حممود عليان

حتريف الكتاب املقدس

حتريف الكتب السابقة
ضياع أصوله  ,كتبة جمهولون  ,اإلضافات واالختالفات  ,اباحياته
التناقضات  ,اخلرافات  ,آباء الكنيسة وماذا قالوا عنه

إعداد  :الباحث  /حممود عليان
www.facebook.com/M.Alyan7
1
www.facebook.com/sa5aaa

حممود عليان

حتريف الكتاب املقدس

األسباب احلقيقية لرفض الكتاب املقدس البد أن تكون حمفو ظةة لةدا اوةافال فةح أبةا أبةد كا أن أكةون حمةافال كا االسة كا
للكتاب املقدس فال أعرف أسباب الفض الكتاب املقةدس فييفيةة بابةار فرأفة فضةيا أوةول فتقااتةات فا ةا ,
فلدالاسة مبسطة يف ذه األموال فمعرفة األموال اليت من أجلها نرفض الكتاب املقدس ف ذه األسباب ي ياألتي :
السبب األفل  :أول الكتاب املقدس ضائع .
السبب الثاني  :فرأف خمطوطار الكتاب املقدس باعرتاف العلماء .
السبب الثالث  :تعد الرتمجار فالقسخ املختلفة بالكتاب املقدس .
السبب الرابع  :التقااتار املوجو ة يف الكتاب املقدس .
السبب اخلامس :اعرتاف الكتبة اجملهولون بأهنم مل أكتبوا بوحي !
السبب السا س  :يتبة األسفاال جمهولني .
السبب السابع  :فجو ابص خرافية يف الكتاب املقدس .
السبب الثامن  :القرآن الكرأم أيد فرأف الكتاب املقدس .
السبب التاسع  :بباحيار الكتاب املقدس تقفى فحي !
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السبب األول
أصل الكتاب المقدس ضائع
أفالك  :لست ملزم بوضع مراجع مسيحية تثبت ضيا القسخ األولية ألن أمر معرفف لدا يافة علماء املسيحية بةح اسةتثقاء فعقةد
مجيع الطوائف .
ااني كا  :ضيا القسخ األولية فاملكتوبة خبط أد الكُتاب أنفسةهم أكيةد فجةو تحعةب لكتابةار القدأسةني أف علةى األاةل فجةو ب ةال
هبذه الكتابار مما أُسهل فرأفها يف ذه العبوال .
االثاك  :فجو اختحفار بني املخطوطار مع ضيا األول أُفقد الكتاب املقدس مبداايت حيث نطبق علي القاعدة القائلة " األوةل
مفقو  ..فالققل مش مظبوط "  ,فاأل لة يث ة على ضيا القسخ األولية فنأخذ على سبيل املثال :
شبهار ف ية حول الكتاب املقدس – القس مقيس عبد القوال وفحة : 11
( ال توجد بني أأدأقا نسخ األسفاال املقدسة األولية ،بل القُّسخ اليت نُسخت فيما بعد .فمن اوتمل فاو بعةض فةوار يف ااءةاء
فا ه أاقاء القسخ .فال شك أن أول الكتاب و املوحَى ب  .فتُعترب القسخ اليت نُسةخت فيمةا بعةد مةوحَى هبةا يف يةل مةا يةان فيهةا
مطابق كا لألول .على أن ال ُّقسَّاخ األفلني اد تعبوا يث كا فيانوا ذفا ضمائر وةاحلة .فلكةن يمةا أوجةد ت ةاب بةني احلةرفف يف يةل ل ةة
كذا احلال أأتاك يف الل تني العربانية فاليونانية ،مما جيعل القسخ عرضة لكتابة حرف بدالك من حرف آخر).
ائرة املعاالف الكتابية – اجلزء الثالث – وفحة : 972
( فإن معقى ذا أن العدأد من االختحفار اد فجدر طرأقها بىل املخطوطار  .فاد فقدر أوول أسفاال العهد اجلدأد بح شةك
 ,يف زمن مبكر جداك  .فمعقى ذا أن ليس مةن املمكةن أن دةد بداةة ياملةة يةل يلمةة مةن الكلمةار األوةلية للعهةد اجلدأةد علةى
أساس أا خمطوطة ب أهنا  ,فال سبيل بىل ذلةك بال ققاالنةة العدأةد مةن املخطوطةار ففضةع أسةس فدأةد ال ةكل الةدايق – بقةدال
اإلمكان – للقص األولي  ...فأ م جمال اذه الدالاسة فإن الدالاسة الققدأة للقبوص أمةر لكةل عمةل أ بةي اةدأم  ,بذ أقةدال جةداك
فجو القص األولي خبط أد الكاتب القدأم نفس  ..عقد نسخ أا يتاب خبط اليد البد أن فدث أخطاء عقد الققل سواء سهواك
أف عمداك – يف بعض األحيان – فعقد استقساخ ذه القسخة تقتقل أخطاء القسخة املققول عقةها بىل القسةخة اجلدأةدة عةحفة علةى
ما حيدث من القاسخ اجلدأد من أخطاء فاختحفار عقد الققل  .ف كذا زا عد مرار القسخة بني خمطوطة أولية بىل أن نبةل
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بىل خمطوطة من عبر متأخر زا عد األخطاء فاالختحفار يف املخطوطة  .فمخطوطةة مةن القةرفن املتةأخرة أكةون اةد مةر بيقةها
فبني املخطوطة األولية أجيال من املخطوطار  ,أيثر مما لو يانت من ارفن مبكرة ) ...
ااموس الكتاب املقدس – اال العائلة  -وفحة : 488
( فاد يتبت املخطوطار االوةلية للعهةد القةدأم أمةا بالل ةة العربانيةة أف بالل ةة االالاميةة ،فيتبةت املخطوطةار االوةلية للعهةد اجلدأةد
بالل ةةة اليونانيةةة .فلكةةن ال توجةةد ل ةدأقا ا ن ةةذه املخطوطةةار االوةةلية الةةيت فهنةةا يتبةةة االسةةفاال املقدسةةة ،بال أن ة توجةةد آالف
املخطوطار اليت ي نسخ من اسفاال العهدأن القدأم فاجلدأد).
يتاب فكرة عامة عن الكتاب املقدس من اال جملة مراس القبطية وة : 107
( من املعرفف أن القبوص األولية للعهد اجلدأد ُفنةت بيةد ياتبيهةا علةى فالرب الةرب ا الرايةق املسةتعمل حيقةذاة يف يتابةة الرسةائل
فالكتابار املتدافلة  ,فأهنا يانت موجهة عقد يتابتها بىل يقائس مُعيقة  .لذلك يان من اوتم أن تُرسل بىل اجلهةة الةيت يُتبةت اةا فال
ففظ يف مكان خاص معلوم ) .
يتاب مدخل بىل الققد الكتابى للمهقدس أوسف اف الأاض وفحة : 92
( دن ال منلك نبوص األناجيل األولية فهذه القبوص نسخة فحبلت أخطاء فيها أاقاء القسخ  ,فاالباك ما نقع يف اراءار متعد ة
