياء النىب 

 الدكتور حيتاج اىل ان يتعلم ان هناك انواع متعددة مـن الترمجـات منـها احلـرىف                  -1: الرد  
  .ىوالديناميكى والتفسري

فعلـى  . وحمتاج ايضا ان يعرف ان الترمجة احلرفية ليست بالضرورة هى االفضل ىف كل االحوال               
اىل االجنليزية ترمجة حرفية سـوف  " امحد كتب كتابه على سعاد " سبيل املثال إن اردنا ان نترجم       
نص األصـلى   إن امانة املترجم هى ىف نقل املعىن الذى حيويه ال         . تكون ترمجة مضحكة وخملة باملعىن    
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ولكن كما قلنا هذا ال يتيسر ىف       . اذا كانت الترمجة احلرفية حتقق هذا كان واجباً األخذ ا           . بدقة
  .كل االحيان

  .ومعناها البشارة" اجنليون " مشتقة من الكلمة اليونانية " اجنيل "  كلمة -2

  . اشعياء النىب هو اول كتابات األنبياء الىت تنتهى مبالخى-3

  . الناموس والتاريخ واألنبياء : سمون العهد القدمي اىل ثالث اقسام واليهود يق

  ".اشعياء " وإىل األنبياء بـ " ى موس" واحياناً يشريون إىل الناموس بـ 

والن الشئ بالشئ يذكر نورد هنا على سبيل املثال آيتني من آيات القـرآن كمـا ترمجهـا اىل                   
ن ترمجة امحد ونادية زيدان إىل االجنليزية وفيها يتحقق         االجنليزية عبد اهللا يوسف على وآية اخرى م       

  ."ومدلس " ونضيف حنن إليه " خائن " قول الدكتور بأن املترجم 

  )ترمجة عبد اهللا يوسف على  ( 34النساء : اآلية االوىل 

As those women on whose part ye pear disloyalty 

and ill conduct admonish them ( first ), (next ) refuse 

to share their beds ( and last ) beat them ( lightly ). 

  

لعل الدكتور قد الحظ ان املترجم قد اضاف كل الكلمات الىت بني قوسني من عنده لكى خيفف                 
  .وطأة الكالم على القارئ الغرىب وهى ليست ىف النص العرىب

  ) على ترمجة عبد اهللا يوسف (  50 األحزاب: اآلية الثانية 

And any believing woman who dedicates her soul to 

the prophet if the prophet wishes to wed her- this only 

for thee and not for the believers ( at large ) 
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لعل الدكتور قد الحظ ان املترجم ليس خائنا فقط ولكنه خجالن ايضا من وقع اآليـات علـى                  
  "وهبت نفسها " انظر كيف ترجم . القارئ الغرىب

  )ترمجة أمحد زيدان  ( 86الكهف : اآلية الثالثة 

At sunset he reached a place where he watched the 

sun on the horizon and it seemed to him that it was 

setting into a muddy river bank. 

 it“ى االشكالية العلمية فأضاف من عنده  لعل الدكتور قد الحظ ان اخلائن اراد ان يتغلب عل

seemed to him”وهى غري موجودة ىف النص العرىب .  

  .نكتفى ذا

   ترمجات احلركات االنثوية املتطرفة–ب 

" يف هذة الترمجات اجلديدة مت حتييد األمساء الكثرية املذكرة فيها لكى ال تكون الثقافة الدينية فيها                 
  "ثقافة ذكورية 

 نتفق مع الدكتور ىف هذا وال نوافق على هذة الترمجات على االطـالق ونـصلى ان                 حنن: الرد  
  .يهدى الرب القائمني عليها إىل احلق وان يقينا حنن هنا ىف الشرق من شر مثل هذة الترمجات

وهـل  . حنن امام اناجيل كـثرية اذا     ". اذا كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة        : " الدليل الرابع   
  ل فيه التأليف البشرى واالبداع االنساىن ؟وحى اهللا يدخ

أخـذوا بتـأليف    "   لوقا مل يقل انه يؤلف قصة ولكنه اشار إىل ان اهلراطقة هم الذين               -1: الرد  
  .فالشيطان بارع ىف تزييف احلق. وهذا ليس مستغربا" قصة 

وهو يكتـب  . اً الدكتور يتغافل عن ان لوقا كان من التالميذ السبعني الذين اشرنا اليهم سابق        -2
والكلمة هو املسيح   " الذين كانوا منذ البدء معاينني وخداما للكلمة        " عن األمور الىت تسلمها من      
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لعـل الـدكتور    . ويقول لوقا ايضا انه تتبع كل شئ من األول بتدقيق          .حبسب غرة اجنيل يوحنا   
  ".من األول " يتوقف قليال عند 

مييز وقبول اسفار الوحى املقدسة من بني الكثري من          لقد قاد الرب الضمري اجلمعى لكنيسته لت       -3
ألن الذى من اهللا يثبت والذى من الناس تذريه         . الكتابات وذلك بفضل عمل روحه القدوس فيها      

  .الريح

ولنا ىف هذا مثال عملى ىف قول معلم الناموس غماالئيل كما جاء ىف االصحاح اخلامس من سـفر           
  :اعمال الرسل

 عن هؤالء الناس واتركوهم ألنه ان كان هذا الرأى او هذا العمـل مـن                واآلن اقول لكم تنحوا   
 لئال توجدوا حمـاربني هللا ايـضاً      . الناس فسوف ينتقض وإن كان من اهللا فال تقدرون ان تنقضوه            

  . )39-38: 5أعمال (

  .حان اجنيل لوقا بني ايدينا اآلن بعد الفني سنة من كتابته اما كتابات اهلراطقة فقد ذراها الري

 كل هذا ومل جيمع املسيحيون األوائل كتب اهلراطقة واحرقوها بل تركوها عاملني ان الـذى                -4
  .من اهللا فقط هو الذى يثبت

وألن الشئ بالشئ يذكر فإننا نلفت نظر الدكتور حلرق عثمان بن عفان للمصاحف ونلفت نظره               
سعود لرفضه تسليم مصحفه    حد كتبة القرآن عبد اهللا بن م      ىل انه كسر ضلع الصحاىب اجلليل وأ      إ

  .للحرق

وخنتم بأن حنيل الدكتور إىل كتاب املصاحف إلبن اىب داود السجستاىن ليطلـع بنفـسه علـى                 
اختالف مصاحف  "  من مصاحف الصحابة حتت باب       20  أكثر من  االختالفات العديدة الىت بني   

  "الصحابة 

 املصاحف كتاب

 السجستاىن األشعث بن سليمان داود أىب بن عبداهللا بكر أىب: تأليف
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 زيد ابو حممد مجال. د: إعداد و حتقيق

 احلرية مكتبة و دار: الناشر

  2006 / 7622: اإليداع رقم

دائرة املعارف الربيطانية هى اوثق واشهر دوائـر        " وهو شهادة شاهد من اهلها      : الدليل اخلامس   
  ".املعارف ىف العامل املسيحى 

ع إىل ردنا على الدليل الثاىن خبـصوص دائـرة املعـارف            نرجو من القارئ الكرمي الرجو    : الرد  
  .الربيطانية الىت ينعتها الدكتور باا اوثق دوائر املعارف ىف العامل املسيحى

  .من حمتويات اجنيل مرقس% 90 اجنيل مىت حيوى -

  . ما هى املشكلة إذا كان املصدر واحد وهو اهللا-1: الرد 

من قال ان مرقس من اجليل الثاىن للمسيح وهـو مـن    من قال ان مىت اعتمد على مرقس؟ و -2
وهو ايضاً قد تبع املسيح ىف عربه بعـد القـبض   . التالميذ السبعني الذين ارسلهم املسيح للكرازة  

  عليه كما اشرنا سابقاً؟

   من خامتة اجنيل مرقس ال توجد ىف اقدم املخطوطات20-9: 16 األعداد -

عارف الربيطانية ولكن علماء الكتاب املقـدس األمنـاء         الذى اكتشف هذا ليس دائرة امل     : الرد  
  .واملعنيني بالنقد األدىن او النقد النصى للكتاب وهم اكثر الناس حرصا على نقاوة اإلميان

هؤالء العلماء يفنون عمرهم ىف مقارنة املخطوطات ويستخدمون آليات معقدة جدا مـن داخـل        
% 97كنة وقد جتاوزت دقة ضبطه حـىت اآلن         وخارج النص لكى يتأىن هلم ضبطه باكثر دقة مم        

واألجزاء القليلة الباقية مل يتم ضبطها بعد ال تؤثر على االطالق على اى عقيدة اساسية ىف االميان                 
املسيحى ألن املعتقدات املسيحية األساسية ال تعتمد على آية  واحدة او اثنتني او حـىت عـشرة                  

 7: 5يوحنـا   1 وآيـة    8 املرأة الزانية ىف يوحنا      ايات هذا ينطبق على اية اجنيل مرقس وقصة       
  .املعروفة بأسم الفاصلة اليوحناوية
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وألن الشئ بالشئ يذكر حنيل الدكتور مرة اخرى إىل خمطوطة صنعاء وخمطوطة مسرقند وكتـاب               
  .االتقان ىف علوم القران للسيوطى وكتاب املصاحف للسجستاىن الذين اشرنا اليهم سابقاً

  لوقا جمهول مؤلف اجنيل -جـ 

اباء الكنيسة االوائل يشهدون ىف كتابام بأن لوقا هو كاتب االجنيل املنسوب اليه ومنهم              : الرد  
  .ايرينيئوس وكليمندس الروماىن األول وترتاليون وقد ذكرت خمطوطة املوراتورى ذلك

ن اجنيل  هذة ليست شهادات شفهية ولكن شهادات مدونة ىف كتابات اآلباء االوائل واقتباسام م            
  .لوقا

هذا ايضا ليس غريبا عن املعتقد االسالمى فنحن نقرأ عن اسباب نزول آيات القـرآن وترتيبـها                
وكيفية نزول الوحى ومجعه وتدوينه بل وحياة نىب االسالم واخالقه وزجياته وغزواته ومماته عـن               

ام مالـك وبعـده     طريق احلديث الذى تناقل شفاهة حلواىل قرنني من الزمان حىت كتابة موطأ االم            
  .صحيحى البخارى ومسلم

ن عديده من فم نىب االسالم  إىل أذن الصحاىب ومن فم الصحاىب اىل أذ             نقول مت تداوله عرب اجيال      
التابع وهكذا حىت وصل اىل عهد التدوين وقد اعتراه ما اعتراه من الوهن والنسيان واالختالفات               

ىت اننا نقرأ على سبيل املثال ىف تقـدمي صـحيح     املذهبية  وامليول السياسية والكذب والتدليس ح      
 حديث مل   600.000 انه مجع    – وهو اصح كتاب بعد القرآن عند املسلمني السنة          -البخارى  

  .بعد حذف املتكرر) آالف4000( صح عنده منها اكثر من ي

  .كما يقول العامة ىف مصر" مضروبة " من االحاديث % 99هذا يعىن ان اكثر من 

ائة الذى صح عند البخارى هو الذى حيوى احاديث رضاع الكبري وبول البعري وبول              الواحد ىف امل  
  .الرسول واحلبة السودة وظراط الشيطان وإىل اخر السلسلة املثرية من األحاديث
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 فهمه ىف   قف عليه القرآن ألن القرآن يستغلق     نلفت نظر الدكتور ان احلديث هو االساس الذى ي        
وإن كان الدكتور ال    ) .. املرتكز على ترتيب الرتول     (  واملنسوخ   غياب اسباب الرتول والناسخ   

  .اء املسلمنيميعترف بالناسخ واملنسوخ خمالفا ىف ذلك مجهرة عل

ميكن ترتيل الكتـاب    . "نتيجة حتمية إليار احلديث     .. سقوط القرآن   " للمزيد ارجع إىل كتابنا     
  .من على شبكة االنترنت

   اجنيل يوحنا-د

 نيسان بينما يفهم من بقية االناجيل ان املـسيح صـلب ىف             14 املسيح صلب ىف      يذكر ان  -1 
   نيسان15

   ال يذكر تفاصيل رواية العشاء األخري-2

 اعوام ويفهم من االناجيل األخرى اـا اسـتغرقت   3 يفهم منه ان رسالة املسيح استغرقت        -3
  .عاما واحدا

  . ال يذكر ان املسيح تعد من يوحنا املعمدان-4

  . هو الوحيد الذى ذكر ان املسيح سريسل الفارقليط-5

   تكلم عن وجود اكثر من يوحنا- اى املعاصر لكتابة االناجيل-130 بابياس املتوىف سنة -6

  . ىف داخل االجنيل يفهم انه كتب بواسطة حوارى حمبوب جمهول االسم-7

   الشواهد الداخلية واخلارجية مشكوك فيها-8

 حررت ىف مكان ما ىف الشرق رمبا ىف افسس كإنتاج ملدرسة او دائـرة                اجنيل يوحنا ورسائله   -9
  .متأثرة بيوحنا ىف اية القرن األول امليالدى

  : الرد 
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 نيسان حنن نعذر الدكتور لعدم املامه بتاريخ اليهـود وعـادام            15 نيسان و  14 خبصوص   -1
يفيوس واملـشناة وغريهـا     من كتابات يوس   .وطريقة حسام للوقت ومىت يبدأ اليوم ومىت ينتهى       

  . نفهم ان يهود مشال فلسطني كانوا حيسبون اليوم من شروق الشمس اىل شروق الشمس

 إن مل –معظم الفريـسيني  . هذا يشمل منطقة اجلليل حيث نشأ املسيح وكل التالميذ ماعدا يهوذا    
ورشليم وما   كانوا  يتبعون هذا احلساب ولكن اليهود ىف جنوب فلسطني ىف مدينة ا             –يكن كلهم   

وألن معظـم الكهنـة     . حوهلا كانوا حيسبون اليوم من غروب الشمس إىل غـروب الـشمس           
بالرغم من االرتبـاك  . والصدوقيون كانوا من سكان هذة املنطقة فام كانوا يتبعون هذا احلساب          

يني الذى كان يسببه هذا االختالف إال انه اتاح لسكان فلسطني االحتفال بالفصح ملدة يومني متتال              
  . ساعات بدال من ساعتني4وتقدمي ذبيحة الفصح ىف اهليكل ملدة 

وألن املسيح وتالميذه جليليني اعتربوا الفصح بدأ بشروق الشمس يوم اخلميس وانتهى بشروق              
  .الشمس يوم اجلمعة

اما بالنسبة لكهنة اليهود والصدوقيون الذين قبضوا على املسيح فإن فصحهم مل يبـدأ اال بعـد                 
  ).وهذا بالنسبة هلم بدء يوم اجلمعة (  يوم اخلميس غروب مشس

ـ  ( 19 من يوحنا 14لعل هذا يفسر للدكتور اآلية     تعداد الفـصح وحنـو الـساعة    وكـان اس
  .)السادسة

وألن الشئ بالشئ يذكر نقول ان االخوة املسلمني اليوم حيتفلون بأعيادهم ىف ايام خمتلفة حـسب             
  .رؤية اهلالل بالعني اردة

نضيف للدكتور ايضاً ان    .  مل يذكر تفاصيل رواية العشاء األخري او قصة عماد املسيح           يوحنا -2
يوحنا مل يذكر احداث ميالد املسيح و مل يذكر معظم معجزاته ومل يذكر تفاصيل املوعظـة علـى                  
اجلبل ومل يذكر جتربة الشيطان له ومل يذكر قطع رأس يوحنا املعمدان ومل يذكر ارسال الـسبعني                 

لثمانيـة  مل يذكر شنق يهوذا لنفسه واكثر من هذا مل يذكر مثال واحدا من امثال املسيح ا               تلميذ و 
  .نوالعشري
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هذا طبعا فهم خاطئ يقع فيـه       . ناجيل االربعة هى جمرد تأريخ للمسيح     لعل الدكتور يتخيل ان األ    
  .لألسف كل من قرأت هلم من املسلمني الذين ينتقدون الكتاب املقدس دون معرفة

ألن هذا ليس هـدفا     . ل ليست جمرد صورة فوتوغرافية ألحداث حياة املسيح على األرض         ناجياأل
اسـة اهللا   وجه لشخصيته تكشف لنا عـن قد      اهلدف االكرب هو اظهار أربعة جوانب او أ       . ىف ذاته 

  .وصالحه وحمبته لالنسان ومقاصده من حنوه

ى وبعد انتهاء كتابـة االناجيـل       لقد ابقى اهللا على الرسول يوحنا حىت اية القرن االول امليالد          
  .الثالثة االوىل لكى يلتقط من حياة املسيح كثريا مما مل يسجله البشريين الثالثة

ن ما اراد اهللا    ون اآلخر وبل انه نفسه يصرح بأنه مل يكتب كل شئ وان كان قد كتب هو والبشري              
  .لنا ان نعرفه ووجده كافيا لنقل رسالته الينا

وايات أخر كثرية صنع يسوع قدام تالميذه مل تكتـب ىف           "  اية اجنيله    يقول الرسول يوحنا قرب   
واما هذة فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو املسيح ابن اهللا ولكى تكـون لكـم إذا                 . هذا الكتاب 

  .31-30: 20يوحنا " آمنتم حياة بامسه 

م ويفهـم مـن     يفهم من اجنيل يوحنا ان رسالة املسيح استغرقت ثالثة أعوا         "  يقول الدكتور    -3
  ".االناجيل األخرى اا استغرقت عاما واحدا 

  .حنن ال نعلم من اين آتى الدكتور ذا االكتشاف اخلطري فهو ال يذكر اية واحدة تؤكد ما يقول

هذا على اية حال ليس مدعاة االستغراب فالكالم املرسل عادة أصيلة عند الدكتور وغريه مـن                
 .ة أو درايةالذين ينتقدون املسيحية دون معرف

  يوحنا الرسول تلميذ املسيح هو كاتب اإلجنيل الرابع بـشهادة تالميـذه إغنـاطيوس و                 - 4
وهى أيضا شهادة القديس إيرينيئوس أسقف ليون و يسجل هذا املـؤرخ             .بوليكاربوس و بابياس    

 .وهى أيضا شهادة اكليمنـدس االسـكندرى       ".تاريخ الكنيسة   " يوسابيوس القيصرى ىف كتابه     
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وهذه أيضا شهادة العالمة ترتلبانس وشهادة القـديس         .شهد على هذا أيضا الوثيقة املوراتورية     وت
  .وهذه هى شهادات اباء الكنيسة االوائل ىف القرون الثالثة االوىل للمسيحية .يوستني

  !الدكتور ينقل عن بابياس أن هناك أكثر من يوحنا ولكن ما عالقة هذا بكتابة إجنيل يوحنا ؟

"  الدكتور ننقل هنا من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصرى ما كتب حتت عنوان               ولفائدة
  )5( فقرة 144 صفحة نيىف الكتاب الثالث الفصل التاسع والثالث" كتابات بابياس 

ومما هو جدير بالذكر  هنا أنه كرر اسم يوحنا مرتني فاالسم األول يذكره مع بطرس ويعقـوب     " 
ن هذا يتبني بوضوح انه يقصد يوحنا االجنيلى اما يوحنا االخر فانه يذكره             ومىت وسائر الرسل و م    

ستيون قبله وبكل   ي ار اصفابعد فترة معينة ويضعه ضمن اشخاص اخرين ليسوا من عداد الرسل و           
  . "وضوح يدعوه قسا

ال يأتى ذكر ان القس يوحنا هو كاتب اجنيل يوحنا ىف اى من كتابات بابياس الـىت جـاءت ىف                    
  ".تاريخ الكنيسة " كتاب 

باا أوثق دائرة معارف ىف     " دائرة املعارف الربيطانية    " لعل هذا يدعو االستاذ اىل التروى ىف نعت         
  .العامل املسيحى ويتوثق من املصادر االساسية قبل ان ينقل عنها

قبل ان نترك هذه النقطة نود ان نزف للدكتور خربا سوف يثلج صدره بكل تأكيد وهو منقـول                  
  :52 , 51لالب مىت املسكني ص " املدخل لشرح اجنيل القديس يوحنا " عن

واخريا ظهرت شهادة قاطعة مانعة من حتت رمال مصر من جنع محادى من             :  القول الفصل    –س  "
صعيد مصر  ظهر فيها جزء من اجنيل يوحنا عبارة عن ورقة خمطوطة وعلى احدى صفحاا نـص                

 38-37وعلى الوجه االخر االعداد مـن    . 34-31د   االعدا 18من اجنيل يوحنا االصحاح     
 52وحمفوظة ىف مانشستر حتت رقم      " رايالند  " وهى اآلن معروفة باسم بردية      . لنفس االصحاح   

 م و هذا هو الربهان النهائى       130وحبسب حبوث العلماء تاكد ان يكون تارخيها ليس بعد عام            .
اريخ ال ميكن ان يتعدى اجليل السابق على بداية         ان االجنيل الرابع خرج خارج أسيا الصغرى ىف ت        

وذلك حبسب علماء الكتاب    .  م   100القرن الثاىن وذا يكون زمن كتابة اجنيل يوحنا ليس بعد           
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املقدس بال استثناء اى ىف الزمن الرسوىل بكل تاكيد بل ان كثريا من العلماء يقول اا النـسخة                  
  ."االوىل االصلية

يوحنا هو الوحيد الذى ذكر ان عيسى اخرب تالميذه قبـل صـلبه انـه          " يقول الدكتور ان     – 5
مث يلمح ان يوحنا اخر رمبا يكون هو كاتب االجنيل و ذا ينتفـى عنـه ان                 " سريسل الفارقليط   

  .يكون وحيا

أعتقد ان هذا سوف حيزن قلب ابن اسحق كاتب السرية النبوية العطرة لرسول االسالم و سوف                
هذا عندما يلقاه ىف جنة رضوان الن ابن اسحق اعترب يوحنا احلـوارى هـو             يعاقب الدكتور على    

  . صلى اهللا عليه وسلم" الربقليطس" كاتب االجنيل الذى بشر مبجئ اشرف املرسلني الذى هو 

  :واليك ما كتبه ابن هشام عن ابن اسحق

 اهللا صـلى  اهللا برسول احلوارى حينس تبشري (اإلجنيل من سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول صفة"
 ):سلم و عليه

 ىف اهللا مـن  جـاءه  فيما مرمي بن عيسى وضع كان ماع بلغىن فيما كان، قد و: إسحاق ابن قال
 هلـم  نـسخ  حني هلم، احلوارى حينس أثبت مما صلعم، اهللا رسول صفة من اإلجنيل ألهل اإلجنيل
 فقـد  أبغضىن من: قال أنه إليهم صلعم اهللا رسول ىف السالم عليه مرمي بن عيسى عهد عن اإلجنيل
 و خطيئـة،  هلـم  كانت ما قبلى، أحد يصنعها مل صنائع حبضرم صنعت أىن لوال و الرب، أبغض
 ىف الـىت  الكلمة تتم أن من البد لكن و للرب، أيضاً و يعزونىن، أم ظنوا و بطروا اآلن من لكن

 عند من إليكم اهللا يرسله الذى هذا املنحمنا جاء قد فلو. باطالً أى جماناً، أبغضونىن أم: الناموس
 قدمياً ألنكم أيضاً، أنتم و على شهيد فهو خرج، الرب عند من الذى هذا القدس، روح و الرب،
 .تشكوا ال لكيما: لكم قلت هذا ىف معى كنتم

  ".سلم و آله و عليه اهللا صلى الربقليطس،: بالرومية هو و حممد،): بالسرييانية (املنحمنا و
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  تاريخ كتابة هذه االناجيل متأخر عن عصر املسيح عليه   السالم وتاريخ وفاته: سادس الدليل ال

  .م70م و 65ما بني : مرقس

  .م 80م و 70مابني :  مىت

  .م 80: لوقا 

  .م 100: يوحنا 

فان مرقس الـذى كـان      " م اى املعاصر لكتبة هذه االناجيل       130 يقول بابياس املتوىف سنة      -
 القدر الكاىف من الدقة الىت مسحت ا ذاكرته ما قيل عن اعمال يـسوع               ترمجانا لبطرس قد كتب   

واقواله ولكن دون مراعاة للنظام الن مرقس مل يكن قد مسع يسوع وال كان تابعا شخـصيا لـه                   
  " لكنه ىف مرحلة متأخرة قد تبع بطرس

و "  ،   "ما مسحت به ذاكرتـه      " وىف هذا النص اخلطري لالسقف بابياس تصريح بان مرقس كتب           
االمر الذى ينفى نفيا قاطعا عن هذه النصوص النصرانية صفة الوحى االهلـى       " دون مراعاة للنظام  

  ".مذكرات " او جمرد " ذكريات بشرية " فهى .. 

  :الرد

 خبصوص تاريخ كتابة االناجيل وتوفريا للوقت سوف نكتفى هنا بالنقل عن مقدمة االب مىت               -1 
  :33-32مىت ص املسكني االجنيل حبسب القديس 

 يظهر أن مىت،. ق إجنيل تاريخ كتابة بصدد حنن و املعونة، الفائق تدبريه و اهللا نعمة تشاء لكن و"
 :حرفياً كاآلتى مؤداه خرب 1996 / 3 / 24 بتاريخ األهرام جريدة ىف

 بـردى  ورقـة  الربيطانية أكسفورد جبامعة املصرية الربديات ىف متخصص أملاىن مؤرخ اكتشف[
 املـؤرخ  أوضـح  و. العامل ىف مسيحية وثيقة أقدم تعترب و للميالد، األول القرن إىل تعود مصرية
 مل لكنـها  األقصر، كنائس إحدى ىف 1901 عام عليها العثور جرى الربدية أن تييد بيتر كارسنت
 عـامني  بلق األملاىن العامل بدأ أن إىل دبأكسفور ادلية الكلية ىف ظلت و أمهيتها، إىل باالنتباه حتظ
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 وثيقـة  أقدم جيعلها مما م 60 عام إىل تعود الربدية أن تييد اكتشف و. دارستها و عليها التعرف
 بأشـخاص  تستشهد و مىت،. ق إجنيل من آيات أجزاء تضم و اآلن، حىت إكتشافها يتم مسيحية
 أمـس  الربيطانيـة  ميـل  الـديلى  جريدة نشرت و - املسيح خالهلا عاش الىت الفترة ىف عاشوا

 ىف كتابتها سبق و األخرى، لألناجيل يؤرخ الذى املوضوع عن غداً سيصدر كتاب من مقتطفات
 مـىت . ق إجنيـل  أن تثبت الوثيقة هذه أن إال. املسيح عاشه الذى الزمن عن نسبياً متأخرة فترة
 بـني  مـن  كـانوا . املسيح للسيد عيان شهود كانوا أم وصفهم أشخاص من معلوماته يستمد
 و صغرية أجزاء ثالثة إىل ممزقة وجدها الىت الربدية بقايا عالج من األملاىن املؤرخ متكن و. تالميذه
 .انتهى.] القدمية باليونانية مكتوبة

 و الربديـة  من األجزاء هذه اكتشاف قصة كل به و املذكور الكتاب هذا من نسخة وصلتنا قد و
 من أجزاء ثالثة عليه مصور و خلارجىا الغالف تصوير إليك و. املذكور التاريخ صدق و حتقيقها
 لـشاهد  أـا  تحسب و اإلجنيل، قدم ألصالة تشهد العامل ىف وثيقة أقدم أا احملسوبة الربدية هذه
 .املسيح رأى قد مىت. ق عيان،

. ق خبط هى و م، 60 سنة كُتبت قد كانت إن: كاآلتى فهو النادرة الوثيقة هذه على تعليقنا أما
 سنة عشرين و مخس عن يقل ال ما عليها مر قد يكون أن يلزم الفروض أقل لىع فهى نفسه، مىت
 مىت. ق كان إن و. م 40 سنة و 35 سنة بني يتراوح كتابتها فزمن إذن األقصر، إىل تصل حىت
 مـا  يؤكد مما ذلك، قبل كُتب قد مرقس. ق إجنيل يكون مرقس،. ق إجنيل من الكثري اقتبس قد

 قبـل  أنـه  احلقيقة و م، 40 سنة هو و مرقس. ق إجنيل كتابة تاريخ عن البحث ىف إليه وصلنا
 إجنيلى كتابة تاريخ بأن قالوا الذين املعرفة املدعني العلماء شطحات ىف ثقة لنا يعد مل ذا و. ذلك
 األخـرية  األيـام  أن خرافة على اعتمادهم كان و السبعينات، بعد فيما هو مىت. ق و مرقس. ق
 هـؤالء  علـى  نرجع هنا و. حدوثها واقع من كتبا و السبعينية احلرب حضرا أما إىل تشري فيها

 األخـرية  األيام عن مىت. ق و مرقس. ق من كل دوا الىت األخبار أن جهتنا من نؤكد و العلماء
 هـذه  أخـذوا  العلمـاء  ألن. اهلزيلة ظنوم حسب تلفيقات ليست و أمينة صحيحة نبوات هى

 خـراب  شـاهدا  أن بعـد  مرقس القديس و مىت القديس من كل نم مدسوسة أا على األخبار
 حتقيقام فجاءت صادقة غري األناجيل أن أساس على فروضهم بنوا هكذا و. أورشاليم و اهليكل
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 أن لدينا يتحقق األخرية األيام نبوات ىف جاء ما باستقراء أنه هاستنج قاموس يقرر و. الكاذبة هى
  ."الكنيسة ىف جداً مبكراً قُرىء قد بأنه علما م، 50 سنة عن زيدي ال مىت. ق إجنيل كتابة تاريخ

 واضح ان التدليس عادة اصيلة عند الدكتور النه يتعمد ان ينتقى من االقتباسات ما يـروق            – 2
  .له ويتغافل عما ال يروق له 

. ة  من كتاب تاريخ الكنيس     146الفقرة الىت اقتبس منها الدكتور كالمه املبتور وهى من صفحة           
  :الكتاب الثالث والفصل التاسع والثالثون تنتهى مبا يلى 

 ما تذكره النه كان حيرص على امـر         – على هذا الوجه     –ولذلك مل يرتكب اى خطأ اذ كتب        " 
  ".هذا ما دونه بابياس عن مرقس." اال حيذف شيئا مما مسعه وان ال يقرر اى شئ خطأ: واحد 

 العبارة ىف النسخة العربية هـى       اوال. تزعج الدكتور " م  دون مراعاة للنظا  "  يبدو ان عبارة     – 3
وهذا ليس مـستغربا علـى وحـى        . واملقصود هو دون ترتيب تارخيى لألحداث     ". دون ترتيب "

أمثـال املـسيح    : على سبيل املثال  . الكتاب املقدس فهناك اجزاء ىف االناجيل مرتبة ترتيب أدىب          
  .ولكن البشري مىت سجلهم ىف اصحاح واحد. س واحد مل يقوهلم املسيح ىف جمل25الثالثة ىف مىت 

كما قلنا سابقا االناجيل ليست تأريخ حلياة املسيح على االرض ولكنها رصد جلوانب اربعة مـن                
  .جوانب شخصه الفريد

و . تزعج الدكتور النه يعتقد اا قدرة بشرية قد ختيب أو تـصيب      " الذاكرة"  أيضاً حكاية    – 4
ى متاما ألن هذا هو عمل روح اهللا ىف آنية الوحى كما وعد املـسيح نفـسه             هذا يناىف طبيعة الوح   

  :تالميذه 

وأما املعزى الروح القدس الذى سريسله اآلب بامسى فهو يعلمكم كل شئ و يذكركم بكل ما                " 
  .26: 14 يوحنا ."قلته

ـ                  – 5 د  وألن الشئ بالشئ يذكر وجب أن نلفت نظر الدكتور أن تدوين القرآن مل يـتم ىف عه
رسول االسالم وأن اآليات الىت أتى ا منذ إدعائه النبوة ىف سن األربعني إىل أن مات بعد ذلـك                   



؟تقرير علمى أم تغرير عمدى  

  63 

 سنة مل تدون ىف حياته ألا لو كانت مدونة ملا أنزعج عمر و خشى على ضياع القـرآن                   23بعد  
  .بسبب موت حفظة القرآن أثناء احلروب مع مانعى دفع الزكاة املعروفة حبروب الردة

أخذوا معهم على ظهور    ) املدينة  ( ال يذكر التاريخ اإلسالمى مطلقا أن املهاجرين اىل يثرب          أيضا  
 عاما من نـزول القـرآن ىف        13خالل  . البعري اآليات و السور املدونة على العسب واللخاف         

  .مكة

 نيب اإلسالم حسب قول زيد بن ثابت اليب بكر حني طلب منـه              نوطبعا مل يتم مجع القرآن يف زم      
  ."كيف تفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا"ن القرآن يدوت

 بسبب إنشغاله بالطواف على نساءه وهلـذا         رمبا واضح أن رسول اهللا مل يكن مهتما جبمع القرآن        
 اجلزء الثـاىن وصـفحة      - للسيوطى ضاع منه الكثري كما نقرأ ىف كتاب اإلتقان ىف علوم القرآن          

25.  

