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۱ 

 

 أين التوراة واإلنجيل األصِلــــيَّـــــْيـــــن؟

 ، اهللا كالم ليست األربعة األناجيل أن على دليال عشرون

0Fالبشر كالممن   وأنها

١ 

 احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلَّم على مجيع األنبياء واملرسلني، أما بعد:

ه تفرق احلواريون، اجلميع يريد النجاة جبلده، ومل حيفظوا اإلجنيل ومل ومعهم اليهود ليقتلو  ى املسيحفبعد دخول الشرطة الرومان عل
مث بعد عقود من الزمن جاء يوحنا ومىت  ،فضاع اإلجنيلأل�م صاروا يف خوف شديد من أعداء املسيح، ينشروا رسالة املسيح، 

، مىت، إجنيل مرقسيوحنا، إجنيل إجنيل ( بامسهإجنيال، ومساه ى كل واحد منهم كتابه ومس، ا مسعوه من الناسوكتبوا م لوقا،ومرقس و 
 .اإلجنيل الذي كان بيد املسيحنفس هو  كتبهإطالقا إن الذي   يقل أحد منهممل يالحظ أنه و )، إجنيل لوقا

، جيالومل تتناقله األ الذي كان بيد املسيح مل حيفظه احلواريون،األصلي (كالم اهللا) أن كتاب اإلجنيل وبذا تبني بالدليل التارخيي 
 .فبناء عليه فال يصح أن توصف تلك األناجيل بأ�ا كالم اهللا

أربعة وعشرين حقيقة هامة تتعلق بالعهد اجلديد (األناجيل األربعة والرسائل الدين املسيحي على  العقالء الباحثون يف وقد اتفق
 الثالةة وعشرين امللحقة با)، وهي:

 *** الحقائق المتعلقة بالتوثيق ***

فال يوجد أي إجنيل من األناجيل األربعة اليت بيد املسيحيني اليوم بِـــُلغته األصلية اليت أُلـِّـف ، صول العهد الجديدضياع أ .۱
 .يهامن املستحيل العثور علبا، فالنسخ األصلية جلميع األناجيل األربعة مفقودة، و 

 العثور عليها. واستحالةاآلرامية،  وأ العربية، لتلك األناجيل عن اللغة األصل لترجمات األصليةضياع أصول ا .۲
وهذا مما زاد الطني بِــــّلة, فضياع النسخ األصلية لألناجيل األربعة يعترب كارةة حبد ذاته يف الدين املسيحي, فكيف إذا ضاع 

 بعد ذلك أصول ترمجاتا؟

مجات أُِعدَّت بعد عدة قرون من ، كما أن هذه الرت ترجمات لتلك الترجماتإن النسخ املتداولة من األناجيل عبارة عن  .۳
 .ترجمات عن ترجماتتاريخ الرتمجات األصلية، فهي 

, فمهما أويت املرتجم من فّن وبراعة يف اللغة اليت ينقل منها, واللغة اليت ينقل الترجمة ليست كاألصلمث إنه من املعلوم أن  .٤
التعبريات تفقد معانيها ورموزها الدقيقة, باإلضافة فإن كثرياً من الكلمات و  -مع افرتاض حسن النية ألقصى مدى  –إليها 

                                                           
 حفظه اهللا. ،لألستاذ عبد الوهاب بن صاحل الشايع، »تاريخ النصرانية«من املبحث اخلامس من كتاب  مستفادعامة ما يف هذا البحث  ١



 
۲ 

 

قّوتا ورونقها، عند نقلها من لغتها األصلية إىل لغة أخرى, ويزداد التأةري السليب هلذا العامل يف النّص كّلما تُرِمجت  إىل فقدِ 
 الرتمجة إىل لغة أخرى.

 *** الحقائق المتعلقة بالشخصيات ***

، كما أن األناجيل ليس فيها ِذكر األمساء تلك األناجيل غير مؤكدة على وجه اليقين الشخصيات الحقيقية لمؤلفيإن  .٥
 الكاملة ألولئك املؤلفني.

 معرفتهم. واستحالةلتلك األناجيل، المترجمين األوائل  جهالة شخصيات .٦

اجيلهم على يد اإلمرباطورية وقهر واجتثاث, ومصادرٍة وحترٍمي ألن نظرًا ملا تعرضت له الديانة املسيحية واملسيحيون من بطشٍ  .٧
فإنه يستحيل على ن قبلها على يد اليهود قبل رفع املسيح وبعد رفعه, الرومانية ملدة قرنني ونصف من الزمان, ومِ 

 .الرسائل الملحقة بهاكذلك المسيحيين تقديم سند متصل ألناجيلهم األربعة التي يعتقدون صحتها, و 

منسوبة إلى من يُعتقد أنهم مؤلفوها والرسائل امللحقة با, اليت بيد املسيحيني اليوم, هذه األناجيل األربعة من املعلوم أن  .٨
مل توَح إىل املسيح عيسى ابن مرمي عليه ، فهي المذكورة عليها أسماؤهم األولى فقط وهم: مّتى, ومرقص, ولوقا, ويوحنا

ِلها على كتّاِبا, ومل ُيكلِّ  السالم ِمن اهللا سبحانه وتعاىل, كما أن السيد املسيح مل يكتبها, ومل بل ف أحداً منهم بكتابتها, ُُ
ولكنها منسوبة إلى من يُعتقد يرها أو يطلع عليها, إذ إ�ا مل تكن موجودة أةناء حياته, وهي ليست منسوبة له,  هو لـم

بأنها   -هذه  والحالة -، فكيف يصح أن توصف تلك األناجيل أنهم مؤلفوها المذكورة عليها أسماؤهم األولى فقط
 كالم اهللا؟

 تنبيه مهم
 وهي:نفسه، وذلك أن فيه عبارة تُـــشعر بذلك، » مىت«نه من إعداد بأ جيزمبوضعه احلايل ال يستطيع أحد أن  »مىت«إجنيل 

عني. فقام ــبَ ــــفقال له: اتْ  ،»متى«من هناك، رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه  اوفيما يسوع مجتاز «
 )٩:٩» (مىت«إجنيل  .»عهـــبِ ـَـــوت
 ؟»مىت«السؤال هنا: من كاتب هذه العبارة املذكورة يف إجنيل و 

لو نفسه. وهذا واضح، ف» مىت«املتكلم ، وليس »مىت«ما يتكلم عن  ، ألن العبارة من إنشاء شخصٍ »مىت«قطعا هو ليس 
 لقال:  »مىت«إجنيل هو كاتب  »مىت«كان 

 .»هتعـــبِ ـَـــوت فقمتعني. ــبَ ــــاتْ : اك، رآني جالسا، فقال ليوبينما كان يسوع مجتازا من هن«
اليسوع هو  املتكلمليس يسوع، والسبب هو نفس السبب السابق، فالعبارة تتكلم عن اليسوع، وليس  املتكلمكذلك فإن 

 نفسه.
جنيل املنسوب إىل ، أَدخل كالمه يف هذا اإلمجهول الهويةإذن فلم يبق إال أن يُقال إن صاحب الكالم هو شخص 

 كالم اهللا!» مىت«، مث قال القساوسة إن إجنيل »مىت«
 قال األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا:

قد اعتمد على إجنيل مرقص إىل » مىت«وقد توصل العلماء الغربيون املسيحيون الذين درسوا املسيحية إىل أن كاتب إجنيل «
 حد كبري وبتصرف.



 
۳ 

 

على النقل على إجنيل مرقص الذي مل يكن من حواريي  »مىت«يُعترب أحد حواريي السيد املسيح مثل فكيف يعتمد رجل 
1F»السيد املسيح؟

١ 

بعد رفع املسيح، فيكون الموع أيضا لها قد أُلـِّـفت امللحقة باألناجيل األربعة ك ن رسالةيوعشر  ةثالةيضاف إىل ذلك أن ال .٩
الثابت لتقوا باملسيح حلظة واحدة، بل ثبت أ�م اتابتها من قِــبَــل أشخاص مل يسبعة وعشرين سفرا، وهذه األسفار متت ك

، وبينها من التناقض غير متطابقة ال في النص وال المضمونوهي في مضمونها كتبوها بعد رفعه إىل السماء، أ�م  
 واالختالف الشيء الكثير.

م اهللا مع وجود هذا االختالف واالضطراب العظيم األناجيل بأ�ا كال أن توصف تلك -واحلالة هذه  -فكيف يصح 
 بينها؟!

املعرتف با يف الكنائس أن كل واحٍد منها يصور املسيح األدلة على تناقض األناجيل األربعة  أوضحأقول: ومن 
 ».إنسان البشرية«يصور املسيح على أنه » مىت«فإجنيل  بصورة مناقضة لإلجنيل اآلخر،

 ».الـمـلَـكية«، وأصحاب هذا التصور هم طائفة »األسد«بصورة  وإجنيل مرقس يصور املسيح

احرتام للمسيح يف  نه يذكرهم بوجه الذبيحة والصليب ، (فأيُّ إ، يقولون »الثور«وإجنيل لوقا يصور املسيح بصورة 
 هذا التصوير؟)

 وأنه املعبود.» األلوهية«، عبارة عن »النسر«يصور املسيح بصورة » يوحنا«وإجنيل 

ُأضيفت أسفار العهد القدمي الستة وأربعني (الـمكونة من التوراة وغريها) إىل أسفار العهد اجلديد (اإلجنيل) السبعة  وإذا .١٠
ستانت بستة وستني منها، وال يؤمنون بالبقية، بينما يؤمن توعشرين صار جمموع األسفار ةالةة وسبعني، يؤمن الربو 

 كس والكاةوليك با كلها.ذ األرةو 

 بأ�ا كالم اهللا مع وجود هذا االختالف واالضطراب بينها؟! -واحلالة هذه  -األناجيل  توصف تلك فكيف يصح أن

 *** الحقائق المتعلقة بالتاريخ والمكان ***

هذه األناجيل األربعة قد أُلـِّـــفت مجيعها بعد من املعلوم أن  على وجه الدقة، فإنه تاريخ تأليف كل إنجيل غير معروفإن  .١١
عليه السالم بسنوات طويلة, وللعلماء املسيحيني الغربيني آراء خمتلفة يف حتديد تواريخ تقريبية لتدوين هذه  حاملسي رفع

فكيف يصح ، م١٢٠إىل  ٦٠م, وآَخرون يضعو�ا ما بني عامي ١١٠إىل سنة  ٣٧األناجيل, فبعضهم يضعها ما بني سنة 
 بأنها كالم اهللا؟ -والحالة هذه  -أن توصف 

 .كل إنجيل غير معروف يفمكان تألإن  .۱۲

يقولوا إن ما ألفوه من أناجيل هي كالم بوحي من الروح القدس، كما لم مل يَذكر أي واحد من مؤلفي األناجيل أنه ألَّفه  .١٣
 اهللا، وإنما الذي قال ذلك وادَّعاه هم القساوسة أنفسهم.