لآلأة الواحدة عرب خمتلف املخطوطار اليت فولت بليقا فأأة اراءة نعتمد ؟ ) ..
يتاب فحي الكتاب املقدس ليوسف الأاض وفحة : 26
( أشرنا يف الفبل األفل أن الكتاب املقدس و واحب أيرب عد للمخطوطةار القدةةة ,فاةد أقةد ش الةبعض بذا عرفةوا أن ةذه
املخطوطار مجيعها ال ت تمل على القسخ األولية فاملكتوبة خبط أد يتبة الوحي أف خبط مةن تولةوا يتابتةها عقةهم  .فهةذه القسةخ
األولية مجيعها فقدر فال أعرف أحد مب ا )
الكتاب املقدس  -ترمجة ا باء اليسوعيني أف الر بانية اليسوعية مدخل العهد اجلدأد وفحة : 19
( فليس يف ذه املخطوطار يتاب فاحد خبط املكلف نفس  ,بل ي يلها نسخ أف نسخ القسخ للكتب اليت خطتها أد املكلف نفس
أف امح ا امحءاك ) ..
ائرة املعاالف الكتابية – خنبة من العلماء فالح وتيني اإلجنيليني – فت عقوان خمطوطار العهد اجلدأد ج  3ص : 923
( الابعاك  :نقل نبوص العهد اجلدأد ( :أ) ابل اخرتا الطباعة:
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( بختحفار مقبو ة  :فاعت ذه االختحفار املقبو ة نتيءة وافلة القسَّاخ تبوأب ما حسبوه خطأ ،أف لزأا ة بأتةا الةقص أف
لتدعيم الأا ال ةوتي .فلكةن ة يف احلقيقةة ة لةيس قةاة أا ليةل علةى أن ياتبة كا مةا اةد تعمةد بضةعاف أف زعزعةة عقيةدة ال وتيةة أف
ب خال فكر رطواي.
فلعل أبرز ت ي مقبو و حمافلة التوفيق بني الرفاأار املتقاظرة يف األناجيل .ف قاة مثاالن لذلك :فالبوالة املختبرة للبحة الربانيةة
يف بجنيل لواا (9 :11ة )8اد أطااا بعض الق سَّاخ لتتفةق مةع البةوالة املطولةة للبةحة الربانيةة يف بجنيةل متةى (2 :2ةة .)13يمةا حةدث
نفس ال يء يف حدأث الرب أسو مع الرجل ال ين يف بجنيل متى ( 12 :12ف )17فقد أطااا بعض القسَّاخ لتتفةق مةع مةا أقاظر ةا يف
بجنيل لواا فمراس .
فيف ابة االبن التال يف بجنيل لواا ( 11 :16ة  )39جند أن الجع بىل نفس فارال أن أقول ألبي  ... " :اجعلةين يأحةد أجةراة "(لةو
 )12 :16فأضاف بعض القسَّاخ ذه العباالة بىل حدأث االبن ألبي يف العد احلا ا فالع رأن .
فاةةد حةةدات أحيان ة كا بعةةض اإلضةةافار لتةةدعيم فكةةر ال ةةوتي ،يمةةا حةةدث يف بضةةافة عبةةاالة "فالل ةذأن أ ةةهدفن يف الس ةماء ةةم
احاة"(1أو ) 7 :6حيةث أن ةذه العبةاالة ال توجةد يف أا خمطوطةة أونانيةة ترجةع بىل مةا ابةل القةرن اخلةامس ع ةر ،فلعةل ةذه العبةاالة
جاءر أوحً يف تعليق ام ي يف خمطوطة التيقية ،فلةيس يإضةافة مقبةو ة بىل نةص الكتةاب املقةدس  ،اةم أ خلةها أحةد القسَّةاخ يف
وةةلب الةةقص  ...فمةةع أن ن سةةخ املخطوطةةار باليةةد أعةةين أن ة ال ةكةةن أن توجةةد فعلي ة كا خمطوطتةةان متطابقتةةان ام ةاك ،بال أن يةةل
املخطوطار تقرأباك ة بداأة من القرن الثامن فباعداك ة ثل البوالة املوحَّدة .فاد استمرر ذه البةوالة للةقص بىل أن أحةدث اخةرتا
الطباعة اوالة يف عامل الكتب  ) ...أ .ة
اختحفار املخطوطار يانت تأتي بسبب حمافالر ا باء فالقساخ لتوافق القبوص فبعتها أف حمافلة تعاليم فاسدة أف اخلوف من
بظهاال التقااتار فمن ضمن ذه احلاالر :
شر بجنيل القدأس أوحقا – األب متى املسكني -اجلزء األفل وفحة : 602
(فأك ف كالء ا باء عن سبب اياب ذه القبة يف املخطوطار األخةر  ،ف ةو خةوف ا بةاء األفائةل مةن اسةتخدام ةذه القبةة
يم ءع لحدحل اخللقي مما حدا هبم بيل حذفها من بعض املخطوطار ) ..
فأأتي أأتاك بسبب اإل ال يما اال الكث من العلماء  ,فمثحً أشهر خمطوطة للعهد اجلدأد ي املخطوطة السيقائية :
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اويط اجلامع يف الكتاب املقدس فال ررب القدأم – الديتوال اخلوالا بولس الف ايل وفحة : 1121
( السيقائي  .ايت ف تي ةتدفالف سةقة  1488يف أةر القدأسةة ياترأقةا يف سةيقاء  ,يف سةلة املهمةحر ففوةل بىل أفالفبةا بعةد عةدة
أموال طاالئة .)...
تسءيل ووتي لألنبا بي وا أكيد في (:)8
(فيف أأام االضطها ا ملسيحيني نفسهم فابتدفا حيراوا القسخ القدةة لسةبب بهنةم يةانوا زأهةم زا اليهةو يف البداأةة ففاالاةني الطبةع ه ,
بن لو يتاب اتقطع أقولوا ميبحش يتاب البقا أتقطع ميبحش يتاب البقا أبقى نااص فبال جيي جيةل مةن األجيةال أأخةذ القسةخة ا
فأققلو ا ناابة فأقولوا و ه اإلجنيل  ,فكانوا اةاك بيحرووا على جتدأد نسخ الكتاب  ,طبعاك ا يانةت عقةد اليهةو الوةي فيةان
اوها جقيزا  ,املخزن اللي بيحطوا في الكتةب اللةي تتحةررب فن ةكر البقةا مةرة خزنةوا يتةب عل ةان حيراو ةا يف املعبةد اليهةو ا يف
القا رة فخزنو ا فنسيو ا فلقيقا فيها يقوز فيانت حمطوطة يف حءرة اجلقيزا اللةي تتحةررب  ,فرقةا أحيانةاك املسةيحيني باعتبةاال ان ه
التقليد اللي يان معمول بي بن الكتاب اللي أققص فأتبهدل  ,أكون في نسخ تانية موجوة سليمة )...
فإذا يان اإل ال اد طال خمطوطار الكتاب املقدس فنسخها فترمجاهتا فااموا بعمل ت ي ار مقبو ة لتدعيم فكر ال ةوتي فترسةيخ
ح مةن
معتقد ليس ل أول  ,فقا بن األول ا موجو فيبعب عليقا امة كا معرفةة املخطوطةة البةحيحة مةن ا ةا أف التأيةد أوة ً
وحة الكتاب املقدس !..