أيوب عن نافع عن عمر قال ال يقولن أحدكم قد أخـذت            قال أبو عبيدة امسعيل بن ابراهيم عن        "
   ."القرآن كله وما يدريه ماكله ، قد ذهب قرآن كثري ولكن ليقل أخذت منه ما ظهر 

وألن أمر ضياع أجزاء كثرة من القرآن من االمور الىت تستلزم الوقوف عندها نستسمح القارئ               
اب اإلتقان ىف علوم القرآن للسيوطى وهو       الكرمي ىف أننا سنطيل عليه بعض الشئ ىف النقل عن كت          

أهم كتاب ىف علوم القرآن ال يدانيه ىف هذه املرتبة كتاب آخر وال حىت الربهان ىف علوم القـرآن        
  .للزركشى

 عـن  الـزبري  بن عروة عن األسود أىب عن هليعة أىب عن مرمي أىب ابن حدثنا: قال أيضاً اإلتقان ىف
 مل املـصاحف  عثمان كتب فلما آية، مائىت النىب زمن ىف قرأت  كانت األحزاب سورة: قالت عائشة
 جعفـر  بن إمساعيل حدثنا: قال أيضاً اإلتقان ىف و). 25 : 2 االتقان (اآلن هو ما إال منها نقدر
: كعـب  بن أىب ىل قال حبيش بن زر عن النجود أىب بن عاصم عن كعب بن فضالة بن املبارك عن
 سبعني و ثالثاً أو آية سبعني و إثنتني: قلت األحزاب؟ سورة تعد كم: الروايات بعض ىف و كأين،
 و الـشيخ  زىن إذا: قال الرجم، آية فيها لنقرأ كنا إنا و البقرة، سورة لتعدل كانت إن: قال آية،
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 أيـضاً  اإلتقان ىف و). 25 : 2 االتقان (حكيم عزيز اهللا و اهللا من نكاالً البتة فارمجومها الشيخة
 على قرأ: قالت يونس، أىب بنت محيدة عن محيد أىب ابن أخربىن جريح ابن نع حجاج حدثنا: قال
 الـذين  أيهـا  يا النىب على يصلون مالئكته و اهللا إن:"عائشة مصحف ىف سنة مثانني ابن هو و أىب
 يغـري  أن قبل: قالت األوىل، الصفوف يصلون الذين على و". تسليماً سلموا و عليه صلوا آمنوا
 ىل قـال : قال كعب بن أىب عن املستدرك ىف احلاكم أخرج: أيضاً اإلتقان ىف و. املصاحف عثمان
 و الكتـاب  أهـل  من كفروا الذين يكن مل:"فقرأ القرآن، عليك أقرأ أن أمرىن اهللا إن: اهللا رسول
 ثانياً سأل إن و ثانياً سأل فأعطيه مال من وادياً سأل آدم ابن أن لو:"بقيتها من و: قال ،"املشركني
 ذات إن و تـاب،  مـن  على اهللا يتوب و التراب، إال آدم ابن جوف ميأل وال ثالثاً، سأل يهفأعط
 كان إن: أقول". يكفره فلن خرياً يعمل من و النصرانية، وال اليهودية غري احلنيفية اهللا عند الدين
 مـن  أساء كان إن و اإلسالم إىل أحسن فقد القبيل، هذا من كله املصاحف من عثمان أسقطه ما
 أىب عن زيد بن على عن سلمة بن مجاد عن حجاج حدثنا: عبيد أبو قال: أيضاً فيه و. أخرى جهة
 حفـظ  و رفعـت  مث براءة حنو سورة نزلت: قال األشعرى موسى أىب عن األسود أىب بن حرب
 واديـاً  لتمىن مال من واديني آدم ابن أن لو و هلم، خالق ال بأقوام الدين هذا سيؤيد اهللا إن:"منها
 أىب ابـن  أخرج: أيضاً فيه و". تاب من على اهللا يتوب و التراب إال آدم ابن جوف ميالً ال و ثالثاً
 أىن غري نسيناها ما املسبحات بإحدى نشبهها سورة نقول كنا: قال األشعرى موسى أىب عن حامت

 عنها سألونفت أعنقاكم ىف شهادة فتكتب تفعلون ال ما تقولوا ال آمنوا الذين أيها يا:"منها حفظت
 بـن  عبـد  عتيبة بن احلكم عن سعيد عن حجاج حدثنا: عبيد أبو قال: أيضاً فيه و". القيامة يوم
: ثابت بن لزيد عمر قال مث" بكم كفر فإنه آبائكم عن ترغبوا ال:"نقرأ كنا: عمر قال: قال عدى

 أن قبـل  قراءتـه  تركت قد القرآن بعض أن على يدل احلديث هذا و أقول،. نعم: قال أكذلك؟
: قـال  اجلمحـى،  عمر بن نافع عن مرمي أىب ابن حدثنا: قال أيضاً فيه و. املصاحف عثمان ينسخ
 أنزل فيما جند أمل: عوف بن الرمحن لعبد عمر قال: قال رمةخم بن املسور عن مليكة أىب ابن حدثىن
 فيمـا  سـقطت أ: )الرمحن عبد أى( قال، جندها، ال فإنا" مرة أول جاهدمت كما جاهدوا أن:"علينا
 ينسخ أن قبل أسقط قد القرآن بعض أن على أيضاً يدل حلديثا هذا و: أقول. القرآن من أسقط
 أمر ملا القرآن بعض أسقط عثمان أن من آنفاً قلناه ما بني و هذا بني منافاة وال. املصاحف عثمان
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 آخـر  اًشيئ أسقط قد يكون أو اإلسقاط، جدد قد هذا على يكون عثمان ألن املصاحف، بنسخ
 عـن  هليعة أىب عن مرمي أىب ابن حدثنا: قال أيضاً اإلتقان ىف و. قبل من إسقاطه مت الذى عدا أيضاً
 ذات هلـم  قال األنصارى خملوف بن مسلمة أن الكالعى سفيان أىب عن املفاخرى و عمر بن يزيد
 بـن  سـعد  كنودال أبو عندهم و خيربوه فلم املصحف، ىف يكتبا مل القرآن ىف بآيتني أخروىن: يوم

 أال أنفسهم بأمواهلم اهللا سبيل ىف جاهدوا و هاجروا و آمنوا الذين إن "مسلمة؟ أين: فقال مالك،
 ما نفس تعلم ال أولئك الذين عنهم جادلوا و نصروهم و آووهم الذين و املفلحون، أنتم أبشروا
 ابـن  عـن  الكبري ىف ىنالطربا أخرج: أيضاً فيه و. يعملون كانوا مبا جزاء أعني قرة من هلم أخفى
 فلم يصليان ليلة ذات فقاما ا، يقرآن فكانا اهللا، رسول أياها أقرأمها سورة رجالن قرأ: قال عمر
 نـسخ  ممـا  إا: هلما فقال له، ذلك فذكرا اهللا رسول على غاديني فأصبحا حرف على منها يدرا
 و ثابـت  بـن  زيد كان: قال الصلت بن كثري طريق من احلاكم أخرج: أيضاً فيه و. عنها فأهلوا
 رسول مسعت: زيد فقال الرجم، آية يعىن اآلية، هذه على فمرا املصحف يكتبان العاص بن سعيد
 أكتبـها؟  فقلت النىب أتيت نزلت ملا: عمر فقال ،"فارمجومها زنيا إذا الشيخة و الشيخ:"يقول اهللا
 زيـد  عن حكيم، بن على عن القرآن فصائل ىف الضريس ابن أخرج أيضاً فيه و. ذلك كره فكأنه
 ىف أكتبـه  أن مهمت لقد و حق، فإنه الرجم ىف تشكوا ال: فقال الناس خطب عمر أن أسلم، بن

 صدرى ىف فدفعت اهللا، رسول أستقرئها أنا و أتيتىن أليس: فقال كعب بن أىب فسألت املصحف،
 اخلـرب  هـذا  ىف و: حجر ابن قال احلمر، تسافد يتسافدون هم و الرجم، آية أتستقرئه: قلت و

 ىف قـال : السور عدد على الكالم عند أيضاً اإلتقان ىف و. تالوا رفع ىف السبب بيان إىل إشارة
 البقـرة  تعدل كانت أا ثبت فقد: قال البسملة معه سقط ملا براءة أول أن: مالك عن املستدرك
  .لطوهلا

  . اإلغريقية  املسيح وعظ باآلرامية و اإلجنيل كتب باللغة-: الدليل السابع 

 األستاذ باملعهد الكاثوليكى بباريس  R.P.Kanenengesser  األب كانينجر -
ال جيب األخذ حبرفية األناجيل إم حفظوا منها نصيبا و إم حرفوا النصيب الذى أتـوه                " يقول  

 وأنه أعطى عيسى األناجيل وقال يف أتباعه مثلما قال ىف اليهود فهى كتابات ظرفية خصامية حرر               
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مجع املبشرون و حرروا كل حسب وجهة نظره اخلاصـة مـع             .مؤلفوها تراث مجاعتهم املسيحية   
  .إعطائهم إياه التراث الشفهى

  :ردال

 تسجيل أقوال املسيح باليونانية حتت إرشاد روح اهللا ال يغري من قصد اهللا شـيئا وال يغـري                   – 1 
لى ما يفهمونه من ترمجات القرآن      من مسلمى اليوم يبنون إميام ع      % 80إن   .وحى اهللا يف شئ   

فاإلندونيسى و الباكستاىن واملاليزى ال يعرفون العربية ولكنهم يعتمدون على ترمجـات للقـرآن              
فلماذا يعتقد الدكتور إذن أن ترمجة أقوال املسيح إىل اليونانية سوف يغـري              .لفهم رسالة اإلسالم  

  .شيئا يف اإلميان املسيحى 

أن ينتشر اإلجنيل يف العامل املعروف يف وقت املسيح باللغة اليونانية ألـا             لقد أراد اهللا يف حكمته      
وهـى اللغـة الـىت كانـت سـائدة يف           ) كاإلجنليزية حاليا   ( كانت اللغة العاملية األوىل إنذاك      

  .االمرباطورية الرومانية الىت كانت حتتل كل حوض البحر األبيض املتوسط

نقول أن ترمجة األسم خاطئـة وجيـب أن         " عهد الكاثوليكى األستاذ بامل " قبل أن نتكلم عن      – 2
  " .ايه "  بالفرنسية  "er"ألن الـ " كاننجسيه"تكون 

واضح أن األستاذ شخصية ومهية من تأليف دكتور موريس بوكاى وال يوجد إلمسه وجـود             : ثانيا
  .على شبكة اإلنترنت

التوراة واإلجنيل والقـرآن    " تابه  موريس بوكاى شهادته جمروحة لتلفيقاته الشهرية يف ك       . د - 3 
الذين بـاعوا   " املؤلفة جيوم " وخصوصا فيما يتعلق بعلم األجنة و هو مع األسف من           " والعلم  

ضمريهم العلمى من أجل حفنة رياالت أغدق ا عليه امللك فيصل الذى كان يعمل طبيبا خاصا                
  .نق اإلسالممل يكتفى الرجل ببيع ضمريه العلمى ولكن باع دينه وأعت.له 
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 االقتباس املنسوب للمدعو كانينجر ركيك جدا يف ترمجته والضمائر فيه متخالفة ممـا خيـل                – 3
  .هذا اوالً". فهى كتابات"و " وأنه أعطى" " إم حفظوا" باملعىن فهو يقول

إذا كـان هـذا إعتقـاده    . هل يعقل أن يقول أب مسيحى عن إجنيل يؤمن به أنه حمرف     : ثانيـا
  ."أب"ه ترك املسيحية وبالتاىل ال يدعى لوجب علي

  .إذا واضح أن القصة كلها من إختراع الرجل الذى باع ضمريه العلمى

 نعيد للدكتور مـا قلنـاه       :"حسب وجهة نظره اخلاصة     "  واضح أن الدكتور تزعجه عبارة       – 4
قا كتـب   مىت كتب عن املسيح كامللك ومرقس كتب عنه كاخلادم و لو           .سابقا وىف اإلعادة إفادة   

حسب وجهـة نظـره     " هذا هو املقصود ب      . عنه كإبن اإلنسان و يوحنا كتب عنه كإبن اهللا          
  ".اخلاصة

 التراث الشفهى هو التقليد الشفهى وهى الرواية الشفهية عن شخص املـسيح وتعاليمـه               – 5
  .وصلبه وقيامته الىت بشر ا التالميذ يف سنني املسيحية األوىل قبل تدوين األناجيل

قارئ لسفر أعمال الرسل واالصحاح الثالث بالتحديد يستطيع أن يرى كيف كان دور التقليد              ال
ثالثة اآلف نفس آمنوا بعد عظة بطرس يف اليوم الذى تكونت           . الشفهى يف نشأة الكنيسة األوىل      

  .فيه الكنيسة

قـدس  القرآن والكتاب امل  " موريس بوكاى يرجى الرجوع إىل كتاب       . مبناسبة الكالم عن د    – 6
 وهو الكتـاب الـذى يفنـد    1996 نور احلياة  –للدكتور وليم كامبل    " يف نور التاريخ والعلم   

  .بوكاى العلمية والتارخيية.ترهات د

 قـد يكـون ممـن       - إذا كان فعال شخصية حقيقة     – األب كانينجر على أحسن الفروض       – 7
ل الدين بل وغري مؤمن     يسمون أنفسهم أصحاب الفكر املتحرر واحلقيقة أنه فعال متحرر من أصو          

  .به على اإلطالق إذا صح الكالم املنسوب إليه 
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وألن الشئ بالشئ يذكر نورد هنا للدكتور قائمة خمتصرة لبعض التنويرين املسلمني مع ذكر عينة               
  :واحدة من مؤلفام ونسأل الدكتور إذا كان يعتد برأيهم يف اإلسالم

 سـليمان   –) يف الشعر اجلاهلى    (  طه حسني    – ) االسالم و أصول احلكم   (    على عبد الرازق    
 حممـود أبـو ريـة       –) كتاب الشخصية احملمدية  ( معروف الرصاىف  –) توظيف املقدس ( حريتاىن

العرب ظاهرة  ( عبداهللا القصيمى  –) وعاظ السالطني ( على الوردى  –) أضواء على السنة احملمدية   (
من أساطري األولني   ( حممد كرمي الكواز     –) الفكر اإلسالمى نقد واجتهاد   ( حممد اركون    –) صوتية

 –) سدئة هياكل الوهم  ( عبدالرازق عيد    -)آيات شيطانية ( سلمان رشدى    –) إىل قصص األنبياء  
 عماد الصباغ   –) دراسة يف السرية النبوية   (  على داشىت    –) ذهنية التحرمي ( صادق جالل العظم    

 –) مـشكلة اإلسـالم   ( ارشاد منجى    – )الدين يف اجلزيرة العربية     (  ابكار السقاف  -)األحناف(
  الـصادق    -) العـار ( تسليمة نسرين  –) النىب والنساء ( فاطمة املرنيسى  –) املتعة(شهال حائرى   

أم املؤمنني تأكـل    ( نبيل فياض    –) تدوين السنة (  ابراهيم فوزى  –) اسالم ضد االسالم  ( النيهوم
 حممـد   –) التحليل النفسى لألنبياء  (ل   عبداهللا كما  –) املال واهلالل (  شاكر النابلسى  –) أوالدها
 بردير أمري علـى     –) مدخل إىل القرآن الكرمي   ( حممد عابد اجلابرى     -)الكتاب والقرآن (شحرور  
الدين واألسـطورة   (  حممد اخلطيب  –) مشكلة احلديث ( حيى حممد  –) االسالم والعلم (ائى بيود 

 –) مفهـوم الـنص   ( أبو زيد     نصر حامد  –) نقد النص (  على حرب    -)عند العرب يف اجلاهلية   
 فـرج   –) اخلمر والنبيذ يف اإلسالم   ( على املقرى    –) احلب واجلنس يف حياة النىب      ( بسنت رشاد 

 –) وهم اإلعجاز العلمى  (الد منتصر    خ –) جناية سيبويه (  زكريا أوزون    –) احلقيقة الغائبة (فوده  
 حممـد   –) ية للشريعة اإلسالمية  اجلذور التارخي ( خليل عبد الكرمي     –) احلزب اهلامشى (سيد القمىن 
(  نيازى عز الـدين    –) يسقط سيبويه ( شريف الشوباشى    –) دروس من واقع أمتنا   ( ياسني محوده   
جنايـة  (  مجال البنا    –) مسامهة يف حل أزمة العقل العرىب املسلم      ( طه إبراهيم    -)  دين السلطان 
 هادى  –) االغتياالت يف االسالم   ( حسن عبداهللا  –) أئمة وسحرة   ( إبراهيم حممود    –) قبيلة حدثنا 
 جنيـب   –) اخلالفة االسالمية (  حممد سعيد العشماوى   –) االغتيال السياسى يف االسالم   ( العلوى  
 –) االسالم واجلـنس ( جنمان ياسني  –) دثريىن يا خدجية  (  سلوى بلحاج  –) أوالد حارتنا ( حمفوظ

من العقبدة  (  حسن حنفى  –)  األمام سقوط(  نوال السعداوى  –) االسالم والعرش ( أمين الياسيىن   
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) الفن القصصى يف القـران    (مد أمحد خلف اهللا      حم –) الوحى والقران (  هشام جعيط  –) اىل الثورة 
  .)دليل املؤمن احلزين( حسني أمحد أمني –) القربان يف اجلاهلية واالسالم(  وليد السعفى–

ه رأينا أن نورد له هنا بعض       هذ" ب وجهة نظره اخلاصة   سح" وألن الدكتور مرتعج من حكاية    -8
  .بعض الصحابة اليت وجدت طريقها إيل القرآن الكرمي" وجهة نظر" األمثلة القليلة من 

ففي كتاب فكر للصحابة ترتل به الوحي للدكتور الراحل حممد سيد امحد املسري أستاذ الـشريعة                
جـاء مـايلي يف      2006والفلسفة اإلسالمية جبامعة األزهر وهو من إصدارات دار املعـارف           

ومن موافقات عمر ما أخرجه البخاري عن أنس رضي اهللا عنـه قـال              :15-12الصفحات من   
  :وافقت ريب يف ثالث: قال عمر:

  !يارسول اهللا لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلي؟: قلت 

  ]125: سورة البقرة [ ﴾ واختذوا من مقام إبراهيم مصلي ﴿فرتلت 

فرتلت أيـه   ! أمرن أن حيتجنب ؟    فلو, خل عليهن الرب والفاجر   أن نساءك يد  , وقلت يا رسول اهللا   
  .احلجاب 

إن , عـسي ربـه   ﴿فقلت هلـن  , واجتمع علي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم نساءه يف الغرية    
  . فرتلت كذلك ] 5:التحرمي [ ﴾طلقكن إن يبدله أزواجا خريا منكن 

  إن :  فقال إن يهوديا لقي عمر: اخرج ابن أيب حامت رواية تقول 

   من كان عدوا هللا ﴿فقال عمر , جربيل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا

  . فرتلت على لسان عمر98 البقرة ﴾فإن اهللا عدوا للكافرين )) 74((ئكته ورسله وجربيل ومال

  :الكرمية ويف اضافة جديدة يسوق ابن حامت موقفا اخر يتعلق باالية

  :  ايل قوله تعايل  .. ﴾ ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طني ﴿
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فتبارك هللا احـسن    ﴿: فلما مسع عمر هذه االطوار خللق االنسان قال        , ﴾ مث انشانه خلقا اخر        ﴿
  .    فرتلت كذلك14  –12:  املؤمنون ﴾اخلالقني

فأخذ , فقطعت يده اليمين    ,وساق ابن سعد يف الطبقات ان مصعب بن عمري محل اللواء يوم احد              
وما حممدإال رسول قد دخلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل            :  وهو يقول    اللواء بيده اليسري  

 آل  )أنقلبتم علي اعقابكم ومن ينقلب علي عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسـجزي اهللا الـشاكرين               
فحين علي اللواء وضمه بعضديه ايل صـدره وهـو          , مث قطعت يده اليسري       . 144: عمران  

  .للواء مث قتل فسقط ا, يردد نفس االية 

  .ومل تكن هذه االية نزلت يومئذ وإمنا نزلت بعد ذلك

 من سورة املؤمنني علي لسان عبـد اهللا  14 االية 3/90يف السرية احللبية : ملحوظة من عندنا    ( 
, ان عبد اهللا هذا اسلم وكان يكتب الـوحي لرسـول اهللا              بن ايب سرح اخي عثمان يف الرضاعة      
لقد خلقنا االنسان من ساللة     :  فاملي عليه   , لي عليه ايه نزلت     فاتفق يوما ان كان رسول اهللا  مي       

مث خلقنا النطفـة علقـة     :  مث جلعناه نطفة يف قرار مكني فكتبها مث املي          :من طني فكتبها مث املي      
فلما كتب  , مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث إنشأناه خلقا اخر               فخلقنا العلقة 

فقـال لـه    , فقال  فتبارك اهللا احسن اخلالقني         , جب من تفصيل خلق االنسان      ذلك عبد اهللا تع   
كان  إن: فقال  , فوقع من ذلك يف نفس عبد اهللا ريب         , هكذا نزلت   , اكتب ذلك   : رسول اهللا   

إين كنـت   : فارتد عن االسالم وحلق مبكة وصار يقول لقـريش        , حممد يوحي إليه فانا يوحي ايل       
نعـم  : او عليم حكيم فيقول     : فاقول  , ان ميلي علي عزيز حكيم      ك, أصرف حممد كيف شئت     

  . اكتب هكذا نزلت: وكل ما اقوله يقول , كل صواب 

يفصل بينها وبـني املـسيح       اقدم املخطوطات . االصول االويل لالناجيل فقدت     : الدليل الثامن   
. عة الربيطانية   وهذه شهادة املوسو  .  عام 300من   وعصر من نسبت اليهم هذه االناجيل مايقرب      

  :موريس بوكاي. وبعبارة د

  " املسيحفإننا ال منلك أي شهادة عيان حلياة" 
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  . سنة300 وبني عصر املسيح ومن نسبت اليهم  اقدم املخطوطات اليفصل بينها-1: الرد 

  :كما هو واضح مما يلي

   م125 – اجزاء من اجنيل يوحنا يحتو) 52ب ( خمطوطة جون ريالندز 

   عام150-حتوي اجنيل يوحنا بالكامل  ) 66ب ( خمطوطة 

   م180-تضم اجلزء االكرب من اجنيلي لو قا ويوحنا  ) 75ب ( خمطوطة 

   م220 –حتوي علي اجزاء كبرية من االناجيل االربعة وسفر اعمال الرسل ) 45ب ( خمطوطة 

  .موريس بوكاي .  سبق الكالم عن عدم موثوقية املوسوعة الربيطانية ود -2

  أل الدكتور هل نسخة القرأن الذي مجعها زيد بن ثابت وكانت حبوزة السيدة حفصة نس-3

  .وصنعاء اليت سبق واشرنا اليها) انظر امللحق ( يله ايل خمطوطيت مسرقند وحن. موجودة االن 

 اختالف بني املخطوطات حبسب دائرة املعـارف الربيطانيـة          150000هناك  : الدليل التاسع   
. لرسل الذي وضعه االباء االوائل مث تغيري االناجيل لتالئم التبشري بني االمم           حبسب كتاب تعاليم ا   

ويعطي الدكتور امثلة من اجنيل ميت مث يستشهد بالعامل والفيلسوف املعتزيل القاضي عبد اجلبار بن               
  "ان النصرانية ترومت" امحد و ينقل عنه ما قاله يف عبقرية 

  :الرد

  .ه  اي7955عدد ايات العهد اجلديد 

  .133.892عدد كلمات العهد اجلديد باليونانية 

  . خمطوطة24.970عدد خمطوطات العهد اجلديد 
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دائرة املعارف الربيطانية تقول ان عدد االختالفات بني خمطوطات العهد اجلديـد يفـوق عـدد                
  !كلماته

وتكرر منشأ هذه املغالطة هو انه إذا كان هناك خطا هجائي يف حرف واحد وقع فيه احد النساخ                  
ال غرابة اذن ان يفوق عدد االختالفـات عـدد          .  خطا 1000طا يف الف خمطوطة يعترب      هذا اخل 

  . ينعتها الدكتورمعارف يف العامل املسيحي كماالكلمات يف نظر اوثق دائرة 

وهـذه  % 97.3أي ان دقة النسخ هي      % 2.7الواقع هو ان عدد الكلمات حمل سؤال ميثل         
 العقائد  – وكما قلنا سابقا     –يف أي عقيدة مسيحية علي االطالق النه        النسبة حمل اخلالف ال تؤثر      

  .يات تعتمد علي آيه او اثنني او حيت عشرة آاملسيحية ال

الدكتور يعلل التغيري والتبديل بغرض التبشري بني االمم ويقول ان كلمات حذفت لكـي يكـو                
  ..ر اعماله دون ان يدريولكن يشاء الرب فيقع يف ش. النص خاليا من العنصرية اليهودية 

فـال  " فالنص يقول يف ايتـه      . يف النص الثالث الذي ساقه الدكتور دون ان يدري اهانة لالمم            
 6مـيت   ...." تموا قائلني ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها االمم                

:31-32  

 نفسه بأن ادعـي     رلقد ورط الدكتو   .تأي ان االمم منغسمون يف املاديات وال يطلبون الروحانيا        
لو كان هذا صـحيحا يـا        .ان تبديال حدث يف اجنيل ميت لكي يكون خاليا من العنصرية لليهود           

ال ايل  مل ارسل ا  " فأجاب وقال   "  26-15:24يف ميت    دكتور لتم تغيري وتبديل االيات املوجودة     
ليس حسنا ان   "فأجاب وقال   .   فأتت وسجدت له قائلة يا سيد اعين      . خراف بيت اسرائيل الضالة   

  ".يأخذ خبز البنني ويطرح للكالب

ذه اآليـات ـذا      كان عنصريا وهناك تفسريا مقنعا هل      حنن هنا ال نقول علي االطالق ان املسيح       (
الصدد ولكن ظاهر االيات ميكن ان يفهم منها ذلك وعليه فإنه كان من باب أوىل تغـيري هـذه                   

  ).الدكتوراآليات مراعاة لالمم كما يدعي 
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ننهي هذه النقطة بأن نقول ان كتاب تعاليم الرسل الذي اشار اليه الدكتور مل يقتبس فقـط مـن              
وهلذا قـإن االقتباسـات     شفهي الذي اشرنا اليه آنفاً،      االناجيل املكتوبة ولكن ايضا من التقليد ال      

  . ليس غرض الكتاب هو نسخ االناجيلاحيانا ال تطابق املكتوب النه

ور بعد ذلك ويستشهد علي املسيحية بأقوال قاضي مسلم ويصفها بأـا قيلـت يف               ميضي الدكت 
  .عبقرية

  !منذ ميت كان كل لول وبعرور من فالسفة املسلمني حجة علي املسيحية ؟ 

والن الشئ بالشئ يذكر وحيث ان الدكتور اثار نقطة التغيري لزم علينا ان نورد له مـا جـاء يف                    
  .ما غري احلجاج يف مصحف عثمان" اود السجستايت حتت البابالبن يب د" كتاب املصاحف 

  ما غري احلجاج يف مصحف عثمان : باب

قال ابو بكر كان يف كتاب ايب حدثنا رجل فسألت ايب            : 188-177جاء يف كتاب املصاحف     
  من هو؟

فقال حدثنا عباد بن صهيب عن عوف بن ايب مجيلة ان احلجاج بن يوسف غري يف مصحف عثمان                  
  ,مل يتسن وانظر  فغريها  مل يتسنه باهلاء )  259أ 2س ( قال كانت يف البقرة ,  عشر حرفااحد

س ( وكانت يف يونس    , شريعة ومنهاجا فغريه  شرعة ومنهاجا       )  48 أ   5س  ( وكانت يف املائدة    
انا اتـيكم    ) 45 أ   12س  ( وكانت يف يوسف    , هو الذي ينشركم فغريه يسريكم      ) 22 أ   10

  ,ها انا انبئكم بتأويلهبتاويله فغري

  ,سيقولون هللا هللا هللا ثالثتهن فجعل االخريني هللا هللا ) 89-85 أ 23س ( وكانت يف املؤمنون 

مـن  ) 167ا  ( من املخرجني ويف قصة لوط      ) 116 أ   26س  ( وكان يف الشعراء يف قصة نوح       
 أ  43س  ( خرف  املرجومني فغري قصة نوح من املرجومني وقصة لوط من املخرجني وكانت يف الز            

, من مـاء  ) 15 أ   47س  ( فغريها معيشتهم وكانت يف الذين كفروا        حنن قسمنا معائشهم  ) 32
فالذين امنوا منكم وانفقـوا     ) 7 ا   57س  ( غري يسن فغريها من ماء غري آسن وكانت يف احلديد           
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وما هو علـي    ) 24 أ 81س  ( هلم اجر كبري فغريها منكم واتقوا وكانت يف اذا الشمس كورت            
  .لغيب بظنني فغريها ضننيا

غري األناجيل األربعة املعتمدة من قبل الدولة الرومانية هناك أناجيل كثرية جـدا             : الدليل العاشر   
 إجنيال وحسب بعض الدراسـات      26بل ووصل عددها يف املوسوعة األمريكية إىل        )  أجنيل   22(

وكثرية حىت القرن الرابع    ظلت هذه األناجيل شائعة ومعتمدة لدى طوائف نصرانية كبرية          . 100
م إلغاء األناجيل اليت ال تقول بإلوهية املسيح واعتمـد          325امليالدي عندما قرر جممع نيقية سنة       

  الرومان وقتها أربعة منها فرضوها بقوة الدولة على املخالفني ؟

  :الرد 

صراحة على  لقد قال سابقا إن اإلجنيل الوحيد الذي نص         . الدكتور يقع يف شر إعماله مرة أخرى        
  !فلماذا أبقت الدولة الرومانية على أناجيل مىت ومرقس ولوقا ؟.إلوهية املسيح هو  إجنيل يوحنا 

 أسقفا من كنائس الشرق     318م ملدة شهرين وحضرة     325 يونيو سنة    19جممع نيقية عقد يف     
 خلق به اخلليقة     خلقة اهللا مث   .والغرب ليناقشوا بدعة اريوس  القائلة إن املسيح اله خملوق له بداية           

  ! )وهى بدعة شهود يهوه اليوم وهى تناقض نفسها فكيف يكون اإلله خملوقا ؟(

  .مل ينعقد امع لكي حيدد قانونية اإلسفار املقدسة 

  . وقد أعطى اريوس وإتباعه الفرصة لكي يعربوا عن ما كانوا يؤمنون به

اء اريوس وإتباعه القلـيلني وانتـهى       مث تكلم اثناسيوس الرسوىل وكثريون من األساقفة وفندوا أر        
  .امع بصياغة قانون اإلميان النيقوى املعروف ومت القضاء على بدعة اريوس 

  .إذا امع مل جيتمع لتحديد قانونية اإلسفار املقدسة ولكن ملناقشة بدعة اريوس 

ين استخدم امللك   وبعد إقرار امع لقانون اإلميان الذي وافقت عليه األغلبية العظمى من احلاضر           
 قرار امع لعزل اريوس والذين أصروا معـه علـى متـسكهم             ذقسطنطني نفوذه السياسي لينف   

  .رطقته 
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ى دين هو صيغه حمددة تلخص األسس اليت يقوم عليها وتستمد هذه الصيغة من              وقانون اإلميان أل  
  .الكتاب املرتل الذي يؤمن به إتباع هذا الدين 

اإلميان باهللا ورسله وكتبه ومالكته واليـوم       (إن قانون اإلميان يف اإلسالم هو       وهلذا ميكننا إن نقول     
  .)األخر والقضاء والقدر 

األناجيل املنحولة اليت يشري إليها الدكتور هي من كتابات اهلراطقة اليت ذهبت إدراج الرياح ألا               
ة البشر طاملا أا كلمته     لو كانت من احلق لثبتت حىت اليوم وانتشرت وكان اهللا حافظ عليها هلداي            

  .ولكن ألا ليست كلمه اهللا املقدسة جرى هلا ما جرى. املقدسة 

  :)تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري للداللة على ذلك ( ونقتبس هنا فقرتني من كتاب 

 تلك بني التمييز إلمكان أيضاً هذه عن قائمة لتقدمي مضطرين أنفسنا نرى هذا مع أننا على) 6("
 أن و الـىت  األخـرى  تلك و مقبولة، و قانونية و حقيقة الكنسية للتقاليد وفقاً تعترب الىت فاراألس
 الكنـسيني  الكتاب معظم لدى معروفة الوقت نفس ىف أا إال قانونية، غري و عليها متنازع كانت
ـ  و األسفار هذه من كل معرفة من لتتمكن القائمة هذه لتقدمي مضطرين أنفسنا نرى أننا -  كتل
 و متيـاس  و توما و بطرس أناجيل مثالً تشمل الىت الرسل، إسم حتت اهلراطقة عنها يتحدث الىت

 كتـاب  مـن  واحد أى حيسب مل الىت هذه الرسل، سائر و يوحنا و اندراوس أعمال و خالفهم
 خيتلف الكتابة أسلوب فإن هذا على عالوة و) 7. (كتابام ىف إليها األشارة تستحق أا الكنيسة

 عـن  اإلخـتالف  كـل  فخيتل منها القصد و حمتوياا ىف التفكري تيار أن مث الرسل، أسلوب نع
 يـصح  فـال  هلـذا  و. اهلراطقة مصنفات من أا وضوح بكل يبني مما احلقيقية املستقيمة التعاليم
 تـاريخ " (ماجنـة  سخيفة ككتابات كلها نبذها جيب و بل املرفوضة األسفار ضمن جىت وضعها
  .)داود مرقس القمص بترمجة 128 ص ،25 : 3 الكنيسة،

والن الشئ بالشئ يذكر يليق بنا إن نورد هنا ما جاء يف املراجع األساسية لإلخوة الشيعة الـذين                  
نقول هـذا قبـل إن يتـسرع        .(أفىت شيخ األزهر السابق حممود شلتوت جبواز التعبد مبذهبهم          

  :الدكتور ويصفهم بالرافضة
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 الـصادق،  جعفـر  يعـىن  ،اهللا عبد أبا مسعت: قال عثمان، بن محاد عن بسنده الكليىن يروى -
 عليهـا  فاطمة مصحف ىف نظرت إىن ذلك و مائة و عشرين و مثاىن سنة ىف الزنادقة يظهر:"يقول
 و الصالة عليه نبيه قبض ملا تعاىل و سبحانه اهللا إن: قال..فاطمة مصحف ما و قلت قال...السالم
 إليها اهللا فأرسل جل، و عز اهللا إال يعلمه ال ما احلزن من - فاتهو من - فاطمة على دخل السالم
 أحسست إذا على فقال. عنه اهللا رضى املؤمنني أمري إىل ذلك فشكت حيدثها، و غمها يسلى ملكاً
 مسع كلما يكتب املؤمنني أمري فجعل. بذلك فأعلمته ىل، فقوىل" امللك صوت "أى مسعت و بذلك
 و احلـرام  و احلالل من شيئاً فيه ليس إنه أما:"قال مث: قال. مصحفاً كذل من أثبت حىت امللك من
 240 رقـم  الصحيفة ذكر فيه باب ىف احلجة كتاب ىف الكاىف اصول" (سيكون ما علم فيه لكن
  .)األول الد ىف

 دالئـل  روايـة  "الـسابقة  الرواية خالف على املصحف هذا نزول صفة تصف أخرى رواية -
 هـم  املالئكـة  من ثالثة بواسطة السماء من واحدة مجلة نزل املصحف هذا أى نزل أنه" اإلمامة

 قائمـة  عليهـا  اهللا رضوان فاطمة و به فهبطوا" السالم عليهم ميكائيل و - إسرافيل - جربيل"
! يقرئكـى  السالم:" قالوا و عليها سلموا صالا من فرغت فلما قعدت حىت قياماً فمازالوا تصلى
 السالم إليه و السالم منه و السالم اللهم:"فاطمة فقالت حجرها، ىف صحفامل وضعوا و" السالم
 زوال إىل الفجـر  صـالة  بعد من فمازالت. السماء إىل عرجوا مث السالم، اهللا رسل يا عليكم و

  .تقرأه الزوال وقت إىل الفجر من فقط آخره على أتت حىت تقرأه الشمس

  

ينا إن نضع إمام الدكتور صورة فوتوغرافية  لصورة         ومبناسبة الكالم عن اإلخوة الشيعة وجب عل      
الوالية مأخوذة من احد املصاحف يف إيران كما جاءت يف كتاب الثـورة اإليرانيـة يف ميـزان                  

  اإلسالم للشيخ  حممد منظور نعماين
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 بني القراءات املختلفة للقرآن   نا إن نذكر الدكتور باالختالفات      وقبل إن ننهى هذه النقطة ال يفوت      
كتـاب  ((وهى اليت أوردها األديب والشاعر العراقي الراحل معروف الرصاىف يف كتابه القـيم              

يـورد معـروف الرصـاىف هـذه         2002وهو من منشورات دار اجلمل      ))الشخصية احملمدية   
  ).735 -703(صفحة كاملة من كتابه 33االختالفات يف 
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كتفـي هنـا     وحىت ال يطول ردنا سوف ن      كنا نود إن ننقلها كلها للدكتور هنا ولكن ملراعاة ملقام         
  :فقط بعناوين االختالفات

 بزيادة قراءة -1

 تأخري و بتقدمي قراءة -2

 اللغات اختالف من ناشئة قراءة -3

 مبعناها بأخرى كلمة بتبديل قراءة -4

 مبعناها ليست بأخرى كلمة بتبديل قراءة -5

 حرف ىف حرف بإدغام قراءة -6

 اإلدغام بفك قراءة -7

 باجلمع املفرد راءةق -8

 باملفرد اجلمع قراءة -9

 بنقص قراءة -10

 اإلعراب بتغيري قراءة -11

 باملنفى املثبت قراءة -12

 باملكسر السامل اجلمع قراءة -13

 باملكرب املصغر قراءة -14

 باملصغر املكرب قراءة -15

 باملذكر املؤنث قراءة -16
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  .أخرى صيغة إىل الكلمة صيغة بتغيري قراءة -17

البـن  "  البشر يف القراءات     إحتاف فضالء و  البن اجلذري   "النشر يف القراءات العشر   " انظر أيضا   
  .ألبنا

كم هائل من التناقضات واالختالفات اليت شـاعت وانتـشرت حـىت يف             :الدليل احلادي عشر  
  :مثال على هذه التناقضات 46األناجيل األربعة الشهرية واملعتمدة مث يسوق الدكتور 

واىل مـرمي   21-19-1جاءت إىل يوسف النجار حبـسب مـىت         . ل املسيح ووالدته    بشارة مح 
  ؟31-26:1العذراء حبسب لوقا 

  :الرد 

مىت نقل لنا البشارة إىل يوسف النجار ولوقا نقل         . كان من الضروري أن تأت البشارة إىل االثنني         
لون كل شـئ وإال أصـبحوا       ليس مفترضا إن األناجيل األربعة  ينق      .لنا البشارة إىل مرمي العذراء      

األناجيل تتناول جوانب أربعة من    .نسخ كربونية متكررة وما كانت هناك احلاجة إىل أربعة أناجيل           
  .شخصية املسيح كما ذكرنا انفاً

 فـان هـريودس رأى      8:23اما يف لوقا    20-19:2هريودس مات ويسوع صىب حبسب مىت       
  .يسوع وفرح جدا

  :  الرد

  : أشخاص باسم هريودس7د حيتوى على د اجلديالدكتور ال يعلم إن العه

  .وهو الذي ولد يف عهده املسيح  ) 5:1 ، لوقا 1:2مىت : ( هريودس الكبري

وهـو ابـن     ) 13:4 ، إعمـال     3/8/9/23، لوقـا    6، مرقص   14مىت  : (هريودس انتيباس 
 هريودس الكبري من مالتيس وهو الذي تزوج هريودية زوجة أخيه هريودس فيلبس األول وهـو              

 . وهو الذي البس املسيح االورجوانالذي قطع رأس يوحنا املعمدان
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ابن هـريودس الكـبري مـن     ) 19:3، لوقا 17:6، مر 3:14مىت (  :هريودس فيلبس األول 
 .ني وهو الذي تزوج هريودية أوالميمر

تـزوج سـالومى ابنـة      . ابن هريودس الكبري وكليوبـاترا    ) 1:3لوقا  :( هريودس فيلبس الثاين    
 .س فيلبس األول وهريودية هريود

 .ان يعرف بوايل اليهوديةاالبن األكرب هلريودس الكبري ومالتيس وك: هريودس ارخيالوس 

خلـف  .حفيد هريودس الكبري مـن مـرعني األوىل   ) 12إعمال (  :هريودس اغريباس األول 
  . م37هريودس فيلبس كرئيس ربع سنة 

رئـيس  . ابن هريودس اغريباس األول      ) 1:26 ،   13:25إعمال  : ( هريودس اغريباس الثاين    
  . م70 -53ربع من 

 كان األجدر بالدكتور ان يكون حصيفا ويالحظ إن أية إجنيل مىت تتكلم عن والدة املسيح وأيـة       
 درجة  يبدو أن .  أكثر من ثالثني سنة      وبني االثنني .إجنيل لوقا تتكلم عن حماكمة املسيح قبل صلبه         

  .كتوراحلماس مرتفعة جدا عند الد

-25:2 إما يف لوقا     3:2أحدا يف أورشليم مل يعلم بوالدة املسيح إال بعد جمئ اوس حبسب مىت              
   فان الكثريون من أهل أورشليم قد علموا بوالدته من حنة بنت فنوئيل ؟38

  :الرد 

صد إذا كان يق  !  من أين جاء الدكتور بان أحدا مل يعلم بوالدته يف أورشليم إال بعد جمئ اوس ؟               
نقول له إن االضطراب مصدره إن اوس قالوا        (إن هريدوس امللك اضطرب ومجيع أورشليم معه        

  .والدة ملك غري قيصر البد وان جتعل اجلميع يضطرب" . ملك اليهود " 

   فلم يتربص به ؟38-25:2 إما يف لوقا 3-1:2هريودس تربص بيسوع حبسب ) 4

  :الرد 



؟تقرير علمى أم تغرير عمدى  

  81 

راب هريودس كما جاء    إلطالق وهم الذين سببت أقواهلم اضط      لوقا مل يسجل زيارة اوس على ا      
ق يف  إما لوقا فال يتعرض هلذه الزيارة أبدا بل ومل يذكر اسم هريودس على اإلطـال              . يف إجنيل مىت  

  .اإلعداد اليت ساقها الدكتور

   فانه من نسل ناثان؟ 38-23:3 من أوالد سليمان وىف لوقا 17-1:1املسيح يف مىت )5

  :الرد 

إما لوقا رجـع   .يوسف النجار) و ليس الفعلي ( عي  رجع بتسلسل نسب املسيح ألبيه الشر      مىت
ولكن لكي ال يذكر امسها الن اليهود ال يذكرون         . بتسلسل نسب املسيح إىل أمه مرمي وأبيها هاىل       

أمساء األمهات يف النسب فانه ذكر اسم يوسف كابن حلميه هاىل كما هي عادة اليهود أيضا وهلذا                 
  .د سليمان يف سلسلة األب الشرعي وناثان يف سلسلة إالم جن

   سلفا يف لوقا ؟41سلفا يف مىت و 28إسالف املسيح من داود إىل املسيح ) 6

  :الرد 

  .السابق هاتني سلسليت نسب خمتلفنيكما يف الرد 

 3أمسـاء    ثانيا ليست كل حلقة يف النسب مذكورة فبعض األمساء قد أسقطت يف إجنيل مىت مثالً              
تغربا فقد فعل ذلك شـعزرا يف       وهذا ليس مس  .ملوك بني يورام وعزيا وهم اخزيا ويواش وامصيا         

  .سفره

  . له كاتب اإلجنيل من شخصية املسيح ولكن مرتبطا باجلانب الذي يتناواالغرض هنا ليس تأرخي

ملـسيح  إما لوقا فألنه يكتب عـن ا . مىت يكتب عنه كامللك فانتهى بسلسلة نسبه إىل داود امللك  
  .كابن اإلنسان فانه انتهى بسلسلة النسب إىل ادم 

 لكنـها   1:22 ولوقا   1:14 ومرقص   2-1:26دعوة املسيح هي سنة واحدة حبسب مىت        ) 7
   ؟14-13:2عامان يف يوحنا 
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  : الرد 

 مث  41 سنوات حبسب إجنيل يوحنا يف صفحة        3 الدكتور قال سابقا  إن مدة دعوة املسيح كانت          
سوف نورد هنا كل اآليات اليت ذكرها الدكتور لكي         . 94 الكالم يف صفحة     سيعود ويكرر نفس  

  .يراها القارئ الكرمي رمبا يستطيع إن يكتشف ما توصل إليه الدكتور 

*1 هيذالَمتا قَالَ لالَ كُلَّهاَألقْو هذه وعسلَ يا أَكْملَمكُونُ 2 :"ونِ ييموي دعب هونَ أَنلَمعت حصالْف 
  .)2-1:26مىت (. "وابن اِإلنسان يسلَّم ليصلَب

يمِسكُونه  وكَانَ رؤساُء الْكَهنة والْكَتبةُ يطْلُبونَ كَيف .وكَانَ الْفصح وأَيام الْفَطريِ بعد يومينِ 1*
هلُونقْتيكْرٍ و1:14مرقس   (".بِم(.  