 قال األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا:

                                                           
 . ١٩٢، ص »تاريخ النصرانية« ١



 
٤ 

 

من حذف أو  –األناجيل بصورتا األصلية, وقبل أن متتد إليها األيدي بالتحريف على مر القرون من الواضح أن مؤلفي «
كانوا يكتبون ذكرياتم مع السيد املسيح, أو عما مسعوه من الذين شاهدوا املسيح   -إضافة أو تغيري, بقصد أو من دون قصد

 حلياة وأقوال وأفعال السيد املسيح عليه السالم. زاً: سريةً وآمنوا به, أي أ�م كانوا يكتبون ما ُكن أن يُطلق عليه جتاو 

فلم منهم أنه يكتب كتاباً سيكون مقّدساً ذات يوم, أو أنه كان يكتب بإهلام أو بوحي من السماء,  لد أيٍّ خبُ ومل يكن يدور 
املهمة يف هذا اخلصوص ما جاء يف , ومن األدلة منهم أنه قد تلقى وحيًا من السماء قبل أو أثناء كتابته إلنجيله ِع أيٌّ يدَّ 

 ، فقد كان الكالم موجها من لوقا إىل صديق له امسه ةاوفيلس، فهل ُكن أن يكون هذا كالم اهللا؟!مقدمة إجنيل لوقا

الذي زعم أنه تلقى وحيًا من المسيح, والشيء نفسه ينطبق على َكـتَـبة الرسائل امللحقة باألناجيل, باستثناء بولس, 
 2F١.»عي أنه تلقى الوحي من اهللاوأحياناً يدّ 

 *** األناجيل *** الحقائق المتعلقة بنقد مضمون

ال تُسوده يتفاجأ بأنه  –من أوله إىل آخره  –عندما يتصفح الباحث املتجرد ملعرفة احلق أي إجنيل من األناجيل األربعة  .١٤
 .وجهة نظر واحدة أو عقيدة واحدة

مع بعض، أو مع الرسائل امللحقة با، فإنه خيرج باالنطباع نفسه، وهو أنه ال  ن األناجيل بعضهاوكذلك األمر عندما يقارِ  .١٥
فهي تحتوي على خليط غير متجانس من العقائد والقصص تسودها وجهة نظر واحدة أو عقيدة واحدة حمددة، 

ة أشخاص، ومن ، اليت يهدم بعضها بعضا، كما لو كان كل إجنيل قد ُكِتب بواسطة عدالمتنافرة والمتضادة والمضطربة
دون ترتيب أو تنسيق بينهم، مما يدل على كثرة التغيري والتبديل باحلذف واإلضافة الذي تعرضت له تلك األناجيل بقصد 

 ودون قصد على مر القرون.

ال توجد في األناجيل األربعة رواية متسلسلة ومترابطة عن األحداث المتعلقة بحياة المسيح عليه أنه  ظُيالحَ كما  .١٦
, بل املوجود مقتطفات ال رابط بينها, كما أ�ا ختتلف يف سردها أو يف تفاصيلها من إجنيل إىل آخر, وقد ينفرد السالم

بعضها بذكر أحداث تُــــغِفلها األناجيل األخرى أو بعضها, ومن تلك األحداث املهمة, اليت أغفل مرقص ويوحنا ذكرها يف 
هذا باإلضافة إىل أن النصوص املنسوبة إىل املسيح يف األناجيل والرسائل امللحقة إجنيلَـــيهما, موضوع مولد املسيح وطفولته, 

 با قليلة جداً.
يقول الشيخ (متويل يوسف شليب) عن األناجيل األربعة: "إ�ا ال حتمل صفة الرواية حىت يف أقل صورها اليت جيب أن تتوفر 

3Fلكتاب مساوي أو تعاليم نيب".

٢ 

اجيل حتتوي على معلومات أو أحداث, إما أ�ا ختتلف أو تتعارض مع بعضها, أو حتشد َكـّما من هذا باإلضافة إىل أن األن .١٧
من دون االلتزام بالظروف واألحداث التي جاءت تلك املعجزات واِحلكم والوعظ واإلرشاد اليت تنسبها إىل املسيح, 

ناجيل مل يهتموا بفرز وتنقيح الروايات الشفهية , مما يشري إىل أن مؤلفي تلك األالمعجزات والِحكم والمواعظ في سياقها
 اليت مسعوها قبل تدوينها, أو أنَّ ذلك كان بسبب األيدي اليت امتدَّت إليها فيما بعد بالتحريف والتبديل.

                                                           
 .١٨٩، ص »تاريخ النصرانية« ١
 .٥١، ص »أضواء على املسيحية« ٢



 
٥ 

 

4Fاألناجيل على الرؤى واألحالم اعتماد .١٨

١ 

, وسيجد القارئ د على الرؤى واألحالمتعتمهناك مفاصل كثرية ومهمة يف الديانة املسيحية احلالية وعقائدها وشرائعها, 
 مثل: يف مواضع ثبتاً يف أناجيلهم األربعة والرسائل امللحقة با ذلك مُ 

 ).١٦-٩و  ٥-١٠/١( »أعمال الرسل«

وأمره بالذهاب إىل بولس ليخربه  رؤيا مناميةوانظر أيضا ما ادعاه بولس من أن الرب نادى تلميذا للمسيح امسه حنانيا يف 
 بيا!بأنه صار ن

، يدعي صاحبها يوحنا أن املسيح أراه هذه الرؤيا عن »رؤيا يوحنا الالهويت«بل إن هناك رسالة كاملة ملحقة باألناجيل هي 
 طريق مالك أرسله له، وهي كلها رؤيا منامية (أحالم).

 التعليق

سماء، بل قائٌم على الرؤى واألحالم، فبناء على هذا فإن بناء املسيحية يعترب بناًء هشا، ليس قائما على الوحي املنزل من ال
فهي  أحد مصادره األصلية، كيف ال ودعوى بولس للنبوة معتمدة على رؤيا يزعم أنه رآها، ومن املعلوم أن بولس هو 
الـمَطوِّر الرئيسي للمسيحية، وقد أدخل يف شريعة املسيح من العقائد وألغى منها ما ترتب عليه من تغيري وتشويه دين املسيح 

 اما، فماذا بعد هذا؟مت
 .أنه رسول معني من ِقبل يسوعبولس اّدعى فقد  •

 .أَوحى إليه إجنيالً بولس أن اليسوع اّدعى و  •

 .يسوع ابن اهللابولس أن اّدعى و  •

أو » اخلطيئة«بولس أن خطيئة أبينا آدم وأمنا حواء مل تُغفر، وأن البشرية توارةتها عرب القرون، وهي املعروفة بـــ اّدعى و  •

 .»عصية األوىلامل«

 .للبشرية من خطيئة أبَويهم آدم وحواء نزل إىل األرض لُيصلب ويتعذب فداءً ف ،بولس أن يسوع أرسله اهللاّدعى و  •

وهكذا أخرج اخلبيث بولس مجاهري النصارى من دين املسيح احلقيقي الذي يدعو إىل عبادة اهللا وترك عبادة من سواه، إىل 
مثل اليت ال تدب فيها احلياة، وهي اجلمادات األوةان (هي عبادة ، أال وهو الوةنية، اليت دين ال يَـُمت لدين املسيح بصلة

 وعبادة القساوسة).أمه، و مسيح ــال)، وعبادة البشر (كوالصور والقبور والصلباناألحجار 

ــــباع النيب احلقيقي وهو على يد بولس من عبادة اخلالق إىل عبادة املخلوق، ومن اتِّ دين املسيح حتول إن فوبعبارة خمتصرة 
 املسيح، إىل اتـِّـــباع مدٍَّع للنبوة وهو بولس.

هل يصح أن يقال إنه دين اهللا، وأنه وحال القائمني عليه، فباهللا عليكم أيها القراء؛ دين مثل هذا، هذا حاله، وحال كتبه، 
  ؟ر، وأنه يؤدي بالناس على احلنة وخيلصهم من النادين صحيح، وأنه دين حمفوظ

                                                           
وهامشها، وزدت عليها ما يسر  ،١٨٨، ص »تاريخ النصرانية«استفدت هذه النقطة من كتاب األستاذ عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا،  ١

 اهللا.



 
٦ 

 

ُخــــلُــــو هذه األناجيل من كيفية أداء العبادات, ومن التشريعات االجتماعية, ومن التشريعات المتعلقة  ظُيالحَ كما  .١٩
 بأ�ا كالم اهللا؟! –واحلالة هذه  –، فكيف يصح أن توصف األناجيل ببناء الدولة بمؤسساتها المختلفة

ال تتحدث إال عن ةالث سنوات فقط  غري املعتمدة الثالةة وعشرينواألخرى إن املعلومات اليت يف األناجيل األربعة املعتمدة  .٢٠
هذا باإلضافة إىل التناقض البنيِّ بني األناجيل  ،أما بقية عمر املسيح فال نعلم عنه كبري شيء ،من حياة املسيح عليه السالم

 يف تلك املعلومات القليلة عن حياة املسيح عليه السالم. 
فإننا ال نعرف شيًئا  ،رية املسيح عليه السالم غموًضا هي تلك املرحلة اليت مرت عليه قبل بلوغه الثالةنيولعلَّ أشد مراحل س

 ولعل من أسباب ذلك هو ضياع اإلجنيل األصلي الذي أنزله اهللا عليه.  ،ذا بال عن والدته وطفولته وشبابه
  مع وجود هذا النقص العلمي فيها؟!بأ�ا كالم اهللا -واحلالة هذه  -األناجيل  فكيف يصح أن توصف تلك

 

 *** دليل منطقي على أن األناجيل األربعة لم يعلم بها المسيح ولم يرها ***

 (وليس أربعة) المسيح إنجيل واحد يُـــبشر به يديكان بين  .٢١
كرز ل لكم: حيثما يُ على لسان السيد املسيح "احلق أقو  )٢٦/١٣(جاء يف إجنيل مّىت كان بني يدي املسيح إجنيل يبشر به، فقد 

 ".بهذا اإلنجيل

 بإنجيل اهللا"وبعدما ألقى القبض على يوحنّـا انطلق يسوع إىل منطقة اجلليل, يبشر  ):١٥و  ١/١٤(جاء يف إجنيل مرقص كما 
 قائًال: قد اكتمل الزمان واقرتب ملكوت اهللا, فتوبوا وآمنوا باإلجنيل".