( )4تسجيل صوتي http://www.youtube.com/watch?v=c55r-AeKm_I
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السبب الثاني
تحريف مخطوطات الكتاب المقدس باعتراف العلماء
ال شك أن الت

فالتحرأف اد طال مجيع املخطوطةار فال أبةا أن نةتكلم عةن املخطوطةار فن أن نةتكلم عةن الدالاسةار الققدأةة

احلدأثة اليت تثبت الت ةي فالتحرأةف فسةقأخذ قةا عةد اليةل مةن القبةوص فالةتم فرأفهةا فت ي ةا باملخطوطةار القدةةة فمةا زال
علماء املسيحية خيتلفون فيها حتى ا ن فاملسةيحيون أعتمةدفن يف اابةار عبةمة الكتةاب املقةدس علةى املخطوطةار فأعتقةدفن أهنةا
مطابقة ف ذا أسهل عليقا أن نبدمهم بتحرأف املخطوطار
فيقول الديتوال فرأز وموئيل :الكتاب الفرأد فالدفا اجمليد ,مطبعة أفتوبرنت  -وة:14
(خمطوطار الكتاب بر ان لبحت  :أوجد ا ن يف املكتبةار فاملتةاحف العامليةة خمطوطةار الكتةاب املقةدس ترجةع بىل القةرفن األفىل
ف ي مُطابقة للقسخ اليت توجد بني أأدأقا ,مما أثبت وحة القص الكتابي).
فأهذا أكون العلماء اد فضعوا املقياس ملعرفة فرأف الكتاب املقدس فبابار ت ي ه فعلى ذا نبدء يف اراءة بعض القبةوص الةيت
التحعب فيها باملخطوطار ففرأفها :

نص التثليث
ةةذا الةةقص املوجةةو يف السةالة أوحقةةا األفىل  7 / 6أقةةول( :فةةان الةذأن أ ةةهدفن يف السةةماء ةةم احاةةة ا ب فالكلمةةة فالةةرف القةةدس
ف كالء الثحاة م فاحد)
أست هد هبذا القص يل يتب التثليث احلدأثة فخاوة األالاوذيس حيث أعتقدفن أن نص أثبت
الثالوث من خحل نص أعتقدفن أن ورأا فعقد الاسة ذا القص جند أن اجلزء الذا أقةول " ا ب فالكلمةة فالةرف القةدس ف ةكالء
الثحاة م فاحد " ي بضافة الحقة فضعها القساخ لتدعيم فكر ال وتي  ,فهذه اإلضافة ال توجد يف ( الرتمجة العربيةة امل ةرتية –
الكااوليكية – اليسوعية – الرتمجة العربية املبسطة – البوليسية – احلياة – اإلجنيل ال رأف  -ا باء الدفمقيكان )
العهد اجلدأد أوناني عربي – ترمجة بني السطوال – اجلامعة األنطونية – بعدا ا باء  :بولس الف ايل فأنطوان عوير فنعمةة ا اخلةوالا
فأوسف فخرا وفحة : 1192
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أكيد الباحثون أن ذا القص اد ت بضافت بعد القرن السا س ع ر فمن العلماء الذأن أيدفا فرأف :
ائرة املعاالف الكتابية – خنبة من العلماء فالح وتيني – اجلزء الثالث – وفحة : 926
( فاد حدات أحياناك بعض اإلضافار لتدعيم فكةر ال ةوتي  ،يمةا حةدث يف بضةافة عبةاالة "فاللةذأن أ ةهدفن يف السةماء ةم احاةة"
(1أو )7 :6حيث أن ذه العباالة ال توجد يف أا خمطوطة أونانية ترجةع بىل مةا ابةل القةرن اخلةامس ع ةر ،فلعةل ةذه العبةاالة جةاءر
ح يف تعليق ام ي يف خمطوطة التيقية ،فلةيس يإضةافة مقبةو ة بىل نةص الكتةاب املقةدس  ،اةم أ خلةها أحةد القسَّةاخ يف وةلب
أو ً
القص )
يتاب السائل أوحقا – حل آمني موسي – وفحة : 74
( ذا العد اة موجةو يف األوةل اليونةاني  ,فأضةاف املرتمجةون ظقة كا مقةهم أهنةم أوضةحون احلقيقةة  ,فالةذا أرأقةا أن اإلضةافة قةا
يانةةت خاط ةةة أن ال ةةها ة مرتبطةةة بةةاألالض ال بالسةةماء ألن السةةماء ال فتةةاج بىل شةةها ة ألن فيهةةا املحئكةةة فأالفا املحئكةةة فأالفا
القدأسني ف كالء ال حيتاجون بىل شها ة )..
يتاب فحي الكتاب املقدس – أوسف الأاض وفحة : 22
( بضافة احلواشي املكتوبة يتعليق على جانب البفحة يأهنا من ضمن املنت :ف و على ما أبدف سبب يف بضافة بعض األجةزاء الةيت
مل تر يف أادم القسةخ فأ اهةا مثةل عبةاالة "السةالكني لةيس حسةب اجلسةد بةل حسةب الةرف " يف الفميةة  ،1 :4فأأتةاك عبةاالة "الةذأن
أ هدفن يف السماء م احاة "...الواال ة يف 1أوحقا ) .7 :6
الكقز اجلليل يف تفس اإلجنيل للديتوال فليم أ ا  ,ودال من جممع الكقائس يف ال ررب األ نى اجلزء الثامن وفحة : 380
( بن أسو ابن ا فحسب اانون شرأعة موسةى حيتةاج تبةدأق ةذا القةول بىل شةها ة شةا دأن أف احاةة تةث  16/12فأةو , 17/4
ف ذا العد أا السابع لقا أسباب فملقا على ال ك يف أوليت ألن ال أوجد يف أفتل القسخ فأوحها فمل أقتبس الح وتيون األفلون
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الابةةار بن أسةةو ةةو املسةةيا فال نةةر مةةن حاجةةة بلية الابةةار ذلةةك فالةةداعي بىل ال ةها ة يف السةةماء فعلةةى األالض األالفا فاحةةد
فشها ت يف اولني فاحدة )...
الكتاب املقدس – العهد اجلدأد  ,الطبعة الثانية  ,مق والار املطبعة الكااوليكية بب فر  .وفحة : 492
(يف بعض األوول  :األب فالكلمة فالرف القدس ف كالء الثحاة م فاحد مل أر ذلك يف األوول اليونانية املعول عليها  ,فاألالجةا أنة
شر أ خل بىل املنت يف بعض القسخ )
الكتاب املقدس – ترمجة ا باء اليسوعني  ,مدخل السائل أوحقا وفحة : 728
(فلكن قاة فقرة يانت يف املاضي موضو مقاظرة م هوالة  ,فمن األييد أهنا ا مثبتة  .أهنةا مجلةة معرتضةة فال ر يف , 4-2/6
ف ي اليت بني اوسني يف ذه اجلملة  " :الذأن أ هدفن م احاةة ( يف السةماء ف ةم ا ب فالكلمةة فالةرف القةدس ف ةكالء الثحاةة ةم
فاحد فالذأن أ هدفن م احاة يف األالض ) الرف فاملاء فالدم  ,ف كالء الثحاة م متفقون "  .مل أر ذا الةقص يف املخطوطةار يف
ما ابل القرن اخلامس ع ر  ,فال يف الرتمجار القدةة  ,فال يف أحسن أوول الرتمجة الحتيقية  ,فالراجا أن لةيس سةو تعليةق يُتةب
يف ااامش ام أُاحم يف القص يف أاقاء تقاال يف ال رب )...