*1 قَروحصالْف قَالُ لَهي يريِ الَّذالْفَط يدع 1:22لوقا   (   .ب(.  

*13       يمــلشإِلَــى أُور وعــسي دعقَرِيبــاً فَــص ــودهالْي حــصكَــانَ فو  

يوحنـا  (  .ووجد في الْهيكَلِ الَّذين كَانوا يبِيعونَ بقَراً وغَنماً وحماماً والصيارِف جلُوسـاً  14
13:2-14(.  

وهـذا  . هذه هي اآليات اليت ذكرها الدكتور ليس فيها اى ذكر لعام أو عامني أو ثالثة أعـوام                  
  .منوذج أخر يثبت كيف يقع الدكتور يف توريط مستشاريه 

  :ر انىن انتهز هذه الفرصة ألمهس يف أذان مستشاري الدكتو

صة إخراج باعة احلمام والصيارفة على يد        إن تسالوا كيف يصف إجنيل يوحنا ق       –العلكم تريدون   
مـىت  (املسيح يف بداية خدمته يف إجنيل يوحنا بينما تذكرها اإلجنيل الثالثة األخرى يف ايته خدمته       

  !؟) 19، لوقا 11، مرقس 12

  : وللرد 

ممـا   نقول إن هذه الواقعة حدثت مرتني والقارئ املدقق يكتشف إن هناك اختالفات يف التفاصيل             
  .أا حصلت مرتني يؤكد 
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  ؟51-49:12 ولالنقسام واحلرب يف لوقا 56-53:9املسيح يدعو للسالم يف لوقا ) 8

  : الرد 

ألنه يعلم إن هذا سيفتح عليه أبواب       " أللقى سيفا   " انىن أهنئ الدكتور على حصافته وعدم ذكر        
ل رحمي والذل   جهنم فنبيه هو القائل إن اجلنة حتت ظالل السيوف وبعثت بالسيف ورزقي حتت ظ             

والصغار على من خالف امرئ وهو القائل أيضا أمرت إن أقاتل الناس حىت يشهدوا إن ال اهللا إال                  
  .اهللا  وان حممدا رسول اهللا إىل أخر األحاديث الدامية 

نرجع و نقول إن االنقسام سيحدث نتيجة إلميان البعض وبقاء البعض على عدم اإلميان داخـل                 
  .قسام نتيجة طبيعية وليس غرضا يف ذاته فاالن.األسرة الواحدة 

-29:1دعوة املسيح يؤرخ هلا يف اليوم التايل يئه من عند يوحنا املعمدان حبسب يوحنـا                ) 9
49.  

  ؟)20-12:1مرقس (  يوم من التعميد والتجريب 40بينما يؤرخ له مرقس بعد 

  :الرد 

 وأجنيل يوحنا املشار إليهما هنـا مل        أجنيل مرقس . كما قلنا سابقا األناجيل ليست تارخيا للمسيح        
  .يذكرا شيئا عن ميالد املسيح على سبيل املثال 

كل بشري يلتقط من حياة املسيح ما يربز اجلانب الذي          . األناجيل ليست وصفا تفصيليا لإلحداث    
الن املسيح جاع كانـسان     . يتناوله من شخصيته فهنا مثال ال يذكر يوحنا شيئا عن جتربة املسيح             

يوحنا معىن بتناول شخصيته املسيح كابن اهللا وهلذا فـان إحـداث التجربـة              .  كانسان   وجرب
  .وامليالد ال تشغل مكانا يف إجنيله 

 وبعـد دعـوة   12:4دخل املسيح كفر ناحوم قبل دعوة بطرس واندراوس حبسب مـىت          ) 10
  ؟6:1مرقس واندراوس حبسب مرقس 

  :الرد
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دكتور يف قراءة اآليات ملا اعتـرض علـى هـذه        لو دقق ال   . 16:1لعل الدكتور يقصد مرقس     
  .النقطة 

وترك الناصرةَ وأَتى فَسكَن في كَفْرِناحوم الَّتي عند الْبحرِ في تخـومِ   13( نقرا 13:4يف مىت 
يمالفْتنولُونَ وب21( نقرا 21:1يف مرقس ). ز قْتلْولو وماحنلُوا كَفْرخد ـي  ثُمف عمجلَ الْمخد 

لِّمعي ارصو تبالس. (  

مىت يتكلم عن سكىن املسيح يف كفر ناحوم ومرقس يتكلم عن دخول املسيح وبعض تالميذه كفر                
  .ناحوم يف احد أيام السبت 

  .بعد إن يسكن اإلنسان يف قرية فانه خيرج منها ويدخل إليها يف اى وقت 

 أمساء لتالميذ املسيح واختلفوا يف تسعة فيكون امـوع أربعـة            اتفقت األناجيل على مخس   )11
  عشر تلميذا ؟

  :الرد 

لباوس ". غيور" هي اللفظة العربية لكلمة     "قانوى  " مسعان الغيور هو نفسه مسعان القانوى فكلمة        
" تداوس" و  " لباوس  " هو يهوذا اخو يعقوب والبد انه كان ليه أكثر من اسم وكان يطلق عليه               

وهذا كان من عادات اليهود فبطرس مثال امسه االصلى مسعان ودعاه املسيح صفا             . ناها واحد   ومع
أيضا الرسول بولس امسه االصلى شاول والن الشى بالشى يذكر نقول هنا إن اإلخوة              . وبطرس  
  . يطلقون على نبيهم اسم امحد أيضااملسلمني

يـنقض إحكامـه حبـسب مـىت         أم ل  17:5هل جاء املسيح ليكمل الناموس حبسب مىت        ) 12
  ؟38-39 ،32 -31:3

  : الرد 

ثانيا املـسيح مل   complete وليست  fulfillوهى باالجنليزية " يتمم " أوال يكمل معناها 
  :موس كما سنشرح بالتفصيل فيما يليينقض إحكام النا
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  الطالق

مسة هي ما جـاء  املرة الوحيدة اليت يتناول فيها العهد القدمي موضوع الطالق يف إسفار موسى اخل  
إىل مدرسـتني مهـا     " ألنه وجد فيها عيب شئ      " واختلف اليهود يف تفسري     . 4-1:24ثنية  يف ت 

  .مدرسة هليل ومدرسة مشعي 

كـسر عهـد    " باخليانة الزوجية أو حسب العهد اجلديـد        " عيب شئ   "مدرسة مشعي فسرت    * 
  ".الزواج 

ة إن حرق الطعام كان مربرا كافيـا  على إطالقه لدرج" عيب شئ  " إما فمدرسة هليل ففسرت     * 
  .للطالق 

ان اهللا مل يبيح الطالق فليس يف هذه اإلعداد          ) 4-1:24تثنيه  (نالحظ يف هذه اإلعداد اخلمسة      
  .نص يأمر بالطالق

ى بان من طلق امرأته جيب ان يعطيها كتاب اوص( ) 8-7:19كما نقرا يف مىت ( ولكن موسى 
  .تفه األسباب مث حيتجزوم يف البيوت دون ذنب مستحق فقد كانوا يطلقون نساءهم أل) طالق

وهنا مل ينسخ املـسيح     . 19هذه هي اخللفية التارخيية اليت طرح فيها السؤال على املسيح يف مىت             
شريعة العهد القدمي ولكنه ارجع سائليه من الفريسيني إىل قصد اهللا من الزواج وأيضا إىل التفسري                

أَما قَرأْتم أَنَّ الَّذي خلَـق مـن الْبـدِء          «: فَأَجاب"اب وقال هلم    فأج. 4-1:24الصحيح لتثنية   
ويلْتصق بِامرأَته ويكُونُ االثْنـان   من أَجلِ هذَا يترك الرجلُ أَباه وأُمه«: قَالََ خلَقَهما ذَكَراً وأُنثَى

ــداً ــسداً واحـــــــــــــ   .جـــــــــــــ

  . )6-4:19مىت " ( .«فَالَّذي جمعه اللَّه الَ يفَرقُه إِنسانٌ. بعد اثْنينِ بلْ جسد واحدإِذاً لَيسا  6

 "منَ«: قَالَ لَهأَذ قُلُوبِكُم ةاولِ قَسأَج نى موسإِنَّ م اَءكُمطَلِّقُوا نِسأَنْ ت لَكُم .ِء لَمدالْب نم نلَكو 

ه كُنكَذَاي.أَقُولُ لَكُمو :هأَترام طَلَّق ني إِنَّ مالَّذنِي وزى يربِأُخ جوزتا ونبِ الزبإِالَّ بِس   جوـزتي
  ).9-8:19مىت "  (.بِمطَلَّقَة يزنِي
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  .فان املسيح مل ينسخ تشريع الطالقاهللا مل يشرع الطالق أصال وبالتايل 

  القصاص

 وكيفية إبطـال    املشكلة موضوع القصاص ولكنه تعامل مع أصل        يفنسخ العهد القدمي    املسيح مل ي  
  .مفعوهلا 

 إىل هذا نقول أن مبدأ عني بعني وسن بسن كان خطوة كبرية لألمام باملقارنة               نتطرقولكن قبل أن    
  . خطأ فردى ألي مجاعيمبا كانت الشعوب ومنها اليهود تعمله من انتقام 

 يف كيف أن أوالد يعقوب قتلوا محور وشكيم وكـل ذكـر             34 تكوين   يفل  نقرأ على سبيل املثا   
املدينة وبوا الغنم والبقر واحلمري وسبوا النساء واألطفال ألن شكيم بن محور احلوى اضطجع مع               

   .أختهمدينة 

عـود إىل   ن . طريق ذيب شعب اهللا    يفكان خطوة كبرية لألمام     " عني بعني وسن بسن     " إذا مبدأ   
  : املشكلة ونعطى مثالني أصلعامل املسيح مع كيفية ت

 كل من ينظر إىل امـرأة       إن فأقول لكم    أنامسعتم انه قيل للقدماء ال تزن وأما        "  قال املسيح    -1
  28-27 : 5مىت "  قلبه يفليشتهيها فقد زىن ا 

وهى النظرة   الزناولكنه تعامل مع مقدمات     . حاشا   . الزنا وأباحاملسيح هنا مل ينسخ العهد القدمي       
  .ا ارتقاء باإلنسان ذالشريرة وىف ه

مسعتم انه قيل ال تقتل ومن قتل يكون مستوجب احلكم وأما أنا فأقول لكم من               "  قال املسيح    -2
  .22-21 : 5مىت " يغضب على أخيه باطالً يكون مستوجب احلكم 

تعامل مـع مقـدمات     ولكنه  . حاشا  .  ال ينسخ العهد القدمي ويبيح القتل        أيضاهنا أيضا املسيح    
  .القتل وهو الغضب وىف هذا ارتقاء باإلنسان
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اوموا الشر بل من لطمك على خدك األمين فحول لـه           قال ت " هنا ينطبق أيضا على دعوة املسيح       
إن هذا قطعا سيصرف الغضب عن املعتدى ويوقف تصاعد الشر وتطوره إىل ما هو              " اآلخر أيضاً   

  . الندم وطلب الصفح واملغفرةه إىلأشر بل وخيجل املعتدى وقد يدفع

 حروب وخماصمات وىف هنا يكتـب بـولس         عي سالم وليس صان   يحنن مدعون ألن نكون صانع    
  " اجلسد لسنا حسب اجلسد حنارب يفألننا وإن كنا نسلك :" الرسول 

  3 : 10كورنثوس 2

   اخلارج ؟يف وإخوته أمه أن قال للمسيح الذيمن .  بعد الرتول من على اجلبل -13

  33-31 : 3 مرقص  أم اجلميع حبسب 48-46 : 12حد حبسب مىت وا

  :الرد

  . مث كررها اجلميع أوال واحد قاهلا 

 املسلمني وبني املنطق عـداءاً      اإلخوة بني   أنحنن نعرف   . ننتهز هذه الفرصة لنرسى قاعدة منطقية       
 ألن يتخلصوا   اناألوولكن آن   " من متنطق فقد تزندق     "  ابن تيمية عندما قال      أياممستحكما منذ   
  .من هذا العداء 

  : هكذا 37 : 12 تكون أية مىت أن يكون ما ذكره الدكتور تناقضاً كان جيب لكي

  . النص يفال توجد " فقط " لفظة  ” ......وإخوتك أمكفقال له واحد فقط هوذا " 

  .هل معك عشرة جنيهات وأجال بنعم : إذا سألنا الدكتور . نضرب مثال للدكتور 

  !هل معك مخسة جنيهات وأجاب بنعم فهل هذا تناقضا ؟:  آخر مث سأله

يكون هـذا   .  معه عشرة جنيهات بالتأكيد سوف يكون معه مخسة جنيهات           الذيألن   . الطبعا  
  " .فقط "  معه مخسة جنيهات أن الدكتور قال أنتناقضا لو 
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مـالك ومالكـني     الكالم الحقا عن لص ولصني وأعمى وأعميني و        يأيت سوف   ألنهنقول هذا هنا    
  . من التناقضات الومهية وغريها واملسيح للصليب القريواينومحل مسعان 

 أم قبل هيجان    3-2 : 13هل كان بعد هيجان البحر حبسب مىت        :  كالم املسيح بأمثال     -14
  ؟2 : 4 مرقصالبحر حبسب 

  :الرد

 بصلبه  وتنتهييالده   تبدأ مب  فهي ألحداث حياة املسيح     الزمين تتبع التسلسل    األناجيل وإن كانت   
 الزمين فقد انتهج البشري مىت جا غري ملتزم بالترتيب          وأمثاله فيما يتعلق مبعجزاته     أا إالوقيامته  

  . وكذلك معجزاته األحيان بعض يف املسيح معا أمثالفقام بتجميع . 

 كـان    الـدكتور  أنيبدو  .  ليست وصفا تفصيليا ألحداث حياة املسيح        األناجيلكما قلنا سابقا    
  .يتوقع وصفا تفصيليا شبيها مبباريات كرة القدم 

: 20 وأعمـيني حبـسب مـىت      52-46: 10 مرقص واحد حبسب    أعمى املسيح شفى    -15
29-34.  

  :الرد

  .انظر ردنا على االعتراض الثالث عشر

 مرقص وأخرس واحد حبسب     30-29: 15 شفى مجعا من اخلرس حبسب مىت        املسيحي -16
7 :31-35.  

  :الرد

  .ردنا على االعتراض الثالث عشر انظر 

 اجلميـع   وإـم  49 : 8 ابلغ يسوع عن حالة ابنة رئيس امع واحد حبسب لوقا            الذي -17
  .35 : 5 مرقصحبسب 
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 مـن نفـس     24 ولكنها كانت نائمة فقط حبسب عدد        18 : 9 مىت   يفالبنت كانت قد ماتت     
  .اإلجنيل 

  :الرد

  :اض الثالث عشرخبصوص اجلزء األول انظر ردنا على االعتر

 )18 : 9 مىت" (ماتت اآلن ابنىت إن: قائالً له فسجد جاء قد رئيس إذا ذا، يكلمهم هو فيما و"

 ).23 : 5 مرقس" (نسمة آخر على الصغرية ابنىت:"قائالً كثرياً إليه طلب و"

 البد ابنته ىعل املكلوم الرجل قطعاً يايرس، لسان على الكالم إذاً". قائالً "كلمة تتكرر اآليتني ىف
 مـن ". كـثرياً  إليه طلب "تعبري من واضح هذا أن بل. واحدة مجلة ليس و كثرياً كالماً قال أنه

 و تركها عندما احلال هذا كان ألنه نسمة آخر على الصغرية ابنىت البداية ىف قال أنه جداً املنطقى
 أـا  البد أا الرجل قعتو الوقت بعض مرور بعد باملسيح التقى عندما و. املسيح عن باحثاً ذهب
 مـن  طلبه معرض ىف نالبشريو سجله ما قال قد يايرس يكون أن إذاً جداً املعقول من. ماتت قد

 املوتى أقامة و املرضى شفاء على قادر املسيح ألن مشكلة ميثل ال األمر أن القصة خالصة. املسيح
  .أمر عليه يعثر ال فهو

  

ما عدا األوالد بينما العدد     اآلف  السمكتني كانوا مخسة     الذين أكلوا من األرغفة اخلمسة و      -18
 اى مل يكن    17-12 : 9 لوقا   يف حنو مخسة آالف رجل وهو عددهم        44-35 : 6 مرقس يف

   .أوالد والهناك نساء 

  .حيملها احد تالميذ املسيح " للرجال فقط " مل تكن هناك الفتة تقول : الرد 

   "أوالداء وال مل يكن هناك نس"  ولوقا مل يقوال مرقس

  .انظر ردنا على االعتراض الثالث عشر 
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 كمـا كتـب الـدكتور    اإلفطاروليس ( قبل عيد الفصح والفطري  .  تاريخ العشاء األخري     -19
   .أيام ولكن بوحنا جيعله قبل الفصح بستة 17-1 : 26بيومني حبسب مىت 

 : 26 بيومني حبسب مـىت      من اين جاء الدكتور بأن العشاء األخري كان قبل عيد الفصح          : الرد  
  ! ؟1-17

 نعـد   أن تريد   أين الفطري تقدم التالميذ إىل يسوع قائلني له         أياموىف أول   " قول  ي 17 : 26مىت  
  ...لك لتأكل الفصح 

وفيما هم يـأكلون    . وملا كان املساء اتكأ مع االثىن عشر        "  نقرأ   20 : 26وبعد هذا   وىف مىت       
" .....  

  : يوحنا نقرأ إجنيل  عشر منالثاين اإلصحاح يف

 األموات من   أقامه الذي أتى يسوع إىل بيت عنيا حيث كان لعازر امليت           أياممث قبل الفصح بستة     
  2-1 : 12يوحنا .  لعازر فكان احد املتكئني معه وأمافصنعوا هناك عشاء وكانت مرثا ختدم 

ان يـسوع آت اىل      لعيد جاء إىل ا   الذيوىف الغد مسع اجلمع الكثري       " 12 عدد   يفوبعد هذا نقرأ    
  .12 : 12يوحنا . ... " فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه أورشليم

  مث بعد هذا نقرأ ىف بداية االصحاح الثالث عشر

أما بسوع قبل عيد الفصح وهو عامل ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العامل إىل اآلب اذ كـان                    
  2-1 : 13يوحنا .... " فحني كان العشاء . هى قد احل خاصته الذين ىف العامل احبهم إىل املنت

 اختلط عليه األمر بني عشاء املسيح ىف بيت لعازر وبني           - من شدة محاسه     -واضح ان الدكتور    -
  .عشائه مع التالميذ بعد ذلك بأيام 
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 انه كان ىف بيت     21-19 ،   6 : 26ففى مىت   ..  هناك أختالف ىف مكان العشاء األخري        -20
  .ىف بيت عنيا ..  انه كان ىف بيت مرمي ومرثا ولعازر 3-1 : 12عن يوحنا مسعان األبرص و

احلقيقة اننا نريد ان نتعامل مع كالم الدكتور مبوضوعية وهلذا فإننا حناول ان نضبط الفاظنا               : الرد  
  .ولكن االعتراضات الىت يثريها جتعل هذا ىف منتهى الصعوبة. حىت ال نسئ اليه 

  . ومارثا ولعازر حبسب اجنيل يوحناسابق ان العشاء األخري مل يكن ىف بيت مرميلقد اثبتنا ىف الرد ال

  .وهنا نثبت ايضا ان العشاء األخري مل يكن ىف بيت مسعان األبرص حبسب اجنيل مىت 

... " وفيما كان يسوع ىف بيت عنيا ىف بيت مسعان األبرص تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب                 
  .6 : 26مىت 

  : نقرأ19-17 : 26ىف مىت وبعد هذا 

وىف أول ايام الفطري تقدم التالميذ اىل يسوع قائلني له اين تريد ان نعد لك لتاكل الفصح فقال                  " 
اذهبوا إىل فالن وقولوا له املعلم يقول ان وقىت قريب عندك اصنع الفصح مع تالميـذى ففعـل                  

  .19-17 : 16مىت " التالميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح 

 : 14 وحبسب مرقس    19-8 : 26 التالميذ مجيعا قد أعدوا العشاء األخري حبسب مىت          -21
  . ان الذى اعده تلميذان12-16

طبعا ال يقصد ان االثىن عـشر       "  تقدم التالميذ إىل يسوع قائلني       -:عندما يقول الكتاب    : الرد  
نني منهم مها اللـذان     كالم املسيح مسعه اجلميع ولكن ات     . تلميذا كانوا يتكلمون ىف نفس الوقت       

  .ذهبا إىل املدينة 

أى عاقل يستطيع ان يتصور ان االثىن عشر تلميذا مل يذهبوا مجيعا إىل املدينه ليخربوا الرجل الذى                 
  .كلمهم املسيح عنه 

ال يقـصد ان    " ففعل التالميذ كما امرهم يسوع وأعدوا الفـصح         " وايضا عندما يقول الكتاب     
  . مجيعا ىف اعداد الفصح االثىن عشر تلميذا اشتركوا
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للدكتور عمارة كمـا نـستطيع ان       " التقرير العملى   " إليضاح هذا حنن نستطيع ان ننسب هذا        
  .ننسبه مع البحوث االسالمية ككل مع ان الدكتور عماره وحده الذى كتبه 

 وكأسان حبسب   28-27 : 26 املسيح شرب ىف العشاء األخري كأسا واحدة حبسب مىت           -22
 .20-17 : 22لوقا 

  .انظر ردنا على االعتراض الثالث عشر : الرد 

الكأس : ونزيد عليه ونقول ان املسيح رمبا شرب اربعة كئوس كعادة اليهود ىف االحتفال بالفصح               
االوىل هى كأس الشكر والكأس الثانية كأس التذكري مبعاناة الشعب ىف مصر واخراج الرب هلـم          

ا الكأس الثالثة فهى كأس الربكة واخريا الكأس الرابعة هـى           منها بذراع قوية بواسطة موسى وام     
  .كأس التهليل 

  حيتاج الدكتور ان يزيد من معرفته عن عادات اليهود

 ىف ميعاد الصلب خالف ففى مرقس ومىت ولوقا كان يوم اجلمعة وعند يوحنا كـان يـوم                  -23
  .اخلميس 

  اجنيل يوحنا) انظر ردنا على الدليل اخلامس  د: الرد 

 : 8 املسيح يطلب من تالميذه ان يقدموا انفسهم للموت كما فعل هو حبـسب مـرقس                 -42
  .42-38 : 26 بينما جنده حيزن ويكتئب ويتمىن عدم الصلب واملوت حبسب مىت 34-35

  :الرد

 كـل  ىف جمربـاً  كان فاملسيح. فيه اإلنساىن اجلانب ننسى أال جيب املسيح صليب إىل ننظر عندما 
 الىت الكأس. بكى و حزن و اكتئب و عطش و جاع فقد). 15 : 4 عب (طيةخ بال مثلنا شىء
: هو فالصليب. اجلسدى و النفسى العذاب كأس هى عنه يعربها أو جييزها أن لآلب املسيح صلى
 و. عليـه  القـبض  عند هروم و له تالميذه ترك و بطرس، تلميذه انكار و يهوذا، تلميذه خيانة
 و جلـد  و عطش و جوع من جسدى عذاب و. الصليب محل و ىعر و لطم و بصق من املهانة
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 هـذا  من األصعب. اللصني و الرومان و اليهود سخرية...معنوى عذاب و مسامري و شوك تاج
 يعفيـه  لكى يصلى مل املسيح. أجلنا من لعنة يصري القدوس هو و كيف. النفسى العذاب كان كله
). 27 : 12 يو (الساعة هذه إِلَى أَتيت هذَا جلَِأل ولَكن: القائل هو و كيف. الصليب من اآلب
 مـستهِيناً  الصليب احتملَ أَمامه الْموضوعِ السرورِ أَجلِ من:"أنه الكتاب عنه يقول هذا من أكثر

 كان لذلك الزيتون جبل على املسيح جيرب كان الشيطان أن شك ال). 2 : 12 عب" (بِالْخزيِ
 يـصلِّي  كَانَ جِهاد في كَانَ وإِذْ.  يقَويه السماِء من مالَك لَه وظَهر  مرات ثالث بلجاجة يصلى
دبِأَش ةاجلَج ارصو قُهرع اتمٍ كَقَطَرد ازِلَةلَى نضِ عجربـه  لقـد ). 44 - 43 : 22 لو (اَألر 

 أخرى مرة عاد لكنه. 11 : 4 لوقا حني إىل فارقه لكنه و 4 لوقا و 4 مىت ىف نقرأ كما الشيطان
. الصليب على الفداء عمل عن يثنيه أن الغرض كان و 23 : 16 مىت بطرس لسان على يتكلم
 أهـوال  مـن  املـسيح  خييف أن حياول كان و حلظة آخر حىت يستسلم مل الشيطان أن شك فال

 أن اهللا نـشكر  لكـن  و). 46 - 40  :22 لوقا ىف التجربة عن املسيح كالم الحظ (الصليب
) 30 : 14 يـو  (شىء ىفّ له ليس و يأتى العامل هذا رئيس ألن القائل فهو دائماً الغلبة له مسيحنا

  ).11 : 18 يو" (أشرا؟ أال اآلب أعطاىن الىت الكأس:"القائل أيضاً هو و

  

-35 : 22 ولكنه ىف لوقـا      52-51 : 26 املسيح ينهى عن محل السالح حبسب مىت         -25
  . يأمر حبمل السيوف 36

 .36 : 22 لوقا آلية تفسريان  هناك:الرد 

 وقـت  ىف بـساعات  هذا قوله بعد أنه بدليل احلرىف مبعناه السيف مطلقاً املسيح يقصد مل: األول
 أجعـل :"املـسيح  فأمره أذنه فقطع الكهنة رئيس عبد ضرب و سيفه بطرس استل عليه، القبض
 سـيفَه  واسـتلَّ  يـده  مد يسوع مع الَّذين من واحد وإِذَا). "10 : 18 يو" (الغمد ىف سيفك
برضو دبيسِ عئر ةنالْكَه فَقَطَع هفَقَالَ. أُذْن لَه وعسي :»در فَكيإِلَى س كَانِهكُلَّ َألنَّ. م  ينالَّـذ 
 ).52 - 51 : 26 مت!" (ونَيهلكُ بِالسيف السيف يأْخذُونَ
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 لكـن  و كهـذه  مناسبة ىف أستخدامه عن بطرس مينع ماكان السيف إلستخدام املسيح دعى فلو
 حيتاجه كان ما هذا 17 - 11 : 6 أفسس اهللا كلمة هو الذى الروح سيف يقصد كان املسيح
 احلـرب  جهـاد  نهأ. صعوده و قيامته و املسيح موت بعد العامل يواجهوا أن يقدروا لكى التالميذ
 هـذا  "هلم قال أنه الدليل و. الفتوحات و الغزوات و الدروع و السيوف جهاد ليس و الروحية
 هـذا  ىف مناقـشة  يكفـى  أى" سـيفان  هنا "له قالوا عندما" يكفيان هذان "هلم يقل مل و" يكفى

 .قصدى تفهموا مل إذ املوضوع

 يقـول  37 اآلية ىف). 35 (السابقة اآلية و) 37 (الالحقة اآلية على يعتمد الثاىن التفسري: الثاىن
 هـو  ما َألنَّ. أَثَمة مع وأُحصي: الْمكْتوب هذَا أَيضاً في يتم أَنْ ينبغي إِنه لَكُم أَقُولُ َألني:"املسيح
ني متجِه اٌء لَهضقتقـول  ال القرينـة  نأل معه صلبا اللذان اللصان ليس هنا املقصود طبعاً" »ان 
 اآليـة  ىف أيضاً. املسيح قائدهم أمثة البعض نظر ىف جيعلهم سوف للسيوف التالميذ محل إذا. ذلك
 هـلْ  أَحذية والَ مزود والَ كيسٍ بِالَ أَرسلْتكُم حني«: لَهم قَالَ ثُم:"املسيح هلم يقول 35 السابقة
كُمزوٌء؟ أَعيالَ«: افَقَالُو »ش«." 

 يـسددون  كـانوا  و النـاس  عند كرامة لتالميذه كان األرض على املسيح حياة ىف أنه هنا املعىن
 لكـن  و اجلمـوع؟  مـشبع  و املرضى شاىف العظيم للمعلم انتمائهم بسبب يكرموم و حاجتهم
 عرضـة  أصـبحوا  بـل  النـاس  عند كرامة للتالميذ تعد مل صلبه و حماكمته بعد املسيح بصعود
 مـن  املعلـم  خـروج  بعـد  النـاس  من خطر ىف حيام أصبحت و بل األستبعاد و ضطهادلأل

 لكـن  و يقتلوم و به الناس يهامجون لكى ليس...سيفه واحد لكل يكون أن قال هلذا...املشهد
 أنه أبداً لنا يقول ال التاريخ أن هو هذا على الدليل و. إليهم يسيئون و الناس فيهم يطمع ال لكى
  .أحداً قتل أو سيفاً التالميذ من أى استعمل املسيح صعود بعد

 : 16فهو ال ميكن ان يدخل الشيطان فيه حبسب مـىت           . ه خالف   ي تقييم املسيح لبطرس ف    -26
  .23 : 16 ولكن املسيح يصفه بأنه شيطان ىف مىت 18

 وانا اقول لك ايضا انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابىن كنيسىت          "  تقول   18 : 16مىت  : الرد  
  "وابواب اجلحيم لن تقوى عليها 
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  !من اين اتى الدكتور بأن هذه اآلية تعىن انه ال ميكن ان يدخل الشيطان بطرس ؟

انت املسيح  " كالم املسيح كان تطويبا له على رده على سؤال املسيح مبن يظن التالميذ فيه وهو                
  .ىن عليها املسيح كنيسته ة املسيح هو الصخرة الىت يبهيوهذا االميان بألو" . هللا احلى ابن ا

 22 حماكمة املسيح كانت ىف اليوم التاىل للقبض عليه وىف بيت رئيس الكهنة حبسب لوقـا     -27
 ولكنها كانت ىف نفس يوم القبض عليه وامام جممع اليهود حبـسب             1-5 : 23 ،   54-71: 

   .58-53 : 14مرقس 

امع ليس مكان ولكنه     . مع اليهود حماكمة املسيح ىف بيت رئيس الكهنة وبواسطة جم        -1: الرد  
  .مجاعه من الناس مثل جممع البحوث االسالمية الذى يتشرف الدكتور بعضويته 

اجنيل .  حماكمة املسيح استمرت الليل كله وحىت الصباح ومت فيها اخذ شهادة شهود كثريين               -2
م القبض عليه فقط    مرقس الذى يستشهد به الدكتور للتدليل ان حماكمة املسيح كانت ىف نفس يو            

  : ما يلى 15 يقول ىف العدد األول من اصحاح -

و للوقت ىف الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وامع كله فأوثقوا يسوع ومضوا              " 
  .به واسلموه اىل بيالطس 

ابة ليس ىف هذا غر   . اذا احملاكمة استمرت من مساء يوم القبض على املسيح اىل صباح اليوم التاىل              
  .بنص اآلية " رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وامع كله " فقد اشترك فيها 

 11 : 23 اجلنود الذين سخروا من املسيح اثناء حماكمته هم جنود هريودس حبسب لوقا              -28
   .20-15 : 15ولكنهم جنود بيالطس حبسب مرقس 

  :اآلية الىت ساقها الدكتور من اجنيل لوقا نصها هو : الرد 

  ."فاحتقره هريودس مع عسكره واستهزأ به والبسه لباسا المعا ورده إىل بيالطس " 

كان من واجب الدكتور ان يفهم من هذا ان املسيح حوكم من كل من هـريودس وبـيالطس                  
  .واثناء مثوله امامهما استهزء به جنود هذا وذاك 
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 22-21 : 15س   مسعان القريواىن هو الذى محل الصليب إىل موضع مججمة حبسب مرق           -29
   .17 : 19 ولكن املسيح وحده الذى محل الصليب حبسب يوحنا 23 : 27ومىت 

بسبب اإلعياء من احملاكمة طول الليل والضرب واجللد واجلوع والعطش مل يستطع املسيح             : الرد  
ان حيمل الصليب طول الطريق فاستعان الرومان بسمعان القريواىن ليحمل الصليب عنـه بعـض             

  .الوقت 

  .ظر ردنا على االعتراض الثالث عشر ان

 15 ولكنه ارجواىن حبسب مرقس      29-27 : 27 لون رداء املسيح قرمزى حبسب مىت        - 30
 :17.   

. الرداء قدميا كانوا يعطوه للجنود    األرجوان لون مل يكن يرتديه إال امللوك ولكنه عندما كان يصري            
  ومن املعقول جدا ان يكون ـت لونـه           طبعا الرداء الذى البسه اجلنود للمسيح مل يكن جديدا        

  .فصار بني األمحر والبنفسجى وهو لون القرمز 

 واملترمجة قرمز غري واضحة حبسب بابياس وىف االجنليزية يطلق على           27والكلمة املوجودة ىف مىت     
  . هذا من ناحية  purpleأو  scarletلفظة  reddish-purpleال 

ون الرداء من لونني امحر وبنفسجى فمالبس امللوك عـادة          من ناحية اخرى من املمكن جدا ان يك       
  .متعددة األلوان ومزركشة كما نشاهد على جدران املعابد ىف مصر 

فقط للتعرب عن خطايا البـشرية مجعـاء الـىت          " قرمز  " وقد اختار مىت البشري ان يستخدم لفظة        
  .وضعت على املسيح 

  األول من سفر اشعياءفالقرمز يعرب عن اخلطية كما نقرأ ىف االصحاج 

  ... "ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج . هلم نتحاجج يقول الرب " 

  .18 : 1اشعياء 
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 : 23 ولص واحد حبسب لوقـا       27،32 : 15 املسيح صلب معه لصان حبسب مرقس        -31
39-43.   