سيح أيّا من األناجيل األربعة املعروفة، أل�ا أناجيل منسوبة إىل أشخاص يقال إ�م فبناء على هذا فليس اإلجنيل الذي كان بيد امل
 تالميذ املسيح ومن ينتمي إليهم، فقطعا ليست هي من كالم اهللا، ومل تَـــنزل على املسيح.

إىل  ٦٠ا أُلِّــَفت ما بني عاَمي م، كما ذكر ذلك بعض املؤرخني، وآخرون قالوا إ�١١٠إىل  ٣٧مث إ�م ألـَّـفوها يف الفرتة ما بني 
5Fم، وكلها تواريخ تقريبية.١٢٠

١ 

 التعليق

 قال األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا: 

دل بكل وضوح وجالء على أنه كان للسيد املسيح هي, أن اإلجنيل املشار إليه يف النصوص السابقة يَ دَ ـــمن الواضح واملنطقي والبَ «
 منها. بشر به, وأن هذا اإلجنيل ليس واحداً من األناجيل األربعة اليت بيد املسيحيني اليوم وال ينطبق على أيٍّ ـــيُ واحٌد  إجنيلٌ 

, باإلضافة إىل أنه ال يُطلق على أٍي منها اسم اإلجنيل فقط, »عيسى ابن مرمي«أو إجنيل  »إجنيل اهللا«فليس من بينها إجنيل يسمى 
 : إجنيل مّىت, أو إجنيل مرقص, أو إجنيل لوقا, أو إجنيل يوحنّـا.بل جيب ربطه باسم مؤلفه, كقوهلم

                                                           
 .١٧٨، ص »تاريخ النصرانية«انظر  ١



 
۷ 

 

فقد مت جتريد رسالته  –بعد رفعه  –وبفقد اإلجنيل الذي أنزله اهللا سبحانه وتعاىل على عبده ورسوله عيسى ابن مرمي عليه السالم 
 6F١.»لتحريف رسالته وانفتح الباب على مصراعيهمن كتابه السماوي، وفَقَد النصارى البوصلة السماوية، 

 *** *** دليالن تاريخيان على أن األناجيل األربعة من صنع البشر

 ، وليست محصورة بأربعة!في نهاية القرن األول الميالدي ها كثيرعددكان األناجيل   .٢٢

اك كثري من األناجيل أن هذه األناجيل األربعة مل تكن الوحيدة اليت أُلفت بعد رفع السيد املسيح, فقد كان هنمما ينبغي أن يُعلم 
واستمر احلال كذلك ، الراِئجة عند املسيحيني, بلغ عددها ما يزيد على السبعني إجنيالً, ظهرت بني القرنني األول والرابع للميالد

 األناجيل األخرى. وحرَّم تداولم, وفرَضها بالقوة, ٣٢٥حىت مت اعتماَد األناجيل األربعة احلالية يف جممع نيقية سنة 

انت األناجيل األربعة فعال كالم اهللا، فما بال بقية السبعين ال يقال فيها إنها كالم اهللا وتنشر بين الناس، أم ألن في فإن ك
 ما يناقض قواعد المسيحية المعاصرة التي أدخلها بولس ومن بعده في دين المسيح؟ –كإنجيل برنابا   –بعضها 

 :قال األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا
 إىل ما يفوق سبعني إجنيًال. -بعد حوايل قرن من رفع السيد املسيح عليه السالم –بلغ عدد األناجيل املتداولة بيد املسيحيني 

اعتربها مزيفة وأمر  إذِ  ،م, اختار المع أربعة أناجيل فقط, وحّرم األناجيل األخرى٣٢٥الذي انعقد يف عام  ،ويف جممع نيقية
 بات تصل إىل حّد اإلعدام ملن توجد يف حوزته.بإحراقها, وأصدر عقو 

 وال نعلم ما األسس أو القواعد اليت اعتمد عليها جممع نيقية يف عدم االعرتاف ببقية األناجيل؟
 وما سبب إصدار تلك العقوبة املغلّـظة حبق من يوجد حبوزته أحد تلك األناجيل؟

 يعرتف با مثل:كما حّرم جممع نيقية أيضاً عدداً من رسائل الرسل ومل 

 رسالة بولس إىل العربانيني . أ

 رسالة بطرس الثانية. . ب
 رسالة يوحنّا الثانية. . ت

 رسالة يوحنّا الثالثة. . ث
 رسالة يعقوب. . ج

 رسالة يهوذا. . ح
 .»السفر النبوي«رؤيا يوحنّا الالهويت, اليت تسمى  . خ

ذه الرسائل سند متصل, فهي مل , علمًا أنه ليس هلفأعاد االعتراف بتلك الرسائلم, ٣٦٤مث جاء جممع لوديسيا يف سنة 
 م.٢١٦م, وكليمنس عام ٢٠٠تُـعرف إال على لسان أنيوس عام 

 وال نعلم ما األسس أو القواعد اليت اعتمد عليها جممع نيقية يف حترمي تلك الرسائل وعدم االعرتاف با؟ 
 نيقية وإعادة االعرتاف بتلك الرسائل؟ كما ال نعلم ما األسس أو القواعد اليت اعتمد عليها جممع لوديسيا يف ختطئة جممع
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۸ 

 

إن املرء ليتساءل: أال يوجد احتمال أن بعض األناجيل اليت ُحرِّمت وُأحرِقت بأمر من جممع نيقية قد ُحرِّمت بغري وجه حق 
رسائل يف جممع وأ�ا لو كانت بني أيدي الامع التالية لرمبا أعادوا االعتبار هلا أو لبعضها, مثلما أعادوا االعتبار لبعض ال

7Fم, اليت سبق لمع نيقية أن حّرمها.٣٦٤لوديسيا الذي ُعـِقـد يف سنة 

١ 

 تنبيه

إنجيل  -لمدة ثالثة قرون و  -أنه لم يكن للمسيحيين بعد رفع المسيح وجود هذه الكثرة الكاةرة من األناجيل يعين 
 دة تشملهم جميعاً.واحد أو مجموعة أناجيل معتمَ 

*** 

 

 رنابانبذة عن إنجيل ب

 قال األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا:، يعترب من األناجيل احملرم تداوهلا إىل اآلن بني املسيحيني إجنيل برنابا

ربت مزيفة وغري قانونية, جيب إحراقها وعدم اطالع املسيحيني هو أحد األناجيل اليت مت رفضها يف جممع نيقية, واعتُ إجنيل برنابا 
 ة من توجد حبوزته اإلعدام.عليها, وعقوب

ومؤلف هذا اإلجنيل امسه (برنابا) أحد تالميذ السيد املسيح, وهو خال (مرقص) صاحب اإلجنيل الذي حيمل امسه. وهو رجل 
. وجاء عنه يف أعمال )١١/٢٢( »أعمال الرسل«ةقة, فقد أرسله تالميذ السيد املسيح إىل أنطاكية للتبشري هناك كما جاء يف 

 أنه كان "رجالً صاحلاً مملوءاً من الروح القدس واإلُان". )١١/٢٤(الرسل 

الع املسيحيني األناجيل اليت اعتربها حمرمة وال جيوز اطِّ بم) قرارًا يشمل قائمة ٤٩٦ – ٤٩٢وقد أصدر البابا جالسيوس األول (
لك الوقت حىت أواخر القرن السادس وقد اختفى هذا اإلجنيل ومل يظهر له أةر منذ ذ .عليها, وكان من ضمنها إجنيل برنابا

امليالدي, حيث يقال إن أحد الرهبان الكاةوليك يف الفاتيكان, امسه (فرامرينو) قرأ عن هذا اإلجنيل, فأخذ يبحث عنه حىت وجده 
8Fم) فأخذه خفية وقرأه فأسلم.١٥٩٠ – ١٥٨٥يف مكتبة بابا الفاتيكان سكتس اخلامس (

٢  

ر) أحد مستشاري ملك أخرى, إىل أن وُ مث اختفت آةار هذا اإلجنيل مرة  جدت نسخة منه باللغة اإليطالية, عثر عليها (كُر
 رمجت إىل اللغات األخرى.هذه النسخة إىل البالط امللكي يف فينا, ومن هذه النسخة تُ  تم, مث انتقل١٧٠٩سنة  9F٣)بروسيا(

 وقال أيضا حفظه اهللا:

 :»أعمال الرسل«تكرر ذكر اسم برنابا واألعمال اليت قام با يف 

10F).٣٥ – ٢٦،  ٢٣ – ١٥/١،  ٥١ – ٤٦و  ١٥ – ١٣و  ١٣/١،  ٩/٢٧،  ٣٧و  ٤/٣٦(

١ 
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 وما بعدها. ١٨نقال من مقدمة مرتجم إجنيل برنابا إىل اللغة العربية، خليل سعادة، حتقيق: سيف اهللا أمحد فاضل، ص  ٢
 بلد تقع شرق أملانيا. ٣



 
۹ 

 

 إنجيل برنابا العقائد التي يؤمن بها المسيحيون اليوم فيما يلي:يناقض 

 قّر بأنه نيب مرسل من اهللا.ــــ. ينفي ألوهية السيد املسيح ويُ ١
بحانه وتعاىل قد رفع السيد املسيح قبل أن يصل أعداؤه إليه, وأن الذي ُصِلب هو قرر أن اهللا سلب السيد املسيح ويُ . ينفي صَ ٢

أحد تالميذه الذي خانه, وامسه (يهوذا اإلسخريوطي) حيث أصبح شبيهًا باملسيح, بالوجه والصوت والشخصية, فُصِلب 
 مكانه.

11Fذكر. يَ ٣

 سالم كما يزعم اليهود والنصارى.أن الذي كان سُيذبح هو إمساعيل عليه السالم وليس إسحاق عليه ال ٢
 ذكر أن السيد املسيح بّشر برسول يأيت من بعده امسه حممد صلى اهللا عليه وسلم.. يَ ٤
 ذكر أيضاً أن املسيح املنتظر ليس عيسى ابن مرمي, إمنا هو حممد صلى اهللا عليه وسلم.. يَ ٥

12Fانتهى هنا كالم  األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا.

٣ 

خاليا من اخلرافات العقائدية اليت قررها بولس ومن بعده، فإن جممع نيقية منع تداول هذا  -إجنيل برنابا  –وملا كان هذا اإلجنيل 
 اإلجنيل.