قصة المرأة الزانية
أست هد الكث من علماء املسيحية هبذه القبة على أهنا ابة تدل على اوبة فالرمحة فا ا ! فيل الكتب املسيحية اليت تةتكلم
عن اوبة فالرمحة ال ةكن أن ختلو من ذه القبة  ,فال رأب أن ذه القبة ليس اا أساس يف الكتاب املقدس فلكن ةت بضةافتها
يف القةةرن اخلةةامس ! فهةةذه القبةةة اة موجةةو ة يف أاةةدم املخطوطةةار اليونانيةةة مثةةل :الرب أةةة  22ف ( 76القةةرن الثالةةث) ,فاملخطوطةةة
السيقائية فالفاتيكانية (القرن الرابع) ,فأفل خمطوطة أونانية جند فيها ذه القبة ي املخطوطة البيزأة فالةيت ترجةع بىل القةرن اخلةامس
امليح ا فبليكم تأييد العلماء :
الكتاب املقدس ترمجة ا باء اليسوعيني مدخل بجنيل أوحقا وفحة : 942
(البد من اإلضافة ان العمل أبدفا مع يل ذلك نااباك  ,فبعض اللحمار ا حمكمة فتبدفا بعض الفقرار اة متبةلة بسةيارب الكةحم
( ) 16/1 , 32-31/3 , 91 – 13/3جير يل شىء فيأن الكاتب مل أ عر اط بأن فول بىل القهاأة  .ففى ذلةك تعةدأل ملةا فةى
الفقرار من يل الرتتيب فمن الراجا أن اإلجنيةل يمةا ةو بةني أأةدأقا أوةداله بعةض تحميةذ الكاتةب فأضةافوا علية اإلوةحا  91فال
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شك أهنم أضافوا أأتاك بعةض التعليةق مثةل ( )9/8فالقةا ( )36/12( )9/11( ) 32/7( ) 88/8 , 1/8أمةا الفاأةة املةرأة الزانيةة (
 ) 63/7بىل (  ) 11/4فهقاة بمجا على أهنا من مرجع جمهول فأ خلت فى زمن الحق ) ...
الرتمجة العربية امل رتية ص  166يف ااامش :
(ال جنةد أوحقةا  . 11/4 _ 63/7فةى املخطوطةار القدةةة ففةى الرتمجةار السةرأانية فالحتيقيةة  .بعةض املخطوطةار جتعةل ةذا
املقطع فى هناأة اإلجنيل)
تفس العهد اجلدأد بقفقة مجعية الكراالبس الربأطانية الطبعة الرابعة  9008وفحة : 936
( الكحم الواال من (  ) 11/4 – 63/7نااص يف يث من القسخ القدةة فبما يف القسخ املوجو ة فيها ففي اراءار يث ة )..
ذا فتحً عن أن معظم األباء العظام القدامي مل أفسرفا ذه القبة بالرام من تفس م للقبوص ابلةها فبعةد ا مثةل تفسة ي لةس
األسكقدالا  ...اجمللد األفل  9002وفحة  683ف تفس أوحقا ذ يب الفم  ...اجمللد الثاني . 63