  .انظر ردنا على االعتراض الثالث عشر : الرد 

حبسب مـرقس   " الوى الوى مل شبقتىن     "  الصليب فهو     هناك خالف فيما قال املسيح على      -32
" قد أكمـل    "  و   46 : 23حبسب لوقا   " يا ابتاه ىف يديك استودع روحى       "  ولكنه   34 : 15

   .30 : 19حبسب يوحنا 

ذا بغري شك وقـد سـجل       املسيح مل تكن له فقط ثالثه اقوال على الصليب بل اكثر من ه            : الرد  
  : منها7الوحى 

  34 : 23لوقا " ر هلم ألم ال يعلمون ماذا يفعلون يا ابتاه اغف" 

  .43 : 23احلق اقول لك اليوم تكون معى ىف الفردوس لوقا 

  .27 : 19هوذا أمك  يوحنا 

  .28 : 19انا عطشان  يوحنا 

  .46 : 27  ،  مىت 34 : 15الوى الوى ملا شبقتىن مرقس 

  .30 : 19قد أكمل  يوحنا 

  .46 : 23  لوقا يا ابتاه ىف يديك استودع روحى

   )25:15مرقس (الساعه الثالثه حبسب :توقيت الصلب_33

   )8_14:19يوحنا (الساعه السادسه حبسب 
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 الذى كتب اجنيله ىف افسس - مرقس اتبع طريقه اليهود ىف التوقيت بينما اتبع يوحنا -1 :الرد
  التوقيت الروماىن

اى ىف   م فان اليوم كان يبدأ بغروب الشمس      اما ىف توقيت يهود اورشلي    .وهو املشابه لتوقيتنا اليوم   
تتوافـق   املتتبع للتوقيتات ىف باقى اجنيل يوحنا يالحظ ان احداث االجنيل          الساعه السادسه مساء  

  .) على سبيل املثال 6 : 4  ويوحنا 39 : 1انظر يوحنا ( متاما مع التوقيتات الىت استخدمها

  .توقيت زياره النساء لقرب املسيح فيها خالف _34

" ( والظالم باق   " بينما يقول يوحنا     ) 2 : 16مرقس  " ( إذ طلعت الشمس    : " فمرقس يقول   
  . )1 : 20يوحنا 

  :النساء املذكوريني ىف االناجيل األربعه هن جمموعتني : اوال : الرد 

  اموعة األوىل تتكون من مرمي ادلية ومرمي أم يعقوب وسالومة

رمبـا تكـون   ( ونساء اخريات ) امرأة خورى وكيل هريودس    ( ونا   تتكون من ي   نيةواموعة الثا 
   )3 : 8منهن سوسنا املذكورة مع يونا ىف لوقا 

  .اموعتني بدئتا رحلتهما من مكانني خمتلفني ىف مدينة اورشليم قاصدين قرب املسيح 

تـهت عنـد    رحلة النساء بدأت من اماكن جتمعهن ىف اورشليم ىف الفجر والظالم باق وان            : ثانيا  
  .القرب عند طلوع الشمس 

. املسافة إىل القرب على حدود اورشليم من الغرب قرب الطريق إىل يافا ليست بالقـصرية                : ثالثا  
  .هذا باالضافة إىل ان النساء مل يكن يركضن وهن حامالت احلنوط واألطياب 

  لكـن ىف   و)5-2: 28مـىت   (رأت النساء املالك جالساً على احلجر عند القرب حبـسب           ) 35
  .مل ترى النساء املالك جالسا على احلجر) 5: 16مرقس (

  :الرد
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اك اجنيل   كل التفاصيل، فعلى سبيل املثال ليس هن       ربعةليس متوقعاً أن يذكر كل من البشريين األ       
بل انه ىف هـذه     .  الىت نطق ا املسيح على الصليب كما رأينا سابقاً         واحد سجل األقوال السبعة   

  . بينما ذكرها مرقسشها األن مل يذكر مىت سالومة نناقالنقطة الىت

مىت ذكر أيضاً أن املالك هو الذى دحـرج احلجـر           . كال البشرين ذكرا أن احلجر كان مدحرجا      
  .بينما مل يذكر مرقس هذه اجلزئية ىف اجنيله

  :القاعدة املنطقيه الىت جيب للدكتور ان ينتبه اليها هى

  ". ميكن اعتباره تقريراً متناقضاًأن التقرير الغري مكتمل التفاصيل ال"

  .لو أن الدكتور انتبه إىل هذه القاعدة لتالشت امامه كثري من التناقضات الومهية

  . ثالثة2-1: 16 اثنني و ىف مرقس 1: 28عدد النساء ىف مىت ) 36

  .انظر الرد على األعتراض السابق: الرد

 رأين رجلـني    3: 24 و ىف لوقا     5: 61النساء رأين شاباً جالساً عند القرب حبسب مرقس         ) 37
  . رأين مالكني جالسني12: 20واقفني و ىف يوحنا 

  :الرد

هكذا ظهـر جربائيـل   . ألن املالك روح فالبد أن يظهر ىف جسد انسان لكى يتفاعل مع االنسان    
و القراّن الذى يؤمن به الدكتور يقول عن جربائيل مالك األسالم           . ملرمي العذراء و يوسف النجار    

اما خبصوص شاباً و رجلني انظر ردنا على االعتراضني الثالـث عـشر و              " تمثل هلا بشراً سوياً   ف"
  .اخلامس و الثالثني

 أم هو الذى أقام نفسه كما ىف        10: 4من الذي أقام يسوع من املوت؟ اهللا كما ىف اعمال           ) 38
  .46: 24لوقا 

  :الرد



؟تقرير علمى أم تغرير عمدى  

  100 

 2 ملساعدة الدكتور نقول أن يوحنـا         ال تقول أن املسيح اقام نفسه من املوت و         46: 24لوقا  
أجـاب يـسوع   . فأجاب اليهود و قالوا له أية اّيه ترينا حىت تفعل هذا: " تقول هذا  22 – 18:

فقال اليهود ىف ست و أربعني سنه بىن هـذا          . وقال هلم انقضوا هذا اهليكل و ىف ثالثة أيام أُقيمه         
ول عن هيكل جسده فلما قام من األمـوات         و أما هو فكان يق    . اهليكل أفأنت ىف ثالثة ايام تقيمه     

  22-18: 2يوحنا " تذكر تالميذه انه قال هذا فاّمنوا بالكتاب و الكالم الذى قاله يسوع

ثبت للدكتور أن املسيح هـو اهللا       نشكر الدكتور على هذا االعتراض ألنه اتاح لنا الفرصه لكى ن          
  احداً نفسه من املوت؟كيف يقيم : لعلها دعوة للدكتور ليفكر قليالً ىف السؤالو

  .ثالثةني ومرة و مرت. هناك خالف ىف عدد مرات ظهور املسيح بني اجنيل مىت و اجنيل يوحنا) 39

  :الرد

  .املسيح ظهر بعد القيامة اثنىت عشرة مرة و ليس جمرد ثالثة مرات

  .18 – 10: 20يوحنا .  ملرمي– 1

  .10 – 1: 28مىت .  ملرمي و نساء اخريات– 2

  .5: 15 كورنثوس 1 . لبطرس– 3

  .35-13: 24 لتلميذى عمواس لوقا – 4

  .23-19: 20 ، يوحنا 49-36: 24 لعشرة من الرسل لوقا – 5

  .31-24: 20 إلحدى عشرة من الرسل يوحنا – 6

  .21 لسبعة من الرسل يوحنا – 7

  .18-14: 16 ، مرقس 20-16: 28 لكل الرسل مىت – 8

  .6 :15 كورنثوس 1 خلمسائه من األخوة – 9
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  .7: 15 كورنثوس 1.  ليعقوب– 10

  .8-4: 1أعمال .  لكل الرسل– 11

 .8-15 كورنثوس 1 ، 9-1: 9اعمال .  لبولس الرسول– 12

 و لكنه ظهر    10-9: 16املسيح ظهر اول ما ظهر بعد قيامته ملرمي ادلية حبسب مرقس            ) 40
  .13: 24لتلميذى عمواس اوال حبسب لوقا 

  :الرد

 ال  13: 24االّية ىف لوقـا     . يح هى كما ىف اجابتنا على االعتراض السابق       ترتيب ظهورات املس  
 !هذه؟" أوالً"من اين جاء الدكتور بـ " أوالً"حتتوى على كلمة 

 24اختالف ىف زمان و مكان صعود املسيح، فهو ىف ايام الفصح من بيت عنيـا خـالل                  ) 41
بل الزيتون بعد اربعني يومـا        ولكنه من ج    52-1: 24ساعة من خروجه من القرب حبسب لوقا        
  12 ،9-3: 1من خروجه من القرب حبسب اعمال 

  :الرد

 بيت عنيا على املنحدر الشرقي جلبل الزيتون و هلذا فليس هناك تنـاقض ىف نـسبة مكـان         – 1
  .الصعود لعنيا أو جبل الزيتون

وقـا   ساعة من خروجه من القـرب ىف ل        24 ليس هناك أي ذكر أىل أن املسيح صعد خالل           – 2
  .هناك عدة اسباب تدل على خطأ الدكتور ىف أستنتاجه. 24

: 24لوقا  " فالزماه قائلني امكث معنا ألنه حنو املساء و قد مال النهار فدخل ليمكث معهما              "–أ  
29.  

فقاما ىف تلك الساعة و رجعا إىل اورشليم ووجدا األثىن عشر جمتمعني هم و الذين معهم و هـم                   "
  .34-33: 24لوقا " حلقيقة و ظهر لسمعانيقولون أن الرب قام با
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 ساعات على األقل فال يعقل أن       6 كيلومتر و هى حتتاج اىل       11املسافة بني عمواس و اورشليم      
  .التلميذان رجعا اىل اورشليم ىف الليل بسبب اخطار الطريق من لصوص و حيوانات غري اليفه

  ".أمل يكن قلبنا ملتهباً فينا"بعضهما املقصود ا الساعة الىت قاال ل" فقاما ىف تلك الساعة"

  .نستنتج من ما سبق أن تلميذى عمواس وصال أورشليم ىف اليوم التاىل

 -19: 20و هو مذكور أيضا ىف يوحنا        (49-36: 24 ظهور املسيح للتالميذ ىف لوقا       –ب  
  . هو الظهور اخلامس و كان له بعد ذلك سبعة ظهورات عديدة ىف األيام التالية) 23

 انتقل لوقا إىل الظهور احلادى عشر الـذى انتـهى بالقيامـة دون أن يـشري إىل                  49 عدد   بعد
  .الظهورات اخلمسة السابقة

 و لكن ايليا ايضاً صعد حبسب       13: 3املسيح وحده الذى صعد اىل السماء حبسب يوحنا         ) 42
  .24: 5 و أخنوخ أيضاً صعد حبسب تكوين 11: 2 ملوك 2

  :الرد

وليس احد صعد اىل السماء اال الذى نزل من السماء ابن االنسان            " تقول   13: 3االّية ىف يوحنا    
  "الذى هو ىف السماء

السماء الىت صعد اليها اخنوخ و ايليا هى السماء الثالثة أو الفردوس و هى الـىت فيهـا ارواح                   
و هى السماء الـىت     ) 4-2: 12 كورنثوس   2(االبرار و هى الىت اختطف اليها الرسول بولس         

حبسب لوقـا   " اليوم تكون معى ىف الفردوس    "عنها املسيح للص التائب جبواره على الصليب        قال  
23 :42.  

أما السماء الىت يتكلم عنها املسيح فهى السماء الىت فيها عرش اهللا ويرد ذكرها كثرياً ىف سـفر                  
  .املزامري

  ).4: 148مزمور (سبحيه يا مساء السموات 
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  ).4: 11مزمور (الرب ىف السماء كرسيه 

 ارضيني كما جـاء ىف  7 مسوات و 7 و ألن الشئ بالشئ يذكر فإن الدكتور الشك يؤمن بوجود        
  .12ورة الطالق س

: 12 و ليس ليدين العامل حبـسب يوحنـا          39: 9املسيح جاء ليدين العامل حبسب يوحنا       ) 43
47-48.  

  :الرد

 يترتب عليهـا احلكـم       هى دينونة اليوم األخري الىت     48-47: 12الدينونة املذكورة ىف يوحنا     
  .48و هذا واضح من عدد . النهائى على روح االنسان باخللود ىف السماء او ىف جهنم

  ."الكالم الذى تكلمت به هو يدينه ىف اليوم األخري. من رزلىن و مل يقبل كالمى فله من يدينه"

  .47: 12يوحنا ." املألىن مل اّت ألدين العامل بل ألخلص الع"املسيح مل يأتى منذ الفى عام ليدين 

الدينونة تأتى من موقف االنسان من املسيح مبعىن اّخر أن االنسان خيتار لنفسه علـى اى جانـب     
ة و هذه هى الدينون   : "موقف القبول أم موقف الرفض و ىف هذا يقول الكتاب         : سيقف من املسيح  

يوحنا " اهلم كانت شريرة  كثر من النور ألن اعم    أن النور قد جاء اىل العامل و أحب الناس الظلمة أ          
3 :19.  

 .9لقد أدان اليهود انفسهم بعدم اإلميان باملسيح بعد خلقه عينني للمولود اعمى ىف يوحنا 

  .39: 9هذه هى الدينونة الىت تكلم عنها املسيح ىف يوحنا 

 هذه ثالث اعتراضات على ألوهية املسيح مستنده على ثالث أقوال للمسيح و هـى               44-46
  .17: 20يوحنا "  اهلى و اهلكماىب و ابيكم"

  .28: 14يوحنا " أىب اعظم مىن"
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يوحنا " و هذه احلياة األبدية أن يعرفوك أنت األله احلقيقى وحدك و يسوع املسيح الذى ارسلته              "
17 :3.  

  :الرد

لقد اخترنا أن نرد على هذه األعتراضات الثالث مرة واحده ألا ىف الواقع تتنـاول موضـوعاً                 
  .و سوف نبدأ بسرد بعض االّيات الىت توضح ذلك. ظهور اهللا ىف اجلسدواحداَ و هو 

وها انت ستحبلني و تلـدين أبنـاً و         : " ىف بشارة املالك جربائيل للمطوبة العذراء مرمي يقول هلا        
  .32-31: 1لوقا ..." هذا يكون عظيماً و ابن العلى يدعى. تسمينه يسوع

ك و قوة العلى تظللك فلذلك املولود منك يدعى ابن          الروح القدس حيل علي   : "...و قال هلا أيضا   
  .35: 1لوقا " اهللا

اهللا بعد ما كلم االّباء باألنبياء قدمياً بأنواع        : "و يقول الكتاب ىف أول اَيه من الرساله اىل العربانني         
  1:1عربانني ..." و طرق كثرية كلمنا ىف هذه األيام األخرية ىف ابنه

لذلك عند دخوله إىل العامل يقول ذبيحة و قرباناً مل          : " الرسالة نقرأ  و ىف األصحاح العاشر من نفس     
  .5: 10عربانني " ترد و لكن هيأت ىل جسداً

 1" و باألمجاع عظيم هو سر التقـوى اهللا ظهـر ىف اجلـسد             "16: 3 تيموثاوس   1و يقول ىف    
  . 16: 3تيموثاوس 

  .هذه أمثله من بعض االّيات الىت تتكلم عن جتسد األبن

لوقـا  (ل االّن لنقول أن جتسد األبن كان اتضاعاً فنقرأ عنه ىف ميالده انه ولد ىف مذود للبقر                  ننتق
فليكن فيكم هذا الفكر الذى ىف املسيح يسوع        : "و نقرأ عن اتضاعه أيضاً ىف رسالة فيلىب       ) 7: 2

خذ صورة  أيضاً الذى إذ كان ىف صورة اهللا مل حيسب خلسة أن يكون معادالً هللا لكنه اخلى نفسه اّ                 
وإذ وجد يف اهليئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حـىت املـوت مـوت              . عبد صائراً ىف شبه الناس    

  8 – 5: 2فيلىب" الصليب



؟تقرير علمى أم تغرير عمدى  

  105 

 نفسه من كل جمد و أتضع و صار إنساناً و عبداً هل يكون مستغرباً منـه أن                  اخلي بعد أن    االبن
و هل يكون مستغرباً    . ضاع هذه  حالة األت  يف؟ قطعاً االّب أعظم منه و هو        " أىب أعظم مىن  "يقول  

 املتجسد مع البشر    االبن؟ طبعاً ال فإن توحد      "  إهلكم إهليأىب و أبيكم    "منه أن يقول عن اهللا االّب       
القارئ املدقق يستطيع أن يلحظ مع هـذا متييـزاً قـصده      .  نفس مكانتهم من اهللا االّب     يفيضعه  
  ". و إهلكمإهليىب و أبيكم أ"و إمنا قال " إهلناأبينا و " فاملسيح مل يقل الوحي

" أرسـلته  الـذي  وحدك و يسوع املسيح      احلقيقيأن يعرفوك أنت اإلله     "و أما عن قول املسيح      
   فنقول أن3: 17يوحنا 

  .جتسد االبن ال يعىن جتزأ الالهوت أو تفككه، اهللا املثلث األقانيم هو اإلله احلقيقي وحده

  .اآلب هو اإلله احلقيقي وحده 

  .ه احلقيقي وحده االبن هو اإلل

  .الروح القدس هو اإلله احلقيقي وحده 

وأما عن  " العربانني   إىل الرسالة   يفوهلذا مثال نقرأ    .  ثالوث غري منفصلة أقانيمه    يفهذا ألا وحدانية    
   .8 :1عربانني ".  دهر الدهورإىلكرسيك يا اهللا :االبن

أيضا الترمجة األدق من إجنيل     . ؟ حاشا فهل هذا يعىن أن االب ليس اهللا      " اهللا"االبنهنا االب يدعو    
  :يوحنا إصحاح واحد هي 

   .18: 1يوحنا . اإلله األوحد الذي هو يف حضن اآلب هو خرب"

  .هل معىن هذا أن االب ليس اإلله الواحد؟ أو أن الروح القدس ليس اإلله األوحد ؟ حاشا

ـ  " أنت اإلله احلقيقي وحـدك    " إن قول ابن اهللا املتجسد لالب      ى عنـه اإللوهيـة علـى       ال ينف
 مثال نقرأ   104وأيضا إرسال االب واالبن ال يعىن االنفصال على اإلطالق، ففي مزمور            .اإلطالق

  . 30 :104مزمور .ترسل روحك فتخلق ، وجتدد وجه األرض
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 فهل يعىن هذا أن روح اهللا انفصل عنه؟ طبعا ال

  .إرسال االبن هو جتسده

ب اإلجنيل املنسوب إليه ألنه يتكلم عن نفسه بـصيغة          مىت الذى كتب األجنيل ليس هو كات      ) 46
وفيما يسوع جيتاز من هناك رأى يسوع إنساناً جالساً عند مكان اجلباية             "9:9الغائب حبسب مىت    

  "امسه مىت فقال له اتبعىن فقام و تبعه

  :الرد

لكتاب املقدس فقد فعل هـذا موسـى        ليس مىت وحده الذى كتب عن نفسه بصيغة الغائب ىف ا          
و أيضاً ىف العهد اجلديد كتب يوحنا عن نفسه بصيغة          . يشوع و أشعياء و أرميا و يونان و ايوب        و

  24: 21يوحنا " هذا هو التلميذ الذى يشهد ذا و كتب هذا و نعلم أن شهادته حق"الغائب 

: 13 و يوحنـا     20: 21يوحنـا   " الذى كان يسوع حيبه   "بل انه كان يكتب عن نفسه أحيانا        
23.  

  . هى أن الكتابة بصيغة الغائب ليست مستغربة عن أدبيات الكتاب املقدساخلالصه

 خبصوص ما أمساه تناقضات بـني       – دون علم    –خنتم ردنا على األعتراضات الىت ساقها الدكتور        
األناجيل بأن نورد هنا ما كتبه األستاذ عباس حممود العقاد ىف كتابه عبقريه املـسيح ىف صـفحىت            

191 ، 192.  

  .ملسيحعبقرية ا

  .عباس حممود العقاد

 .1995مؤسسة أخبار اليوم 

وليس من الصواب أن يقال أن األناجيل مجيعا عمدة ال يعول عليها يف تاريخ السيد املسيح،ألا                "
كتبت من مساع بعيد ومل تكتب من مساع قريب يف الزمن واملكان،و ألا  يف أصلها مرجع واحـد    
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ت من أخبار احلوادث ما مل يذكره أحد من املؤرخني،كانشقاق          متعدد النقلة والنساخ ،و ألا رو     
 .القبور وبعث موتاهم وطوافهم بني الناس وما شابه من ذلك من اخلوارق واألهوال

وإمنا الصواب إا العمدة الوحيدة يف كتابة ذلك التاريخ إذ هي قد تضمنت أقواال يف مناسباا  ال                  
تالف بينها معقولة مع استقصاء أسباا واملقارنة بينها وبني         يسهل القول بإختالفها ، ومواطن االخ     

 .سباب هذا وأسباب ذلك ألأثارها، ورفضها على اجلملة أصعب من قبوهلا عند الرجوع 

) برجاء التأكد من الكلمة   (فأجنيل مىت مثال ملحوظ فيه انه خياطب اليهود وحياول أن يزيل تفرقهم           
 أداء يالئم كنيسة بيت املقدس يف منتـصف القـرن األول            من الدعوة اجلديدة ، ويؤدى عباراته     

  .للميالد

وال يتحفظ يف سـرد األخبـار       " األمم" وإجنيل مرقس على خالف ذلك ملحوظ فيه أنه خياطب          
  .واإلميان بإلوهية املسيح" احملافظني" اإلهلية اليت كانت حتول بني بين إسرائيل 

 فيورد فيه األخبار والوصايا من الوجهة اإلنسانية        وإجنيل لوقا يكتبه طبيب ويقدمه إىل سرى كبري       
  .،وحيضر يف ذهنه ثقافة السري الذي أهدى إليه نسخته وثقافة أمثاله من العلية 

 " الكلمة"وإجنيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة وبدأه بالكالم عن 

ودرجوا معهـم   ووصف فيه التجسد االهلى على النحو الذي يألفه اليونان ومن حضروا حمافلهم             
  .على عادات واحدة 

وسواء رجعت هذه األناجيل إىل مصدر واحد أو أكثر من مصدر، فمن الواجـب أن يـدخل يف                  
احلسبان أا هي العمدة اليت اعتمد عليها قوم هم اقرب الناس إىل عصر املسيح ، وليس لدينا حنن                  

 ".عبقرية املسيح" كتاب  انتهى النقل عن."بعد قرابة ألفى سنة عمدة أحق منها باالعتماد

و ألن الشئ بالشئ يذكر نورد هنا لفائدة الدكتور بعض الصفحات من كتاب املصاحف و القليل                
  .من كتاب قراءات النىب ألىب عمر حفص بن عمر الدورى

 .كتاب املصاحف
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  أىب بكر عبد اهللا بن اىب داود سليمان بن األشعث السجستاىن 

  و زيدمجال حممد اب. حتقيق و اعداد د

  2006دار ومكتبة احلرية 

  .باب اختالف مصاحف الصحابة

  مصحف عمر بن اخلطاب-1

  ). املغضوب عليهم و غري الضالني غري صراط من أنعمت عليهم ( 7 سورة الفاحتة آية وهى يف

  ) .صراط من أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني ( املصحف العثماين ىف 

  ب مصحف على بن أيب طال-2

وهى يف املـصحف    ...) آمن الرسول مبا انزل إليه وآمن املؤمنون         ( 285سورة البقرة آية    ) 1
  ..) .آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون (العثماين 

   مصحف أيب بن كعب-3

فـال  ( وهى يف املصحف العثماين     ) فال جناح عليه أال يطوف ما        ( 158سورة البقرة آية    ) 1
  ).أن يطوف ما جناح عليه 

وهـى ىف   ...) فما استمتعتم به منهن إىل اجل مـسمى فـأتوهن            (..24سورة النساء آية    ) 2
  ..) .فما استمتعتم  به منهن فأتوهن(..املصحف العثماين  

   مصحف عبد اهللا بن مسعود-4

 سورة من القرآن    49 تشمل  )73 إىل   57( صفحة من االختالفات عن املصحف العثماين        16
  : ا على سبيل املثال منه. 

  ) .مثقال ذرة(وهى يف املصحف العثماين ) مثقال منلة  ( 40سورة النساء آية ) 1
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وهى يف املصحف العثمـاين     ) جدين  واركعي واسجدي يف السا    ( 43سورة آل عمران آية     ) 2
  ) .واسجدي واركعي مع الراكعني (

وتزودوا فإن  (  املصحف العثماين    وهى يف )وتزودوا وخري الزاد التقوى      ( 197سورة البقرة   ) 3
  ) . خري الزاد التقوى 

وأمتـوا  (وهى يف املصحف العثماين     ) وأقيموا احلج والعمرة للبيت      ( 196سورة البقرة آية    ) 4
  ) .احلج والعمرة هللا 

ال جناح عليكم أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلـج فـإذا               ( 198سورة البقرة آية    ) 5
  ).ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم( ملصحف العثماين وهى يف ا) أفضتم

ولكل وجهه  ( وهى يف املصحف العثماين     ) لكل جعلنا قبلة يرضوا      (148سورة البقرة آية    ) 6
  ) .هو موليها

وهى يف املـصحف العثمـاين      )  قبلة حيث ما كنتم فولوا وجوهكم     ( 144سورة البقرة آية    ) 7
  ).م فولوا وجوهكم شطرة وحيث ما كنت(

وال جتهـر   ( وهى يف العثمـاين     ) وال ختافت بصوتك وال تعال به      ( 110سورة اإلسراء آية    ) 8
  ).بصالتك وال ختافت ا 

وان يـأتوكم أسـرى     ( وهى يف العثمـاين     ) وإن يؤخذوا تفدوهم     ( 85سورة البقرة آية    ) 9
  ) .تفدوهم

وهى ) هيم القواعد من البيت وإمساعيل يقوالن ربنا      وإذ يرفع إبرا   ( 127سورة البقرة آية    ) 10
  ) .وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا( يف العثماين 

  ) .ليس الرب( وهى يف العثماين ) ال حتسنب أن الرب  ( 177سورة البقرة آية ) 11

وهـى  ) لل من الغمامهل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا واملالئكة يف ظ ( 210سورة البقرة آية   ) 12
  ) .هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام ومالئكته ( يف العثماين  
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  ). إال أن خيافا ( وهى يف العثماين ) إال أن خيافوا ( 229سورة البقرة آية ) 13

  ) .من قبل أن متسوهن( وهى يف العثماين ) من قبل أن جتامعوهن  ( 237سورة البقرة آية ) 14

ما ننسخ من أية    ( وهى يف العثماين    ) ما ننسك من أية أو ننسخها        ( 106 سورة البقرة آية     )15
  ). أو ننسها

ملن أراد أن يـتم     ( وهى يف العثماين    ) ملن أراد أن يكمل الرضاعة     (233سورة البقرة آية    ) 16
  ).الرضاعة

وما يعلم تأويله   ( عثماين  وهى يف ال  ) وإن حقيقة تأويله إال عند اهللا      ( 7سورة آل عمران أية     ) 17
  ).إال اهللا

إن الدين عنـد    ( وهى يف العثماين    ) إن الدين عند اهللا احلنيفية     ( 19سورة آل عمران آية     ) 18
  ). اهللا اإلسالم

فنادتـه  ( وهى يف العثمـاين     ) وناداه املالئكة يا زكريا إن اهللا      ( 39سورة آل عمران آية     ) 19
  ).ب إن اهللاملالئكة وهو قائم يصلي يف احملرا

  ).بقنطار يؤده إليك( وهى يف العثماين ) قنطار يوفه إليك(75سورة آل عمران آية ) 20

واهللا مبـا تعملـون     ( وهى يف العثماين    ) واهللا بصري مبا تعملون    (156سورة آل عمران آية     ) 21
  ).بصري

) احلريـق وقتلهم األنبياء بغري حق ويقال هلم ذوقوا عـذاب    ( 181سورة آل عمران آية     ) 22
  ).وقتلهم األنبياء بغري حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق(وهى يف العثماين 

ومن يأكل أموال اليتامى ظلما فإمنا يأكل يف بطنه نـارا وسـوف              ( 10سورة النساء آية    ) 23
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإمنا يأكلون يف بطوم نار           ( وهى يف العثماين    ) يصلى سعريا 
  ). سعرياوسيصلون
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وسـوف يـؤت اهللا     ( وهى يف العثمـاين     ) وسيؤتى اهللا املؤمنني   ( 146سورة النساء آية    ) 24
  ).املؤمنني

  ).بيت طائفة منهم( وهى يف العثماين )بيت مبيت منهم (81سورة النساء آية ) 25

  ).عليكمقال اهللا اىن مرتهلا ( وهى يف العثماين ) قال سأنزهلا عليكم (115سورة املائدة آية ) 26

  ).إن تعذم فإم عبادك( وهى يف العثماين ) إن تعذم فعبادك( 118سورة املائدة آية ) 27

  ).مث مل تكن فتنتهم( وهى يف العثماين ) ما كان فتنتهم(23سورة األنعام آية ) 28

كالـذي اسـتهوته    (وهى يف العثمـاين   ) كالذي استهواه الشيطان   (71سورة األنعام آية    ) 29
  ).الشياطني

  ) .لقد تقطع ما بينكم( وهى يف العثماين ) لقد تقطع بينكم ( 94سورة األنعام آية ) 30

ويـذرك  ( وهى يف العثماين    ) وقد تركوك أن يعبدوك واهلتك     ( 127سورة األعراف آية    ) 31
  ) .واهلتك

ربنـا  قـال   ( وهى يف العثماين    ) قالوا ربنا أال تغفر لنا وترمحنا        ( 23سورة األعراف آية    ) 32 
  ).ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا

  ).قل إذن خري لكم( وهى يف العثماين ) قل إذن خري ورمحة لكم  ( 61سورة التوبة آية ) 33

  ).أال أن تقطع قلوم( وهى يف العثماين )ولو قطعت قلوم ( 110سورة التوبة آية ) 34

من بعـد مـا   ( وهى يف العثماين ) ئفة من بعد ما زاغت قلوب طا  ( 117سورة التوبة آية    ) 35
  ).كاد يزيغ قلوب فريق

جرين ( وهى يف العثماين    ) جرين م   ( وهى يف العثماين    )جرين بكم  ( 22سورة يونس آية    ) 36
  ).م
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وهى يف  ) ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اىن لكم نذير مبني              ( 25سورة هود آية    ) 37
  ).حا إىل قومه اىن لكم نذير مبني ولقد أرسلنا نو(العثماين 

من ريب وءاتاىن رمحة من     ( وهى يف العثماين    ) من ريب وعميت عليكم    ( 28سورة هود آية    ) 38
  ).عنده فعميت عليكم

  ).وال تضرونه شيئا(وهى يف العثماين ) وال تنقصوه شيئا ( 57سورة هود آية ) 39

فأسـر  ( وهى يف العثمـاين     ) ال امرأتك فأسر بأهلك بقطع من الليل إ      (81سورة هود آية    ) 40
  ).بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت معكم أحد إال امرأتك

وهـى يف   ) والشمس والقمر والنجوم مسخرات والرياح بـأمره       ( 12سورة النحل آية    ) 41
  ) .والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ( العثماين 

ولنجزين الـذين   ( وهى يف العثماين    ) جرهموليوفني الذين صربوا أ    ( 96سورة النحل آية    ) 42
  ). صربوا أجرهم

  ) .يوم ظعنكم( وهى يف العثماين )حني ظعنكم (80سورة النحل آية ) 43

وهى يف العثمـاين    ) إما يبلغان عندك الكرب إما واحد وإما كالمها        ( 23سورة اإلسراء آية    ) 44
  ). إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها(

( وهى يف العثمـاين     ) سبحت له األرض وسبحت له السموات      ( 44سراء آية    سورة اإل  -45
  ).تسبح له السموات السبع واألرض

  ) .ويوم يقول نادوا ( وهى يف العثماين ) ويوم يقول هلم نادوا( 52سورة الكهف آية ) 46

قبـل أن تنفـذ     (وهى يف العثماين    ) قبل أن تقضى كلمات رىب       ( 109سورة الكهف آية    ) 47
  ).كلمات رىب
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تكـاد الـسموات    ( وهي يف العثماين    ) تكاد السموات لتتصدع منه    ( 90سورة مرمي آية    ) 48
  ).يتفطرن منه 

وهـى يف   ) ومن الشياطني من يغوص له ويعمل وكنا هلم حـافظني         ( 82سورة األنبياء آية    ) 49
  ).ظنيومن الشياطني من يغوصون له ويعملون عمال دون ذلك وكنا هلم حلاف( العثماين 

ال حتسنب  (وهى يف العثماين      ) أحسب الذين كفروا معجزين يف األرض     (57سورة النور آية    ) 50
  ).الذين كفروا معجزين يف األرض

  ) . أنسجد ملا تأمرنا ( وهى يف العثماين ) أنسجد ملا تأمرنا به ( 60سورة الفرقان آية ) 51

)  أوثانا وختلقون أفكا إمنا مودة بيـنكم         إمنا اختذمت من دون اهللا     ( 25سورة العنكبوت آية    ) 52
  ).وإمنا اختذمت من دون اهللا أوثانا مودة بينكم ( وهى يف العثماين 

هدى ورمحة للمحسنني   ( وهى يف العثماين    ) هدى وبشرى للمحسنني   ( 3سورة لقمان آية    ) 53
.(  

  ).لعنا كبريا( وهي يف العثماين ) لعنا كثريا( 68سورة األحزاب آية ) 54

يقذف باحلق عالم   ( وهى يف العثماين    ) تقذف باحلق وهو عالم الغيوب      ( 48سورة سبأ آية    ) 55
  ).الغيوب

  ).وعنده علم الساعة( وهى يف العثماين ) وإنه عليم للساعة(85سورة الزخرف آية ) 56

  .)فسيؤتيه أجرا عظيما( وهى يف العثماين ) فسيؤتيه اهللا أجرا عظيما  ( 10سورة الفتح آية ) 57

  ). أو أراد بكم نفعا( وهى يف العثماين ) أو أراد بكم رمحة ( 11سورة الفتح آية ) 58

إن أكرمكم عنـد  ( وهى يف العثماين    ) وخياركم عند اهللا أتقاكم     ( 13سورة احلجرات آية    ) 59
  ).اهللا أتقاكم

   مصحف عبداهللا بن عباس -5
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 من ربكم يف مواسم احلـج فـإذا         ال جناح عليكم أن تبتغوا فضال     ( 198سورة البقرة آية    ) 1
  ).ليس عليكم جناح إن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم( وهى يف العثماين ) أفضتم

وأمتـوا احلـج    (وهى يف العثمـاين     ) وأقيموا احلج والعمرة للبيت    ( 196سورة البقرة آية    ) 2
  ) .والعمرة للبيت

  ) .وان عزموا الطالق( ثماين وهى يف الع) وإن عزموا السراح ( 227سورة البقرة آية ) 3

ومـا  ( وهى يف العثماين    )وما يعلم تأويله ويقول الراسخون أمنا به       ( 7سورة آل عمران آية     ) 4
  ).يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون أمنا به

وهى يف  ) حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى وصالة العصر         ( 238سورة البقرة آية    ) 5
  ).حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا اهللا قانتني( اين العثم

فما (وهى يف العثماين      ) فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى فأتوهن       ( 24سورة النساء آية    ) 6
  ).استمتعتم به منهن فأتوهن

  ) .الفتحإذا جاء نصر اهللا و(وهى يف العثماين ) إذا جاء فتح اهللا والنصر (1سورة النصر آية ) 7 

   مصحف عبداهللا بن الزبري -6

وهـى يف   ) يف جنات يتساءلون يا فالن ما سـلكك يف سـقر           ( 42 -40سورة املدثر آية    ) 1
  ). يف جنات يتساءلون عن ارمني ما سلككم يف سقر ( العثماين 

وهـى يف   ) وينهون عن املنكر ويستعينون باهللا على ما أصام          ( 104سورة آل عمران آية     ) 2
  ).وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون( لعثماين ا

   مصحف عائشة -7

حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلوة العصر وقومـوا          ( 238سورة البقرة آية    ) 1
  ).اهللا  قانتني



؟تقرير علمى أم تغرير عمدى  

  115 

إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب والـذين يـصلون الـصفوف     ( 56سورة األحزاب آية    ) 2
  ) .إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين( وهى يف العثماين ) األويل يا أيها الذين

   مصحف عبيد بن عمري الليثى  -8

سبح اسـم ربـك     ( وهى يف العثماين    ) سبح أسم ربك الذي خلقك      ( 1سورة األعلى آية    ) 1
  ).األعلى الذي خلق

  مصحف جماهد-9

فال جناح عليـه    ( وهى يف العثماين    ) افال جناح عليه أال يطوف م      ( 158سورة البقرة آية    ) 1
  ).أن يطوف ما 

   مصحف سيد بن جبري-10

وهـى يف   ) أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب من قـبلكم          ( 5سورة املائدة آية    ) 1 
  ).أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب حل م( العثماين 

   مصحف حممد بن أىب موسى شامي -11

  ).و أكثرهم ال يعقلون ( وهى يف العثماين ) وأكثرهم ال يفقهون ( 103ائدة آية سورة امل) 1

   مصحف سليمان بن مهران األعمش -12

  ) . أنعام وحرث حجر( وهى يف العثماين ) أنعام وحرث حرج ( 138سورة األنعام آية ) 1

 Spale. Lenvi Aكتاب قراءات النيب 

  أيب عمر حفص بن عمر الدوري 

  اسة حكمت بشري ياسني حتقيق ودر

   املدينة املنورة -مكتبة الدار
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تتناول قـراءات   ) مائة وثالثني صفحة   (180 إىل صفحة    51يف كتاب قراءات النيب من صفحة       
  : النيب املخالفة للقرآن العثماين ، هذه بعض األمثلة منها 

  ) 105آية ( سورة املائدة -

  ... ).م من ضل إذا اهتديتميا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضرك ( 

  :كان حممد يقرأها 

  ...) .يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم " 

  ) :100آية (  سورة التوبة -

  .."والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين أتبعوهم " 

  : كان حممد يقرأها 

  ..." اجرين واألنصار الذين اتبعوهمالسابقون األولون من امله" 

  ) :58آية (  سورة الذاريات -

  "إن اهللا هو الرازق ذو القوة املتني" 

  :كان حممد يقرأها 

  ".اىن أنا الرازق ذو القوة املتني" 
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- 2 -  

  املسيحية ديانة موحدة

  مقدمة ضرورية لردود الباب الثاين 

ونقول أن املسيحية ديانة موحـدة      : نعلق علي عنوانه    قبل ان نبدأ األجابة علي نقاط هذا الباب         
  .بكل تأكيد ولكن ما هو نوع التوحيد 

الشئ الوحيد الذي    . اقعيؤمن املسلمون بوحدانية جمردة بسيطة وهي وحدانية ال وجود هلا يف الو           
  .له وحدانية جمردة بسيطة هو النقطة اهلندسية وهي فرضية ال وجود هلا يف الواقع 

فوحدانية اهللا وحدانية جامعة مـن  . بالوحدانية الوحيدة املعقولة وهي الوحدانية اجلامعة   حنن نؤمن   
  -:ثالثة اقانيم متحدة دون امتزاج ومتميزة دون انفصال كما سنوضح فيما يلي 

 أنبل انين ازف خربا للدكتور وهـو   . الكتاب املقدس يعلم ان اهللا واحد بوضوح كامل          . 1
تكلم عن وحدانية اهللا اكثر من االيات القرانية الـيت تقـول            يات الكتاب املقدس اليت ت    آ

  :وهذه هي بعض األمثلة من العهد القدمي والعهد اجلديد . بذلك 

  416 تثنية .مسع يااسرائيل الرب اهلنا رب واحدإ   

  21 : 45     اشعياء .   أليس انا الرب وال اله اخر غريي

  19 : 2يعقوب       .   انت تؤمن ان اهللا واحد حسنا تفعل

  5 : 2تيموثاوس 1          .    ألنه يوجد اله واحد

  20  : 3            غالطية .  ولكن اهللا واحد 

  30 : 3          رومية  .   ألن اهللا واحد هو الذي سيربر 
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  :يات الدالة علي ذلك الكتاب املقدس يقول ان االب هو اهللا وهذه هي بعض اآل . 2

ما امسه وما اسم    . من ثبت مجيع اطراف األرض    .  املياه يف ثوب   من حد . يه من مجع الريح يف حفنت    
  4:30أمثال .ابنه ان عرفت 

 أما هو فكان ساكتا ومل جيب بشئ فسأله رئيس الكهنة ايضا وقال له   أأنت املسيح ابن املبـارك                     
   62 -61 : 14مرقس 

تبين يف العهد القـدمي و اجلديـد        هناك ايات اخر كثرية تتكلم عن ابوة اهللا للمؤمنني عن طريق ال           
  :عنها القليل من االمثلةنعطي 

   8  : 46      اشعياء .ن يارب انت ابوناو اآل

  9 : 31    ارميا  .ألين صرت السرائيل اباً

ن االبن هو اهللا    أب هو اهللا و   نلخص ما سبق ونقول ان الكتاب املقدس يقول ان اهللا واحد وان اآل            
  .ن الروح القدس هو اهللا أو

  .هذا ما تنادي به املسيحية مستنده علي اقوال اهللا 

فاالقنوم . السريانية افضل ما يعرب عنها      " اقنوم  " و يف صياغة هذه العقيدة وجد املسيحيون لفطة         
  .تميز دون انفصال املهو املتحد دون امتزاج و 

قـل طائعـا   هذا األمر فوق العقل بكل تأكيد ولكنه ليس ضد العقل خصوصا اذا كان هـذا الع             
  .ألقوال اهللا 

  "زي ايه ؟ : " وهنا يقول قائل 

  .نقول ان اهللا ال مثيل له فهو متفرد اليشاه شئ 

  : وهو يقول عن نفسه يف سفر اشعياء 

  25 : 40     اشعياء .فبمن تشبهونين فأساويه يقول القدوس
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  18 : 40    اشعياء .فبمن تشبهون اهللا واي شبه تعادلون به