 فانظر إىل أي حد وصلت اجلرأة على اهللا وعلى دينه بذاك المع والقائمني عليه وعلى رأسهم الطاغية قسطنطني!
كن االطالع عليه يف شبكة املعلومات. وأما يف العصر احلاضر فقد  انتشر إجنيل برنابا، وهو مطبوع بتحقيق خليل سعادة، ُو

 »العهد الجديد«شهادات مفكرين وعلماء مسيحيين على ضياع اإلنجيل األصلي، وتحريف األناجيل األربعة، وأن  .٢٣
 من تأليف بولس

o  13»دينيهاتيان «قالFساته الواسعة يف األديان: ((إن اهللا سبحانه قد أوحى اإلجنيل وهو الرسام الفرنسي الذي أسلم بعد درا ،٤
14Fأو أنه أُبِـــــيد)). ،ومل يبق له أةر ،ولكن الذي الشك فيه أن هذا اإلجنيل قد ضاع واندةر ،إىل عيسى بلغته ولغة قومه

٥ 

 :»اتيان«قال الباحث خالد أبو صاحل بعدما نقل كالم 
                                                                                                                                                                                     

 .١٩٩ص هامش ، »تاريخ النصرانية« ١
 أي إجنيل برنابا َيذكر ... ٢
 .٢٠٠ - ١٩٩، ص »تاريخ النصرانية« ٣
طرأ حتول كبري يف حيات اتيان  ،سافر إىل اجلزائر وبقي فيها مخس سنوات ،م١٨٦١ولد يف باريس يف  ،فرنسي مستشرق رساماتيان  ٤

ليصبح الرسام  ،»نصر الدين دينات«م حينما أعلن إسالمه وغري امسه من الفونس اتيان دينات إىل ١٩١٣دينات يف بداية من العام 
ولكن نصر  ،مرين الفرنسيني ويف أوساط الطبقة الفنية يف فرنسا فاتموه باخليانةوقد أحدث إسالمه ضجة يف أوساط املع ،الفرنسي املسلم

وهو األمر الذي  ،ذلك أنه اختذ اإلسالم دينا بكل قناعة ،الدين دينات مل يعبأ بكل ما أوكل إليه من تم وبكل الكالم الذي ِحيك عنه
 .ألداء فريضة احلج فأصبح احلاج نصر الدينم ١٩٢٩سافر دينات إىل مكة املكرمة عام  .اكسبه نوعا من القوة

وهي املدينة اليت طاملا عشقها. املصدر:  ،مث نُِقل جثمانه إىل مدينة بو سعادة يف اجلزائر وُدِفن هناك ،تويف دينات يف باريس
Wikipedia.org 

ص توماس دوان، ، »لتوراة واإلجنيلخرافات ا«، نقال عن ٤٣، خالد أبو صاحل، ص »من أسرار عظمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم«  ٥
٣٣٠ ،٣٢١. 



 
۱۰ 

 

حىت  ،فيقولون: ليس هناك عندنا مقدس ،عل الغربيني ال يؤمنون بشيء مقدسهو الذي جي -برأيي  - التحريفإن هذا «
 أ�م يتهكمون على املسيح نفسه ويسيئون إليه يف األفالم والصور والرسوم وغري ذلك.

 ولو أن هؤالء ُلكون ما ُلكه املسلمون من معرفة بكافة أحوال وتفاصيل حياة نبيهم ملا قالوا ذلك، ولَـما جترؤوا على
 15F١.»اإلساءة لنبيهم فضًال عن اإلساءة لنيب اإلسالم

o  16»مايكل هارت«وقالFوهو المؤلف إن القديس بولس هو الـُمطوِّر احلقيقي للنظرية املسيحية، وهو الــُمـغَـيِّـر ألصوهلا، «: ٢
 .»لجزء كبير من العهد الجديد

"St. Paul was the main developer of Christian theology, its principal 
proselytizer, and the author of a large portion of the New Testament".17F

3 
*** 

18Fل ديورانت)(وِ  قال

يبدو أ�ا  ف: "وترجع أقدم النسخ اليت لدينا من األناجيل األربعة إىل القرن الثالث, أما النسخ األصلية ٤
ى مدى قرنين من الزمان ألخطاء في النقل, ولعّلها ثم تعّرضت بعد كتابتها علم, ١٢٠م إىل ٦٠كـُتـِـبت بني عامي 

 .... 19F٥"تعّرضت أيضاً لتحريف مقصود يُراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي ينتمي إليها الناسخ

رخيية بني بعض األناجيل والبعض اآلخر, وأن فيها نقطاً تا تناقضاً كثيراً ل ديورانت) قائالً: "وِمالك القول, أن مثّة ويستطرد (وِ 
من احلوادث اليت  ا. وكثري الريبة والشبيهة بما يُروى عن آلهة الوثنيين, وكثرياً من القصص الباعثة على مشكوك في صّحتها

إلةبات وقوع كثري من النبوءات الواردة يف العهد القدمي, وفقرات كثرية رمبا كان املقصود منها  ُوِضعت عن قصديبدو أ�ا 
 متأخرة من عقائد الكنيسة, أو طقس متأخر من طقوسها"....  أساس تارخيي لعقيدة تقدير

                                                           
 الرياض. –الناشر: مدار الوطن للنشر  ،٤٤، ص »من أسرار عظمة الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) « ١
واالسم  ،الذي نقلنا منه كالمه »الخالدون المئة« وهو صاحب كتاب ،١٩٣٢ولد سنة  ،أمريكي يهودي فلكيفيزيائي  ،مايكل هارت ٢

 باإلجنليزية:  تاباألصلي للك
The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History 

وقد جعل على رأس قائمة املؤةرين يف املرتبة  ،حبسب َعظمة التأةري الشخصيات تأةرياً يف التاريخ أكثرالكتاب رتب مايكل أمساء  ذاه ويف
ضمت أمساء كما   ،عيسى وموسى عليهما السالمأنبياء كأمساء قائمته ضمت وقد  ،حممد (صلى اهللا عليه وسلم) النيب األوىل شخصية

مؤسسي الديانات الوضعية ومبتكري أبرز االخرتاعات واالكتشافات اليت غريت مسار التاريخ، مثل مكتشف الكهرباء وخمرتع الطائرة وآلة 
  .وغريهم أمساء كثري من املفكرينوأيضا  ،الطباعة
 .iaWikipedيف  ترمجتهانظر 

3 From: "The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History", by Michael H. 
Hart. 

والذي شاركته ، »قصة احلضارة« من أشهر مؤلفاته كتاب ،أمريكي فيلسوف ومؤرخ وكاتب م)،١٩٨١ – ١٨٨٥، (»ل ديورانتوِ « ٤
 ).Wikipedia(املصدر:  .زوجته أريل ديورانت يف تأليفه

 ).١١/٢٠٧» (قصة احلضارة« ٥



 
۱۱ 

 

ضعف من  20F١نيـــــيِّ ــــمِّ ما تتعّرض له ذاكرة األُ وُخَطب قد تعّرضت لِ من أحاديث : "ويبدو أن ما تنقله األناجيل قالإىل أن 
21F".أخطاء وتصحيحما يرتكبه النـُـّساخ من , ولِ وعيوب

٢ 

*** 

22Fد)الدكتور (جورج بردفورد كري  وقال

 األناجيل األربعة والرسائل امللحقة با:  مخطوطاتعن  ٣

جهدة لكتبة كثريين, ويوجد اليوم من هذه املخطوطات أربعة آالف ـ"كان يـُـحفظ النص يف خمطوطات نسختها أيٍد مُ 
ائًال: إن ... ويستطرد ق ) ما بني قصاصات من ورق إىل خمطوطات كاملة على رقائق من اجللد أو القماش٤٧٠٠وسبعمائة (

. ومهما كان تختلف اختالفًا كبيرًا وال يمكننا االعتقاد بأن أيًا منها قد نجا من الخطأنصوص مجيع هذه املخطوطات 
يف كل النسخ اليت نُِقلت عن نسخته األصلية, وإن أغلب  بقيت, وهذه األخطاء أخطاءالناسخ حي الضمري فإنه ارتكب 

ت لتغيريات أخرى على أيدي املصّححني الذين مل يكن عملهم دائمًا إعادة ضعرّ من مجيع األحجام قد ت املوجودةالنسخ 
23Fالقراءة الصحيحة".

٤ 

*** 

 (جوستاف لوبون) وقال
24F

: "وعلى ما نراه من معرفتنا مبا فيه الكفاية حلياة كثري من مؤسسي األديان كحياة حممد مثالً, نرى ٥
ع نِ ــ, كما صُ األناجيل, وال تبحث عن حياة مؤسس النصرانية يف باً مجهولًة تقري -السيد املسيح -حياة مؤسس النصرانية 

ذلك زمناً طويًال, وكما عدل العلم عن اعتقاد إمكا�ا يف الوقت احلاضر, فهذه األناجيل, وأقدمها إجنيل مرقص, الذي ُكِتب 
25Fبعد وفاة يسوع بنصف قرن على األقل

 يت بسطها خيال مؤلفيها التقي. ال غير المحققة, هي جمموعة من األوهام والذكريات ٦

 التقي. 