نهاية إنجيل مرقس وكيف تم تحريفها
هناأة بجنيل مراس (  ) 90 – 2 / 12جمموعة من القبوص ااامة فاليت أعتمد عليها القباال يف يةث مةن االست ةها ار فاةد أيةد
علماء املسيحية أن ذه القهاأة بضافتها يف فات الحق فأن القهاأة احلقيقية اد ضاعت !
ليل بىل اراءة اإلجنيل يما الفاه مراس – لألب جان لوالم وفحة  – 24اال امل ررب ب فر :
( تعو اخلا ة بىل القرن الثاني فتبدف يملخص لظهوالار أسو القائم  ,فتلتقي بتقاليد نعرفها يف بجنيل لواا فبجنيل أوحقا  .ما نححظ
و لوم شهو القيامة على الة بةاهنم ) ..
يتاب بجنيل أسو املسيا للقدأس مراس الاسة فشر – ا ب جاة ماسون اليسوعي – وفحة : 906
( حتى مع عدم استطاعتقا نسبة خا ة ذا اإلجنيل بىل القدأس مراس  ,البد من التأييةد أن الكقيسةة ابلتةها فأ الجتةها يف بجنيلة ,
لذلك جيب اعتباال ا جزءاك ال أتءزأ من الكتب املقدسة  ,فهقاة يما سبق فذيرنا – فررب بني ما و أويل فما ةو مُلةهم أوةيل ةو
ما يُتب بقلم مكلف  .مُلهم  .ما تعلن الكقيسة  -ببفتها واحبة الكتب املقدسة – أن حيمل ذه امليزة ) ...
اإلجنيل حبسب القدأس مراس – الاسة فتفس فشر – لآلب متى املسكني – وفحة : 231 , 299
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(جند يف بجنيل رب .مراس ا أار ( )4-1:12مسءَّلة بقلم فالفح فاد شرحقا ا .أمَّا ا أار االاقتا ع ةرة الباايةة ()90-2:12
فقد أابتت أحباث العلماء املداقني أهنا فُقدر من اإلجنيل ،فاد أُعيد يتابتها بواسطة أحد التحميذ السبعني املسةمَّى بأالأسةتون ...
هبذا أرتا ضم ا بذ أيون اد ادمت للقاالاء مفهوماك حقيقياك عن القيامة قا أتقاسب مع اجلزء التائع من هناأة بجنيل مراس )
ترمجة ا باء اليسوعيني– مدخل بجنيل مراس وفحة : 198
( ف قاة سكال مل ألق جواباك  :ييف يانت خا ة الكتاب ؟ مةن املسةلم بة علةى العمةوم أن اخلا ةة يمةا ةي ا ن ( ) 90 – 2 / 12
اد أضيفت لتخفيف ما يف هناأة يتاب من تواف فءائي يف ا أة  . 4فلكققا لن نعرف أبداك ل فقدر خا ة الكتاب األولية أم ةل
الأا مراس أن االشاالة بىل تقليد الرتائيار يف اجلليل يف ا أة  7تكفي الختتام الفاأت ) ...
الكتاب املقدس – القسخة العربية امل رتية – وفحة : 42
(  : 90 – 2ما جاء يف ا أار  2بىل  90ال أر يف أادم املخطوطار ) ...
تفس العهد اجلدأد – اال الق ر األسقفية – وفحة – 194مجعيار الكتاب املقدس يف امل ررب :
( خا ة ذا اإلوحا بضافة خمتلفة األسلوب يف اإلن اء عما سبق فالقا يتبها املكلف يف مدة متأخرة فاد اةص الب ة فيهةا بكةحم
فجيز بعض ظهوالار السيد لتحميذه ) ...
يتاب اخللفية احلتاالأة للكتاب املقدس – العهد اجلدأد – اجلزء األفل – بقلم يرأج .س.ييقر – وفحة : 129
( بن تقليد املخطوطة فاألسلوب أوحيان بأن ذه األعدا يانت من امل رجا بضافة مبكرة إلجنيل مراس  ,مةع أن عةد اك الةيحً مةن
العلماء ( مثل فليم فاالمر ) اةد افةع عةن فكةرة أهنةا يتبةت بيةد مةراس  ,علةى أا حةال فمعظةم حمتوأةار ةذه األعةدا موجةو ة يف
مواضع أخر يف األناجيل )..
ف قاة الكث من القبص اليت ت بضافتها يف الكتاب املقدس فلكن ذه جمر أمثلة فقط نظةراك لتةيق الواةت  ,ف قةاة الكةث مةن
األحباث اليت تكيد فرأف خمطوطار الكتاب املقدس فالتحعب فيها على شبكة االنرتنت .
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السبب الثالث
تعدد الترجمات والنسخ المختلفة بالكتاب المقدس
بن فجو العدأد من الرتمجار املختلفة فيما بيقها ففجو نسخ للكتاب املقدس خمتلفة يف عةد أسةفاال ا فالكةل أسةتقد بىل ا بةاء اف
الكقيسة جيعلقا ن ك يف الكتاب املقدس فوحت ف ذه القسخ ي :
" نسخة الفاندأك " فاليت تعتمد ا الكقيسة اإلجنيلية ( الربفتستانتية ) فتوا على  22سةفر فقةط فيقةول الةديتوال مقةيس عبةد القةوال
م ككاك يف األسفاال السبعة اليت أكمن هبا الكااوليك فاألالاوذيس – يف يتاب شبهار ف ية حول الكتاب املقدس ص : 12
(يتب األبويرأفا ي الكتب امل كوة يف وحة نسبتها بىل من تُعز بليهم من األنبياء ،ف ةي يتةب طوبيةا ،فأهو أةت ،فعةزالاس األفل
فالثاني ،فتتمَّة أست  ،فالسالة بالميا ،فأ ةو بةن سة اخ ،فبةاال فخ ،فحكمةة سةليمان ،فوةحة عزالأةا ،فتسةبحة الثحاةة فتيةة ،فابةة
سوسقة فال يخني ،فبل فالتقني ،فوحة مقسى ،فيتابا املكابيني األفل فالثاني .فمع أن ذه األسفاال يانت ضةمن الرتمجةة السةبعيقية
للعهد القدأم ،بال أن علماء بين بسرائيل مل أتعو ا ضةمن الكتةب القانونيةة .فقةا أن بةين بسةرائيل ةم حفظةة الكتةب اإلايةة ،فعقةهم
أخذ اجلميع ،فكحمهم يف مثل ذه القتية و املعوّل علي  .فاد الفتوا ذه الكتب يف جممةع جاميقةا (20م) ألهنةا اة مةوحى هبةا،
لألسباب ا تية ) :أ .ة .
يتاب موسوعة احلقائق الكتابية – برسوم ميخائيل –تقدأم أوسف الأاض –وفحة : 87
(ف قاة من أدعون بأن اد حذفت من الكتاب عدة أسفاال ؛ ف ي املسماة  :طوبيا فأهو أةت فاحلكمةة فأ ةو بةن سة اخ فاملكةابيني
فملحق أست فابة سوسقة فتسبحة الفتية ففافة انيال فابة البعل فالتقني خبا ت  ,فققةول اةد اامةت األ لةة القاطعةة علةى عةدم
فحي ذه الكتب أ لة اخلية فخاالجية ).
أما الكقيسة الكااوليكية فاألالاوذيسية تعتقد أن الكتاب عد أسفااله  73سفراك :
يتاب التعليم املسيحي للكقيسة الكااوليكية – فت بشراف بابا الفاتيكان أوحقا بولس الثاني وفحة : 21
( التقليد الرسويل و الذا أالشد الكقيسة بىل ييز الكتابار اليت جيب أن تُعد يف الئحة األسةفاال املقدسةة  ,ف ةذه الحئحةة الكاملةة
تُسمي اانون األسفاال  .ف و حيتوا للعهد القدأم  82سفراك (  86بذا ضُم بالميا بىل املرائي ) فللعهد اجلدأد ) .. 97
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أما الكقيسة احلب ية فهي تكمن بة  41سفر للكتاب املقدس
ائرة املعاالف الكتابية – جمموعة من الح وتيني فاملتخببني  -اجمللد األفل وفحة : 49,43
(األ ب احلب ي  :أتكون الكتاب املقدس احلب ي من  82سفراك يف العهةد القةدأم  36 ،سةفراك يف العهةد اجلدأةد فعةحفة علةى األسةفاال
القانونية ( املعرتف هبا )  ،فإهنم أقبلون الاعي رماس فاوانني اجملامع فالسائل أيليمقدس فاملكابيني فطوبيا فأهو أت فاحلكمةة فأ ةو
بن س اخ فباالفخ فأسفاال أسدالاس األالبعة  ،فوعو بشعياء فسفر آ م فأوسف بن جوالأون فأخقوخ فاليوبيل  .فالةقص احلب ةي يف
السفرأن األخ أن ةثل أادم نبووهما  ،فاةد أاةاال ايت ةافهما الكةث مةن احلةواال البقةاء  .فمةن القةرن اخلةامس بىل القةرن السةابع يةا
األ ب احلب ةةةي أن أقحبةةةر يف الرتمجةةةة مةةةن الكتابةةةار اليونانيةةةة  ،فةةالكث مقةةةها مققةةةول عةةةن باسةةةيليوس فارأ والأةةةوس فأاقةةةاطيوس
فأاقاسيوس فأبيفانوس في لس ف أسقوالس اخل  ).أ .ة
ةةذه القسةةخ فاالخةةتحف حةةول عةةد األسةةفاال جيعةةل الكةةث مةةن املسةةيحيني أُبةةدمون حيةةث أن يةحً مقةةهم أةةكمن قةةا أةةكمن بقةةاءاك علةةى
املخطوطار ! فا باء ! فالكقائس القدةة ! فهبذا تببا مبدااية الكتاب املقدس على اوك  ,ذا فتةحً عةن االختحفةار بةني
الرتمجار للكقائس املختلفة فحتى الكقائس الواحدة فجو فواالرب يب ة عقائدأة فتاالخيية  ,فح أوجد أا ترمجة من الكتةاب املقةدس
بال فجتد خحفار عقائدأة فال وتية خط ة  ,مما أكيد أن التحعب بالرتمجار ما زال مستمراك من الكقيسة األفىل حتى ا ن ..
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السبب الرابع
التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس .
تعريف التناقض  ,شبهار ف ية حول الكتاب املقدس – القس مقيس عبد القوال وفحة : 2
( التقااض و القول بوجو شيء فعدم فجو ه يف فات فاحد فقعين فاحد  ,ف و القول باجتما وفتني متقااتتني يف شخص
فاحد  .ف و القول بن أمراك ما وا رب فياذب معاك  .فاد اال أالسطو  " :أستحيل القول بوجو وفة عدم فحو ا يف شخص
فاحد  ,يف فات فاحد  ,فقعين فاحد " فإذا ابت خمالفة مبا اء ذا التعرأف يف أأة عباالة فحبد يف احلكم بوجو تقااض ) ..