  .فرصة ونقول انه ال جيب ان يشبه احدا اهللا بشئ ننتهز هذه ال

ينطبق هذا ايـضا علـي مـن    .  وال يفيد رغم اخالص النوايا ةفتشبيه اهللا مبخلوقاته قاصر ال حمال  
  .واحلرارة اخليشبهون الثالوث بالشمس والضوء 

اتـه ان   نعود ايل الكالم عن الثالوث فنقول ان من صميم اكتفاء اهللا بذاته واستغنائه عـن خملوق               
  .تكون وحدانيته جامعة أزال 

 يف اهللا   ةهل كانت هذه الصفات عاطل    : فمن صفات اهللا انه حمب ومسيع و كليم وهنا يربز سؤال            
  .ال : زل وصارت فاعله فقط بعد اخلليقة ؟ واجلواب املنطقي طبعا هو منذ األ

  .زال بكل تأكيد بني اقانيمه أصفات اهللا 

يف عجالة لكي نؤكد علي ان املسيحية ديانه موحده مع اختالفنا يف            كانت هذه أدلة قليلة سقناها      
  . مفهوم التوحيد عن اميان املسلمني 

ن ون واملـسلم  وأنتهز هذه الفرصة ايضا ألقول انه ال يصح علي االطـالق ان يقـول املـسيحي               
مال عن  فهذا يبعد عن احلقيقة بعد املشرق عن املغرب وبعد الش         . هلكم واحد   إهلنا و إلبعضهما ان   
  . اجلنوب 

 : 1يوحنـا   (.وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا ان يصريوا اوالد اهللا اي املؤمنني بامسـه             •
12(  

  ).8 : 16ميت  (باكم يعلم ما حتتاجون اليه قبل ان تسألوهآفال تتشبهون م الن  •

  نورد منـها   ياتب للمسيح فقد صرح ا العهد اجلديد يف العديد من اآل          اما عن ابوة اآل    •
  : بعض االمثلة
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نت هو املـسيح ابـن اهللا       أقال هلم وانتم من تقولون اين انا فأجاب مسعان بطرس وقال            " •
  ).16 -15 : 16مىت ( "احلي

فأجاب املالك وقال هلا الروح القدس حيل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك املولود منك              " •
  ).36 : 1لوقا (."يدعي ابن اهللا

  )18 : 5يوحنا (. ايضا ان اهللا ابوه معادال نفسه باهللاألنه مل ينقض السبت فقط بل قال •

                                                   .وملا جاء ملء الزمان ارسل اهللا ابنه مولـودا مـن امـرأه مولـودا حتـت النـاموس                   •
  .4 : 4غالطيه 

  :ب املقدس يعلم ان االبن هو اهللالكتا -3

  .8 : 1  عربانيني. دهر الدهوربن كرسيك ياهللا اىلواما عن اإل •

                                      .منتظرين الرجاء املبـارك و ظهـور جمـد اهللا العظـيم و خملـصنا يـسوع املـسيح                   •
  .3 : 2تيطس 

منت طـوىب للـذين     آ اقال له يسوع النك رأيتين ياتوم     . جاب توما وقال له ريب واهلي       أ •
  . 29-28 : 20 يوحنا .امنوا ومل يروا

 لترعوا كنيسة   ةساقفأقامكم الروح القدس فيها     أاحتزوا اذا النفسكم وجلميع الرعية اليت        •
  28: 20      اعمال .اهللا اليت اقتناها بدمه

   1:1يف البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند اهللا وكان الكلمة اهللا يوحنا •

 وموجود يف كـل مكـان       زيلأ  أنه  فيقول عنه  كتاب املقدس يعلم ان الروح القدس هو اهللا       ال -4
وهو سبب اخللق وهو احلق وهو القدوس وهو احمليي وغريها من صفات ال يتصف ا اال اهللا نورد                  

  :بعض منها هنا 

  6: 5يوحنا 1  .والروح هو الذي يشهد ألن الروح هو احلق •
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  30: 104  مزمور.ترسل روحك فتخلق وجتدد وجه االرض •

  36 : 6 يوحنا   .ذي حيييالروح هو ال •

  30 : 4   افسس .ال حتزنوا روح اهللا القدوس الذي به ختمتمو •

  14: 9 عربانني .فكم باحلري يكون دم املسيح الذي بروح ازيل قدم نفسه هللا •

فقال بطرس ياحنانيا ملاذا مأل الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وختتلس من مثن               •
  4 -3 : 5عمال أ .  كذب على الناس بل على اهللانت مل تأ.............. احلقل 

  إذا كان املسيح عقل اهللا فهل كان اهللا بال عقل قبل والدة املسيح ؟ -1

اليت استعارها يوحنا من العهد القدمي      " اللوجوس  " او  " الكلمة  " عتقد ان الدكتور يقصد     أ : الرد
مـة هللا    يف العهد القدمي لتـشري ايل حك       ةغريقية للتعبري عن االبن وهي مستخدم     ومن الفلسفة اإل  

  :وغرضه االهلي كما متثل يف عمل اخلليقة االبتدائي علي سبيل املثال فنقرأ 

  3 : 1  تكوين .هللا ليكن نور فكان نور  وقال ا

  .  هنا نرى دور كلمة اهللا يف اخللق 

وألن هناك مقابلة بني إجنيل يوحنا وسفر التكوين ال ختفى عن القارئ املدقق للكتاب فكالمها مثال                
كـل   )  " 3 : 1اليت تقابل تكوين       ( 3 : 1فان يوحنا يكتب يف يوحنا      "  يف البدء    "يبدأ ب   

  ." شئ به كان وبغريه مل يكن شئ مما كان 

  . تقول ان اهللا خلق بالكلمة3 : 1 تكوين 

  . تقول ان االبن املتجسد الذي صار املسيح هو اخلالق3 : 1ويوحنا 

  ..... ".لرب صنعت السموات بكلمة ا  " 6 : 33هذا ايضا ذكر يف مزمور 

   يتكلم االبن عن نفسه ويقول 31-12: 8مثال ويف سفر األ
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  ".كنت عنده صانعا .......نا أملا ثبت السموات كنت هناك ..... أنا احلكمة "

الذي هو قبل كل شئ وفيه يقـوم الكـل   . الكل به وله قد خلق  " وجاء عنه يف رسالة كولوسي      
  17-16 : 1كولوسي ."

 ابنه الذي بـه صـنع ايـضا         كلمنا يف هذه االيام االخرية يف     ".. رسالة ايل العربانيني نقرأ     ويف ال 
  .2 : 1  عربانيني ."العاملني

ثنني كل هذا يشري ايل دور االبن يف اخلليقة اليت خلقها اهللا حبكمته وكلمته وهلذا مجع يوحنا بني اإل                 
  .فسس أوهو يكتب اجنيله ليقرأه اوال اليهود واليونانيون يف 

والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا جمده جمدا كما          : 14ميضي يوحنا بعد ذلك ويقول يف عدد        
  ."لوحيد من االب مملوءا نعمة وحقا 

  ."بن الوحيد الذي هو يف حضن االب هو خرب اإل:" .............. ليقول 18مث ينتقل يف عدد 

  .نسان جل اإلأ االبن خرب عن االب و حمبته وتدابريه االزلية من

ـ    اهللا بعدما كلم اآل   "ويف الرسالة ايل العربانيني يقول الوحي ان         نواع وطـرق   أباء باالنبياء قدميا ب
  2-1:1 عربانيني ".يام االخرية يف ابنهكثرية كلمنا يف هذه األ

هذا هو املقصود بالكلمة الذي صار جسدا ليعلن لنا عـن اهللا            " بن خرب اإل"و" بناهللا كلمنا يف اإل   "
عالنـه  إكتمـل   إنبياء  نساين وبالرسل واأل  علن اهللا عن نفسه يف اخلليقة ويف الضمري اإل        أفبعد ان   

النهائي يف جتسد الكلمة فاملسيح هو جتسيد العالن اهللا عن ذاته وهو رسـالة اهللا املتجـسدة يف                  
  .فحياة املسيح ومثاله وتعاليمه هي رسالة اهللا النهائية اخلامتة . شخص 

  .قوال اهللا يف شخص أتعبري فان املسيح هو و اذا جاز الأ

نقول اخريا ان اهللا يفوق     . ال اعتقد ان املقصود ذا ان املسيح هو عقل اهللا باملعين احلريف للكلمة              
  . ومدلوالت الفاظها من معاين ةالتعبري عنه ما يف مفردات اللغ
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  هل دخل اهللا بعقله يف رحم مرمي ؟ -2

  .اض السابق  انظر الرد علي االعتر:الرد 

  تشبيه الثالوث بالشمس  -3

  ".مقدمه ضرورية لردود الباب الثاين "انظر  : الرد

  لقد جتاوزوا التثليث ايل تعدد االهله . املسيحيون جيعلون املسيح اهلا كامال  -4

هذا االعتراض هو يف احلقيقه اعتراض علي الوهية املسيح وكثريا مـا يوجهـه االخـوة                 : الرد
وهلذا فسوف جنيب عليـه يف      " اين قال املسيح انا اهللا فاعبدوين       " نا على هيئة سؤال     املسلمون الي 
 .هذه الصيغة 

 :عدة ألسباب ذلك و اللفظ حبصر ا ينطق مل لكنه و عديدة بطرق قاهلا قد

 قال ألنه منهم مرتني مرات، ثالث يرمجوه أن حاولوا فقد صدقوه ملا املوحدين لليهود قاهلا لو -1
 لَم َألنه يقْتلُوه أَنْ أَكْثَر يطْلُبونَ الْيهود كَانَ هذَا أَجلِ فَمن. اهللا جوهر ذات من أنه أى اهللا ابن إنه

: يسوع لَهم الَق "،)18 : 5 يو (بِاللَّه نفْسه معادالً أَبوه اللَّه إِنَّ أَيضاً قَالَ بلْ فَقَطْ السبت ينقُضِ
 : 8 يـو " (ليرجموه حجارةً فَرفَعوا.  »كَائن أَنا إِبراهيم يكُونَ أَنْ قَبلَ: لَكُم أَقُولُ الْحق حقالْ«
58(،" هابأَج ودها«: الْينلَس كمجرلِ نلٍ َألجمنٍ عسلْ حلِ بَألج يفدجت كفَإِن  ـتأَنانٌ  وـسإِن 
 ).33 : 10 يو" (»إِلَهاً نفْسك تجعلُ

 بإقامـة  الوهيته املسيح أثبت بإمتامه و الفداء، هو اجلسد ىف اهللا ظهور من األساسى الغرض -2
. الـساعة  هـذه  من نجنِي اآلب أَيها أَقُولُ؟ وماذَا. اضطَربت قَد نفِْسي اَآلنَ. "املوت من نفسه
نلَكلِ وذَ َألجاه تيإِلَى أَت هذه ةاع27 : 12 يو" (الس.(  

أَلَهفَس ودهةَ«: الْيأَي ةا آيرِينى تتلَ حفْعذَا؟ ته« ابأَج وعسوا«: يقُضذَا انكَلَ هيي الْهفو امٍ ثالَثَةأَي 
هيمفَقَالَ. »أُق ودهي«: الْيف تس نيعبأَرةً ونس بذَا نِيكَلُ هيالْه تي أَفَأَنف امٍ ثالَثَة؟ أَيهيمقـا  »تأَمو 
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وقُولُ فَكَانَ هي نكَلِ عيه هدسا. جفَلَم قَام نم اتواَألم ذَكَّرت يذُهتالَم هـذَا  قَـالَ  أَنوا  هنفَـآم 
 ).22 - 19 : 2 يو ("يسوع قَالَه الَّذي والْكالَمِ بِالْكتابِ

 لـو ": كما كتب الرسول بولس بعد ذلك      الفداء عمل يعطل ال حىت صراحةً اهللا أنا يقل مل املسيح
 ).8 : 2 كو 1" (اد رب صلبوا ملا عرفوا

 ىف اهللا روح عمل أو اآلب من إعالن إىل به االميان حيتاج هلذا و البشر إدراك فوق اهللا جتسد -3
 حلماً إن "لبطرس املسيح قال هلذا الصعود و القيامة بعد أى. اخلمسني يوم منذ يتم هذا و اإلنسان

 لـيس  و:"الكتاب يقول لذا و) 17 : 16 مت" (السماوات ىف الذى أىب لكن لك يعلن مل دماً و
 ).3 : 12 كو 1" (القدس بالروح إال رب يسوع يقول أن يقدر أحد

 اليهـود  به احتاط فقد املباشر التصريح من بدالً عنه تشهد أفعاله يدع أن املسيح اختار لقد -4
 أَجـابهم . »جهـراً  لَنا فَقُلْ الْمِسيح أَنت كُنت إِنْ أَنفُسنا؟ تعلِّق متى إِلَى«:" له قالوا و مرة ذات
وعسي«: يإِن قُلْت لَكُم متلَسونَ ونمؤالُ. تمي اََألعا الَّتا أَنلُهممِ أَعأَبِي بِاس يه دهشـي  تيـو " (ل 
10 : 24 - 25.( 

 اآلب رأَى فَقَد رآنِي اَلَّذي! فيلُبس يا تعرِفْنِي ولَم مدته هذه زماناً معكُم أَنا:"لفيلبس أيضاً قال و
فقُولُ فَكَيت تا أَن؟ أَرِناآلب تأَلَس نمؤي تا أَنأَن اآلبِ يف اآلب؟ ويف ي الْكالَمالَّذ كُمأُكَلِّم بِه 
تلَس كَلَّمأَت بِه نفِْسي من نلَك الَّ اآلبالْح يف ولُ همعالَ يمقُونِي. اَألعدي صي أَناآلبِ ف اآلبو 
يإِالَّ فقُونِي ودبِ فَصبسالِ لما اَألعفِْسه11 - 9 : 14 يو" (ن.( 

 الْمِسيحِ؟ في تظُنونَ ماذَا:"هلم قال إذ القدمي العهد مستخدماً لليهود اهللا أنه املسيح أثبت لقد -5
ناب ن؟ موقَالُوا »ه لَه :»ناب داوقَالَ. »د ملَه :»ففَكَي وهعدي داووحِ داً بِالربالً رقَالَ: قَائ بالر 
بريل سلاج نينِي عمى يتح عأَض اَءكدئاً أَعطو؟ مكيمقَدكَانَ فَإِنْ ل داود وهعداً يبر فكُونُ فَكَيي 
 22 مت" (تةًب يسأَلَه أَنْ أَحد يجسر لَم الْيومِ ذَلك ومن. بِكَلمة يجِيبه أَنْ أَحد يستطع فَلَم »ابنه؟
 :43 - 46.( 

  .اهللا: هى طبعاً اإلجابة و داود؟ رب هو من: هو هنا السؤال و
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 :منها إلوهيته، على تدل كثرية أقواالً املسيح قال لقد -6

1- قالْح قأَقُولُ الْح لَ: لَكُمكُونَ أَنْ قَبي يماهرا إِبأَن ن58 : 8 يو(.كَائ( 

 ).14 : 9 يو(.اآلب رأى فقد رآىن الذى -2

 )25 : 11 يو(.فَسيحيا مات ولَو بِي آمن من. والْحياةُ الْقيامةُ هو أَنا -3

4- سلَيو دأَح دعاِء إِلَى صمي إِالَّ السلَ الَّذزن ناِء ممالس ناب انسي اِإلنالَّذ وي هاِء فميو(.الس 
3 : 13( 

 )20 : 18 مت(.وسطهِم في أَكُونُ فَهناك بِاسمي ثَالَثَةٌ أَو اثْنان اجتمع حيثُما نهَأل -5

 .)20 : 28 مت(.الدهرِ انقضاِء إِلَى اَأليامِ كُلَّ معكُم أَنا وها -6

  ).10 : 17 يو(."ىل فهو لك هو ما و لك فهو ىل هو ما كل:"لآلب يقول و -7

  األقوال؟ هذه مثل يقول أن داود أو موسى أو ابراهيم...األنبياء من أحد يستطيع هل

 أَأَنـت «: أَيـضاً  الْكَهنـة  رئيس فَسأَلَه:"حماكمته أثناء املسيح السيد الكهنة رئيس سأل لقد -7
ِسيحالْم ن؟ ابكاربفَقَالَ »الْم وعسا«: يأَن وه .فوسو رصبونَت ناب انسساً اِإلنالج  ـنـنيِ  عمي 
ةياً الْقُوآتي وابِ فحاِء سمالس« .قزفَم يسئر ةنالْكَه هابيقَالَ ثا«: وا منتاجح دع؟  إِلَى بودـهش "
  .4 ك 30 أمثال ىف جاء ما جيداً يعلم كان الكهنة رئيس). 63 - 61 : 14 مر(

" إهلى و رىب "له قال يديه ىف املسامري و املسيح جنب ىف احلربة آثار توما أبصر عندما أقول أيضاً و
  ).28 : 20 يو(

  :املسيح إلوهية على تدل أخرى آليات أمثلة -8

). 12 : 8 مـت " (أيضاً السبت رب هو اإلنسان ابن فإن:"السبت رب هو املسيح -1
  ).31 خر" (فظواحت سبوتى "الرب سبوت هى السبوت أن نعلم حنن و
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 مـت " (اهليكـل  من أعظم ههنا إن: لكم أقول لكن و "اهللا هيكل من أعظم املسيح -2
12 : 6.( 

 ).4 : 1 عب" (املالئكة من أعظم صائراً "املالئكة من أعظم املسيح -3

 تنـوح  وحينئذ. السماِء في اِإلنسان ابنِ عالَمةُ تظْهر وحينئذ "املالئكة يرسل املسيح -4
يعملِ جائضِ قَبونَ اَألررصبيو ناب انسياً اِإلنلَى آتابِ عحاِء سمالس ةبِقُو دجمريٍ  وكَـث  .
 اِءأَقْـص  مـن  الرياحِ اَألربعِ من مختارِيه فَيجمعونَ الصوت عظيمِ بِبوقٍ مالَئكَته فَيرسلُ

اتاوما إِلَى السهائ31 - 30 : 24 مت. " (أَقْص.( 

 تقْتلُونَ فَمنهم وكَتبةً وحكَماَء أَنبِياَء إِلَيكُم أُرسلُ أَنا ها لذَلك:"األنبياء يرسل املسيح -5
 : 23 مـت  " (مدينـة  إِلَى دينةم من وتطْردونَ مجامعكُم في تجلدونَ ومنهم وتصلبونَ
43.(  

 :هذا أثبت لكنه و فقط اإللوهية لنفسه ينسب مل املسيح -9

 .فيه القدمي العهد نبوات بتحقيق -1

 .اخلطية عن املرتهة حبياته -2

  .22 - 18 : 2 يو األموات من نفسه بإقامة -3

  .تثليث والتوحيد الرازي يسد الطريق علي التخريج جبميع املتناقضات بني ال -5

  ".مقدمة ضرورية لردود الباب الثاين " انظر  : الرد

  .لوهيته إمعجزات السيد املسيح هي هللا يظهرها على يديه وليست دليال على  -6

مع ان املسيح قام باملعجزات بسلطانه وخلق من الطني عينني للمولود اعمى متاما كما جبل                : الرد
ننا نريد ان   أخرى اال   أننت وهي عملية خلق     أعازر من املوت بعد ان       اقام ل  ايضادم من تراب و   آاهللا  
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 3 :2 ، مـر   2 :9مـىت   (  هنا لفائدة القارئ وهي شفاء املفلوج        ةنتوقف قليال عند معجزة معين    
  ) 18 : 5،لو

 هناك جالسني يفكرون يف     ةمغفورة لك خطاياك وكان قوم من الكتب      : قبل ان يشفيه املسيح قال له     
  .7 -5: 2مرقس .قدر ان يغفر خطايا اال اهللا وحدهيتكلم هذا هكذا بتجاديف من يقلوم ملاذا 

محـل  أن يقال قـم و    أم  أأيهما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك         :"   قال هلم املسيح    
ن يغفر اخلطايـا قـال      أرض  نسان سلطان علي األ   بن اإل ن إل أمشي ولكن لكي تعلموا     أسريرك و 

ىل بيتك فقام للوقت ومحل السرير وخـرج قـدام          إمحل سريرك واذهب    إقول قم   أللمفلوج لك   
  .12-9: 2مرقس . "الكل حىت ت اجلميع وجمدوا اهللا قائلني ما رأينا مثل هذا 

وبعد جدال الفريسيني مع املولود      . الطني عينني للمولود اعمى وشفاه      بعد ان خلق من    9يف يوحنا   
جاب ذلك وقال من هو ياسيد ألومـن        أأتؤمن بابن اهللا ف   " اعمى بعد شفاءه قابله املسيح وقال له        

 : 9يوحنـا   " به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن ياسيد وسجد له               
35- 38.  

  .هنا ارتبطت املعجزة بالسجود للمسيح وقبوله لذلك 

  .غفران اخلطايا وقبول السجود ليس عمل األنبياء ولكنه عمل اهللا 

. قام املعجزات بـسلطانه     أد أقام موسى وايليا واليشع معجزات بسلطان اهللا ولكن املسيح           نعم لق 
خراجهـا  إدخاله يده يف عبه و    إ و ةىل حي إيف حالة موسى مثال نقرأ بوضوح ان معجزة حتول العصا           
   .4برصاء مرة وصحيحة مرة أخرى كما جاء يف خروج 

  .كل هذا كان بسلطان اهللا 

  .عن القيام مبعجزات " يدخل دورة تدريبية " املسيح مل . سيح هذا ال نقرأه عن امل

 ادله على   3لوهيته لكننا نعطي    إرغم كل ما سبق حنن ال نقول ان معجزات املسيح هي دليل على              
  .ذلك 
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  .) نبوة 300اكثر من ( حتقيق نبوات العهد القدمي فيه  -1

يوحنـا  ( .على خطية ين  كم يبكت حتدى اليهود قائال من من    (  عن اخلطية    ةحياته املرته  -2
(  مرات  معرفة باأللف والالم ولـيس         3" القدوس" قيل عنه وحده انه     . )46: 8

: 3، رؤيا 14 :3، اعمال   35 : 1وهذا ال ينطبق إال على اهللا وحده  لوقا          ) قدوس
7. 

  .إقامة نفسه من املوت -3

 ةيف ست واربعني سن   قيمه فقال اليهود    أاجاب يسوع وقال هلم انقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة ايام           
اما هو فكان يقول عن هيكل جسده فلما قـام مـن            . نت يف ثالثة ايام تقيمه      فأبين هذا اهليكل أ   

 18 : 2يوحنا  ." منوا بالكتاب والكالم الذي قاله يسوع       آموات تذكر تالميذه انه قال هذا ف      األ
– 22.  

  . املسيح تأمل وبكى وصرخ واستغاث وهذه من نواقص البشر  -7

املسيح كان انسانا كامال ماعدا اخلطية فباالضافة ملا ذكره الدكتور فاملسيح ايضا عطـش               : الرد
  .كل وشرب وحزن أوجاع ونام و

ن يف بداية املسيحية كان هنـاك       أبل اننا نقول    . انسانية املسيح ركن اساسي من اركان املسيحية        
  .)لى االطالق الوهية املسيح مل تكن مشكلة ع( من ال يؤمن بانسانية املسيح 

  : وهلذا كتب الرسول يوحنا عن املسيح االنسان ما يلي 

يات اخر كثرية صنع يسوع قدام تالميذه مل تكتب يف هذا الكتاب واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا                 آو
  .منتم حياة بامسه آذا إهو ابن اهللا ولكي تكون لكم ) نسان اإل( ن يسوع أ

  القدمي الوهية املسيح ترفضها اسفار العهد  -8

  .15 : 3  تك . نسل املرأة الذي يسحق رأس احلية املسيح هو-1: الرد 
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 .واسحق ويعقوب ويهـوذا   يم   املسيح هو حتقيق الوعد بالربكة من خالل نسل ابراه         -2        
  .18 : 22  تكوين .ويتبارك يف نسلك مجيع أمم االرض: ابراهيم

  :اله الرسول بولس يف العهد اجلديدوهذا ما ق

ال يقول ويف االنسال كأنه عن كثريين بل كأنه عن          . اما املواعيد فقيلت يف ابراهيم ويف نسله        و" 
  . )16 : 3غالطيه  ( ".واحد ويف نسلك الذي هو املسيح

  . الوقـت يف الـسنة االتيـة       ده لك ساره يف هذا     ولكن عهدي اقيمه مع اسحق الذي تل       :اسحق
  . 20 - 17 : تكوين

  .4-2 : 26  تكوين .لك مجيع أمم االرض  و تتبارك يف نس:يعقوب

  .14، 13: 28 تكوين .ويتبارك فيك ويف نسلك مجيع قبائل االرض

حىت يأيت شيلون وله يكون خـضوع       .  ال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بني رجليه           :يهوذا
  .10 -8 : 49  تكوين .شعوب

 ". اضع اعداءك موطئا لقـدميك قال الرب لريب اجلس عن مييين حىت    : " تنبأ عنه داود قائال      -3
  .1 : 110مزمور 

  :يح اليهود يف العهد اجلديد قائالوهذا ما حاجج به املس

 قال هلم فكيف يدعوه داود بالروح ربـا  . ابن من هو ؟ قالوا له ابن داود       ماذا تظنون يف املسيح   " 
ن داود يدعوه   فان كا . ضع اعداءك موطئا لقدميك     أجلس عن مييين حىت     إقال الرب لريب    : قائال  

يوم مل جيسر احد ان يـسأله       ربا فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطيع احد ان جييبه بكلمة ومن ذلك ال             
  .46 -42 : 22  مىت ."البتة

ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة علـى كتفـه          ": تنبأ عنه اشعياء النيب كإله قدير      -4
   6: 9اشعياء......."  يا رئيس السالم بدأبا أ هلا قديراًإويدعى امسه عجيبا مشريا 
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  :الذي تفسريه اهللا معنا" عمانوئيل" تنبأ عنه اشعياء  كـ -5

"                                               يعطيكم السيد نفـسه ايـة هـا العـذراء حتبـل وتلـد ابنـا وتـدعو امسـه عمانوئيـل                  "
      14: 7اشعياء 

  : بيت حلم وان خمارجه منذ ايام االزلتنبأ عنه ميخا انه يولد يف -6

نت يابيت حلم افراتة وأنت صغرية أن تكوين بني ألوف يهوذا فمنك خيرج يل الذي يكـون                 أاما  "
  .2 : 5مالخي ". يام األزلأمتسلطا على اسرائيل وخمارجه منذ القدمي منذ 

 فقالوا له يف بيـت       عندما سأل هريودس اليهود اين يولد املسيح       2وهذا حتقق يف املسيح يف مىت       
  .حلم اليهودية 

  :الشعوب واالمم واأللسنه تتعبد لهتنبأ عنه دانيال بأن كل  -7

يام فقربـوه   نسان وجاء اىل القدمي األ    إكنت أرى يف رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن            "
طان مم وااللسنة سـلطانه سـل     قدامه فأعطى سلطانا وجمدا و ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب واأل          

  .)14 – 13: 7دانيال . (ابدي ما لن يزول وملكوته ما ال ينقرض 

  .من القاب املسيح يف العهد اجلديدهو " ابن االنسان "طبعا

  .ابن اهللا -8

من ثيت مجيـع    . من صعد اىل السموات ونزل من مجع الريح يف حفنتيه من حد املياه يف ثوب                " 
  4 : 30امثال  "            ما امسه وما اسم ابنه ان عرفت. اطراف األرض 

وقـال لـه   فسأله رئيس الكهنه ايضا    :" .........ألن رئيس الكهنه يعرف ان املسيح هو ابن اهللا          
  .62 -61 : 14مرقس ......" فقال املسيح انا هو . أأنت املسيح ابن املبارك

  .هذه عدة ايات تثبت ان الوهية املسيح ال ترفضها اسفار العهد القدمي 

   مل تقل بالوهية املسيح ةاجيل االخرى اليت وصل عددها مائ االن-9
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نه لو فعل    قبل ان يقول هذا الكالم أل      ةناجيل املئ ال اعتقد ان الدكتور اضطلع على هذه األ        : الرد
  :ملا قال هذا

 بعض الفقـرات الـيت      – على سبيل املثال مراعاة لعدم األطاله        –وحنن هنا ننقل عن ثالثه منهم       
  . الدكتور تدحض ما قاله

 اجنيل الطفولة العريب 

   :55فقرة 

تضاع ألنه الوجود واحلياة وأخرجنا من احشاء امهاتنا واختذ مـن اجلنـا             إهذا هو الذي نعبده ب    
لـه اـد والعـزة    . بدية ومنحنا وجوده بنعمته وحمبته      جسد االنسان وافتدانا وغمرنا برمحته األ     

  امني . واملديح والسياده اىل ابد االبدين 

  اجنيل مولد مرمي 

 اصـله أخـذ     يثوكان الشهر التاسع منذ احلبل يقترب حني مضى يوسف اىل مدينة بيت حلم ح             
خرى اليت كانت ضرورية له ، واحلال هذه حدث حني وصلوا اىل هناك وقد مت               شياء األ ته واأل امرإ

املسيح الـذي  جنيليون القديسون ربنا يسوع زمن الوضع اا ولدت ابنها البكر كما علم ذلك اإل  
  . بدين بد اآلأىل إبن والروح القدس حييا وميلك ب واإلوهو اهللا مع اآل

  جنيل نيقودميوس إ

 خملص يا وصلت لقد. الرب ركبىت عند جاثني إمجاعى بصوت باملثل كلهم اهللا قديسوا قال و"
 صليبال مبوت و بصليبك األحياء افتديت. بأنبيائك و بشريعتك به أنبأت ما أمتمت و العامل
 ىف جمدك عنوان وضعت أنك كما يارب. جباللك املوت من و اجلحيم من لتنتزعنا إلينا هبطت
 انتصار إشارة اجلحيم ىف ضع يارب كذلك األرض على صليب اخلالص، إشارة رفعت و السماء
  ."الغلبة املوت يعاود لئال صليبك

  .وىل من تاريخ املسيحية ألعقيدة ان املسيح عبد اهللا ورسوله كانت سائده ابان القرون ا-10
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   الدكتور كعادته ال يقدم برهانا وال يسوق دليال -1: الرد 

 التـسليم الرسـويل لالميـان        والرسول يهوذا تتكلم بوضوح عن      رسائل الرسول بولس   - 2 
  .املسيحي 

  .3 يهوذا ".االميان املسلم مرة للقديسني"

  . 23 : 11 كورنثوس 1 . ...."ألنين تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع"

 أمنـاء يكونـوا أكفـاء أن يعلمـوا اخـرين                                                   ناسـاً أودعـه   أوما مسعته مين بشهود كـثريين       
  2 : 2 تيموثاوس 2

باء الكنيسة األوائل ومن كتابام يظهر بوضوح كامل االميـان          انتقل هذا التسليم الرسويل آل    -3
 م  110وأغنـاطيوس املتـوىف سـنة       )  م   155 - 69(سيح ومن هؤالء بوليكارب     بالوهية امل 

وكليمنت املتوىف سـنة    )  م 166 - 110(والشهيد جوستني   ) م  200 -125(وارمينيثيوس  
)  م   253- 185(وأورجيـانوس   )  م   215 - 150(  م و أكليمندس االسـكندري       101

  )  م258 -205( وكربيانوس 

 لكـي   - الذي سبق االشارة اليه      -ريخ الكنيسة ليوسابيوس القصريي     حنيل القارئ اىل كتاب تا    
  .يقرأ بنفسه عن اميان املسيحيني األوائل 

. مثال ماركيون وآريوس كانوا يؤمنون بالوهية املسيح رغم فـساد عقيـدم             أحىت اهلراطقة من    
  .قل مرتبة من اهللا االب أله إ يؤمن ان املسيح آريوس كانف

تى ىف اجنيـل  أة مل يرد ىف اجنيلى مىت ومرقس ومل يأتى ىف اجنيل مبعناه الذى              مصطلح الكلم   - 11
  يوحنا

   .املسيح شخص جوانب من حمدد جانب تناول بشري كل سابقا ذكرنا كما : الرد

  :تقول جنيلاإل من الثانية ةياآل أن يلحظ ومل لوقا اجنيل اىل أشار الدكتور
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   2: 1 لوقا " للكلمة وخداماً معاينني ءالبد منذ كانوا الذين ليناإ سلمها كما" 

 الذى اليوناىن املعىن وهو العقل بأا املسيح أى الكلمة فسر الذى الوحيد هو يوحنا إجنيل – 12
  .اليونانية الفلسفة ىف ساد

   .األول عتراضاإل على الرد أنظر:  الرد

   .جمازية للمسيح املنسوبة البنوة – 13

 هنفس معادأل أبوه اهللا أن قال ألنه املسيح رجم اليهود حاول فلماذا جمازية كانت اذا – 1  :الرد
   . باهللا

 مل  ً ودمـا   ً حلما أن له وقال بل اهللا إبن املسيح أنت له قال عندما بطرس املسيح طوب وملاذا – 2
  .17 : 16 مىت .السموات ىف الذى اىب لكن لك يعلنا

 هذا قال. التجاديف مسعتم فقد شهود اىل بعد ناحاجت ما وقال ثيابه الكهنة رئيس مزق وملاذا – 3
  . )63 – 61 : 14( مرقس . هو أنا يسوع له فقال املبارك؟ إبن أأنت املسيح سأل ألنه

   .أدم وزر حنمل فلماذا  الظلم ىف القمة تصل ولعنتها اخلطية ىف املسيحية عقيدة – 14

 يقـول  هـذا  وىف ةخطا كلنا هفسن وزر حيمل منا واحد كل أدم وزر حنمل ال حنن – 1  : الرد
 – 11 : 3 رومية " واحد وال ليس  ً صالحا يعمل من ليس معا وفسدوا زاغوا اجلميع " الكتاب
12   

 تدخل ال " ً قائال مره داوود صاح ولذلك " اهللا جمد عوزهمأو أخطأوا اجلميع إذ فرق ال ألنه " و
  . 2 : 143 مزمور " حى قدامك يتربر لن هفإن عبدك مع احملاكمة ىف

 باإلمث هأنذا " نفسه عن النىب داود يقول وهلذا . ةاخلطائ ةالساقط الطبيعة دمآ عن ورثنا حنن – 2
  . 5 : 51 مزمور "أمى ىب حبلت ةوباخلطي صورت

 البـالغني  حنن حىت . ومترده وعصيانه عناده نرى عندما بوضوح الصغري الطفل ىف هذا نلحظ إننا
   .  والشهوة والغريه والكربياء واالنانية الذات ةحمب نفوسنا ىف نلحظ ان نستطيع
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 عقوبة من خالصا لنا أعد جنيناه ذنب دون ةخطائ ةطبيع ورثنا نناأ مقابل ىف انه اهللا رمحة من – 3
   . تكبدناه مثن دون اخلطية

    .الوحيد بإبنه يضحى أن من بدالً الذنوب اليغفر فلماذا رحيم تواب اهللا – 15

 اخلطيـة  وبشاعة اهللا لطبيعة اإلسالمى املفهوم قصور على قاطعة داللة يدل راضاإلعت هذا :  الرد
   .اإلعتراض هذا على للرد التفصيل من لشىء نضطر سوف وهلذا

 هى و اجلسد ىف الظاهر اهللا هو الذى املسيح السيد يصلب أن أوجبت الىت هى رئيسية أشياء ثالثة
  .اهللا حمبة و اخلطية بشاعة و اهللا قداسة

 بعينيه طاهرة غري السماوات...منه يدىن ال نور ىف ساكن هو و نور اهللا "أن املقدس الكتاب وليق
 خاطئـة  اخلطية و". الشر تنظرا أن من أطهر عينيه و "اإلسم يطيق ال و" محاقة ينسب للمالئكة و
 سـترت  خطايـاكم  و إهلكم بني و بينكم فاصلة صارت آثامكم "الرب لنا يقول هذا ىف و جداً
 احلماقـة  فكـر  إن بـل ...الكبـائر  من البعض يظنه ما عن ليس هنا احلديث و...عنكم جههو

 مـن  كـل  و....الدين يوم حساباً عنها يعطون سوف الناس ا يتكلم بطالة كلمة كل و...خطية
 قال من و"..."نفس قاتل فهو أخاه يبغض من كل و...قلبه ىف ا زىن فقد ليشتهيها امرأة إىل ينظر
 وال حـسناً  يعمل أن يعرف من "املقدس الوحى يقول هذا من اكثر". جهنم نار يستوجب أمحق يا

 جتعلنا روحية مؤهالت أعطانا أنه مبعىن...مثاله و صورته على اهللا خلقنا لقد". له خطية ذلك يعمل
 بـدون  ألنـه  قـدوس  تعاىل أنه كما قديسني نكون ألن دعانا قد و...معه التواصل على قادرين
 إمنـا  قلبه أفكار تصور أن "باإلنسان اخلطية فعلت ماذا أنظر لكن و. الرب أحد يرى نل القداسة
 أفكـار  ختـرج  "منـه  و" جنـيس  هـو  و شـىء  كـل  من أخدع هو و"..."يوم كل شرير هو

 القلـب  كـل  و مريض الرأس كل "صار هلذا و". جتديف...سرقة...قتل...فسق...زنا...شريرة
 و جـداً  شاسع فالبعد إذاً". احباط و جرح بل صحة فيه سلي الرأس إىل القدم أسفل من سقيم،
 .األنسان خطية بشاعة و اهللا قداسة جالل بني للغاية سحيقة اهلوة

 إذاً؟ احلل فما
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 .نعمته و اهللا حمبة ىف يكمن احلل

 أـم  و" الرمحة هلم أدام لذلك و أبدية حمبة "املؤمنني أحب اهللا أن املقدس الوحى يقول هذا ىف و
 بـىن  مع لذته "أن و" فضالً أحبهم "أنه و لديه" العني حدقة "مبثابة و" عينيه ىف مكرمون و أعزاء"
 الوحيـد  ابنه بذل حىت العامل اهللا أحب هكذا "أنه يقول و بل". الناس ىف هى مسرته "أن و" آدم
 الـىت  ىه الكرمية و الغامرة احملبة هذه". األبدية احلياة له تكون بل به يؤمن من كل يهلك ال لكى
 حاسب غري لنفسه العامل مصاحلاً املسيح ىف كان اهللا أن. املسيح لصليب اإلهلى التدبري وراء كانت
 عادالً اهللا كان الصليب ىف. تالئما السالم و الرب التقيا، احلق و الرمحة الصليب ففى. خطاياهم هلم
 امسـه  تبـارك  بناإل ارتضى الفائقة النعمة بفيض. رمحته و عدله مطالب استوفيت فيه و.. حمباً و

 الـوحى  يقـول  فيه و. أنت و أنا نستحقه كنا الذى العقاب اجللجثة صليب على ينال أن لألبد
 مـذلوالً،  و اهللا مـن  مضروباً مصاباً حسبناه حنن و حتملها أوجاعنا و محلها أحزاننا لكن:"املقدس
 كغـنم  كلنا. شفينا حبربه و عليه سالمنا تأديب آثامنا ألحل مسحوق معاصينا ألجل حجمرو وهو
 دينونـة  ال. بعد علينا إمث يعد مل اإذ مجيعنا، إمث عليه وضع الرب و طريقه إىل واحد كل ملنا ضللنا
  فيما يذكرها يعد وال النسيان حبر ىف خطايانا اهللا طرح لقد. يسوع املسيح ىف هم الذين على اآلن
 من ولدنا به...اهللا أوالد صرنا به...اهللا أقداس قدس إىل ولخللد ثقة لنا أصبحت املسيح بدم. بعد
 اهللا خالص هو هذا. بره و اهللا قداسة مع تتوافق جديدة طبيعة لنا أصبحت و روحية والدة جديد
 نـه أل ال...يقبـل  مـن  لكـل  جمانيـة  عطية هو و....الصليب إىل الذهاب فهكل الذى العجيب
  .اهللا إال تكلفته يدفع أن يستطيع احد ال ألن لكن و...رخيص

 لعنة لبقاء املربر فما  نوح أيام ىف بالفلك لألبرار النجاه وكتب بالطوفان العصاة اهلك اهللا – 16
   .والفناء والقتل والصلب اخلطية

  . عشر اخلامس األعتراض على الرد أنظر: الرد 

  ؟؟ ً أشرارا الطوفان  أهلكهم الذين الصغار األطفال هل: أيضا الدكتور نسأل وهنا

 أخالقيه الال االسس ينسف  وهذا اهللا بعدل تشهد بعهديه املقدس الكتاب نصوص بعض – 17
   .والفداء الصلب عقيدة املسيحيون عليها أقام الىت
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   .عشر اخلامس اإلعتراض على الرد أنظر  : الرد

 فهو .... أخر عامل أنه " يوحنا إجنيل عن يقول " االجنيل إىل مقدمة "كتابة ىف روجى األب – 18
 إىل "كوملـان  . أ يقول وكما الالهوتيه األفاق ىف  ً اختالفا وفيه ... االخرى االناجيل عن فخيتل
   . األخرين واملبشرين يوحنا من كل لدى خمتلف بشكل تساق املسيح أقوال أن درجة

 عربيـه  ترمجـة  يقـرأ  النه رمبا ىجرو األب يقوله ما متاما يعى الدكتور أن نعتقد ال – 1 : الرد
 يترمجونـه  الـذى  الكـالم  املسلمون املترمجون يلون كيف  ً سابقا بيننا ولقد  (ألقواله "أسالمية"

   ) . خائن املترجم بأن الدكتور لقول أعماال أغراضهم مع ليتوافق

  ً تفـصيليا   ً وصـفا  وليست فوتوغرافية صورا ليست االناجيل أن سابقا مرارا أوضحنا لقد – 2
 اهللا :املسيح وبصفته القدس الروح ن م مسوقا يوحنا هآر كما املسيح : هو يوحنا فإجنيل .ألحداث
   .اجلسد ىف الظاهر

 إبـن  أو اخلـادم  وأ كامللك عنه الكالم عن خيتلف " أخر عامل "اهللا كإبن املسيح عن الكالم طبعا
   .االخرون الثالثه نوالبشري كتب كما االنسان

 ىف يوحنـا  تناوله الذى شخصية من اجلانب يوضح ما املسيح أقوال من يوحنا ينتقى سوف وطبعا
   .اجنيله

  . إجنيل يوحنا ينفرد بذكر أشياء مل ترد ىف بقية األناجيل – 19

   .السابق الرد أنظر _1  : الرد

 األوىل الثالثـة  األناجيـل  ىف كتب ما يعرف وكان األول القرن اية ىف إجنيله كتب يوحنا – 2
   .فيها ترد مل لىتا التفاصيل من الكثري إجنيله ىف مشل وهلذا

 الـذى  التالميـذ  أحـد  عمل هو اإلجنيل هذا من 21 االصحاح أن " كوملان . أ "يعتقد – 20
   .االجنيل منت إىل اللمسات بعض أيضا أضاف
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 هذا "يقول الذى اإلجنيل من األخري قبل العدد ىف جاء مبا يستشهدون ذا يقولون الذين   : الرد
 هـؤالء  ) 24: 21 ( يوحنـا  "حق شهادته ان ونعلم هذا  بوكت ذا يشهد الذى التلميذ هو

   :لسببني خمطئون ولكنهم . هذا توجبان والغائب اجلمع صيغة أن يظنون

 يوحنـا  منها االجنيل من أخرى أماكن ىف نفسه عن الكالم ىف الغائب صيغة يوحنا استخدام  - 1
   "حيبه يسوع كان تالميذه من واحد يسوع حضن ىف ً متكئا وكان ) " 23 : 13(

  .الرسائل ىف ايضا ولكن االجنيل ىف فقط ليس اجلمع بصيغة نفسه عن يوحنا تكلم – 2

 يوحنـا  "  ً وحقا نعمة  ً مملوءا األب من لوحيد كما جمده ورأينا بيننا وحل  ً جسدا صار والكلمه"
)1 : 14( .  