                                                           
 األميني أي الذين ال يقرؤون وال يكتبون. ١
 ).١١/٢١٠» (قصة احلضارة« ٢
م)، كان قسيسا إجنليزيا، وعاملا بالالهوت، ومن علماء اإلجنيل. إىل وقت وفاته كان أستاذا ١٩٨٤ – ١٩١٧زميل األكادُية الربيطانية، ( ٣

 .)Wikipedia(رد. املصدر: لتفسري الكتاب املقدس يف جامعة أكسفو 
نقال من  ،٤١، لألستاذ أمحد عبد الوهاب، ص »املسيح يف مصادر العقائد املسيحية«)، نقال من كتاب: ٣٢(ص » القديس لوقا« ٤

 .١٩٧ - ١٩٦، ص »تاريخ النصرانية«
حضارات « و، »بحضارة العر «كتبه باحلضارة الشرقية. من أشهر   يَ ــنِ ــفرنسي، عُ  ومؤرخ طبيبم)، ١٩٣١ – ١٨٤١( وستاف لوبونج ٥

دحوا هو أحد أشهر فالسفة الغرب وأحد الذين امتَ . »سر تقدم األمم« و »حضارة العرب يف األندلس« و» احلضارة املصرية« و »اهلند
مية، فلم َيِسر على �ج واحلضارة اإلسال األمة العربية األمة العربية واحلضارة اإلسالمية. ُعرف بأنه أحد أشهر فالسفة الغرب الذين أنصفوا

لكن لوبون الذي ارحتل يف العامل اإلسالمي وله فيه  .على العامل الغريب اإلسالم مؤرخي أوروبا الذين صار من تقاليدهم إنكار فضل
نوا أوروبا، فرأى أن يُ  مل يف صورته بعث عصر العرب الذهيب من مرقده، وأن يُبديه للعامباحث اجتماعية، أقرَّ أن املسلمني هم َمن مدَّ

جامًعا لعناصر احلضارة العربية وتأةريها يف العامل، وحبث يف أسباب عظمتها » حضارة العرب«م كتاب ١٨٨٤احلقيقية؛ فألف عام 
 wikipediaاملصدر:  .م١٩٣١عام بفرنسا  وستافجين الذي يدين بالفضل للدائن. تويف دِ مَ ـمها للعامل تقدمي الوقدَّ  ،واحنطاطها

 لَـمَّايسوع) هو حبسب اعتقاده الذي نشأ عليه كرجل مسيحي، وإال فاحلق أنه مل ُت، بل هو حي يف السماء، رفعه اهللا إليه قوله (وفاة  ٦



 
۱۲ 

 

مل يعرف يسوع,  ورسائل القّديس بولس هي كما يبدو أقل الوةائق عدم صحة يف متّثل أزمنة النصرانية األوىل, ولكن بولس إذْ 
 راً مع العنعنات واخليال. ــــمل يستطع أن يتكلم عنه إال سيَ 

على األقل ما كان يدور يف زمن يسوع من املبادئ, ونعلم منها , فإننا نستشّف منها نقصوعلى ما نراه يف تلك املصادر من 
26Fوال مؤسساً لدين جديد".قّط, ها د نفسه إلٰـ عُ ـــلم يَ  -يسوع –قبل مُ ـال هلٰـ اإلأن هذا 

١ 

*** 

ظهرت املهندس (أمحد عبد الوهاب): "لقد ظهرت األناجيل بنصوص خمتلفة, وكّلما مّرت عشرات من السنني  وقال
27F, وباملثل كان احلال مع رسائل التالميذ".ها بنصوص مخالفة لما ُعرِفت به من قبلاألناجيل نفس

٢ 

*** 

                                                                                                                                                                                     
هم اليهود بقتله، وسريجع يف آخر الزمان حكما عدال، ويدخل يف دين اإلسالم، وحيكم املسلمني أربعني سنة، مث ُوت كما ُوت الناس، 

 من األنبياء. ويدفن يف األرض كغريه
 .١٩٧، ص »تاريخ النصرانية«، نقال من )٦٣ - ٦٢(ص » حياة احلقائق« ١
 .١٩٧، ص »تاريخ النصرانية«نقال من  ،٣٩، لألستاذ أمحد عبد الوهاب، ص »املسيح يف مصادر العقائد املسيحية« ٢



 
۱۳ 

 

 *** عشرة فوائد منثورة تتعلق بموضوع تحريف األناجيل األربعة ونتائج ذلك التحريف ***

 النتيجة المؤلمة لفقد اإلنجيل األصلي الذي أنزله اهللا على المسيح عليه السالم .١

فقد مت جتريد رسالته من كتابا  –بعد رفعه  -أنزله اهللا سبحانه وتعاىل على عبده ورسوله عيسى ابن مرميبفقد اإلجنيل الذي 
، وقد كان ذلك السماوي، وفَقد املسيحيون البوصلة واهلداية السماوية، وانفتح الباب على مصراعيه ملن أراد أن حيرف رسالته

 .فعال على يد بولس ومن تبعه

 حريف التدريجي في األناجيل األربعة على مر العصورأسلوب التغيير والت .٢

 قال األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا:
لقد تعرضت األناجيل األربعة والرسائل الملحقة بها على مدى القرون المتعاقبة لألخطاء والتالعب والتحريف «

والرهبان والنـُـّساخ على مدى القرون املتعاقبة, فإذا بواسطة القساوسة والتغيير، بالحذف واإلضافة، بقصد ومن دون قصد 
ما تقّررت عندهم عقيدٌة ما, رجعوا إىل األناجيل فأضافوا إليها تلك العقيدة أو أخرجوا منها ما يتعارض معها, أو بّدلوا 

 وغريوا الكلمات لكي تتواءم مع وجهات نظرهم أو اعتقاداتم والِفـرق اليت ينتمون هلا.
حوال يستوي التحريف يف كتبهم املقّدسة, إن كان ّمت عن قصد أو من دون قصد, فالنتيجة واحدة, وهو أن حتريفاً ويف كل األ

 قد وقع يف كتبهم املقّدسة.
إن املرء ليتساءل باستغراب وأسى عما إذا كان ضياع اإلجنيل الذي أوحاه اهللا سبحانه وتعاىل إىل عبده ورسوله عيسى ابن 

هو مث ضياع النسخ األصلية لألناجيل األربعة اليت يعرتف با املسيحيون اليوم, مث ضياع ترمجاتا األصلية,  مرمي عليه السالم,
 28F١»؟مجّرد صدفة بحتة

 مكابرة عجيبة .٣

 قال األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا:

ّف لّفهم الزالوا يكابرون ويزعمون أن ومن لَ  مع كل تلك الشواهد واحلقائق الدامغة, إال أن القساوسة واملنّصرين واملستشرقني«
األناجيل األربعة والرسائل امللحقة با اليت بأيديهم اليوم قد وصلت إليهم من دون أي تغيري أو حتريف على اإلطالق كما كتبها 

 مؤلفوها بإهلام من الروح القدس.

وذلك يف حماولة يائسة منهم إلعطاء هذه  ،قيقة والواقع, على عكس احلمل بعضها بعضاً كَ ــــتُ كما يزعمون أن روايات األناجيل 
"كل الكتاب هو  ):٣/١٦(الكتب درجة من املوةوقية واملصداقية, وقد يستشهدون مبا جاء يف رسالة بولس الثانية إىل تيموةاوس 

 موحى به من اهللا".

د حتريفها أمام احلقائق املادية الدامغة يتها وعَ يستحيل الربهنة على صدقها وموةوق ولكن مزاعمهم تلك تذهب هباًء منثوراً, إذْ 
 .»هلا المعاكسة

                                                           
 ، باختصار.١٩٥، ص »تاريخ النصرانية« ١



 
۱٤ 

 

29Fإىل هنا انتهى كالم األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا.

١ 

تأليف بولس لرسائله قد سبق تأليف األناجيل والرسائل امللحقة با مبا ال ثم إن استشهادهم بكالم بولس متناقض جدا، فإن 
رسائل «يقل عن ربع قرن، وبناء على هذا فهو ال يقصد يف كالمه األناجيل األربعة بل يقصد كتابا آخر، وهو كتابه نفسه 

، فلم يبق إال أن يكون مقصوده يف كالمه ، ألن تلك األناجيل مل تؤلف بعد، وألن اإلجنيل الذي كان بيد املسيح مل ُحيفظ»بولس
 هو كتابه هو.

سنة، وهذا يعين  ٢٤إىل  ٢٢ميالدية، أي بعد رفع املسيح حبوايل  ٥٥وللعلم فإنه يُقدر أن بولس قد كتب أوىل رسائله يف سنة 
 قطعا أن تأليف بولس لرسائله قد سبق تأليف مجيع الرسائل واألناجيل األربعة.

 30F٢.»للميالد ٦٦و  ٥٢مجيعها ُدوَِّن ما بني سنة «(أسد رستم) عن تاريخ تأليف بولس لرسائله:  قال الدكتور املسيحي

31Fكتاب مقدسأيِّ  الشروط الواجب توافرها في  .٤

٣ 

ذكر الكتاب نفسه أنه ُموحى به من اهللا، وهذا الشرط ليس موجودا يف أيٍّ من األناجيل األربعة، فليس يف واحد . أن يَ ١
 اإلجنيل وحي من اهللا.منها عبارة أن هذا 

الكتاب, وأن تثبت نسبة الكتاب إىل الرسول بطريقة قطعية ال لَبس هذا ذكر الكتاب نفسه اسم الرسول املوحى إليه . أن يَ ٢
 فيها وال شك بطريق التواتر.

 نزل عليه, ومبوافقته على ما جاء فيه.تم كتابته يف زمن الرسول الذي أُ ــ. أن تَ ٣
 صلية اليت نزل با.. أن يوجد بلغته األ٤
. أن يثبت بالدليل القاطع أن حمتوياته قد وصلت إلينا بالتواتر, وأ�ا هي نفسها بالنص اليت كانت عليه أيام الرسول املوحى ٥

 با إليه.
 لو من التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان, أو أي خطأ مهما كان على اإلطالق.. أن خي٦
كمًال لآلخر, ألن ما يكون من اهللا ال ماً ومُ تمِّ م بعضه بعضاً, وأن يكون كل جزء منه مُ يهدِ   . أال يكون متناقضاً مضطرباً ٧

 خيتلف وال يتناقض.
 . أال تتناقض حمتوياته مع احلقائق األساسية الثابتة يف الكتب السماوية اليت سبقته.٨
 ان.. أال تتناقض حمتوياته مع احلقائق الثابتة للعلم والكون على مّر الزم٩
قًا على مّر الزمن أو األزمان اليت يقول ـــ. أن تثبت حمتوياته أمام الفحص والتدقيق أ�ا وحي من اهللا, وأن يزداد قوة وتألُّ ١٠

 الكتاب أنه جاء هلا.