هل أمر المسيح بحمل العصا أم ال ؟
بجنيل لواا 6 – 1 / 2

بجنيل مراس 10 – 7 / 2

فَ َعَا االِاْقَيْ عَ َرَ فَابْتَدَأَ أُرْسِلُهُمُ ااْقَيْنِ ااْقَيْنِ فَأَعْطَا ُمْ سُلْطَاناك عَلَى فَ َعَا تَحَمِيذَهُ االِاْقَيْ عَ َرَ فَأَعْطَا ُمْ اُوَّةً فَسُلْطَاناك عَلَى



األَالْفَا ِ القَّءِسَةِ  ,فَأَفْوَا ُمْ أَنْ الَ أَحْمِلُوا شَيْ اك لِلطَّرِأقِ اَيْرَ عَباك

جَمِيعِ ال َّيَاطِنيِ فَشِفَاءِ أَمْرَاضٍ فَأَالْسَلَهُمْ لِيَكْرِزُفا

فَقَطْ الَ مِزْفَ اك فَالَ خُبْزاك فَالَ نُحَاساك فِي الْمِقْطَقَةِ , .بَلْ أَكُونُوا

بِمَلَكُورِ ا ِ فأَ ْفُوا الْمَرْضَى .فَاَالَ لَهُمْ« :الَ تَحْمِلُوا

مَ ْدُف ِأنَ بِقِعَالٍ فَالَ أَلْبَسُوا اَوْبَيْنِ , .فَاَالَ لَهُمْ« :حَيْثُمَا َخَلْتُمْ

شَيْ اك لِلطَّرِأقِ الَ عَباك فَالَ مِزْفَ اك فَالَ خُبْزاك فَالَ فِتَّةك فَالَ

بَيْتاك فَأَاِيمُوا فِي ِ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ ُقَاةَ , .فيل من ال أقبلكم فال

أَكُونُ لِلْوَاحِدِ اَوْبَانِ .فَأَاَُّ بَيْتٍ َخَلْتُمُوهُ فَهُقَاةَ أَاِيمُوا

أسمع لكم فاخرجوا من قاة فانفتوا الرتاب الذا فت أالجلكم

فَمِنْ ُقَاةَ اخْرُجُوا .فَيُلُّ مَنْ الَ أَقْبَلُكُمْ فَاخْرُجُوا مِنْ

شها ة عليهم .احلق أاول لكم :ستكون ألالض سدفم فعموالة أوم

تِلْكَ الْمَدِأقَةِ فَانْفُتُوا الْ ُبَاالَ أَأْتاك عَنْ أَالْجُلِكُمْ شَهَا َةً

الدأن حالة أيثر احتماال مما لتلك املدأقة».

عَلَيْهِمْ».