 كلمة جهة من ايدينا ستهومل شاهدناه الذى بعيوننا رأيناه الذى مسعناه الذى البدء من كان الذى"
   )1:1 ( يوحنا 1 " احلياة

   )12  يوحنا 3(  ....." نشهد ايضا وحنن نفسه احلق ومن اجلميع من له مشهود دميتريوس"

 ـذا  بعـد  فيمـا  احلق األصل جمهول نص هى الزانية املرأه قصة ان على اتفاق وهناك – 21
  .األجنيل

 أدىن للـدكتور  أن نعتقد ال علم وهو املقدس للكتاب صىالن بالنقد يرتبط اإلعتراض هذا  : الرد
 على ردودنا أثناء 20 – 9 : 16 ومرقس 7 : 5 يوحنا 1 مع ةالنقط هذه تناولنا وقد به ةدراي

   .األول الباب اعتراضات

   .الكنسية الطقوس أركان من ً ركنا أصبح الذى القربان تأسيس رواية االجنيل يذكر مل – 22

 البـاب  ىف الـسادس  واالعتـراض  الباب هذا ىف عشر التاسع اإلعتراض على نارد أنظر :  الرد
   . السابق
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 والـىت  ومصداقية موضوعية املسيحى الغرب موسوعات أكثر – الربيطانية املعارف دائرة – 23
 االجنيـل  هـو  يوحنـا  اجنيل أن املوسوعة تقول – فيها الكنيسة رئيسة هى ملكتها دولة تصدرها
   .املسيح الوهية على صراحة نص الذى الوحيد

 عـن  كتبتـه  وما الربيطانية املعارف دائره مصداقية خبصوص السابق الباب ىف ردنا أنظر  : الرد
   .النبوية السرية

 رئاسـة  أن قولن وايضا ةمستقل هيئة فهى للحكومة تابعة ليست الربيطانية املعارف دائرة باملناسبة
  . شرفية رئاسة هى للكنيسة بريطانيا ملكة

 عمـاده  وينكـر  املسيح صلب ميعاد خبصوص األخرى األناجيل مع يوحنا إجنيل يتعارض – 24
   .املسيح خدمة مدة ىف األناجيل بقية مع وخيتلف يوحنا بواسطة

   .موضعه ىف هعلي بالرد قمنا وقد السابق الباب ىف قاله ما يكرر الدكتور:   الرد

 من أكثر وجود عن م 130 سنة وىفتامل بابياس األسقف قول الربيطانية املوسوعة وردت أ - 25
   .يوحنا

   . السابق الباب ىف اإلعتراض هذا على بالرد قمنا وقد هنا أيضا هنفس يكرر الدكتور  : الرد

 الوهيـة  عقيدة الكنيسة تبىن أن  ً منطقيا فليس يوحنا إجنيل عن السابقة احلقائق على بناء – 26
 األناجيـل  مـن  غريه وبني بينه إتساق وال املسيح بعصر كاتبة وال له عالقة ال إجنيل على املسيح
   .املسيح الوهية وتنقض ترفض الىت املعتمده غري عن فضال منها املعتمده

 تنتفـى  وـذا " سابقةترهات   إال ليس " سابقة حقائق "الدكتور يسميه ما أن أثبتنا لقد :  الرد
   .اإلعتراض هذا على الرد اىل احلاجة

 يوم سيتربأ السالم عليه املسيح أن وتعلن التوحيد على تشهد نصوصا اخرى ناجيلأ ىف إن – 27
 – 21 : 7 مـىت  ففى . السموات ىف الذى اهللا عبادة من  ً بدال وعبدوه اهلوه الذين من احلساب
  :نقرأ 23
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 ىف الـذى  أىب إراده يفعـل  الـذى  بـل  السموات ملكوت يدخل يارب ىل يقول من كل ليس"
 أخرجنـا  وبإمسك تنبأنا بإمسك أليس يارب يارب اليوم ذلك ىف ىل سيقولون نكثريو . السموات
 فـاعلى  يـا  عىن إذهبوا قط أعرفكم مل أىن هلم أصرح فحينئذ كثرية قوات صنعنا وبإمسك شياطني
   " .اإلمث

 ىف الـذى  الواحـد  اهللا إسم من  ً بدال بإمسه توسلوا اللذين من براءته املسيح يعلن النص هذا ىف
   .السماء

  :يدرى أن دون املسيح لوهيةإ على ً قاطعا ً دليال أورد الدكتور – 1  : الرد

  .املسيح سمإب حدث ؤالتنب •

  .املسيح بإسم خرجت الشياطني •

  .املسيح بإسم صنعت)املعجزات (القوات •

  ؟الوهيته على ً دليال هذا أليس

 تقـول  بـل  ."مواتالس ملكوت يدخلون ال يارب ىل يقولون الذين كل : " تقول ال األية – 2
  . "يارب ىل يقول من كل ليس"

 أخـر  دليـل  وهذا .السموات ملكوت سيدخلون يارب للمسيح يقول نالذي بعض أن معناه هذا
   .يدرى أن دون الدكتور ساقه املسيح لوهيةإ على

 ألم يدينهم ولكنه هذا يقولون ألم يارب له يقولون الذين يدين ال األيات هذه ىف املسيح – 3
   .يفعلون وال ولونيق

   .هلم املسيح إدانة سبب هو هذا .صاحلة أفعال أىل يترجم أن جيب القول

   .دكتور يا شكرا
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)3(  

  واملعجزات واخلطية العصمة حول

  

 قائمـة  بتـسجيل  ونبدأ السابق الباب ىف سلكناه الذى النهج نفس الباب هذا ىف نسلك سوف
   .ً خمتصرا ً ردا عليها نرد مث اإلعتراضات

   .االجتهادات مطلق ىف وليس التبليغ ىف هى األنبياء عصمة – 1

 وجـوب  اإلسالمى اإلميان لوازم من إن " العصمة عقيدة عن عبده حممد الشيخ اإلمام يقول – 2
 مـا  تبليـغ  ىف وأمانتهم أقواهلم ىف وصدقهم عقوهلم وصحة واملرسلني األنبياء فطرة بعلو اإلعتقاد
 عنـه  تنبـوا  مما ابدام وسالمة البشرية ةاملسري يشوه ما كل من هموعصمت يبلغوه إن إليهم عهد

   .املتقدمة الصفات هذه من ً شيئا يضاد عما هونرتم وأم السليمة األذواق منه وتنفر األبصار

 ففيها العصمة من ردهموجت واملرسلني األنبياء تزدرى واجلديد القدمي العهدين أسفار مدرسة – 3
 وقاتل ومتأمر وزاىنالعورات   على متلصص وداود وزاىن سكري لوط وفيها وديوث كاذب إبراهيم
   .هذا كل من األنبياء هؤالء يعصم القرأن فإن هنا من النقيض على ولكن نساء زير وسليمان

 ولدت الىت السالم عليها مرمي بإن القول اىل قاد عنهم العصمة ونفى األنبياء ازدراء منهاج – 4
   .الزاىن يهوذا نسل من هو الذى الزاىن وددا نسل من هى املسيح

 العهد ونقض ) 6 : 6 تكوين (واألسف احلزن هللا فسببت املدرسة هذه ىف هللا اإلزدراء طال – 5
   ) .14 : 32 خروج (والندم )1 : 5 خروج (الرأى وتغيري ) 39 : 89 مزمور(

   .اإلسالم نىب عن املعجزه ينفى التنصريى املنشور – 6
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 بـن  الوليد له شهد وقد . والبيان والبالغة الفصاحة ىف فهى عقلية اإلسالم ولرس معجزة – 7
  .بالعدل وعقبة بن ربيعة املغرية

 شـهد  والبيان الفصاحة صناعة ىف واخلرباء العصر بلغاء أبرز أحد وهو حسني طه الدكتور – 8
  . اهللا عند من بكونه متفرد وأنه البشر بصناعة له عالقة ال القرأن هذا بأن

 دراسة ىف  ً عامل 35 بعد واتمونتجمرى   االجنليكاىن والقسيس اإلجنليزى املستشرق شهد – 9
 من العديد وتأليفه ةاالسالمي الفلسفة ىف العليا دراساته إجناز وبعد العربية ةواللغ واإلسالم القرأن
 ةاألي وأنه حممد اىل املباشر اهللا وحى هو القرأن بأن شهد ... وحضارته وتارخيه اإلسالم ىف الكتب
 أوفياء كانوا إن والنصارى اليهود ودعا والتقليد ةاحملاكا على املستحيلة البشر لكل ةاملعجز ةاإلهلي
   .القرأن ذا اإلميان اىل اليهوديةوالنصرانية حلقيقة ً حقا

 وال األحـوال  من حال بأى حممد كالم وليس وحى فهو وبالتاىل اهللا عن صادر القرأن إن -10
   .وحده اهللا كالم إمنا تفكريه تاجن هو

   . عجزوا ولكنهم إليه وحيتأ الىت السور مثل من بسورة يأتوا بأن أعداءه حتدى حممد – 11

 نتـصور  أن الصعب من 19 – 16 القيامة سورة حبسب ةاملتفرق األيات جبمع تكفل اهللا – 12
   .العمل ذا قام أخر مسلم أى أو ثابت بن زيد أن

 بالرسالة ألعترفوا نقاء حالة ىف ومسيحيتهم بيهوديتهم ومسيحيوه العصر يهود إحتفظ لو – 13
 أن وايـات رال أفـادت  الذى نوفل بن ورقة فعل كما متاما حممد طريق عن اليهم اهللا القاها الىت

 اليهوديه حلق حتريف اىل القرأن اشارات أن نقول أن ميكن هنا ومن . حملمد أجيابيه كانت استجابته
   .صحيح قول حممد أيام املوجوده بصورما يةواملسيح

ـ  ىف والعقالنية املنطقو الفكر وملكات والبيان الغةبوال الفصاحة ملكات شهدت – 14  يطاحمل
 األسـالم  عمر إمتداد على املتحدى القرأىن لإلعجاز املسلمني وغري املسلمني من وخارجه العرىب
   .فيه نعيش الذى العصر هذا وحىت القرأن ذا الوحى نزل أن منذ
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 تكـون  أن شاء اهللا إن هلم قال ولكنه مادية معجزات األسالم رسول من طلبوا الوثنيون – 15
  .اليه وحتتكم العقلتستنفر  ةعقلي معجزته

 مـن  الكـثري  يديـه  على اهللا أظهر قد األسالم رسول بأن يؤمنون املسلمني علماء مجهور – 16
   .جواملعرا األسراء مثل املادية املعجزات

 . اسرائيل وبىن فرعون قلب لغالظة وهذا) ةمعجز 13 (ةكثري معجزات له كانت موسى – 17
   .األنبياء أبو إبراهيم يفوق هذا ىف وموسى

 يوحنـا  مـن  أعظـم  النـساء  مـن  املولودين بني يقم مل : لكم أقول احلق "قال املسيح – 18
   .معجزات املعمدان ليوحنا ليس ذلك ومع"املعمدان

   .املسيح معجزات عن ختتلف ال وموسى وإليشع إليا زاتمعج – 19

 شىء ىف يعنينا ال وهذا والبيضاوى الرازى على بالتدليس الدكتور مساه ما عن كالم هذا بعد يأتى
  .املسيحى ميانباإل يتعلق فيما وزن وال مهل قيمة ال والزعبالوى الشنكحاوى فأمثال

   .اإلجتهادات مطلق ىف وليس التبليغ ىف هى األنبياء عصمة – 1

   .ذا تقول ةواملسيحي فقط التبليغ ىف هى األنبياء عصمة أن نعم 1  : الرد

 يـستدرك  وهلذا هيعين أمام األجتهادات بعض ىف األسالم نىب أخطاء يضع الدكتور أن يبدو – 2
 قريش أهل مواجهة كيفية وىف النخل تأبري أمر ىف خطأة مثل "اإلجتهادات مطلق ىف وليس "بالقول
  ) .ةواملكيد احلرب (الفارسى سلمان مشورة لوال اخلندق موقعة ىف

 على والتعدى العصيان إا :الدكتور إليها يشري الىت اإلجتهادات حد تتجاوز االنبياء خطايا – 3
 بأن تنادى الىت اإلسالمية العقيدة ىف اجلذور قيعم اخلطية ببشاعة اإلستخفاف هذا إن .اهللا وصية

  . )114 هود (السيئات نبيذه احلسنات

   : الصديق يوسف يقول وهلذ اهللا موجهةاىل ألا جدا بشعة اخلطية أن
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   . )9 : 39 (تكوين " اهللا إىل ئوأخط العظيم الشر هذا أصنع كيف"

   :للرب كالمه ً موجها النىب داود ً أيضا ويقول

  . ) 4 : 51 (مزمور . "صنعت عينيك قدام والشر أخطأت وحدك إليك"

   األنبياء خبطايا تصرح القرأن أيات – 4

  . )121 : طه (فغوى ربه أدم وعصى ) : اإلسالم ىف نىب وهو (أدم

  . )  35 :البقره (الظاملني من فتكونا الشجره هذه تقربا وال

   . )   36 البقره (هفي كانا مما فأخرجهما عنها الشيطان فأزهلما

  . )  63 االنبياء (ينطقون كانوا إن فسئلوهم هذا كبريهم فعله بل قال: "إبراهيم

   إبراهيم كذب عن خترب األيه هذه

ــره اىب عــن احلــديث وىف ( ــذى هري ــسلم البخــارى رواه ال ــه وم ــالث كــذب أن                                                    ث
  .       "أخىت هذه "ساره عن وقوله" كبريهم فعله "وقوله " سقيم إىن "قوله : كذبات

                                               مـضل  عـدو  إنـه  الـشيطان  عمـل  من هذا قال . عليه فقضى موسى فوكزه  : "....ىموس
  .)15 القصص " ( مبني

  .   ) 42 يوسف "( سنني بضع السجن ىف فلبث ربه ذكر الشيطان فأنساه: "يوسف

  )       24 يوسف" (ربه برهن  رئىأن لوال ا وهم به مهت ولقد"

                . ) 25 ص" (ذلك له فغفرنا وأتاب ً راكعا وخر ربه فإستغفرفتنـاه   أمنا داود وظن":داود

 بقـصة  بأالرتباط التأويل وحقائق الترتيل مدارك " تفسريه ىف األية هذه ) النسفى (اإلمام يفسر (
                 .)احلثى أوريا زوجة مع داود



؟تقرير علمى أم تغرير عمدى  

  144 

 أنقص الذى وزرك عنك ووضعنا. )7 الضحى (فهدى  ً ضاال ووجدك فأوى ايتيم جيدك أمل: حممد
 . )55 غـافر  (ربـك  حبمد وسبح لذنبك واستغفر حق اهللا وعد أن فاصرب. )3 الشرح (ظهرك
  . )19 حممد (وللمؤمنني لذنبك وإستغفر اهللا إال إله ال أنه فأعلم

 ونـسيان  والقتـل  والكذب الشيطان وغواية اهللا عصيان لألنبياء تنسب القرأنية االيات هذه كل
   .االستغفار توجب الىت الذنوب رتكابإو واالوزار والزىن بالنساء واهلم الصالة

 القرأن بعد كتاب أصح– البخارى صحيح من نبوية أحاديث تسعة الدكتور لفائده هنا نورد – 5
   .اخلطية ببشاعة ونبيه سالماإل إستخفاف شك ألى جماالً يدع ال مبا تثبت –

 احتـساباً  و إمياناً رمضان صام من: صلعم اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضى هريرة أىب عن -1
 .ذنبه من تقدم ما له غفر

 تأمينه وافق من فإنه فأمنوا، اإلمام آمن إذا: قال صلعم النىب أن عنه اهللا رضى هريرة أىب عن -2
 .ذنبه من تقدم ما له غفر املالئكة تأمني

 احتـساباً  و إمياناً القدر ليلة يقم من: صلعم اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضى هريرة أىب عن -3
 .ذنبه من تقدم ما له غفر

 قد و أتيته مث نائم، هو و أبيض ثوب عليه و صلعم النىب أتيت: قال عنه اهللا رضى ذر أىب عن -4
 زىن إن و: قلـت  نة،اجل دخل إال ذلك على مات مث اهللا إال إله ال قال عبد من ما فقال أستيقظ،
 سرق، إن و زىن إن و: قال سرق؟ إن و زىن إن و: قلت سرق، إن و زىن إن و: قال سرق؟ وإن
 إذا ذر أبـو  كان و ذر أىب أنف رغم على سرق، إن و زىن إن و قال سرق؟ إن و زىن إن و قلت
 .ذر أىب أنف رغم إن و قال ذا حدث

 يـوم  ىف حبمده و اهللا سبحان قال من: قال صلعم اهللا رسول أن عنه اهللا رضى هريرة أىب عن -5
 .البحر زبد مثل كانت إن و خطاياه عنه حطت مرة مائة

 .اجلنة دخل الربدين صلى من: قال صلعم النىب أن عنه اهللا رضى موسى أىب عن -6
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 إال مائـة  إمساً تسعني و تسعة اهللا أن: قال صلعم اهللا رسول أن عنه اهللا رضى هريرة أىب عن -7
 .اجلنة دخل أحصاها من حداً،وا

 اهللا أدخلـه  خبري أربعة له شهد مسلم أميا: صلعم اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضى عمر عن -8
  الواحد عن نسأله مل مث أثنان، و قال أثنان؟ و فقلنا ثالثة، و قال ثالثة؟ و فقلنا اجلنة،

 الكـالم  يأتى عندما بينما له خطيته  نيب كل فيه يذكر الشهري الشفاعة حديث أن  ً أيضا ونضيف
 اهللا أن  "اإلسالم لبىن ليقولوا الناس ينتقل هذا وبعد –  ً ذنبا يذكر ومل "احلديث يقول عيسى عن
   .احلديث أخر إىل ......... ذنب من تأخر وما تقدم ما لك غفر قد

هلم االنبيـاء وصـحة عقـو     بده وقوله عن وجوب االعتقاد بعلو فطرة         الشيخ االمام حممد ع    -2
  .وسالمة ابدائهم أخل 

ـ       ا   موضوع صحة العقول وسالمة االبدان هذ        الرد  ه يتعارض مع سحر رسول االسالم وحماوالت
. االنتحار من على شواهق اجلبال وموته مسموماً وغريها مما تزخر به كتب احلـديث والـسرية                 

  .ونورد عينة من هذا هنا لفائدة الدكتور 

اغتيـال  " سالم مسموما حنب ان توجه عناية الدكتور لكتـاب          ومبناسبة الكالم عن موت نىب اال     
  .للشيخ جناح الطائى " النىب 

 صلعم للنىب اليهود سحر و السحر ىف: باب

 زريـق  بىن يهود من يهودى صلعم اهللا رسول سحر: قالت عنها اهللا رضى عائشة عن -1445
 يفعله، ما و الشىء يفعل أنه إليه خييل صلعم اهللا رسول كان حىت: قالت األعصم، بن لبيد له يقال
ـ  يـا :"قـال  مث دعا مث دعا مث صلعم اهللا رسول دعا ليلة ذات أو يوم ذات كان إذا خىت  ة،شعائ

 عنـد  اآلخـر  و رأسى عند أحدمها فقعد نرجال جائىن فيه؟ أستفتيته فيما أفتاىن اهللا أن أشعرت
 وجـع  ما: رأسى عند للذى رجلى عند الذى أو رجلى، عند للذى رأسى عند الذى فقال رجلى،
 مـشط  ىف قـال  شـىء؟  أى ىف قال األعصم، بن لبيد قال طبه؟ من قال مطبوب،: قال الرجل؟
 صلعم اهللا رسول فأتاها قالت ،"أروان ذى بئر ىف: قال هو؟ فأين: قال ذكر، طلعة وجب ومشاطة
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. الـشياطني  رؤوس اخنله كأن و احلناء مائها لكأن اهللا و عائشة يا: قال مث أصحابه، من أناس ىف
 علـى  اثـري  أن كرهت و اهللا عافاىن فقد أنا أما ال قال، احرقته؟ أفال اهللا رسول يا فقلت: قالت
  )14 : 7 مسلم صحيح" (فدفنت ا فأمرت شراً الناس

  )أمر الشاة املسمومة(

 مـصلية،  شاة مشكم، بن سالم امرأة احلارث، بنت زينب له أهدت صلعم اهللا رسول اطمأن فلما
 من فيها فأكثرت الذراع،: هلا فقيل صلعم؟ اهللا رسول إىل أحب الشاة من عضو أى سألت قد و

 الذراع تناول صلعم، اهللا رسول يدي بني وضعتها فلما ا؛ جاءت مث الشاة، سائر مست مث السم،
 اهللا رسول أخذ كما منها أخذ قد معرور، بن الرباء بن بشر معه و يسغها، فلم مضغة، منها فالك
 أنـه  ليخـربىن  العظم هذا إن: قال مث فلفظها، صلعم اهللا رسول أنا و فأساغها بشر فأما صلعم؛
 خيـف  مل مـا  قومى من بلغت: قالت ذلك؟ على محلك ما: فقال فاعترفت؛ ا، دعا مث مسموم،
 اهللا رسول عنها فتجاوز: قال فسيخرب، نبياً كان إن و منه، استرحت ملكاً كان إن: فقلت عليك،
 سعيد أىب بن عثمان بن مروان حدثىن و: اسحق ابن قال. أكل الىت أكلته من بشر مات و ؛صلعم
 بنـت  بشر أم دخلت و فيه، توىف الذى مرضه ىف قال قد صلعم اهللا رسول كان: قال املعلى، بن

 الـىت  األكلـى  من أرى انقطاع فيه وجدت األوان هذا إن بشر، أم يا: تعوده معرور بن الرباء
 مـا  مع شهيدا، مات صلعم اهللا رسول أن لريون املسلمون كان فان: قال. خبيرب أخيك مع أكلت
  ).النبوية السرية (النبوة من به اهللا أكرمه

   مدرسة العهدين القدمي واجلديد تزدرى االنبياء بينما يعصمهم القرأن -3 

  انظر ردنا على االعتراض االول :   الرد 

لعصمة عنهم قاد اىل القول بان مرمي عليها السالم الىت ولـدت             منهاج ازدراء االنبياء ونفى ا     -4
  املسيح من نسل داود الزاىن الذى هو من نسل يهوذا الزاىن 

  ) .الذى يعتربه االسالم نبيا ( كل البشر هم اوالد ادم العاص . الرد 

  ..على اية حال 
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العاصى خـاطى   . فنا  سلأ كما   ةاملسيحية ال تضفى قداسة على النسب من اى ساللة فالكل خطا          
هذا  . ةوالقاتل خاطى والسارق خاطى وكل سلسلة نسب االنسان هى بالضرورة سلسلة للخطا           

" .. ال يعيب مرمي على االطالق فهى ايضاً مثل باقى البشر حباجة اىل خالص اهللا وهلـذا قالـت                   
  . 46 : 1لوقا " وتبتهج روحى باهللا مخلصى 

العهد وتغـيري   و نقض   رسة فنسبت هللا احلزن واالسف والندم        طال االزدراء اهللا ىف هذه املد      -5
  .الرأى 

على النقيض من   .   لقد جرد االسالم اهللا من املشاعر وجعل منه صنماً ال يتفاعل مع خالئقه                :الرد
هذا ينقل الكتاب املقدس لنا بوضوح صورة حقيقية عن اهللا توضح مشاعره جتاه بىن البشر الذين                

  .ة خالئقه خلقهم وميزهم عن بقي

 وهى قاصـرة    –وىف التعبري عن مشاعر اهللا يلجأ كتبة الوحى اىل خمزوم املعرىف ومفردات اللغة              
 لوصف مشاعر اهللا وحملدودية عقولنا وقصور مداركنا بالقياس مع جالل عظمة اهللا             –بكل تأكيد   

اوصافهم اقرب  كان البد لكتبة الوحى استخدام ماهو متاح للتعبري عما هو فوق التصور فجائت              
  .رابةغسانية وهذا ال يدعوا اىل الاىل االن

سنختار صفة واحدة مما جاء به الدكتور ونتناوهلا بالتفصيل راجني من القارىء ان يطبـق نفـس                 
  ".الندم"و لتكن صفة املبدأ على باقى الصفات 

 ).14 : 32 خر" (بشعبه يفعله إنه قال الذى الشر على الرب فندم"

 ).16 : 24 صم 2" (كفى: الشعب املهلك للمالك قال و لشرا عن الرب فندم"

 ).19 : 26 ار" (عليهم؟ تكلم به الذى الشر عن الرب فندم"

 ).6 - 3 : 7 عا" (هذا على الرب فندم"

 ).18 : 2 قض" (زامحيهم و مضايقتهم بسبب أنينهم أحل من ندم الرب ألن"

 ).35:  15 صم 1" (اسرائيل على شاول ملك ألنه ندم الرب و"
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 ).10 : 3 يو" (يصنعه فلم م، يصنعه أن تكلم الذى الشر على اهللا ندم"

 

 عـد " (فيندم إنسان ابن وال فيكذب، إنساناً اهللا ليس "الندم عن السائد باملفهوم يندم ال اهللا: أوالً
23 : 19.( 

 الندم قبل دثفاحل..له سابق حلدث فعل رد الندم أن أوهلا: األمر هذا مع عدة مشاكل هناك: ثانياً
 و ماضـى  عنده ليس الزمن خارج اهللا و بالزمن، مرتبطني" بعد "و" قبل "و.. احلدث بعد الندم و

 امـا  التغيري و. ما أمر أو موقف جتاه املشاعر ىف تغيري الندم أن ثانيها. عنده حاضر الكل..مستقبل
 النـدم  ان: ثالثهـا . دوران ظل وال تغيري فيه فليس يتغري ال اهللا و.. لألسوأ أو لألفضل يكون أن
 .أزالً شىء كل يعرف فهو جديدة معلومات عنده ليس اهللا و جديدة معلومات عن ينتج

 باالرتباط" اهللا "متغري بالغري" اإلنسان "املتغري عالقة عن بشرى تعبري جمرد هو" الرب ندم "تعبري إذاً
 .تتغري بالثابت عالقته لذلك نتيجة و يتغري األنسان. األمور من بأمر

 :بسيط تشبيه

 علـى  البيـت  يصبح ملسافة حتركك بعد و ميينك على البيوت أحد يكون الشارع ىف تسري عندما
 .منك الثابت البيت وضع غريت أنت حركتك لكن و يتغري مل و ثابت البيت. يسارك

" بـشعبه  يفعلـه  إنه قال الذى الشر على الرب فندم "32 : 14 خروج ىف موسى يقول عندما
 نعمتـه  و رمحته ىف الدخول موقف إىل اهللا قضاء حتت الوقوع موقف من أنتقل الشعب نأ يقصد
  .طبيعته وال ارادته وال رأيه يغري ال اهللا. إليه موسى لتضرع نتيجة

   املنشور التنصريى ينفى املعجزة عن بىن االسالم -5

  .ب والشفاعة  االسالم كما ينفى عنه علم الغينىبالرد  القرأن نفسه ينفى املعجزة عن 

 نفى املعجزة 
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العنكبـوت  ... " نزل عليه آيات من ربه قل امنا اآليات عند اهللا وامنا انا نذير مبني               أوقالو لوال   " 
50.  

" ن اهللا يضل من يشاء ويهدى اليه من اناب          أنزل عليه آية من ربه قل       أويقول الذين كفروا لوال     
  .27الرعد 

" ن اهللا قادر على ان يرتل آية ولكن اكثـرهم ال يعلمـون     أل  نزل عليه آية من ربه ق     أوقالو لوال   
  .37االنعام 

  .7الرعد ."نت منذر ولكل قوم هاد أنزل عليه آية من ربه امنا أويقول الذين كفروا لوال 

قل سـبحان   ... رض ينبوعا او تكون لك جنة من خنيل          لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األ        اوقالو
  .93 – 90االسراء .  رىب هل كنت اال بشرا رسوال

قل امنا اآليات عند اهللا وما يشعركم اا اذا         . واقسموا باهللا جهد اميام لئن جاءم آية ليؤمنن ا          
  109نعام   األ.جاءت ال يؤمنون

  59سراء اإل. وما منعنا ان نرسل بااليات اال ان كذب ا االولون 

  .تيان مبعجزة اإل  عنيات تثبت عجز نىب االسالمآمثلة من سبع أهذه 

انظروا اىل القـرأن    " مل يكن رده عليهم     . وكل ما قاله هو انه بشري نذير وان اآليات من عند اهللا             
  " .انه معجزة 

 ا ىف غري حملة فلقد آمن الناس بايليا واليشع وموسـى            واولون كذب نقول ايضاً ان التعلل بان األ     
  .وكانت املعجزة عامالً اساسياً ىف هذا االميان 

 نفى العلم بالغيب 

  31هود ... " وال اقول لكم عندى خزائن وال أعلم الغيب " 

  50االنعام " علم الغيب أقل ال اقول لكم عندى خزائن اهللا وال " 
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 ولو كنت أعلم الغيب ألستكثرت من اخلـري         سى نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا       قل ال أملك لنف   " 
  .188األعراف ."م يؤمنون وما مسىن السوء إن انا نذير وبشري لقو

  :لو كان نىب االسالم يعلم الغيب 

 .ملا الك قضمة من الشاة املسمومة الىت قدمتها له زينب بنت احلارث ىف خيرب 

 مع صفوان    الصحاىب اجلليل   عائشة حىت يسترتل آيات تربئتها مما حدث       حتيضملا انتظر شهرا حىت     
 .بن املهطل 

  . ان يستجوبه  قبلر على بن اىب طالب بقتل املأبور القبطى حىتملا شك ىف نسب ابراهيم اليه وام

   اإلسالم ألن الشفاعة هللا وحده نىب نفى الشفاعة عن -3

  .51نعام األ" و انذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رم ليس هلم من دونه وىل وال شفيع " 

ستوى على العرش ما لكـم مـن        اهللا الذى خلق السموات واألرض وما بينهما ىف ستة أيام مث ا           " 
  .4السجدة " فال تتذكرون أدونه وىل وال شفيع 

  .19   الزمر .أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من ىف النار

  .44الزمر .    قل هللا الشفاعة مجيعاً له ملك السموات واألرض 

له الوليـد بـني      معجزة رسول اإلسالم عقلية فهى ىف الفصاحة والبالغة والبيان وقد شهد             -7
  . امللقب بالعدل وعتبه بن ربيعةةاملغري

قبل ان نرد على النقطة األساسية وهى الفصاحة والبالغة والبيان الذى يدعيه الـدكتور              : الرد    
  .للقرأن وجب ان نذكر شيئاً عن عتبه بن ربيعة الذى استشهد به الدكتور 

 لقريش بعد أن التقى بالنىب وأدرك األهداف        اىن من تاريخ الطربى يقول عتبة بن ربيعة       ثىف اجلزء ال  
يا معشر قريش أطيعوىن وأجعلوها ىب وخلوا بني هذا الرجل ومـا هـو فيـه      : " الكربى للدعوة   
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فاعتزلوه فواهللا ليكونن لقوله الذى مسعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتمـوه بغريكـم       
  " تم اعز الناس به وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكن

   .األهداف الكربى للدعوة هى امللك: بصريح العبارة 

  :وهذا ما قاله نىب اإلسالم جهراً ملأل قريش 

ن ا العرب وتـدين لكـم ـا         أرأيتكم إن اعطيتكم ما سألتم هل تعطوىن كلمة واحدة متلكو         " 
 2تاريخ الطربى    - 350 – 349 / 1السرية احللبية     , 417 / 2سرية ابن هشام    ". العجم
 /479.  