 احتواء األناجيل على نبوءات بمحمد، صلى اهللا عليه وسلم .٥

                                                           
 .١٩٨، ص »تاريخ النصرانية« ١
 .٤١ص  ،»الروم« ٢

 ، لألستاذ عبد الوهاب الشايع.»تاريخ النصرانية«من كتاب  ١٨٥وقد استفدت الكالم قبله من ص 
 .٢٠٣ – ٢٠٢، ص ، لألستاذ عبد الوهاب الشايع، حفظه اهللا»تاريخ النصرانية«باختصار وتصرف يسري من كتاب  ٣



 
۱٥ 

 

 قال األستاذ الباحث عبد الوهاب الشايع حفظه اهللا:

ن هذه األناجيل األربعة حتتوي على نبوءات أو بشارات على الرغم مما أصابا من حتريف, إال أ�ا ال تنطبق إال ظ أُيالحَ «
على سيد البشر حممد صلى اهللا عليه وسلم, مما يدّل على أن مؤلفي هذه األناجيل األربعة والرسائل امللحقة با قد �لوا أو 

 32F١.»إىل السيد املسيح عليه السالم, واهللا أعلم ىاستعانوا بطريقٍة ما من اإلجنيل املوحَ 

عندما نذكر   ينبغي علينا، على ما ةبت لدينا حنن املسلمون من فقدان لكتاب اإلجنيل األصلي الذي كان املسيح يبشر بهبناء  .٦
ده ورسوله عيسى ابن كلمة اإلجنيل أو ُتذكر أمامنا، فإنه يتبادر إىل أذهاننا اإلجنيل الذي أوحاه اهللا سبحانه وتعاىل على عب

ليس هو أيًا من األناجيل األربعة والرسائل و مرمي عليه السالم، والذي ورد ذكره يف أكثر من آية من آيات القرآن الكرمي، 
  اليوم، ولو أُطلق عليها لفظ اإلجنيل باملفرد.نيامللحقة با اليت بيد املسيحي

33Fالقساوسة والـُمنصِّرون يَـغُـشَّـناي ال االنتباه إىل هذا املوضوع لك كما جيب علينا كمثقفني .٧

املاهرون بالتالعب بالكلمات،  ٢
بادعائهم أن اإلجنيل الذي بيدهم هو اإلجنيل املذكور يف القرآن، إذ أن الذي بيدهم هو أربعة أناجيل وليس إجنيًال واحداً، 

 لي)) الذي أنزله اهللا على املسيح عيسى ابن مرمي((اإلجنيل األص، أما الرسائل امللحقة با وكذلكوكلها منسوبة إىل مؤلفيها، 
 فهو مفقود متاما، ال وجود له أصال عند املسيحيني بعد رفع املسيح، ومل تذكر كتب التاريخ ذلك يف مصدر واحد.

صلية الرجوع إىل هذه الكتب اليت تسمى أناجيل واالعتماد عليها ملعرفة رسالة املسيح عيسى ابن مرمي األإن فبناء على هذا ف .۸
مثل كتب التاريخ وحنوها، فهي  واخلطأ، الصوابألنه رجوع إىل كالم البشر الذي يعرتيه وزيغ عن طريق احلق، فادح،  خطأٌ 

على املسيح عيسى ابن مرمي، ولو أن هذه األناجيل اهللا )) الذي أنزله األصلي إىل كتاب اهللا املقدس ((اإلجنيل اوليس رجوع
هي فعال اإلجنيل األصلي ملا تعددت وملا تناقضت فيما بينها، ألنه من املعلوم قطعا أن  ))نو سيحياملالنصارى ((اليت يتداوهلا 

 بالنسبة للتوراة.يقال اإلجنيل الذي كان بيد املسيح إمنا هو كتاب واحد، وكذلك األمر 

» الرعية«أحد من الناس ه فيوهذا الشيء يعرفه القساوسة يف داخل نفوسهم، ولكن مع األسف فإ�م ال يقبلون أن يناقشهم  .٩

على  التحايلون إىل ئيهدم كيا�م من األساس، فلهذا يلجسمناقشة عقلية أل�م يعجزون عن إجابته، وألنه إذا انكشف فإنه 
عقول الناس بالرتغيب والرتهيب، فتارة يقولون للرعية إ�م ليس هلم حق يف السؤال، وإذا حصل إحلاح من السائل ورأوا فيه 

حا من قِــــَبل رِّ ــــبَ ـــه ضربا مُ نلشجاعة استعملوا معه أسلوب اإلرهاب، فيهددونه بالقتل، ويسجنونه يف الكنيسة، ويضربو اجلرأة وا

(الشريفة)، وإذا كان السائل امرأة أخذوها عندهم، واغتصبوها واستمتعوا جبسدها، وضربوها  صني هلذه املهمةأُناس خمصَّ 
هدد السائل أو السائلة، وأعرف ــتهرب من اإلجابة أو يُ ـــفإنه إما يَ عن دينه سا سؤاال منطقيا ضربا عنيفا، وهلذا لو سألت قسي

 لرجال الكنيسة!عقوبة هلن على طرحهن أسئلة حمرجة لالغتصاب نساء تعرَّضن ةالث شخصيا 

و االنقياد والتبعية والتقليد السؤال واالقتناع، واخلط األخضر عندهم هالفهم و مر عند رجال الكنيسة هو العلم و ـفاخلط األح
 بني عصابات الكنيسة الـُمخصَّصني هلذه املهمة.األعمى، ومن خالف ذلك شربا فسيعرف مصريه 

                                                           
 .١٩١، ص »تاريخ النصرانية« ١
 ».املسيحية«، املعروفة بــ »النصرانية«ــــرون، ُسـمُّوا بذلك أل�م يدعون الناس إىل الدخول إىل الـُمنصِّرون أي الـُمــــبَــــشِّ  ٢



 
۱٦ 

 

ــــَص  ف فور عقل،وُ ةقافة و أنفة و مع وجود هذا اإلرهاب الفكري، فقد انتبه هلذا الكيد الكنائسي بعض من عنده و  .١٠ كالمهم َمـــحَّ

من الدين اخلطأ،  الصواب، وقارن بني هذا وهذا، ووصل إىل النتيجة بنفسه، مث تبني له الدين بنفسه، وسأل عن الدين احلق

إىل الدين احلقيقي، ألن اهللا رحيم  هُ ـــــلُّ دُ ــــيَ ــــألن اإلنسان إذا كان صادقا بينه وبني ربه (اهللا) فإن اهللا لن يرتكه حائرا، بل سَ 
 بعباده، يفرح بإقبال عبده إليه.



 
۱۷ 

 

 الصة القول ثالثة أمور ****** خ

 من املستحيل إةبات الكلمات األصلية اليت تفوََّه با املسيح عيسى ابن مرمي يف لغته األصلية اآلرامية أو العربية.: األول
السند ال يصح أن يقال إن األناجيل املنتشرة والرسائل امللحقة با هي كالم اهللا الذي أوحاه إىل املسيح، وذلك النقطاع : الثاني

 .بني األصول وترمجاتا، وجهالة املرتمجني
لو جعلت املطابع املسيحية وغري املسيحية يف العامل كله تعمل ليال و�ارا يف طباعة العهد اجلديد، وبكل لغة معروفة، فلن : الثالث

ا (العهد اجلديد) مفقودة ويستحيل شيئا، وهي أن أصول األناجيل األربعة والرسائل امللحقة باملتقدمة يُـغَـريِّ ذلك من احلقيقة 
34Fالعثور عليها.

١ 

                                                           
استفدت هذه الفوائد الثالث من ورقات أرسلها يل أستاذي الكرمي عبد الوهاب الشايع، حفظه اهللا، وهو الباحث يف املسيحية ملا يزيد عن  ١

 أربعة عقود من الزمن.



 
۱۸ 

 

 

 أين التوراة األصلية؟!

 قد يتساءل سائل فيقول:

التوراة «الذي كان بيد المسيح، فما هو حال  »اإلنجيل األصلي«إذا كان الضياع والفقدان هو حال 
 التي كانت بيد النبي موسى (عليه السالم)؟ »األصِلية

أيدي اليهود والنصارى اآلن هو فعال التوراة التي كانت بيد النبي موسى وهل العهد القديم الذي ب
35F(عليه السالم)؟

١ 

 فاجلواب:

أما النصوص األصلية فقد  ،إن العهد القدمي الذي بأيدي اليهود والنصارى اآلن عبارة عن نصوص متفرقة جمهولة األصل
36Fُحرِقت عندما قام اآلشوريون

 ،كتابتها ةانية بعد عدة أجيال اعتماًدا على الرتاث الشفهيوقد أُعيدت   ،بدم دولة إسرائيل ٢
» العهد القدمي«يدل لذلك أن الكتاب املوجود اآلن املسمى  ،فهي ال تُـَمـثِّل النص األصلي الذي أنزله اهللا على موسى

) على لسان ٢٠/١٦نية (كاألمر باإلبادة اجلماعية كما يف سفر التث  ،يتضمن أمورًا ال ُكن أن تكون وحيًا من اهللا تعاىل
 الرب إذ يقول: 

37Fفال تستَـــــْبــــقوا فيها نَسمًة حيَّــــة ،وأما ُمُدن الشعوب اليت يَهَبها الربُّ مرياةًا«

كُمدن  بل دمروها عن بكرة أبيها ،٣
38Fاحلِــيـــثــــــيـــــــيــــــن

39Fواألموريـــــيــــن ،٤

40Fوالكنعانيــــيـــــــن ،١

41Fــــنوالفرزيـــيـ ،٢

42Fواحلويــــيـــــــن ،٣

43Fواليــــبوسيــــــيــــــن ،٤

 ».كمإلـٰهكما أمركم الربُّ   ٥

                                                           
ملؤلفه: خالد أبو صاحل،  ،٢٤ص ، »من أسرار عظمة الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) «الكتاب املفيد: انتقيته من هذا فصل مهم،  ١

 ، وقد عدلت فيه وزدت عليه مبا يسر اهللا. الرياض –الناشر: مدار الوطن للنشر 
تل  قبل امليالد يف ٦,٠٠٠م مستوطنة يف املنطقة إىل ويعود تاريخ إنشاء أقد ،بالد ما بني النهرين اآلشوريني القدماء أقوام عاشت يف أعايل ٢

  كم جنوب املوصل.  ٣٥مسافة  حسونة
اكم اليهودي االنقالب على حكم البابليني فهامجه امللك قبل امليالد. وقد حاول دبيكيا احل ٢٣ويعود أقدم ذِكر مللك آشوري إىل القرن 

وكانوا  ،البابلي الشهري نبوخذ نصر الذي اشتهر بـ (خبتنصر) وهدم أسوار القدس ومنازل أورشليم وأخذ من بقي من اليهود عبيداً إىل بابل
 ٥٨٦وذلك يف عام  ،منهم التابوت مرة أخرىوسلب  ،وهدم القدس وما فيها من معابد ،بـالسيب البابلي وهو ما يعرف ،٤٠٠٠٠قرابة 

 قبل امليالد.
ق.م.) كانت مليئة  ٥٨٦ - ١٠٠٠وبسبب غزوات اآلشوريني والكلدانيني اختفت دولة اليهود يف فلسطني بعد أن عاشت أربعة قرون (

 Wikipedia.orgباخلالفات واحلروب واالضطرابات. املصدر: 
 بل اقتلوهم مجيعا! ،اةأي ال ترتكوا فيها نفسا على قيد احلي ٣
شعوب  ق. م. سقطت اإلمرباطورية احليثية بعد موجة ٣٠٠٠منذ  بالد الشام ومشال بآسيا الصغرى سكنوا هندوأورويب هم شعب احليثيون ٤

 وحلب من مراكزها قرقميش ،القرن الثاين عشر ق. م. مث قامت على أنقاضها ممالك صغريةاليت زحفت باجتاه املنطقة يف أواخر  البحر
 Wikipedia.orgاملصدر:  .ك السوريةوغريها من املمال ومحاة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9


 
۱۹ 

 

 ألن الرب رحيم بعباده.  ،فهذا األمر باإلبادة الجماعية ال يمكن أن يصدر عن الربِّ تبارك وتعالى
 ،وُحتطِّم أطفاهلم أمام عيو�م«: )١٣/١٦حىت األطفال فإ�م مل يسلموا من الذبح بأمر الربِّ تعاىل كما يف سفر إشعيا (

 .»وتُــــفضح نساءهم ،وتُــــنهب بيوتم
 ُثل نًصا جنسيَّا إباحيّا كامًال ال ُكن أن يصدر عن الرّب تبارك وتعاىل. »نشيد اإلنشاد«كما أن السفر املسمى 

اة اليت كانت بيد النيب موسى (صلى اهللا هذا غيٌض من فيٍض مما يدل على أن التوراة اليت بأيدي اليهود اآلن ليست هي التور 
 عليه وسلم)، بل هي مما كتبه اليهود بعد عصر موسى مما مسعوه عّمن قبلهم وزادوا عليه من عند أنفسهم.