عمر اخـزيا ابن يهورام  22أم  22؟

أخباال األأام الثاني اإلوحا  90 / 91بىل : 9 /99
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( يَانَ ابْنَ ااْقَتَيْنِ فَاَحَاِنيَ سَقَةك حِنيَ مَلَكَ فَمَلَكَ اَمَانِيَ سِقِنيَ فِي أُفالُشَلِيمَ فَذَ َبَ اَيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيْ ِ فَ َفَقُوهُ فِي مَدِأقَةِ َافُ َ فلَكِنْ
لَيْسَ فِي اُبُوالِ الْمُلُوةِ , .فَمَلَّكَ سُكَّانُ أُفالُشَلِيمَ أَخَزْأَا ابْقَ ُ األَوْ َرَ عِوَضاك عَقْ ُ ألَنَّ جَمِيعَ األَفَّلِنيَ اَتَلَهُمُ الْ ُزَاةُ الَّذِأنَ جَاءُفا مَعَ الْعَرَبِ
بِلَى الْمَحَلَّةِ .فَمَلَكَ أَخَزْأَا بْنُ أَهُوالَامَ مَلِكِ أَهُوذَا , .يَانَ أَخَزْأَا ابْنَ ااْقَتَيْنِ فَأَالْبَعِنيَ سَقَةك حِنيَ مَلَكَ فَمَلَكَ سَقَةك فَاحِدَةً فِي أُفالُشَلِيمَ
فَاسْمُ أُمِّ ِ عَثَلْيَا بِقْتُ عُمْرِا) .
عمر أخزأا حسب سفر امللوة الثاني 92 - 96 / 4
( فَاضْطَءَعَ أَهُوالَامُ مَعَ آبَائِ ِ ،فَ ُفِنَ مَعَ آبَائِ ِ فِي مَدِأقَةِ َافُ َ ،فَمَلَكَ أَخَزْأَا ابْقُ ُ عِوَضاك عَقْ ُ  ,فِي السَّةقَةِ الثَّانِيَةةَ عَ َةرَةَ لِيُةوالَامَ بْةنِ أَخْة بَ
ك ،فَمَلَةكَ سَةقَةك فَاحِةدَةً فِةي
ني َملَة َ
ك َأهُةوذَاَ , .فيَةا َن َأ َخ ْزأَةا ابْة َن ا ْا َقتَة ْي ِن َف ِع ْة ِرأ َن سَة َق كة حِة َ
ك َأ َخ ْزأَةا بْة ُن َأهُةوالَا َم َملِة ِ
ك ِبسْة َرائِيلََ ،ملَة َ
َم ِل ِ
أُفالُشَلِيمَ .فَاسْمُ أُمِّ ِ عَثَلْيَا بِقْتُ عُمْرِا مَلِكِ بِسْرَائِيلَ) .

تعليقار فال ف :
ال القمص أنطونيوس فكرا يف تفس ه للملوة ص :32
( أخزأا ابن  99سقة حني ملك فيف اخباال الثاني ابن  89فاطعاك الام  89سقة ا معقول فيهوالام ابوه مار ابن  80سقة  .فاحلل
يما القا يف املقدمة ان الكاتب أقسب العمر بداأة من حكم عمرا أول بيت أخاب فبيت أخوأا فهو اجلد الكب )
فالر :
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-1

ملاذا مل أكتب عمر أهوالام بعمر جده أأتاك ؟!

-9

فملاذا اختلف العمر بني امللوة الثاني فاالخباال الثاني ؟ بن يان سيكتب العمر من اجلد فلماذا االختحف؟

-3

ملاذا الرتمجار ا خر ا ر القص ؟! يما يف الرتمجة بني السطوال فالعربية امل رتية

-8

فملاذا بن يان أكتب عمر اجلد ملاذا مل أكتبها يذلك يف امللوة الثاني ؟

ال القمص أنطونيوس فكرا يف تفس ه للملوة ص :32
( ذه اإلختحفار التافهة التى أدعى البعض اهنا ليل فجو أخطاء ى ليل على وحة الكتاب املقدس فالكاتب ألمانت أققل اخلرب
يما و فن أن خيتع لعقل فمن أتهمون اليهو بتزفأر الكتاب املقدس نقول ام فملاذا مل أبلا اليهو مثل ذه األخطاء اليت ائما ى
مثاال بشكاالر ام؟ اإلجابة أن ال أستطيع أحد أن أعبث فى يحم ا )
الر :
فملاذا ال نقول بأن القاسخ يان أكتب بدفن ترييز فيما أكتب فالدليل على ذلك ان يف بعض الرتمجار ا خر أ فن الرام من 89
سقة بىل  99سقة أف بىل  90سقة !


كيف مات يهوذا ؟
بجنيل متى : 7 – 3 / 97

أعمال الرسل : 14 / 1

حِيقَ ِذٍ لَمَّا الَأَ أَهُوذَا الَّذِا أَسْلَمَ ُ أَنَّ ُ اَدْ ِأنَ نَدِمَ فَالَ َّ الثَّحَاِنيَ

فَفِي تِلْكَ األَأَّامِ اَامَ بُطْرُسُ فِي فَسَطِ التَّحَمِيذِ فَيَانَ عِدَّةُ أَسْمَاءٍ

مِنَ الْفِتَّةِ بِلَى الُؤَسَاءِ الْكَهَقَةِ فَال ُّيُوخِ  ,اَائِحً« :اَدْ أَخْطَأْرُ بِذْ

مَعاك نَحْوَ مِ َةٍ فَعِ ْرِأنَ .فَقَالَ« :أَأُّهَا الرِّجَالُ اإلِخْوَةُ يَانَ أَقْبَ ِي

سَلَّمْتُ َماك بَرِأ اك» .فَقَالُوا« :مَاذَا عَلَيْقَا؟ أَنْتَ أَبْبِرْ!» ,

أَنْ أَتِمَّ َذَا الْمَكْتُوبُ الَّذِا سَبَقَ الرُّف ُ الْقُدُسُ فَقَالَ ُ بِفَمِ َافُ َ

فَطَرَ َ الْفِتَّةَ فِي الْهَيْكَلِ فَانْبَرَفَ اُمَّ مَتَى فَخَقَقَ نَفْسَ ُ, .

عَنْ أَهُوذَا الَّذِا وَاالَ َلِيحً لِلَّذِأنَ اَبَتُوا عَلَى أَسُو َ  ,بِذْ يَانَ

فَأَخَذَ الُؤَسَاءُ الْكَهَقَةِ الْفِتَّةَ فَاَالُوا« :الَ أَحِلُّ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي

مَعْدُف اك بَيْقَقَا فَوَاالَ لَ ُ نَبِيبٌ فِي َذِهِ الْخِدْمَةِ , .فَإِنَّ َذَا

الْخِزَانَةِ ألَنَّهَا اَمَنُ َمٍ» .فَتَ َافَالُفا فَاشْتَرَفْا بِهَا حَقْلَ الْفَخَّاالِاِّ

ااْتَقَى حَقْحً مِنْ أُجْرَةِ الظُّلْمِ فَبِذْ سَقَطَ عَلَى فَجْهِ ِ انْ َقَّ مِنَ

مَقْبَرَةً لِلْ ُرَبَاءِ.