  :ماهى الكلمة الىت طلبها نىب اإلسالم من قريش ؟ واإلجابة هى 

  "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا " 

  "متلكون ا العرب وتدين لكم ا العجم : " ؟وماهو املقابل

  ."اعطوىن النبوة اعطيكم امللك : "  من هذا أوضحليس هناك ما هو 

امرباطورية بقيادة قريش على غرار الروم والفـرس ولكـن          : العظيم  هذا هو مشروع اإلسالم     
  .ساسها الدين أ

هلذا جند ىف القرآن اكثر من سبعني آية تضع اهللا          . وملاذا الدين ؟ لكى يكون حممد مقدس ومطاع         
  .طاعة الرسول هى طاعة اهللا وعصيان الرسول هو عصيان اهللا . والرسول ىف مكانة واحدة 

 قصى بن كـالب     جده األكرب جة اىل هذا الوالء الصارم حىت يستطيع ان حيقق حلم           كان حممد حبا  
  .واخرياً جده املباشر عبد املطلب 

وألن هذه نقطـة    . نوجه اهتمامنا اآلن اىل النقطة االساسية وهى دعوى فصاحة القرآن وبالغته            
  . القارىء الكرمي ىف بعض اإلطالة نستميححمورية 
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ورية االسالمية حنيل القارىء إىل كتاب قريش من القبيلـة إىل الدولـة             للمزيد خبصوص االمرباط  
  املركزية للشيخ خليل عبد الكرمي واحلزب اهلامشى للدكتور سيد القمىن 

  .واخلالفة االسالمية للمستشار حممد سعيد العشماوى وكتابنا حممد ملك العرب 

خترنا ان نبدأ الرد على هذه النقطة       حيث ان الدكتور مغرم بالنقل عن ما يسميها مصادر موثوقة ا          
هـو مـن    " ( دراسة ىف السرية النبوية احملمدية      " بالنقل عن العالمة اإليراىن الراحل على داشىت        

  : )2004 دمشق – دار بترا –ترمجه ثائر ديب 

 القـرآن  اعتبـار  على املسلمني علماء بني إمجاع مثة و. نبوته على بينة القرآن ىف حممد رأى لقد
 ىف يكمـن  القـرآن  إعجاز كان إذا ما حول دار قد اجلدال من كبرياً قدراً أن غري. حممد ةمعجز
 يـرون  املسلمني علماء فإن عام، بوجه و. كليهما ىف أم موضوعاته و معانيه ىف أم بالغته و ألفاظه
 اسةالدر من ال الديىن احلماس من ينبع إمنا الرأى هذا مثل أن الواضح من و. كليهما ىف اإلعجاز
 .املتجردة

 اتفـق  كمـا  بالغته، و القرآن فصاحة ىف للشك عديدة أسساً املسلمني غري من العلماء وجد لقد
 كامالً فصالً األمر هلذا السيوطى عقد قد و. تفسري إىل حباجة القرآن أن على املسلمني من العلماء
 تتعداه بل العثمانية، خةالنس ىف احملتويات ترتيب سوء على تقتصر ال فاملصاعب. اإلتقان كتاب ىف
 .ذاا القرآن لغة إىل

 أمثال األعمى، التعصب و الغلو يسود أن قبل املبكرة، املرحلة من املسلمني علماء بني كان لقد و
 ممـن  آخـرين  بأن و باملعجزين ليسا حنوه و القرآن ترتيب بأن صراحةً أقروا ممن النظام، إبراهيم
 أن أيضاً النظام رأى و. منه قيمة أعظم أو للقرآن قيمته ىف اىفءمك بعمل يأتوا أن ميكن اهللا خيشون
 بإستبـصار  بس الكهان طريقة على ال به، التنبؤ و املستقبل استشرافه ىف يكمن إمنا القرآن إعجاز
 عبـد  اختذه ما هى الراوندى، ابن أوردها كما اآلراء هذه مثل و. الوقوع حمققة حلوادث صائب
 علـى  الطعـن  ىف حجة الفرق بني الفَرق كتابه ىف) 1037 / 429 عام توىف (البغدادى القادر
 مـن  88 اآليـة  ىف الواضح القول مع نزاع ىف هى البغدادى، حبسب النظام، فأطروحة. النظام
 .اجلن و اإلنس ذلك على اجتمع لو و يضاهى ال القرآن إن اإلسراء سورة
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 عنـه،  الدفاع ىف كتبوا اخلياط، و حزم ابن مثل الالحقني، به املعجبني بعض و النظام تالميذ لكن
 أطروحـة  بني تنازعاً يروا مل فهؤالء. البارزين االعتزال مدرسة أنصار من عدد الرأى شاطره كما
 اهللا جتريـد  ىف يكمـن  القـرآن  إعجاز أن ىف سجاالم أحد يتمثل و. القرآن يقوله ما و النظام

 أمر هو القرآن آيات تشبه بعبارات النطق لكن له،مبث اإلتيان على القدرة من حممد النىب معاصرى
 .أخرى أزمنة و أخرى أمكنة ىف بالفعل يسري و ممكن

 كـان ) 1058 / 450 - 979 / 368 (املعرى العالء أبا أن واسع نطاق على الشائع من و
 .للقرآن حماكاة إلينا، وصل و منه جزء بقى الذى الغايات و الفصول كتابه وضع قد

 لـوال  اإلفهـام  عن بعيدة و متاماً مستغلقة تظل مكتملة غري مجل على يشتمل لقرآنا أن احلال و
 عربيـة  كلمات و العرب، كالم من ليست غريبة كلمات على و املفسرين؛ و املفسرون شروح
 التـزام  دون تـصرف  أفعال و نعوت على و املعتادة، معانيها بغري مستخدمة كلمات و مألوفة،
 و بالقواعد التزام دون و منطقى غري حنو على تستخدم ضماء على و د؛العد و اجلنس مبقتضيات
 تكون ما غالباً به املفعول من ضروب على و األحيان؛ بعض ىف إحالة أو مرجع هلا يكون أن دون
 اـال  أفسح ما هى اللغة ىف الزيغ من الضروب هذه مثل و. فاعليها عن بعيدة املوقعة املقاطع ىف

 األتقيـاء  املسلمني عقول أيضاً شغلت قد املشكلة هذه إن بل. القرآن بالغة رونينك الذين للنقاد
 أسـباب  مـن  واحداً كانت لعلها و التعليالت وراء السعى إىل املفسرين اضطرت فقد. أنفسهم
 .القراءات على اخلالف

 مل أـا  يفنض أن جيب أننا غري بالقرآن، يتعلق فيما النظام إبراهيم آراء إىل أشرنا أن سبق لقد و
 تـوىف  (الفوطى عمرو بن هشام مثل املعتزلة من آخرون علماء أيضاً محلها بل وحده، آراؤه تكن
 كـانوا  مجيعاً هؤالء و). 864 / 250 حواىل توىف (سليمان بن عباد و) 833 / 218 حواىل
 .الصادق إميام و آرائهم بني تنافر أى جيدوا مل و. أتقياء مؤمنني

 أا على كتاباته بعض إىل نظر فقد املعرى العالء أبو العظيم و الثاقب العرىب كراملف و الشاعر أما
 .القرآن مصاف إىل ترقى
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. بنيتها و العربية اللغة قواعد عن القرآن لغة ىف زيغ مائة من أكثر وجود لوحظ فقد بإختصار، و
 من الضروب هلذه اتمربر و تفسريات إجياد ىف األمرين كابدوا قد املفسرين أن للقول حاجة وال

 / 467 (الزخمـشرى  العظـيم  اللغة فقيه و املفسر كان هؤالء بني من و. القواعد على اخلروج
 الرفم على فظيعاً خطأ اقترف قد إنه أندلسى ناقد عنه قال الذى ،)1144 / 538 - 1075
 لقـراءات ا جعـل  ىف تتمثل ال مهمتنا أن اخلطأ هذا أساس و بالقواعد، مسكوناً معلماً كونه من

 .معه متسقة العربية القواعد جعل و هو كما بأمجعه القرآن أخذ ىف بل العربية، القواعد مع متسقة

 الـصعوبة  فإن مضامينه، أو حمتوياته من بسبب معجزة القرآن يعتربون الذين ألولئك بالنسبة أما
 األوامـر  فكل. هاعن عرب أن ألحد يسبق مل الىت أألفكار مبعىن جديد على يشتمل ال أنه ىف تكمن

 معدلـة  أو حرفيـة  بصورة فمستمدة قصصه أما. عموماً مقبولة و بذاا بينة القرآن ىف األخالقية
 رحالتـه  ىف شاروهم و رهبام و أحبارهم حممد التقى الذين النصارى، و اليهود ذخرية من قليالً
 .ودمث قوم و عاد قوم من املتحدرون حفظها الىت الذكريات من و الشام، إىل

 سبق مبادىء يكرر فمحمد. األخالقية تعاليمه حيث من معجزة القرآن نعد أن نستطيع ال أننا غري
 و زرادشت و بوذا و لكونفوشيوس سبق فلقد. كثرية أمكنة و سابقة قرون ىف محلتها أن للبشرية
 .ذاا األشياء قالوا أن عيسى و موسى و سقراط

 من قرون بالضباب لفعتها معجزة ال معجزة، القرآن أن قةحقي من شيئاً تغري ال املالحظات هذه و
 .معىن ذات و حية معجزة بل الضعيفة، الواهنة العقول سوى تصدقها ال الىت األساطري

 و األخالقية حمتوياته ىف ال و األخالقية حمتوياته ىف وال بالغته و القرآن فصاحة ىف إعجاز مثة ليس
 و فقـره  من الرغم على و مبفرده حممداً مكن قد أنه ىف نيكم القرآن وإعجاز. الشرعية أحكامه
 إىل طائـشني  لقـوم  دفعـه  ىف يكمن كما باقياً؛ ديناً يقيم و قومه ممانعة على يتغلب أن من أميته،
  .الدين ذا جاء من مشيئة عليهم تفرض أن تقبل و الطاعة

 "معصوم؟ القرآن هل "كتاب من و
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 :العاطل الكالم -1

  :مواضعها و نذكرها معناها، يفهم ال عاطلة حروف بالقرآن سورة 29 فواتح ىف جاء

 )احلجر - إبراهيم - يوسف - هود - يونس (الر

 )السجدة - لقمان - الروم - العنكبوت - عمران آل - البقرة (امل

 )الرعد (املر

 )األعراف (املص

 )األحقاف - اجلائية - الدخان - الزخرف - فصلت - غافر (حم

 )شورىال (عسق حم

 )ص (ص

 )النمل (طس

 )طه (طه

 )ق (ق

 )مرمي (كهيعص

 )القلم (ن

  )يس (يس

 ال اهللا إن لنـا؟  فائدا فما) يقولون كما (اهللا إال يعلمها ال احلروف هذه كانت إن: هو السؤال و
  .للناس هدى و بيان و بالغ اهللا فكالم يفيد، مبا إال يوحى

 األعجمى الكالم -2
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 مـن  لتكـون  قلبـك  على األمني الروح به نزل "195 - 193:  26 الشعراء سورة ىف جاء
 و". عـوج  ذى غري عربيا قرآنا "28 : 39 الزمر سورة ىف جاء و". مبني عرىب بلسان املنذرين
 النحل سور ىف جاء و". يتذكرون لعلهم بلسانك يسرناه فإمنا "58 : 44 الدخان سورة ىف جاء
 هـذا  و أعجمى إليه يلحدون الذى لسان بشر علمهي إمنا يقولون أم نعلم لقد و "103 : 16
  ".مبني عرىب لسان

 أشـورية  و فارسية من كثرية أعجمية كلمات به و مبيناً عربياً القرآن يكون كيف: هو السؤال و
  :منها نذكر غريها؟ و حبشية و مصرية و يونانية و عربية و سرييانية و

 ).عربية - 34 : 2 البقرة (آدم

 ).فارسية - 18 : 56 الواقعة (أباريق

 ).أشورية - 4 : 4 النساء (ابراهيم

 ).فارسية أو عربية - 31 : 18 الكهف (أرائك

 ).اسطرب معرب فارسية - 31 : 18 الكهف (استربق

 ).يونانية - 48 : 3 عمران آل (إجنيل

 ).مصرية - 247 : 2 البقرة (تابوت

 ).عربية - 50 : 3 عمران آل (توراة

 ).عربية - 36 : 8 األنفال (جهنم

 ).فينيقية - 31 : 9 التوبة (حرب

 ).لوية - 72 : 55 الرمحن (حور

 ).عربية - 17 : 76 البقرة (زكاة
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 ).لوية - 17 : 76 اإلنسان (زجنبيل

  ).عربية - 124 : 27 النمل (سبت

  

             لوية4:105سجيل         الفيل 

           فارسية29:18سرادق       الكهف 

            آرامية248:2ة       البقرة سكين

           سريانية124:9سورة       التوبة 

               التينية4:1صراط     الفاحتة 

            حبشية257:2طاغوت    القرة 

             سريانية27:9عدن        التوبة 

        سريانية15:73فرعون     املزمل 

    لوية    107:18فردوس    الكهف 

        عربية7:107ماعون     املاعون 

            حبشية35:24مشكاة      النور 

           لوية63:69مقاليد       الزمر 

           آرامية أو لوية أو عربية102:2ماروت    البقرة 

           آرامية أو لوية أو عربية 102:2هاروت   البقرة 

              عربية عن الوه وسريانية عن االهه1:1اهللا       الفاحتة 
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   اشكاالت حنوية ىف القرآن-3

  رفع املعطوف على املنصوب-1

وكان جيب أن ينـصب     " ان الذين آمنو والذين هادوا والصابئون        "69:5جاء يف سورة املائدة     
 واحلـج   62:2كما فعـل ىف سـورة البقـرة         " والصابئني" على املعطوف على اسم آن فيقول     

17:22.   

  نصب الفاعل -2

" الظاملون"وكان جيب ان يرفع الفاعل فيقول       "الينال عهد الظاملني   "124:2جاء يف سورة البقرة     
  ")فاعل " عهد "ك البعض ويدعي هنا ان حيتما( 

   تذكري خرب اسم املؤنث-3

" نإ"وكان جيب ان يتبع خـرب       " ة اهللا قريب من احملسنني      إن رمح  "56:7اء يف سورة االعراف     ج
  ".قريبة"امسها يف التأنيث فيقول 

   تأنيث العدد ومجع املعدود-4   

وكان جيب أي يذكر العدد     " وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطا أمما      "160:7جاء يف سورة األعراف     
  " اثنيت عشر سبطا" ويأيت مبفرد املعدود فيقول

   مجع الضمري العائد على املثين -5  

  " خصمان اختصموا يف رمهذان "19:22جاء يف سورة احلج 

  ".خصمان اختصما يف رم"وكان جيب أن يثين الضمري العائد علي املثين فيقول 

   أيت باسم املوصول العائد على اجلمع مفردا-6
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وكان جيب أن جيمع اسم املوصول العائـد  " وخضتم كالذي خاضوا "69:9جاء يف سورة التوبة   
  ".واخضتم كالذين خاض"على ضمري اجلمع فيقول 

   تذكري خرب االسم املؤنث -7

اهللا الذي انزل الكتاب باحلق وامليزان وما يدريك لعل الساعة           "17:42جاء يف سورة الشورى     
  ؟"قريبة"امسها يف التأنيث فيقول " لعل" فلماذا مل يتبع خرب" قريب

   أتى بتوضيح الواضح -8  

ام يف احلج وسبعة أذا رجعـتم تلـك         فمن مل جيد فصيام ثالثة أي      "196:2جاء يف السورة البقرة     
  ".عشرة كاملة 

ألنة من يظن العشرة    , تالفيا أليضاح الواضح    " كاملة"فلماذا مل يقل تلك عشرة مع حذف كلمة         
  تسعة ؟

   جزم الفعل املعطوف على املنصوب-9

 أحدكم املوت فيقول رب     ىوأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأت       " 10:63جاء يف سورة املنافقون     
وكان جيب أن ينصب الفعل املعطـوف     "  أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني        ىلإلوال أخرتين   
  ".فأصدق وأكون "علي املنصوب 

   جعل الضمري العائد علي املفرد مجعا-10  

مثلهم كمثل الذي أستوقد نارا فلما أضاءت ما حولـه ذهـب اهللا              "17:2جاء يف سورة البقرة     
ذهب اهللا  .... استوقد    "  الضمري العائد علي املفرد مفردا فيقول        وكان جيب أن جيعل   ". بنورهم  
  ".بنوره 

   نصب املعطوف علي املرفوع -11
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لكن الراسخون يف العلم منهم املؤمنون يؤمنون مبا أنزل أليـك            "162:4جاء يف سورة النساء     
األخر أولئك سنؤتيهم   وما أنزل من قبلك واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة واملؤمنون باهللا واليوم            

  ".واملقيمون الصالة"وكان جيب أن يرفع املعطوف علي املرفوع فيقول " أجرا عظيما

   نصب املضاف إليه-12

ولئن أذقناه نعماً بعد ضراَء مسته ليقولن ذهب السيئات عين أنـه             "10:11جاء يف سورة هود     
  ".بعد ضراِء"وكان جيب أن جير املضاف أليه فيقول " لفرح فخور 

   أيت جبمع كثرة حيث أريد القلة -13

  "لن متسنا النار أال أياما معدودة "80:2جاء يف سورة البقرة 

  " أياما معدودات"وكان جيب أن جيمعها مجع قلة حيث أنه أراد القلة فيقول 

   أيت جبمع قلة حيث أريد كثرة -14

تقـون أيامـا    كتب علي الذين  من قـبلكم لعلكـم ت          "184و  183:2جاء يف سورة البقرة     
أياما " يوما فيقول    30وكان جيب أن جيمعها مجع كثرة حيث أن املراد مجع كثرة عدته             " معدودات
  "معدودة

   مجع أسم علم حيث جيب أفراده -15

سالم علي الياسني أنه    .... وأن آلياس ملن املرسلني      "132-123:37 جاء يف سورة الصافات     
املفرد ؟ فمن اخلطأ تغيري اسم العلم       " الياس"باجلمع عن   " سنيأليا"فلماذا قال   " من عبادنا املؤمنني    

والتني والزيتون وطور سنني وهذا البلد       "3-1:95حبا يف السجع املتكلف وجاء يف سورة التني         
  " سنني"فلماذا قال " األمني 

  .باجلمع عن سيناء ؟ فمن اخلطأ لغويا تغيري اسم العلم حبا يف السجع املتكلف 

   الفاعل بدل املصدر  أيت باسم-16
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ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من            "177:2جاء يف سورة البقرة     
ولكن الرب أن تؤمنـوا     "والصواب أن يقول    . آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني        

  .الن الرب هو األميان ال املؤمن " باهللا 

  فوع  نصب املعطوف علي املر-17

واملوفون بعهدهم أذا عاهدوا والصابرين يف البأسـاء والـضراء           "177:2جاء يف سورة البقرة     
  ".والصابرون... واملوفون "وكان جيب أن يرفع املعطوف علي املرفوع فيقول "وحني البأس 

   وضع الفعل املضارع بدل املاضي-18

دم خلقة من تراب مث قال لـه        أن  مثل عيسي عند اهللا كمثل أ        "59:3جاء يف سورة أل عمران      
قال لـه   " وكان جيب أن يعترب املقام الذي يقتضي صيغة املاضي ال املضارع فيقول             " كن فيكون   
  "كن فكان

   مل يأيت جبواب ملا -19

فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابه اجلب وأوحينـا أليـه              "15:12جاء يف سورة يوسف     
  "ونلتنبئهم بأمرهم هذا وهم ال يشعر

  .فأين جواب ملا ؟ ولو حذف الواو اليت قبل أوحينا الستقام املعىن

   أيت بتركيب يؤدى أيل اضطراب املعىن -20

أنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعـزروه           "9و8:48جاء يف سورة الفتح     
تفات من خطاب حممـد  وهنا نرى اضطرابا يف املعىن بسبب االل      " وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال   

  .أيل خطاب غريه 

عائد على الرسول املذكور آخـرا ويف قولـه        " تعزروه وتوقروه   "وألن الضمري املنصوب يف قوله      
وليس يف اللفظ ما يعينـه      . عائد على اسم أجلاللة املذكور أوال هذا ما يقتضيه املعىن           " تسبحوه  "

عائدا على رسول   " وه وتسبحوه بكرة وأصيال     تعزروه وتوقر " فاْن كان القول  . تعيينا يزيل اللبس    
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" تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصـيال     "ألن التسبيح هللا فقط وأن كان القول        , يكون كفرا   
  !!ألنه تعاىل ال حيتاج ملن يعزره ويقويه , عائدا على اهللا يكون كفرا 

   نون املمنوع يف الصرف -21

بالتنوين " آنية من فضة وأكواب كانت قوارير       ويضاف عليهم ب   "15:76جاء يف سورة األنسان     
 4:76وجاء يف سورة االنسان     . مع أا ال تنون المتناعها عن الصرف ؟ أا على وزن مصابيح             

بالتنوين مع أـا ال تنـون       " سالال"فلماذا قال   " أنا اعددنا للكافرين سال سال وأغالال وسعريا        "
  المتناعها من الصرف ؟

  خاطب أيل الغائب قبل أمتام املعىن  االلتفات من امل-22

حىت أذا كنتم يف الفلك وجرين م بريح طيبة وفرحوا ا جاءا             "21:10جاء يف سورة يونس     
فلماذا التفت عن املخاطب أيل الغائب قبل متام املعىن ؟ واألصح أن يـستمر علـى    " ريح عاصف 

  .خطاب املخاطب 

   أتى بضمري املفرد للعائد على املثىن -23

  "واهللا ورسوله أحق من أن يرضوه  "62:9جاء يف سورة  التوبة 

  "أن يرضومها "فلماذا مل يثن العائد على االثنني أسم اجلاللة ورسوله فيقول 

   أتى باسم مجع بدل املثىن -24

كمـا يقـول    (واخلطـاب   " أن تتوبا أيل اهللا فقد صغت قلوبكما       "4:66جاء يف سورة التحرمي     
أذ " صغت قلوبكما   "بدل  " صغا قلباكما بدل    "فلماذا مل يقل    . صة وعائشة   موجه حلف ) البيضاوي

  أنه ليس لالثنتني أكثر من قلبني ؟

  "جنايه سيبويه"ملذيد من اآلشكاليات النحوية حنيل القارئ آيل كتاب

  2000للكاتب زكريا أوزون دار الريس للكتب والنشر 
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  .لقرآن الكاتب يرصد العشرات من االشكاليات النحوية ىف ا

حنيل القارئ أيضا آيل كتاب الشخصية احملمدية لالديب والشاعر ألعراقـي الراحـل معـروف               
  2002الرصاىف منشورات اجلمل 

  ".هل القرآن مرتل من السماء "وباب " هل القرآن معجزة"باب 

  الكالم املتكرر 

 مـرة يف    29وتكررت هذه العبارة    . فبأي آالء ربكما تكذبان      "13:55جاء يف سورة الرمحن     
و 28و 23و 21و 18و 16يف آيــات  ,  آيــة  78آيــات الــسورة وعــددها   

  و47و45و42و40و38و36و32و30

  .77و75و73و71و67و65و63و61و59و57و55و53و51و49

أو التكرار املعنوي كما يف قـصص       , كما يف سورة الرمحن     , وبالقرآن الكثري من التكرار اللفظي      
وسـورة ص   ,ف فقصة آدم تكررت يف سـورة البقـرة          فضال عما فيها من سجع متكل     .األنبياء  

وسورة , وسورة يونس   , وقصه نوح تكررت يف سورة األعراف       . سورة األعراف   , وسورة طه   ,
, وسورة الصافات   , وسورة العنكبوت   ,وسورة الشعراء   , وسورة الفرقان   ,وسورة األنبياء   ,هود  

  .وسورة املؤمنني , وسورة القمر , وسورة نوح 

وسـورة أبـراهيم   , وسورة مرمي  , وسورة األنبياء   , اهيم تكررت يف سورة آل عمران       وقصة أبر 
  , وسورة احلجر , وسورة هود ,

  .وسورة الصافات , وسورة األنعام , وسورة الذاريات 

, وسورة العنكبـوت    ,وسورة النحل   ,وسورة األعراف   , وقصة لوط تكررت يف سورة الصافات       
  .وسورة هود , وسورة القمر , ياء وسورة األنب, وسورة الشعراء 

, وسـورة األعـراف     , وسورة الشعراء   , وسورة طه   , وقصة موسي تكررت يف سورة القصص       
  .وسورة النساء , وسورة يونس , وسورة البقرة 
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  .وسورة النمل , وسورة البقرة , وقصة سليمان تكررت يف سورة ص 

  .وسورة يونس , وسورة القلم ,ات وسورة الصاف, وقصة يونان تكررت يف سورة األنبياء 

, وسـورة املائـدة     , وسورة النساء   , وسورة مرمي   , وقصة عيسى تكررت يف سورة آل عمران        
وقصة خلق اهللا آدم وأمـره      , وسورة الزخرف   , وسورة يس   , وسورة الصف   , وسورة احلديد   

طوفان مكررة يف   وقصة نوح وال  . تعاىل املالئكة بالسجود له حسب القرآن مكررة يف مخس سور           
وحـديث  . وحديث أبراهيم بأنذاره عبثا قومه وتبشريه باسحاق مكرر يف مثاىن سور      . عشر سور   

  .لوط بأنذاره عبثا قومه وهالك سدوم مكرر يف تسع سور 

  . سورة 12وحجيث موسى بارساله من اهللا لفرعون مكرر يف . وقصه يوسف سورة برمتها 

  يب اخللل وامللل والبعد عن ضرب البالغة ؟ أليس يف هذا التكرار ع: والسؤال 

  مصادر القرآن 

هـل  "  هنا وحنن ندعو القارئ للرجوع أيل كتاب         الختصار سوف نورد عنوانني املصادر    رغبة يف ا  
  .  نور احلياة –لعبد اهللا عبد الفادى " القرآن معصوم 

  وهو الكتاب الذي اخذنا عنه اجلزء السابع 

  ما أخذه عن امرئ القيس 

  أخذه من كتب جهال اليهود ما

 ما أخذه من كتب جهلة املسيحيني 

 ما أخذه من كتب الفرس 

 ما أخذه من كتب احللفاء 

 ما أخذه مما مسعه من الكتب السماوية 
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للـشيخ الراحـل   " اجلزور التارخيية للشريعة أالسالمية  "وأيضا ميكن للقارئ أن يرجع أيل كتاب        
  1997الطبعة الثانية خليل عبد الكرمي دار سينا للنشر 

  األخطاء التارخيية يف القرآن-6

حتاشيا لألطالة نقول أن يف القرآن أخطاء تارخيية جسمه منها اخللط بني مرمي أخت هارون ومـرمي           
أم املسيح وقصص ذي القرنني وهامان وأهل الكهف مما أدي الدكتور حممد خلف اهللا للتـسليم                

  اريخ ولكنه للعربة واملوعظة بأن القصص يف القرآين ال يقصد ا الت

دكتور حممـد خلـف اهللا    " الفن القصصي يف القرآن   " للمذيد ندعو القارئ لالطالع على كتاب       
  .1999سينا للنشر 

  والكتاب يف احلقيقة هو رسالة الدكتوراة اليت اشرف عليها الراحل أمني اخلوىل 

  .القرآن ال ينفي وجود األساطري فيه

  عن كتاب الفن القصصي يف القرآن ننقل هنا أيضا باختصار 

  للدكتور حممد امحد خلف 

تلك هي آيات القرآن الكرمي اليت عرضت لذكر األساطري جنمعها مستقصني لننظر فيها النظـرة               
  العلمية اليت تسلم إيل احلق املبني 

 يروا  ومنهم من يستمع أليك وجعلنا على قلوم أكنه أن يفقهوه ويف آذام وقرا وأن             :(قال تعاىل   
) . كل آية ال يؤمنوا ا حىت أذا جاءوك جيادلونك يقول الذي كفروا أن هذا أال أساطري األولني                  

  25األنعام 

وأذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا أن هـذا أال أسـاطري                  (:وقال تعاىل   
لينا حجارة من السماء أو أئتنـا       األولني وأذ قالوا اللهم أن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر ع            

 32-31األنفال ) . بعذاب أليم
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 25النحل ).واذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني :(وقال تعاىل 

لقد * قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون         * بل قالوا مثل ما قال األولون       :(وقال تعاىل   
 84-83املؤمنني ). هذا أال أساطري األولني وعدنا وآباؤنا هذا من قبل أن 

قل أنزله الـذي يعلـم      *وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال          :(وقال تعاىل   
 6-5الفرقان ).السر يف السموات واألرض أنه كان غفورا رحيما 

قد وعدنا هذا حنن وآباؤنا     ل* وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا ملخرجون          :(وقال تعاىل   
 68-67النحل ). من قبل أن هذا أال أساطري األولني 

والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ومهـا               :(وقال تعاىل   
 7األحقاف ).يستغيثان اهللا ويلك آمن أن وعد اهللا حق فيقول ما هذا أال أساطري األلني 

عتل بعـد   * مناع للخري معتد أثيم     * مهاز مشاء بنميم    * طع كل حالف مهني     وال ت :(وقال تعاىل   
  11-10القلم).أذا تتلى عليه آياتنا قال أساطري األولني* أن كان ذا مال وبنني * ذلك زنيم 

ويل يومئذ للمكذبني الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به أال كل معتد أثيم أذا               :(وقال تعاىل   
  13-10املطففني ). نا قال أساطري األولني تتلى عليه آيات

 القرآن ال ينفي ورود األساطري فيه وآمنا ينفى أن تكون هذه األساطري هي الدليل على انه مـن                  
أذا كان كل هذا ثابتا فأن ال نتحرج من القول بأن يف            . عند حممد عليه السالم وليس من عند اهللا         
  .يعارض نصا من نصوص القرآن القرآن أساطري ألنا يف ذلك ال نقول قوال 

  ملاذا انقطع القول باألساطري حينما انتقل النيب أيل املدينة ؟

ويف الكتـب   . أن السبب فيما نعتقد واضح بني فالبيئة قد تثقفت ثقافة كتابية بفـضل اليهـود                
السابقة وردت األساطري لتشريح فكرة أو مثل وجتسم عقيدة من العقائد وهذه فكرة يعرفها أهل               

  .لكتاب ونعتقد أن قد كان يعرفها املدنيون من العرب من هؤالء ا
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والبيئة املكية مل تكن مثقفة كتابية يف هذا اجلانب فيما نعتقد ومن هنا أنكرت على القـرآن هـذا                   
  .الصنيع 

أن القصص األسطورية يعترب جتديدا يف احلياة األدبية املكية وجتديدا جاء به القرآن الكرمي وجتديدا               
  .لفه القوم ومن هنا أنكروه مل يأ

أن هذه النظرة تفسر لنا جانبا من جوانب األعجاز يف القرآن الكرمي فقد وضع تقليدا جديـدا يف            
وهو بذلك قد جعـل األدب  . احلياة األدبية العربية وهو بناء القصص الديين على بعض األساطري     

قصة األسطورية لونا من ألوان األدب      العريب يسبق غرية من اآلداب العاملية يف فتح الباب وجعل ال          
  .الدقيق الرفيع 

جيب أن حنرص على فتح الباب وال نوصده يف وجه الذين يقولون بوجود األسـاطري يف القـرآن                  
الكرمي وأمنا جيب أن نفسره التفسري الذي اهتدى أليه الرازي ووقف عنده األسـتاذ األمـام ومل                 

  .ينكره على نفسه القرآن الكرمي 

قال املشركون أن بالقرآن أساطري قلنا ليس عليه يف ذلك بأس وأمنا البأس عليكم ألنكـم                فأذا ما   
وأذا ما قال املستشرقون أن     . قد عجزمت عن فهم مقاصده وقصدمت عن املضي معه يف هذا السبيل             

بعض القصص القرآين كقصة أصحاب الكهف أو قصة موسي يف سورة الكهف قد بنيت علـى                
 ليس يف ذلك القرآن من بأس فأمنا هذه السبيل سبل اآلداب العاملية واألديان              قلنا. بعض األساطري 

  .الكربى ويكفينا فخرا أن كتابنا الكرمي قد سن السنن وقعد القواعد وسبق غريه يف هذه امليادين 

ونستطيع األن أن تنتهي من هذه الفقرة أيل القول بأن القرآن الكرمي ال ينكر أن فيه أساطري وأمنا                  
كر أن تكون األساطري هي الدليل على انه من عند حممد عليه السالم مل جيئه به الوحي ومل يرتل                   ين

ومن هنا جيب أال يزعجنا أن يثبت عامل من العلماء أو أديب مـن األدبـاء أن                 . عليه من السماء    
  ."بالقرآن أساطري ذلك الن هذا األثبات لن يعارض نصا من نصوص القرآن الكرمي 
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 القارئ أننا أطلنا ولكن يف الواقع أننا أختصارنا كثري جدا وأضطررنا  ألن نترك مصادر                رمبا يظن 
ما يهمنا هنا هو أن نكون قد أعطينا القارئ فكرة واضحة عما يدعيه البعض من األعجـاز     . عدة  

  .لقرآنالبالغي والبياين ل

  أننا نشجع القارئ على األطالع على كل املصادر اليت سقناها 

 .قن بنفسه عن حقيقة ما توصلنا أليه من عجز القرآن وليس أعجازه لكي يتي

 الدكتور طه حسني وهو من ابرز بلغاء العصر واخلرباء يف صياغة الفصاحة والبيـان شـهد                 -8
  للقرآن 

  سنكتفي هنا بنقل فقرات قليله من كتاب الشعر اجلاهلي للدكتور طه حسني  : الرد

   يف الشعر اجلاهلي 

  طه حسني 

  1926 مطبعه دار الكتب املصرية –عة األويل الطب

  :29-28جاء يف صفحة 

فمن املعقول جدا أن تبحث هذه املدينة اجلديدة لنفسها عن أصل تارخيي قدمي يتـصل باألصـول           
التارخيية املاجدة اليت تتحدث عنها األساطري أذا فليس ما مينع قريشا من أن تقبل هذه األسـطورة                

تأسيس أمساعيل وابراهيم كما قبلت روما قبل ذلك وألسـباب متـشاة   اليت تفيد أن الكعبة من     
  . أسطورة أخرى صنعها هلا اليونان تثبت أن روما متصله بأينياس أبن بريام صاحب طروادة 

امر هذه القصة واضح فهي حديثه العهد ظهرت قبيل األسالم واستغلها األسالم لـسبب ديـين                
أذن يستطيع التاريخ األديب واللغوي أال حيفل ا عندما          . وقبلتها مكة لسبب ديين وسياسي أيضا     

يريد أن يتعرف أصل اللغة العربية الفصحى اليت كانت تتعلمها العدنانية واللغـة الـيت كانـت                 
تتكلمها القطحانية يف اليمن أمنا هي كالصلة بني اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية                

  وتعلم امساعيل " املستعربة " و " ربة العا" وأن قصة . املعروفة 
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  . العربية من جرهم كل ذلك أساطري ال خطر له وال غناء فيه 

  :70-69وجاء يف صفحة 

  فكان هذا االنتحال يف بعض أطواره يقصد به أيل أثبات صحة 

  النبوة وصدق النيب وكان هذا النوع موجها أيل عامة الناس 

 يروى من هذا الشعر الذي قيل يف اجلاهلية ممهدا لبعثـة            وانت تستطيع أن حتمل على هذا كل ما       
النيب وكل ما يتصل به من هذا األخبار واألساطري اليت تروى لتقنع العامة بأن علمـاء العـرب                   
وكهام وأحبار اليهود ورهبان النصارى وكانو ينتظرون بعثه نيب عريب خيرج من قريش أو مـن                

وأنت .  التاريخ والسري ضروب كثرية من هذا النوع         مكة ويف سرية ابن هشام وغريها من كتب       
تستطيع أن حتمل على هذا لونا أخر من الشعر املنتحل مل يضف أيل اجلاهليني من عـرب األنـس        

  .فقط وأمنا أضيف أيل اجلاهليني من عرب اجلن 

وأنت تعرف أن األعراب والرواة قد هلو بعد االسالم بتسمية الشياطني الـذين كـانوا يلـهون                 
أنبأت بأن اجلن استمعوا للنيب     " سورة اجلن   "ويف القرآن سورة تسمى   . لشعراء قبل النبوة وبعدها     ا

وهو يتلو القرآن فالنت قلوم وآمنوا باهللا وبرسوله وعادوا فانذروا قومهم ودعوهم أيل الـدين               
مث وهذه السورة تتبىن أيضا بأن اجلن كانوا يصعدون أيل الـسماء يـسترقون الـسمع                . اجلديد  

يهبطون وقد املوا املاما خيتلف قوة وضعفا باسرار الغيب فلما قارب زمن النبوة حيل بينهم وبـني                 
فلم يكد القصاص   .استراق السمع فرمجوا ذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن األرض حينا            

 والرواة يقرأون هذه السورة وما يشبهها من األيات اليت فيها حديث عن اجلن حـىت ذهبـوا يف                 
اجلن بضروب الـشعر وفنـون مـن        تأويلها كل مذهب واستغلوها استغالال ال حد له وانطقوا          

  .السجع

   :72وجاء يف صفحة 
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 أمنا هو أرضاء العامة الذين يريدون املعجزة يف كـل           – فيما نرجح    –والغرض من هذا االنتحال     
نتظرا قبـل أن جيـئ   شئ واليكرهون أن يقال هلم أن من دالئل صدق النبوة يف رسالته أنه كان م           

  .بدهر طويل حتدثت ذا األنتظار شياطني اجلن وكهان األنس وأحبار اليهود ورهبان النصارى 

وأذن .  فالقرآن حيدثنا بأن اليهود والنصارى جيدون النيب مكتوبا عندهم يف التـوراة واألجنيـل               
صني مـن األحبـار     فيجب أن ختترع القصص واألساطري وما يتصل ا من الشعر ليثبت أن املخل            

  والرهبان 

  .كانوا يتوقعون بعثة النيب ويدعون الناس إيل اإلميان به حيت قبل أن يظل الناس زمانه 

ونوع أخر من تأثري الدين يف انتحال الشعر وأضافته أيل اجلاهليني وهو ما يتصل بتعظيم شأن النيب                 
 جيب أن يكون بنو هاشم صـفوة        من ناحية أسرته ونسبه يف قريش فالمر ما اقتنع الناس بأن النيب           

بين عبد مناف وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بين قصي وأن تكون قصي صفوة قريش وقـريش                  
  .صفوة مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة االنسانيه كلها 

   :81وجاء صفحة 

ومـن هنـا    .  ابراهيم   وشاعت يف العرب اثناء ظهور االسالم وبعدة فكرة أن االسالم جيدد دين           
  أخذوا يعتقدون أن دين أبراهيم هذا قد كان دين العرب يف عصر من العصور مث أعرضت عنه ملا 

ومل حيتفظ بدين أبـراهيم أال أفـراد قليلـون          . اضلها به املضلون وانصرفت أيل عبادة األوثان        
  يظهرون من حني أيل حني وهؤالء أألفراد 

وتأويل ذلك يسري فهم أتبـاع أبـراهيم وديـن          . شبه األسالم   يتحدثون فنجد يف أحاديثهم ما ي     
وتفسري هذا من الوجهة العلمية يسري أيضا فأحاديث هؤالء الناس وضعت           . أبراهيم هو اإلسالم    

.  محلت عليهم محال بعد االسالم ال لشئ اال ليثبت أن لالسالم يف بالد العرب قدمة وسـابقة                   مهل
كل ما جتد من هذه االخبار واألشعار واألحاديث اليت تضاف          وعلى هذا النحو تستطيع أن حتمل       

  . أيل اجلاهليني واليت يظهر بينها وبني ما يف القرآن من احلديث شبه قوى أو ضعيف
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 شهد املستشرق االجنليزي والقسيس األجنليكاىن مونتجمرى وات بأن القـرآن وحـي اهللا              -9
ل البشر املستحيلة على احملاكاة والتقليد ودعا اليهود        وأنه األيه اإلهلية املعجزة لك     املباشر ايل حممد  