 هذا فيما يتعلق بالتوراة.

 التوراة المعاصرة تتضمن المسبة والتنقص لرب العالمين، فهل يُعقل أن تكون هي كالم اهللا؟

احملال أن يذم الرب  ومنأيدي اليهود والنصارى اليوم (العهد القدمي) يوجد يف بعضها ما يناقض تعظيم الرب، التوراة اليت ب
نفسه لو كانت هذه التوراة هي األصلية اليت كانت بيد موسى واملسيح ِفعال، واليت هي كالم اهللا حقا، مما يدل داللة قاطعة 

 أ�ا ليست كالم اهللا، بل كالم بشر.

                                                                                                                                                                                     
بالد ما بني  ق.م باالنتشار يف حواضر تشري بعض املصادر التارخيية إىل أ�م بدؤوا منذ �اية األلف الثالث األموريون جمموعة من الساميني ١

 Wikipedia.orgاملصدر:  .على شكل موجات، من مناطق البادية العربية وبالد الشام النهرين
مت استبدال االسم "كنعان" بـ"سورية" عقب  .وسورية األردن واألجزاء الغربية من ولبنان فلسطني تشمل اليوم ي منطقة تارخييةه كنعان  ٢

 .على املنطقة اإلمرباطورية الرومانية سيطرة
ق. م. مستعمرات كنعانية جديدة، امتّدت من غرب البحر األبيض املتوسط إىل حدود  ٤ق. م. إىل القرن  ٧أّسس الكنعانيون من القرن 

 Wikipedia.orgاملصدر:  .السواحل األطلسيّـة
الشعوب اليت كانت تستوطن أرض كنعان (فلسطني)، ومما ورد عنهم أن إبراهيم اخلليل أقام بعد وصوله إىل  معشعب ورد ذكره  الفرزيـــون ٣

  .)٣٠:٣٤ض كان أصحابا من الكنعانيني والفرزيني (سفر التكوين فلسطني يف أرا
 (املوسوعة الفلسطينية)www.palestinapedia.netاملصدر: 

ي احلويون شعب مل يرد ذكره يف غري التوراة من املصادر القدُة. ولذا أصبحت الروايات اليت وردت يف الكتب التوراتية املصدر الوحيد الذ ٤
رخون يف حماولتهم حتديد هوية هذا الشعب واستنباط مالمح تارخيه. وملا كانت روايات التوراة يف أغلب األحيان مقتضبة استند إليه املؤ 

وغري وافية، ويف أحيان أخرى غري واضحة، فإن الغموض ما زال يكشف تاريخ احلويني، وستبقى معرفة هذا التاريخ ناقصة إىل حني العثور 
 .على ما خفي من جوانبه على مصادر جديدة تلقي ضوءاً 

 (املوسوعة الفلسطينية)www.palestinapedia.netاملصدر: 
واستقر اليبوسيون يف  ،يف خالل األلف الثالث ق.م. الشام من شبة اجلزيرة العربية إىل بالد الكنعانيني شعب سامي نزح مع اليبوسيون ٥

هم "ملكي اليبوسيون بقيادة ملك فقط بينما ذهب الكنعانيون إىل الساحل، واليبوسيون هم عبارة عن قبيلة كنعانية، وقد بىن القدسمنطقة 
مث حرفت الحقا إىل "أورشامل" واليت تعين "مدينة السالم"،  ،صادق" مدينة القدس وأمسوها "شاليم" وهو اسم إلـٰه السالم عند الكنعانيني

اين وقد كانت تسمى أيضا بـ "يبوس" نسبة إىل اليبوسيني، وبعد ذلك استقروا يف املنطقة ملدة طويلة حىت وصول بين إسرائيل يف القرن الث
 ،ومعشر ق.م، وحينها استوىل اإلسرائيليون على املدينة بقيادة نيب اهللا داود وطردوا اليبوسيون وحصنوا املدينة وشيدوا فيها اهليكل املزع

وا وبعد ذلك تشتت اليبوسيون يف بالد الشام ومل يرد هلم أي ذكر يف التاريخ بعد ذلك. مل يطرد اليهود اليبوسيني من مدينة القدس بل أبق
 .٢١اإلصحاح األول:  ،عليهم فيها وعاشوا معهم فيها كما ورد يف التوراة يف سفر القضاة

 Wikipedia.orgاملصدر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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ذلك أمثلة لبعض ما هو مذكور يف التوراة من تنقص هللا سبحانه وتعاىل يف صفاته، مث نقار�ا بكالم اهللا احلقيقي وسنضرب ل
 املذكور يف القرآن:

 .»ط من اخلمريَّ ــــعَ ـــكجبار مُ  فاستيقظ الرب كنائم،«: )٦٥:٧٨تقول التوراة كما يف سفر املزامري ( .١

 والبكاء. ومعىن ُمـَعـيَّط أي مدَّ صوته بالصراخ

 حاشا اهللا أن ينام، فالنوم صفة نقص.؟ بال تدبري خملوقاتهالكون ومجيع رب ينام و يرتك والتعليق: هل من املعقول أن ال

 .وال نوم نةٌ ال تأخذه سِ : ﴿اهللا ال إله إال هو احلي القيوم فقال القرآن الكرميوصف اهللا نفسه يف 

 ومعىن ِسـنَـٌة أي غفوة.

ة ويشبه حاله بشارب مخر؟! وهل من املعقول أن  يتنقص اهللا نفسه الكُر

 .األعلىوهللا املثل : ﴿أعظم وصف فقال القرآن الكرميلقد وصف اهللا نفسه يف 

*** 

أصرخ إليك من الظلم وأنت ال  حىت مىت يا رب أدعو وأنت ال تسمع؟«: )٢:١تقول التوراة كما يف سفر حبقوق ( .٢
 »؟صـــلِّ ــــخَ ـــتُ 

 املعقول أن يتصف الرب بالصَّمم؟! وهل هذا النوع من اخلطاب الئق باهللا سبحانه وتعاىل؟ التعليق: هل من

 هذه الصفة عند املخلوقني صفة نقص، يأنف منها الناس، فكيف يليق وصف رب العاملني با؟!

ي عين فإين قريب إذا سألك عبادو قال تعاىل: ، و لسميع الدعاء: ﴿إن ريب فقال القرآن الكرميلقد وصف اهللا نفسه يف 
 .أجيب دعوة الداعي إذا دعان

*** 

ويف اليوم السابع اسرتاح  ،: ألنه يف ستة أيام صنع الرب السماء واألرض) ١٧:٣١تقول التوراة كما يف سفر اخلروج ( .٣
 .وتنفس

 التعليق: هل من املعقول لو كانت التوراة كالم اهللا فعال أن يصف الرب نفسه باالسرتاحة؟

 ا معىن أن اهللا تعب بعد خلق السماوات واألرض؟ حاشا اهللا من صفة التعب.أال يتضمن هذ

 ما الفرق إذن بني اخلالق واملخلوق؟
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، مّسنا من لغوب وماولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام : فقال القرآن الكرميلقد وصف اهللا نفسه يف 
 واللُّغوب هو التعب واإلرهاق.

*** 

 : )٤٦-٣٨: ٨٩اة كما يف سفر املزامري (تقول التور  .٤

 مسيحك لكنك رفضت ورذلت، غضبَت على ٣٨

 سَت تاجه يف الرتابجَّ ـنقضَت عهد عبدك، ن ٣٩

 هدمت كل جدرانه جعلت حصونه خرابا ٤٠

 أفسده كل عابري الطريق صار عارا عند جريانه ٤١

 رفعت ُني مضايقيه، فرحت مجيع أعدائه ٤٢

 ومل تنصره يف القتال أيضا رددت حد سيفه، ٤٣

 أبطلت باءه، وألقيت كرسيه إىل األرض ٤٤

 قصرت أيام شبابه غطيته باخلزي. ساله ٤٥

 قد كالنار غضبكـــتَّ ـــرب ختتبئ كل االختباء ؟ حىت مىت يَ  حىت مىت يا ٤٦

من خلقه عن نصرة التعليق: هل من املعقول أن الرب يصف نفسه بكل هذه األوصاف الرديئة من نكث للوعد، واختباء  
 أولياءه، وغري ذلك مما هو مذكور.