  .نصرانية أيل االميان ذا القرآنلحقيقة اليهودية واللوالنصارى أن كانوا اوفياء حقا 

  .مل يعتنق االسالم 2006 يف حدود علمنا أن مونتجمرى وأت إيل أن مات عام  -1:الرد 

نـيب ورجـل    .حممـد "  اخلتامي لكتابه   حنن نورد يف أخر هذا الكتاب نص صفحات الفصل         -2
  هل كان حممد نبيا ؟:وعنوان الفصل هو"دوله

الفقرة األخرية من الفصل واليت جييب فيها املؤلف علي الـسؤال الـذي             :نوجه عناية القارئ إيل   
  طرحه وها هي ترمجة الفقرة

 املركزيـة   لقد كان رجال ذو خيال خالق عمل يف مستويات عميقة وانتج افكارا مناسبة لألسألة             "
ليـست كـل     .للوجود االنساىن وجدت قبول واسعا ليس فقط يف عصره ولكن للقرون التالية             

األفكار اليت أيت ا حقيقة أو حسنه ولكن بنعمة اهللا استطاع ان يعطى ملاليني الناس ديانة أفـضل                  
  !ة حممد ؟هل هذا أعتراف بنبو مما كانت قبال وشهدوا أن ال اله أال اهللا وأن حممد رسول اهللا

 أن القرآن صادر من عند اهللا وبالتايل فهو وحى وليس كالم حممد بأي حال من األحـوال                  -10
  .وال نتاج تفكريه وأمنا كالم اهللا وحده

  :الرد

بيننـا يف الـرد علـى       ال ميكن أن يصدر كتاب من عند اهللا ويكون ملي باألخطاء املختلفة كما              
  .السؤال السابع

  : النساء ما يلي  يقول القرآن يف سورة-2

   82النساء .ولو كان من غري عند اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا

  .يجة احلتمية انه من عند غري اهللاسنثبت هنا أن فيه اختالفا كثريا وبالتايل تكون النت
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   من قال أن هذا السحر عظيم ؟-أ

  109األعراف . قال املالك من قوم فرعون أن هذا الساحر عظيم 

   34الشعراء .                حوله أن هذا السحر عظيم  قال للمالك

  يف اآلية األوىل املالك هو الذي قال ويف الثانية فرعون هو الذي قال 

  عنه يف سورة احلجـر       83 ترتيب األحداث يف واقعة املالك مع لوط خيتلف يف سورة هود             -ب
73  

 وعن سـورة    2النمل   عن سورة    25-9 وصف موقف موسي من ربه خيتلف يف سورة طه           -ج
  35القصص 

 منطوق كالم ابليس يف قصة امتناعه عن السجود ألدم خيتلف يف سورة األعراف عنه سـورة                 -د
  .احلجر 

قال ما منعك اال تسجد أذا أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني قال فـاهبط     " 
  .13-12ألعراف ا"منها فما يكون لك أن تتكرب فيها فأخرج أنك من الصغرين 

قال يا أبليس مالك اآل تكون مع السجدين قال مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصل من محأ                  " 
  .34-32احلجر " قال فاخرج منها أنك رجيم . مسنون 

  .القرآن اختالفا كثرياهذه جمرد أربعة أمثلة تدل على أن يف 

كالم اجلـن والـشيطان والنمـل     نقول أيضا أن القرآن ليس كالم اله االسالم فقط بل أنه           -2
  : واهلدهد أيضا كما هو واضح من اآليات التالية 

  39النمل . قال عفريت من اجلن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مكانك وأين عليه لقوي  أمني 

  1اجلن.قل أوحى أيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا أنا مسعنا قرآنا عجبا 

  22أبراهيم . وعدكم باحلقوقال الشيطان ملا قضى األمر أن اهللا
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  120طه .        فوسوس أليه الشيطان قال يا أدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى 

.                      قالت منلة يا أيها النمل ادخلوا مسكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنـوده وهـم ال يـشعرون                    
  18النمل 

)                       كـالم اهلدهـد   ..... ( تك من سبأ بنبـأ يقـني   فمكث غري بعيد فقال أحطت مبا حتط به وجئ        
  24-22النمل 

  . ال ميكن أن يصدر كالم عن اإلله احلقيقي مث ينسخه وينسيه لنبيه-3

معروف عن الدكتور أنه ال يؤمن بالنسخ يف القرآن ولكنه يف هذا خيتلف مـع مجهـور علمـاء                   
  .ألميان مبعجزة اآلسراء واملعراج املسلمني الذي سيستشهد م الحقا يف ا

  . حتدى أعدائه بأن يأتوا بسورة مثل السور اليت أوحيت أليه ولكنهم عجزوا  حممد-11

هنا يلجأ املسلمون أيل ذكر قصة خائبة عن مسيلمة الذي ينعتونه بالكذاب وينسبون لـه                :  الرد
  "ضفدع وضفدعني" شعرا يذكر فيه 

ال ميكن حماكاته والواقع أن أهل قريش مل يقولوا أبدا أم عاجزون            حماولة منهم آلثبات أن القرآن      
لو نشاء لقلنا مثل هذا     " عن اإلتيان مبثله ولكن على النقيض من هذا متاما لقد قالوا لنيب االسالم              

  )31االنفال ( أن هذا األ أساطري األولني 

املعروفة باملعلقات  ( رهم   هل يصدق عاقل أن جهابذة شعراء قريش الذين كانوا يعلقون أشعا           -2
الذي يصدق هذا نقـول عنـه       .على جدار الكعبة مل يستطيعوا أن يأتوا مبثل قصار السور املكية          ) 

  " .اشترى الترماى " بالعامية يف مصر 

  :سنورد هنا بعض هذه السور لفائدة القارئ  

  سورة الكوثر 

  أنا أعطينك الكوثر فصل لربك وأحنر أن شأنك هو األبتر 
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   الكافرونسورة

" مـن   "كان أجدر أن يقول      ( وال أنتم عبدون ما أعبد    ال أعبد ما تعبدون      .قل يا أيها الكافرون   
  .ويل دينلكم دينكم .وال أنتم عابد ما عبدمت وال أنا عبدون ما أعبد  )أعبد

  سورة النصر 

 وأسـتغفره   فسبح حبمد ربك  . أذ جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا             
  .أنه كان توابا 

   :سورة قريش

فليعبدوا رب هذا البيت الذين أطعمهم من جـوع         . ألفهم رحلة الشتاء والصيف    .إليلف قريش 
  .وأمنهم من خوف

  :سورة العصر

ال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصلوا باحلق وتواصـلوا          .ن اإلنسان لفى خسر      .والعصر
  .بالصرب 

  :سورة الناس

   برب الناس؟ قل أعوذ

  .ملك الناس

  .اله الناس

  .من شر الوسواس اخلناس

  .الذي يوسوس يف صدور الناس

  .من اجلنة والناس
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  يف البالغة والبيان ؟ هل يتصور عاقل أن شعراء قريش عجزوا أن يأتوا مبثل هذه السور الست-

  :أن أحاكى القرآن سأحاول أنا لست ضليعا يف اللغة العربية ولعل هذا واضحا فيما كتبته ولكنين

  :سورة الكون

  .قل أعوذ برب الكون

  .ملك الكون

  .اله الكون 

  .من شر كل فرعون

  .يفسد يف الكون

  .على كل شكل ولون

أبو العالء املعرى يف كتابه الفـصول   خنتتم الرد على هذه النقطة بأن نورد ما كتبه الشاعر الضرير  
  .والغابات 

  كتاب الفصول والغيات

  د بن عبد اهللا بن سليمان املعريأيب العالء أمح

  ضبطه وفسر غريبه حممود حسن زنايت

  اجلزء األول 

  املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر

  :313جاء يف صفحة 
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أعطنـا  . سند أهل اخليف شرواك نفقد وتقواك نـستجري         , امللك هللا راعي الغافلني اجلبار القدمي       
  .األمان املستبني أمان الكرمي

, وإال يف التراث    , أن حيترث   , ينبغي ملن يرث    . دنا ؛ ال خيفي عنك خفي لدي الغارين         أفضلت فز 
أروح , فرأيت مرض األصحاء    , وقد أخذت يف كل األحناء      . وخزائن اهللا ال تنفد وفيها األرزاق       

  .لعل اخلرس أفضل من الفصحاء ! أيها املستجري من لك بالنصحاء . من سؤال األشحاء 

  :234وجاء يف صفحة 

  وهي من عظمتك , ال ختلد علي األرض خالدة , األشياء سواك بائدة 

  .واألمور إليك عائدة سبحتك األصلية والزائدة , حتيد عن قدرك احلائدة , مائدة 

   :400وجاء يف صفحة 

, والفلك بعض ما ميلك والطرق إيل طاعته تنـسلك          , ال يهلك ولكن يهلك     , إن اهللا هو امللك     
  ! .ما آخذ وما أترك , فخاب من يشرك 

  19-16 تكفل اهللا جبمع اآليات املتفرقة حبسب سورة القيامة -12

  .من الصعب أن نتصور أن زيد بن ثابت أو أي مسلم أخر قام ذا العمل 

   التاريخ االسالمى وأحاديث الصحابة يؤكدون أن مجع القرآن-:الرد

ق خبصوص مجع القرآن بواسطة زيد بن ثابـت         مل يتم يف حياة نيب اإلسالم و قد بيننا ذلك فيما سب           
  .وجلنته 

 كما هي عادة التاريخ اإلسالمي فليس هناك        –والواقع أن هناك ستة عشرة رواية يف مجع القرآن          
  .اتفاق على شيء 

  : ونلخص نتائجها فيما يلي 

  .اجلمع مت يف زمان عثمان أو زمان عمر أو أىب بكر  •
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 . أبو بكر أو زيد وعمر الذي مجع القرآن هو زيد بن ثابت أو •

 الذين عينهم عثمان لكتابة القرآن وإمالئه هم زيد وابن الزبري وسعيد •

  .وعبد الرمحن أو زيد و سعيد أوثقيفا للكتابة وهزيال لإلمالء  •

إن التاريخ اإلسالمي كله شأنه شأن أحاديث نيب اإلسالم ، ظين ال ميكن الوثوق به وكله مـبىن                  
اا الوهن  والنسيان واهلوى واملنازعـات الـسياسية واملطاحنـات           على سلسلة من العنعنات ش    
روايات من فم الضحاك ألذن األعمش ومن فـم األعمـش ألذن    .. املذهبية واملصاحل الشخصية    

أجيـال إيل ان كتـب   " املوطـأ " علي مدي ستة أجيال إيل ان كتب مالـك          .. األهطل وهكذا   
ويتعلـل  " الثابـت عنـدنا   "  آلخر من يقول     لك من حني  " يفط  " ومع هذا   . البخاري صحيحه   

 .إخل" اجلرح والتعديل " و " علم الرجال " بأضحوكة 

 "اضواء علي السنة احملمدية"إننا ندعو القارئ لإلطالع علي كتاب 

  .جلمال البنا" جناية قبيلة حدثنا " إلبراهيم فوزي و " تدوين السنة " و . حملمود أبو رية

رسالة حممد كما فعل ورقـة بـن         ومسيحيوه بنقاء دينهم آلمنوا ب      لو احتفظ يهود العصر    -13
  .نوفل

حقيقة حممد يف مرحلة مبكرة جدا من إجابتـه علـى           ) املدينة( لقد اكتشف يهود يثرب      -:الرد
  :أسئلتهم ونذكر منها على سبيل املثال إجابته عن أهل الكهف 

مجا بالغيـب ويقولـون سـبعة       سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم و يقولون مخسة سادسهم كلبهم ر         "
وثامنهم كلبهم قل رىب أعلم بعدم ما يعلمهم إال قليل فال مثار فيهم إال مراء ظاهرا وال تستفت                  

  .)22الكهف " ( منهم أحدا

عجز نيب اإلسالم عن اإلجابة على هذا السؤال وغريه من أسئلة اليهود كشف هلم عن حقيقتـه                 
  .مبكراُ جداً ولذلك رفضوه 
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 انقلـب علـيهم     ءعد أن أراد استمالتهم أوال بإختاذ بيت املقدس قبلة و بصوم عاشورا           أما هو وب  
وادعى خيانتهم وأقام هلم املذابح وقتل بين قريظة وبين النضري و ذحبهم يف خيرب وأجالهـم عـن                  

  .جزيرة العرب 

لوحي قد فتر   أما عن ورقة بن نوفل فإننا ال نقرأ يف التاريخ اإلسالمي أنه قد أسلم ولكن نقرأ أن ا                 
فتـرة التكـوين يف حيـاة    " مبوته وهلذا دالالت خطرية أعلنها الشيخ خليل عبد الكرمي يف كتابه   

   ) .2004 الطبعة الثانية -دار مصر احملروسة" (الصادق األمني

يف هذا الكتاب املوثق يشرح الشيخ خليل عبد الكرمي الدور العظيم الذي قام به ورقة بن نوفل يف                  
  .للنبوةإعداد حممد 

 شهدت ملكات الفصاحة والبالغة والبيان وملكات الفكر واملنطـق يف احملـيط العـريب               -14
  .وخارجه من املسلمني وغري املسلمني لإلعجاز القرآين املتحدى على امتداد الزمان 

  .  أنظر ردنا على االعتراض السابع وما يليه -:الرد 

ادية ولكنه قال هلم إن اهللا شـاء إن تكـون            الوثنيون طلبوا من رسول اإلسالم معجزات م       -15
  .معجزته عقلية تستنفر العقل وحتتكم إليه 

  . أنظر ردنا على االعتراض احلادي عشر -:الرد 

مجهور علماء املسلمني يؤمنون بأن رسول اإلسالم قد اظهر اهللا على يديـه الكـثري مـن                 -16
  .املعجزات املادية مثل اإلسراء واملعراج 

  .قرآن نفسه ينفى املعجزة عن نيب اإلسالم  ال-1 -:الرد 

 كل املعجزات املادية املنسوبة إليها هي معجزات منحوله مت اختراعها يف عصور الحقـة وال                -2
الذين كانوا يكذبون للنيب وال يكذبون عليـه        "الوضاعون الصاحلون "هي من وضع    .دليل عليها   

-دار املعـارف  " (واء على السنة احملمديـة    أض"كما قال األستاذ حممود أبو ريه يف كتابه الشهري          
  ).الطبعة الثالثة
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 الشيخ يوسف القرضاوي نفسه قال انه ليس لنيب اإلسالم أي معجزة مادية إال مـا جـاء يف                   -
  )انظر امللحق . ( القرآن 

 يقول البعض أن شق القمر هو من معجزات حممد والواقع أن شق القمر كما هو واضح مـن                   -
  .مات الساعة وليس له أي عالقة بزمن حممد اآلية عالمة من عال

  . واملعراج فيستحق أن نتناوله بشيء من التفصيل ء أما اإلسرا-

سورة اإلسراء امسها األصلي سورة بين إسرائيل ألن السورة تتكلم بالتفـصيل عـن بـين        : أوال  
  . إسرائيل وهذه شهادة ابن كثري يف تفسريه 

اآلية األويل من السورة إىل حممد نيب اإلسالم والواقع أن موسى           املسلمون ينسبون ما جاء يف      : ثانيا
  .هو املقصود ذه اآلية 

 هل يعقل أن تبدأ السورة بآية واحدة تتكلم يف موضوع مث تتكلم باقي السورة يف موضوع أخر ؟                  
  وملاذا ال جند هذا يف أي سورة أخرى من سور القرآن؟

وأتينا موسـى الكتـب     "ن اآلية التالية تبدأ بالكالم عنه       نقول أن موسى هو املقصود ذه اآلية أل       
  ).2اإلسراء " ( وجعلنه هدي لبىن إسرائيل أال تتخذوا من دوين وكيال

والتفسري املنطقي هو إن الكتاب الذي أتاه اهللا موسى كان على قمة اجلبل أي املسجد األعلى أو                 
  . موسي أن خيلع نعليه عليها األقصى أو املرتفع وهو األرض املقدسة اليت طلب اهللا من

  .أمل أسفل اجلبل فهو األرض اليت دنسها الناس خبطاياهم فهي املكان احلرام أو املسجد احلرام 

  .هذا هو التفسري املعقول لآلية األويل من سورة اإلسراء 

  .نالحظ هنا أنه ال يأيت أي ذكر للمعراج على اإلطالق 

  :ة وسدرة املنتهى نقول  أما ما جاء يف سورة النجم عن الرؤي-
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إن الرؤية هي ظهور جربيل له يف الغار وسدرة املنتهى هي مكان يف مكة لـيس لـه أي عالقـة                     
  . بالسماء 

  . أيضا ال يأيت أي ذكر عن الرباق الذي أخذه املسلمون من أساطري الفرس 

ه أم هانئ بنت أىب     أنكرت السيدة عائشة أم املؤمنني أن النيب أسرى به جبسده وهذا ما أكدت            : ثالثا
طالب بنت عم النيب اليت قضي ليلة اإلسراء واملعراج املزعومني يف بيتها وهو ما أكده الـدكتور                 

  ) .2002 – الطبعة الثالثة والعشرون –دار املعارف (حممد حسني هيكل يف كتابه حياة حممد 

  :و هو ما ننقل عنه ما يلي 

  :اإلسراء بالروح أم باجلسد 

ولون بأن اإلسراء واملعراج إمنا كانا بروح حممد صلي اهللا عليه وسلم إيل حديث أم               يستند الذين يق  
ما فُقد جسد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ولكن اهللا           : وإيل ما كانت تقوله عائشة      , هانئ هذا   

كانت رؤيا من اهللا    : وكان معاوية بن أيب سفيان إذا سئل عن مسري الرسول قال            . أسري بروحه   
  وهم يستشهدون إيل جانب ذلك كله بقوله  . صادقة

  ) .وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس : (تعايل 

مستدلني علي ذلك مبا ذكر     , ويف رأي آخرين أن اإلسراء من مكة إيل بيت املقدس كان باجلسد             
 املعـراج إيل    وأن, حممد صلي اهللا عليه وسلم أنه شاهد يف البادية أثناء مسراه مما سـيأيت خـريه               

ويذهب غري هؤالء وأولئك  إيل أن اإلسراء واملعراج كانا مجيعاً باجلسد وقد             . السماء كان بالروح  
  .كثرت مناقشات املتكلمني يف هذا اخلالف حيت كتبت فيه ألوف الصحف 

  :اإلسراء والعلم احلديث 

فحيث تتقابل القـوي    , وحويقر املعراج بالر  , والعلم يف عصرنا احلاضر يقر هذا اإلسراء بالروح       
؛ إذ  " ملاركوين  " السليمة يشع ضياء احلقيقة؛ كما أن تقابل قوي الكون يف صورة معينة قد طوع               

أن يضئ بقوة األثري مدينة سدين      , سلط تياراً كهربياً خاصاً من سيفنته اليت كانت راسية بالبندقية           
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كما يقـر   , ألفكار ومعرفة ما تنطوي عليه    ويف عصرنا هذا يقر العلم نظريات قراءة ا       . يف أستراليا   
مما كان يعتـرب فيمـا      , وانتقال الصور واملكتوبات كذلك     , انتقال األصوات علي األثري بالراديو    

. وماتزال القوي الكمينة يف الكون تتكشف لعلمنا كل يوم عن جديـد          . مضي بعض افانني اخليال   
فأسري بـه اهللا    , مد صلي اهللا عليه وسلم    فإذا بلغ روح من القوة ومن السلطان ما بلغت نفس حم          

كان ذلك مما يقـر     , ليال من املسجد احلرام إيل املسجد األقصي الذي بارك حوله لرييه من آياته              
واليت تـصور الوحـدة     , وكانت حكمة ذلك هذه املعاين القوية السامية يف مجاهلا وجالهلا         , العلم  

يستطيع اإلنـسان أن    , يه وسلم تصويرا صرحيا   الروحية ووحدة الكون يف نفس حممد صلي اهللا عل        
وحاول الوصـول إيل    , يصل إيل إدراكه إذا هو حاول السمو بنفسه عن أوهام العاجلة يف احلياة            

  .كنه احلقيقة ليعرف مكانه ومكان العامل كله منها

  :ريبة قريش وارتداد بعض من أسلم 

لذلك مالبثوا حني حدثهم حممد صـلي       مل يكن العرب من أهل مكة ليستطيعوا إدراك هذه املعاين؛           
اهللا عليه وسلم بأمر إسرائه أن وقفوا عند الصور املادية من أمر هذا اإلسـراء وإمكانـه أو عـد          

هذا واهللا  : وقال كثريون . مث ساور أتباعه والذين صدقوه أنفسهم بعض الريب فيما يقوله         , إمكانه
أيذهب حممد صلي   , الشام مدبرة وشهرا مقبلة   األمر البني واهللا إن العرب لتطرد شهرا من مكة إيل           
ذهب من أخذم الريبـة     . وارتد كثري ممن أسلم     ! اهللا عليه وسلم يف ليلة واحدة ويرجع إيل مكة          

, بلـي : قـالوا   . إنكم تكذبون عليه  : يف األمر إيل أيب بكر وحدثوه حديث حممد؛ فقال أبو بكر            
إنه ليخربين  , واهللا  لئن كان قد قاله لقد صدق       : قال أبو بكر    . هاهو ذاك يف املسجد حيدث الناس     

فهذا أبعـد ممـا     . أن اخلري ليأتيه من اهللا من السماء إيل األرض يف ساعة من ليل أو ار فأصدقه                 
, وكان أبو بكر قد جـاءه     , وجاء أبو بكر إيل النيب واستمع إليه يصف بيت املقدس         . تعجبون منه 

ومن يومئذ دعا حممد صلي اهللا      . صدقت يا رسول اهللا   : و بكر فلما أمت النيب صفة املسجد قال له أب       
  .عليه وسلم أبا بكر بالصديق

  : القول باإلسراء باجلسد
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ويدلل الذين يقولون إن اإلسراء باجلسد علي رأيهم بأن قريشا ملا مسعت بأمر إسرائه سألته وسأله                
, هلم عرباً مر ا يف الطريـق      فإم مل يسمعوا بشئ من مثله؛ فوصف        , الذين آمنوا به عن آية ذلك     

, وأنه شرب من عري أخري وغطي اإلناء بعد أن شـرب منـه       , فضلت دابة من العري قدهلم عليها     
وأحسبك لو سألت الذين يقولـون      . فسألت قريش يف ذلك فصدقت العريان ماروي حممد عنهما        

 احلاضر من إمكان التنومي     باإلسراء بالروح يف هذا ملا رأوا فيه عجباً بعد الذي عرف العلم يف وقتنا             
ما بالك بروح مجيـع احليـاة الروحيـة يف    . املغناطيسي للتحدث عن أشياء واقعة يف جهات نائية    

  الكون كله ويستطيع مبا حباه اهللا من قوة أن يتصل بسر احلياة من أزل الكون إيل أبده؟

مطبعـة  ( عبـاس  البـن " معراج الـنيب  " خنتم ردنا على هذا االعتراض بنقل فقرات من كتاب   
الذي نعتقد أنه األساس الذي استلهم منـه خمرجـوا اخليـال العلمـي              )  بدون تاريخ  -التعاون

  .وأمثاهلا" حرب النجوم"األمريكيون أفكارهم يف أفالم 

 نشر قد هو إذا و السالم عليه اسرافيل أخى إىل أنتهيت حىت املالئكة من صفوفاً أخرق أزل مل و"
 و وجه ألف ألف رأس كل ىف رأس ألف ألف و جناح ألف ألف له فقنياخلا ا سد قد و أجنحته
 يـشبه  ال لغـة  ألـف  بألف تعاىل اهللا يسبح لسان ألف ألف فم كل ىف فم ألف ألف وجه كل ىف

 لـه  فيـه  ىف الصور و كاهله على العرش و السفلى السابعة األرض ختوم ىف قدماه بعضاً بعضها
 و يديـه  بـني  اليمىن قدمه وضع قد و ملتقمه إسرافيل فم ىف الصور رأيت و اخلالئق بعدد أثقاب
 عـرض  و عينيه بني معلق احملفوظ اللوح و بالنفخة يؤمر مىت ينظر منحن هو و ورائه إىل اليسرى
 و الـسموات  وضعت لو فرأيت ثانية نظرة الصور إىل نظرت و املغرب و املشرق بني كما اللوح
 .فالة ىف لقاةم كحلقة لكانوا فيه فيهما ما و األرض

 أنـا  إذا و رأسى فرفعت رأسك إرفع اهللا حبيب يا قال أنا مكان أى ىف إسرافيل يا أخى يا فقلت
 فـالة  ىف ملقاة كحلقة إليه بالنسبة السبع األرضني و السبع السموات ىف رأيته ما مجيع و بالعرش
 و العـرش  حتـت  نقهع الديك صورة على مبلك أنا فإذا فنظرت سلم و عليه اهللا صلى النىب قال
. العظـيم  اهللا سبحان سجوده ىف يقول ساجد هو و أخضر و أصفر عرفه األرض ختوم ىف رجاله
 ديـوك  تـسمعه  ملا و قال يقول مبا أجابوه و مجيعاً األرض ديوك سبحت الديك ذلك سبح فإذا
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 حتـها بأجن ختفـق  و الديك ذلك من التسبيح ذلك إلستماع بآذاا تصغى و أعناقها متيل األرض
 .سكتت سكت إذا و القهار الواحد هللا التقديس و بالتسبيح جماوبة

 ملـك  ألف سبعون يقدمه الثلج من بياضاً أشد هو و اخلليقة عظيم مبلك أنا إذا و رأسى فرفعت
 مـع  فـسرت  اهللا على اخللق أكرم يا و اهللا حبيب يا قال و قبلىن و فعانقىن شكله و صورته على
 مل و يكرمـونىن  و يعظمونىن هم و خلفى من و يدى بني و مشاىل و مييىن عن هم و املالئكة هؤالء
 زمـرد  مـن  حجاب ألف سبعني و أبيض در من حجاب ألف سبعني أخترقنا حىت يسريون يزالوا
 ألـف  سـبعني  و السندس من حجاب ألف سبعني و اإلستربق من حجاب ألف سبعني و أخضر
 سـبعني  و املـسك  من حجاب ألف سبعني و الظلمة من حجاب ألف سبعني و النور من حجاب
 بني اجلربوت من حجاب ألف سبعني و امللكوت من حجاب ألف سبعني و العنرب من حجاب ألف
 و النور حجاب إىل منه و الدخان حجاب إىل ىب فإنتهوا قال. عام مخسمائة حجاب و حجاب كل
 و العظمة حجاب إىل منه و القهر حجاب إىل منه و الكمال حجاب إىل منه و العز حجاب إىل منه
 حجـاب  إىل منه و البقاء حجاب إىل منه و الصندانية حجاب إىل منه و الوحدانية حجاب إىل منه
 و عليـه  اهللا صـلى  النىب قال. اإلهلية احلضرة حجاب إىل منه و الكربياء حجاب إىل منه و العلى
 املالئكة من صف ألف سبعنيب فإذا الوحدانية إىل نظرت الفردانية حجاب إىل وصلت فلما: سلم
 حممـد  حبـيىب  بني و بيىن الىت احلجب إرفعوا: تعاىل اهللا قبل من النداء إذا و أرجلهم على قياماً
 مائـة  و يركعون ال قياماً املالئكة من صف ألف مائة فرأيت تعاىل اهللا إال يعلمها ال حجب فرفعت
 يرفعـون  ال و جيلـسون  ال جوداًس صف ألف مائة و يسجدون ال ركعاً املالئكة من صف ألف

 رأيـت  مما اهليبة أخذتىن متفكر أنا فبينما سلم و عليه اهللا صلى النىب قال القيامة يوم إىل رؤوسهم
 أدنُ أمامـك  أمحـد  يا نوديت تعاىل اهللا هيبة و العظمة و البهاء و الكمال و اجلمال و اجلالل من
 كنت مما قلىب فسكن حتزن ال و ختف ال أمحد يا ىل فقيل عام، مخسمائة مسرية فخطوت قال مىن،
 عظيماً أمراً فأبصرت موالى و سيدى حضرة من قربىن حىت ىب يعلو الرفرف ذلك يزل فلم أجده
 رىب من فدنوت مسعت أذن وال رأت عني ال مما تعاىل و سبحانه اخلواطر تبلغه ال و األوهام تناله ال
  ".أدىن أو قوسني كقاب منه صرت حىت
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 موسى كانت له معجزات وكذلك إيليا واليشع وهى ال ختتلف عن معجـزات  19 ،   18 ،   17
املسيح و يوحنا املعمدان مل تكن له معجزات ومع هذا قال عنه املسيح أنه أعظم املولـودين مـن                   

  . النساء

 الدكتور يتوهم أن املسيحيني جعلوا املسيح اله ألنه أجري معجزات ، هذا علـى               -1  -:الرد  
  على خط مستقيم ، هذا فهم معكوس لألمور خالف احلق 

  : ألن املسيح هو اهللا الظاهر يف اجلسد فإننا نتوقع أنه 

  .يدخل العامل بطريقة معجزية -أ

 الدكتور يتكلم عن آدم وانه ليس له أب ، مل يكن هناك آباء يف وقت آدم لكي ينجبوه ولكـن                    
ملـاذا مل يكـن     " ن يسأل نفسه هنـا      كان هناك آباء كثريين يف وقت املسيح، الدكتور حيتاج أل         

  " للمسيح أب كباقي األنبياء ؟

  .أن جيري املعجزات بسلطانه ويغفر اخلطايا ويقبل السجود -ب

  .  أن خيرج من هذا العامل بطريقة معجزية -جــ 

لو أن املسيح جمرد نيب جعلوه املسيحيون إهلا فلماذا أهانوه بالبصق والضرب واجللد والصلب              -2
  ! ؟

ملـاذا مل يكتفـوا     ! و أن املسيحيون جعلوا املسيح اهلا فماذا جعلوا الروح القدس اهلا أيضا ؟            ل-3
  ! فقط بتأليه املسيح ؟

  .  حيتاج الدكتور أن يعمل عقله قليال قبل أن يغلبه احلماس -
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  أخريا

  اإلله املغمي عليه

 على ما أمسـاه     –ان   قد طالت يف بعض األحي      وان كانت    – كانت هذه ردود أردناها سريعة       -
وهو  يف الواقع تزوير علمي أو تغرير عمـدي أراد بـه أن              " تقرير علمي   "الدكتور حممد عمارة    

  .خيدع عقول البسطاء ويومههم ببطالن العقيدة املسيحية 

مسـري مـرقص ،   . وقد ادعى يف بداية تقريره أنه يرد على منشور تنصريي كتبه شخص بإسم د    -
ور  على شبكة االنترنت فلم جند له أثرا وان وجدنا دروسا علـى هيئـة                وقد حبثنا عن هذا املنش    

إذا كان هذا   " مستعدين للمجاوبة   " حلقات حتمل امسا شبيها بالعنوان الذي زعمه الدكتور وهو          
قد أزعج  الدكتور فماذا يظن إذن يف الكتب اليت تباع على األرصفة يف وسط القاهرة وتتـهجم                  

  ) .  بعض هذه الكتب يف مالحق الكتاب أنظر صور(على املسيحية  

 على أيه حال نرجو أن يكون ردنا قد وصل الدكتور ولكن قبل أن ننتقل للتوصـية األخـرية                   -
  .ننتهز الفرصة إلبداء بعض املالحظات اخلتامية 

الدكتور يتهم الكتاب املقدس بالتحريف وحنن نسأله أمل يكن هذا الكتاب كتاب اهللا قبل               . 1
  .؟واإلجابة املنطقية هي نعم أن يتم حتريفه 

ال "  من سورة يـونس      46نعود ونسأله كيف تبدل إذن إذا كان كالم اهللا ال يتبدل حبسب اآلية              
  ...." .تبديل لكالم اهللا 

يتهم اليهود أو الرومان    عندما قامت املسيحية وكانت حماطة باألعداء لقرون طويلة ملاذا مل          . 2
  ! م ؟أو اليونانيون املسيحيني بتحريف كتا

 !هل قال أحد األناجيل املئة اليت يتحدث عنها الدكتور أن هناك إجنيال نزل على املسيح ؟ . 3
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من هم علماء املسلمني يف القرون اهلجرية الثالث األوىل الذين قالوا بتجريـف لفظـي                . 4
للكتاب املقدس ؟ أمل يبدأ ابن حزم االندلسى هذه الفرية يف القرن العاشر امليالدي مث تبعه                

 .ن تيميةاب

أين كان اهللا يف كل هذا ؟ هل كان مكتوف األيدي ؟ هل كان عاجزا عن حفظ رسـالته         . 5
  ! من التحريف ؟-اليت أرسلها هلداية البشر -

وحيافظ " يكلف خاطره "ألن  -لالتوراة واإلجني –إذا كان اهللا قد أرسل رسالة هلداية البشر          . 6
نوع يـسمح    ؟" بعضمه"ونوع  " مشفى"نوع  : هل اهللا عنده نوعني من الكالم        !؟عليها

  ؟)9احلجر" ( الذكر وإن له حلافظونحنن نزلناا إن"بتحريفه ونوع أخر يتوىل حفظه بنفسه 

 يرتل التوراة فيحرفه البشر مث يرتل الزابور فيحرفـه          – حاشا له    –هل اهللا يتعلم من أخطاءه      -7
الرابعة سوف يتوىل حفـظ رسـالته       البشر مث يرتل اإلجنيل فيحرفه البشر هنا يقرر اهللا أنه يف املرة             

  بنفسه ؟

  ! كره بنفسه ؟ذهل اهللا حيتاج إىل ثالث حماوالت لكي خيلص إىل ضرورة أن حيفظ 

 أين كان اهللا عندما حرف البشر كتابه ؟ هل كان يف أجازة ؟هل كان مريضا؟ هل كان ينظر                   -8
  ؟" الناحية الثانية "

  !هل كان مغميا عليه ؟

  ! اهللا يف صالحه وسلطانه وحكمته؟أال يطعن حتريف كالم-9

  : من سورة األنبياء 105 أليست التوراة هي الذكر حبسب اآلية -10

  ؟" ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون"

 الذي حيرف الكتاب املقدس هل جيعل عالقة الرجال بالنساء يف السماء كعالقة املالئكة أم               -11
  ! خورا للكواعب األتراب والولدان املخلدون ؟جيعلها ما
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ومن نظـر المـرأة     " أحبوا أعدائكم " هل األشرار الذين حرفوا املسيحية هم الذين كتبوا          -12
  !ليشتهيها فقد زىن ا يف قلبه ؟

 هل ترك اهللا البشرية يف ضالل خبصوص صلب املسيح ملدة ستة قرون حىت يأيت نيب اإلسالم                 -13
  ! املصلوب؟وخيرب عن الشبيه

ومـا  "  قرون من اآلن     6أليس هذا مثل أن يقول شخص عن الرئيس الراحل أنور السادات بعد             
  !طخوه وما قتلوه ولكن شبه هلم؟

 أين جثة الشبيه املزعوم؟وملاذا مل يربزها اليهود يف وجه تالميذ املسيح الذين كانوا ينـادون                -14
  بقيامته من األموات؟

 و أمحد عبد الوهاب و حـسىن        كتابات عبد السالم حممد عبد اهللا      لقد استشهد الدكتور ب    -15
يوسف األطري ممن تنشر هلم مكتبيت وهبة والنافذة من أمثال  مسري سامي شحاتة وعلـى الـريس                  
ومجال الدين شرقاوي و أمحد حجازي السقا و منقذ السقار وحنن نسأله هل كل زيـط ومعـيط                  

  !ح خبريا يف نقد الكتاب املقدس  ؟ونطاط حيط قرأ كتابني على االنترنت أصب

  " . يفترون على ما جيهلون" إن مثل هؤالء قال عنهم الكتاب املقدس 

 إن الدليل على صدق املسيحية أا انتشرت يف القرون الثالثة األوىل بقوة الرسالة بينمـا                -16
ل فـيهم    املسيحيني األوائل وكانوا يلقون طعاما لألسود وتـشع         رقاب السيف كان مسلطا على   

  .النريان وجيعلون منهم مشاعل يف شوارع روما 

أما انتشار اإلسالم فقد كان حبد السيف بدءا باجلزيرة العربية حىت أن احلباب بـن املنـذر قـال          
  ". هلذا الذين من مل يكن يدين به دانبأسيافكم " بين ساعدة " لألنصار يف سقيفة 

واهللا لـو  " من على ظهر فرسه على شاطئ ليبيا  وال ننسى قول عقبة بن نافع وهو شاهرا سيفه           -
  ."علمت أن وراء هذا البحر يابسة خلضته بفرسي هذا 
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، مل يقـل  "البحر ورائكم والعدو أمـامكم   "  وقول طارق بن زياد جلنوده على شاطئ األندلس          -
  " .البحر أمامكم والناس الذين سوف ندعوهم باحلكمة واملوعظة احلسنة أمامكم "

ن الذين يهامجهم الدكتور يتركون احلياة الرغدة يف بالدهم ويذهبون إىل بالد العامل              املبشري -17
هؤالء ال ترسـلهم    .الثالث ليعيشوا حياة قاسية وسط املستنقعات واألحراش لنشر  رسالة احملبة            

  .حكومات ولكن كنائس تعتمد على تربعات األعضاء املهتمني بنشر رسالة اخلالص للبشر 

  .على حبهم للبشر بطريقة عملية فيبنون املستشفيات واملدارس و هم يربهنون 

يف اخلتام نقول للدكتور حممد عمارة أن عهد تكميم األفواه قد مضى حنن اآلن يف عهـد جديـد                   
يف .عهد االنترنت والفضائيات ،ارفعوا أحذيتكم عن أعناق الناس واتركوهم خيتارون ألنفـسهم             

  .دة سوف تطرد البضاعة الرديئة من السوق سوق األفكار حتما أن البضاعة اجلي

و أقول للقارئ الكرمي أن لنا كتبا كثرية موجودة على االنترنت ميكنك أن تطلع عليها جمانا وهى                 
حممد ملك العرب و النقد الكتايب للقرآن وسقوط القرآن نتيجة حتمية اليار احلديث وإعجاز              : 

  .مدية القرآن بني احلقيقة والبهتان واألسطورة احمل

ملاذا ال توزعون هذا الرد على تقرير الدكتور عمارة مع          : و أقول أيضا للقائمني على جملة األزهر        
  العدد التايل للمجلة ؟

  أال تؤمنون حبرية الرأي؟
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  توصية

، "ولكن تغريـر عمـدي    " تقرير علمي " أثبتنا يف ردودنا إن ما قدمه الدكتور عمارة مل يكن            لقد
 . دافئ ويتغرغر به مخس مرات يوميـا       نوصى الدكتور بأن  يضع تقريره يف ماء       " ريرالتغ"ومبناسبة  

  ".تبله وتشرب ميته : "البلدي كده ب" يعىن أنا عايز أقول"
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