 .يعلمون ولكّن أكثر الناس ال ال ُيخلف اهللا وعدهَد اهللا ــــعْ وَ : فقال القرآن الكرميلقد وصف اهللا نفسه يف 

 .املتني ذو القوةإن اهللا هو الرزاق ﴿وقال 

ُهَو اللَُّه الَِّذي َال إِلََٰه ِإالَّ  ي الغالب، قال اهللا يف القرآن الكرمي كما وصف اهللا نفسه بأنه العزيز اجلبار املتكرب، ومعىن العزيز أ
 .اْلُمَتَكبـُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكون اْلَجبَّارُ  اْلَعزِيزُ  ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ 

كتب للناس كتابا، وقال فيه إنه ينقض العهد وخيتبئ، لو فعل ذلك لسقط من عيون الناس،   لو أن أمريا أو رئيـــــــــسا أو مِلكا
ولقالوا هذا ال يستحق أن يكون مِلكا، فإذا كان هذا غري الئق مبلك من ملوك الدنيا فكيف يليق أن يصف ملك امللوك 

 نفسه بذلك يف كتابه لو كان هذا الكتاب من عنده حقا؟!
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 التوراة املتوافرة بأيدي اليهود والنصارى كالم البشر وليست كالم اهللا. هذا كله يدل على أن

*** 

هلم  ألنولكن مل يطرد سكان الوادي  ك اجلبل،: وكان الرب مع يهوذا فملَ )١٩:١تقول التوراة كما يف سفر القضاة ( .٥
 .مركبات حديد

جز عن طرد سكان اجلبل ألن عندهم مركبات التعليق: هل من املعقول أن يكون اهللا الذي خلق احلديد وخلق كل شيء عا
 حديد؟

 أليس هذا من التالعب بالعقول والتالعب بدين اهللا؟

ولكن أكثر  غالب على أمرهواهللا ، وقال اهللا على كل شيء قدير: ﴿واهللا فقال القرآن الكرميلقد وصف اهللا نفسه يف 
 .فال غالب لكم ينصركم اهللاإن ، وقال الناس ال يعلمون

*** 

إىل مىت حتجب ؟ تنساين كل النسيانيا رب : إىل مىت )١:١٣تقول التوراة على لسان داود يقول كما يف سفر املزامري ( .٦
 .وجهك عين

التعليق: هل من املعقول أن خياطب نيب كرمي ربه بذا اخلطاب الذي ليس فيه توقري واحرتام، ويصف اهللا فيه بأنه نساه، وأنه 
أن اهللا حيب أنبياءه ورسله، وينصرهم ويتوالهم، وإال فمن يتوىل إذا كان سينسى أنبياءه الذين  حجب وجهه عنه؟ من املعلوم

 هم ُخــلَّص خلقه؟

، وأوىل الناس بوصف التقوى والذين هم حمسنون مع الذين اتقواإن اهللا : ﴿فقال القرآن الكرميلقد وصف اهللا نفسه يف 
 واإلحسان هم األنبياء بالطبع. 

*** 

 مث هداه اهللا لإلسالم فقال: ،قد علق على هذه املقارنة أحد اإلخوة امسه بدرات، وقد كان رجل دين برتبة (قمص)أقول: و 

هذا الكالم، ومدى الفرق الكبير والواضح بين ما في كتاب القرآن المقدس وبين ما في كتاب اإلنجيل  أدهشنيكم (
 متهن به.ن الرب يُ المحرف الذي كنت أعتبره كتاب الرب، والذي أرى اآلن بأ

هذه فروقات واضحة بين الكتاب الصحيح (القرآن) وبين الكتاب المنسوب للرب زورا (األناجيل المعاصرة)، وهذا 
 .)ما جعل محبتي تزداد لديانتي الجديدة اإلسالم ومن قناعتي للقرار الذي اتخذته بأن أنتقل إليه دون ندم

*** 
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 خاتمة

 .اهللا كالم وليست بشري كالم المنتشرة األناجيل أن إثبات يهف تم وقد اهللا، بحمد الكتاب تم

 وموسى، وعيسى محمد أنبياءه على اهللا وصلى للشر، مغاليق للخير، مفاتيح اجعلنا اللهم :فنقول اهللا ندعو الختام، وفي
 .كثيرا ا تسليمً  وسلَّم أنبيائه، وسائر

 فاشهد اللهم بلغت، هل اللهم

 العالمين رب هللا والحمد وناشره، وكاتبه قارئه به اهللا نفع اهللا، بحمد الكتاب تم

 هجري 0121 لعام األولى جمادى شهر من الخامس في

 ميالدي 3102 لعام يناير 33 الموافق

 سليمان بن ماجد :المؤلف

majed.alrassi@gmail.com 

00966505906761 



 
۲٤ 

 

  :وهي منشورة في موقع –مراجع علمية لمن أراد االستزادة والفائدة 
  »الدين الواضح«

religion-clear-www.saaid.net/The 

 

 القرآن –الكتاب املقدس  .١
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	12. إن مكان تأليف كل إنجيل غير معروف.
	13. لم يَذكر أي واحد من مؤلفي الأناجيل أنه ألَّفه بوحي من الروح القدس، كما لم يقولوا إن ما ألفوه من أناجيل هي كلام الله، وإنما الذي قال ذلك وادَّعاه هم القساوسة أنفسهم.

	*** الحقائق المتعلقة بنقد مضمون الأناجيل ***
	14. عندما يتصفح الباحث المتجرد لمعرفة الحق أي إنجيل من الأناجيل الأربعة – من أوله إلى آخره – يتفاجأ بأنه لا تسُوده وجهة نظر واحدة أو عقيدة واحدة.
	15. وكذلك الأمر عندما يقارِن الأناجيل بعضها مع بعض، أو مع الرسائل الملحقة بها، فإنه يخرج بالانطباع نفسه، وهو أنه لا تسودها وجهة نظر واحدة أو عقيدة واحدة محددة، فهي تحتوي على خليط غير متجانس من العقائد والقصص المتنافرة والمتضادة والمضطربة، التي يهدم بعضها ب�
	16. كما يُلاحَظ أنه لا توجد في الأناجيل الأربعة رواية متسلسلة ومترابطة عن الأحداث المتعلقة بحياة المسيح عليه السلام, بل الموجود مقتطفات لا رابط بينها, كما أنها تختلف في سردها أو في تفاصيلها من إنجيل إلى آخر, وقد ينفرد بعضها بذكر أحداث تُــــغفِلها الأناجيل�
	17. هذا بالإضافة إلى أن الأناجيل تحتوي على معلومات أو أحداث, إما أنها تختلف أو تتعارض مع بعضها, أو تحشد كَـمًّا من المعجزات والحِكم والوعظ والإرشاد التي تنسبها إلى المسيح, من دون الالتزام بالظروف والأحداث التي جاءت تلك المعجزات والحِكم والمواعظ في سياقها, �
	18. اعتماد الأناجيل على الرؤى والأحلام4F
	19. كما يُلاحَظ خُــــلُــــو هذه الأناجيل من كيفية أداء العبادات, ومن التشريعات الاجتماعية, ومن التشريعات المتعلقة ببناء الدولة بمؤسساتها المختلفة، فكيف يصح أن توصف الأناجيل – والحالة هذه – بأنها كلام الله؟!
	20. إن المعلومات التي في الأناجيل الأربعة المعتمدة والأخرى الثلاثة وعشرين غير المعتمدة لا تتحدث إلا عن ثلاث سنوات فقط من حياة المسيح عليه السلام، أما بقية عمر المسيح فلا نعلم عنه كبير شيء، هذا بالإضافة إلى التناقض البيِّن بين الأناجيل في تلك المعلومات القل�

	*** دليل منطقي على أن الأناجيل الأربعة لم يعلم بها المسيح ولم يرها ***
	21. كان بين يدي المسيح إنجيل واحد يُـــبشر به (وليس أربعة)

	*** دليلان تاريخيان على أن الأناجيل الأربعة من صنع البشر ***
	22. الأناجيل كان عددها كثير في نهاية القرن الأول الميلادي، وليست محصورة بأربعة!
	نبذة عن إنجيل برنابا

	23. شهادات مفكرين وعلماء مسيحيين على ضياع الإنجيل الأصلي، وتحريف الأناجيل الأربعة، وأن «العهد الجديد» من تأليف بولس

	*** عشرة فوائد منثورة تتعلق بموضوع تحريف الأناجيل الأربعة ونتائج ذلك التحريف ***
	1. النتيجة المؤلمة لفقد الإنجيل الأصلي الذي أنزله الله على المسيح عليه السلام
	2. أسلوب التغيير والتحريف التدريجي في الأناجيل الأربعة على مر العصور
	3. مكابرة عجيبة
	4. الشروط الواجب توافرها في أيِّ كتاب مقدس31F
	5. احتواء الأناجيل على نبوءات بمحمد، صلى الله عليه وسلم
	6. بناء على ما ثبت لدينا نحن المسلمون من فقدان لكتاب الإنجيل الأصلي الذي كان المسيح يبشر به، ينبغي علينا عندما نذكر كلمة الإنجيل أو تُذكر أمامنا، فإنه يتبادر إلى أذهاننا الإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، والذي�
	7. كما يجب علينا كمثقفين الانتباه إلى هذا الموضوع لكي لا يَـغُـشَّـنا القساوسة والـمُنصِّرون33F  الماهرون بالتلاعب بالكلمات، بادعائهم أن الإنجيل الذي بيدهم هو الإنجيل المذكور في القرآن، إذ أن الذي بيدهم هو أربعة أناجيل وليس إنجيلاً واحداً، وكلها منسوبة إلى�
	8. فبناء على هذا فإن الرجوع إلى هذه الكتب التي تسمى أناجيل والاعتماد عليها لمعرفة رسالة المسيح عيسى ابن مريم الأصلية خطأٌ فادح، وزيغ عن طريق الحق، لأنه رجوع إلى كلام البشر الذي يعتريه الصواب والخطأ، فهي مثل كتب التاريخ ونحوها، وليس رجوعا إلى كتاب الله المق�
	9. وهذا الشيء يعرفه القساوسة في داخل نفوسهم، ولكن مع الأسف فإنهم لا يقبلون أن يناقشهم فيه أحد من الناس «الرعية» مناقشة عقلية لأنهم يعجزون عن إجابته، ولأنه إذا انكشف فإنه سيهدم كيانهم من الأساس، فلهذا يلجئون إلى التحايل على عقول الناس بالترغيب والترهيب، فتا�
	10. ومع وجود هذا الإرهاب الفكري، فقد انتبه لهذا الكيد الكنائسي بعض من عنده أنفة وثقافة ووُفور عقل، فمَـــحَّــــصَ كلامهم بنفسه، وسأل عن الدين الحق، وقارن بين هذا وهذا، ووصل إلى النتيجة بنفسه، ثم تبين له الدين الصواب من الدين الخطأ، لأن الإنسان إذا كان صاد�

	*** خلاصة القول ثلاثة أمور ***
	الأول: من المستحيل إثبات الكلمات الأصلية التي تفوَّهَ بها المسيح عيسى ابن مريم في لغته الأصلية الآرامية أو العبرية.
	الثاني: لا يصح أن يقال إن الأناجيل المنتشرة والرسائل الملحقة بها هي كلام الله الذي أوحاه إلى المسيح، وذلك لانقطاع السند بين الأصول وترجماتها، وجهالة المترجمين.
	الثالث: لو جعلت المطابع المسيحية وغير المسيحية في العالم كله تعمل ليلا ونهارا في طباعة العهد الجديد، وبكل لغة معروفة، فلن يُـغَـيِّر ذلك من الحقيقة المتقدمة شيئا، وهي أن أصول الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها (العهد الجديد) مفقودة ويستحيل العثور ع...
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