الْوَسَطِ فَانْسَكَبَتْ أَحْ َاؤُهُ يُلُّهَا.
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شرح سفر أعمال الرسل لألب متى املسكني صفحة 411
( كذلك على القارىء أن يدرك قصور رواية ق .لوقا هنا اليت يوضح فيها أنه مل يكن معاصراً هلا فمثالً
. 1يهوذا أَلقى الثالثني من الفضة يف اهليكل ومضى فمَنْ الذي اشرتى احلقل؟ (احلقيقة أنهم رؤساء الكهنة).
. 2وكيف وملاذا «سقط على وجهه وانشق من الوسط»؟ (احلقيقة أنه شنق نفسه).
. 3ملاذا دُعي يف أُورشليم ذلك احلقل حبقل الدم؟ (ألنها أجرة تسليم دم للموت).
هذه األسئلة أوضحت أن رواية ق .لوقا مل تكن لشاهد عيان زمين أي معاصر.
وقد جرت حماوالت للتوفيق بني النصَّني للقديس متى والقديس لوقا .وال داعي للدخول يف تفاصييل ُل َوييَّية دقيقية ومتع ية ،خاصية
بأن القصة جبملتها مُقرفة ) .أ .هي


هل أنجبت ميكال بنت شاول ؟

القص األفل  :سفر وموئيل الثاني ( : 93 / 2فلَمْ أَكُنْ لِمِيكَالَ بِقْتِ شَافُلَ فلَدٌ بِلَى أَوْمِ مَوْتِهَا) .
القص األفل  :سفر وموئيل الثاني ( : 4 / 91فأبقاء ميكال ابقة شافل اخلمسة الذأن أجنبتهم لعدالأ يل ابن برزالا اوويل(.احلياة)



ماذا شرب يسوع عند الصلب ؟ خمرًا أم خالً ؟

بجنيل متى 36 – 33 / 97

بجنيل مراس 98 – 99 / 16

فلَمَّةةا أَتَةوْا بِلَةةى مَوْضِةعٍ أُقَةةالُ لَة ُ جُلْءُثَةةُ فَ ُةوَ الْمُسَةمَّى «مَوْضِةعَ الْءُمْءُمَةةِ»

فَجَاءُفا بِ ِ بِلَى مَوْضِعِ «جُلْءُثَةَ» الَّذِا تَفْسِة ُهُ مَوْضِةعُ

أَعْطَةوْهُ خَةح مَمْزُفجةاك بِمَةرَاالَةٍ لِيَ ْةرَبَ .فلَمَّةةا ذَاربَ لَةمْ أُةرِ ْ أَنْ أَ ْةرَبَ .فلَمَّةةا «جُمْءُمَةٍ» .فَأَعْطَوْهُ خَمْراك مَمْزُفجَةك بِمُرٍّ لِيَ ْةرَبَ فَلَةمْ
17
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وَلَبُوهُ ااْتَسَمُوا اِيَابَ ُ مُقْتَرِعِنيَ عَلَيْهَا لِكَيْ أَتِمَّ مَا اِيلَ بِالقَّبِيِّ« :ااْتَسَمُوا اِيَةابِي أَقْبَلْ .فَأَعْطَوْهُ خَمْراك مَمْزُفجَةك بِمُرٍّ لِيَ ْرَبَ فَلَمْ أَقْبَلْ.
بَيْقَهُمْ فَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا اُرْعَةك».
ترمجة احلياة :
أعطوا أسو مخرا ممزفجة قراالة لي رب فلما ذااها ،الفض أن أ رهبا).


كم عمر يهوياكين هل كان  81سنة أم  1سنوات ؟!



امللوة الثاني  ( 4 / 98يانَ أَهُوأَايِنيُ ابْنَ اَمَانِي عَ َرَةَ سَقَةك حِنيَ مَلَكَ ،فَمَلَكَ اَحَاَةَ أَشْهُرٍ فِي أُفالُشَلِيمَ .فَاسْمُ أُمِّ ِ نَحُوشْتَا

بِقْتُ أَلْقَااَانَ مِنْ أُفالُشَلِيمَ )


أخباال األأام الثاني ( 2 / 32يَانَ أَهُوأَايِنيُ ابْنَ اَمَانِي سِقِنيَ حِنيَ مَلَكَ فَمَلَكَ اَحَاَةَ أَشْهُرٍ فَعَ َرَةَ أَأَّامٍ فِي أُفالُشَلِيمَ .فَعَمِلَ

ال َّرَّ فِي عَيْقَيِ الرَّب )
فليم ماالش ( السقن القوأم يف تفس أسفاال العهد القدأم ) اجلزء الرابع (ب) وفحة  ( : 888ابن مثاني ع رة سقة يف  9أا / 32
 2أن ُ يان ابن مثاني سقني فال شك يف ان القول يف سفر امللوة الثاني الن يان ل نساء ( )... ) 16


عدد إسرائيل  188ألف ؟ أم مليون ومائة الف ؟ ورجال يهوذا  278الف ؟ أم  088الف ؟!



وموئيل الثاني ( 2 / 98فدفع أوآب مجلة عد ال عب بىل امللك ،فكان بسرائيل مثان م ة ألف الجل ذا بأس مستل

السيف ،فالجال أهوذا مخس م ة ألف الجل).


أخباال األأام الثاني  ( 6 / 91فدفع أوآب مجلة عد ال عب بىل اف  ,فكان يل بسرائيل مليونا فم ة ألف الجل مستلي

السيف فأهوذا أالبع م ة فسبعني ألف الجل مستلي السيف)


كم قتل داود من آرام ؟

18
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أخباال األأام األفل  ( 12/ 14ف رب االام من امام اسرائيل فاتل اف من االام سبعة آالف مريبة فاالبعني الف الاجل فاتل

شوبك الئيس اجليش)


وموئيل الثاني ( 14 / 10ف رب االام من امام اسرائيل فاتل اف من االام سبع م ة مريبة فاالبعني الف فاالس فضرب

شوبك الئيس جي

فمار قاة)



من طلب من يسوع ابن زبدي ؟ أم امهما ؟!



بجنيل متى ( 91 – 90 / 90حِيقَ ِذٍ تَقَدَّمَتْ بِلَيْ ِ أُمُّ ابْقَيْ زَبْدِا مَعَ ابْقَيْهَا فَسَءَدَرْ فَطَلَبَتْ مِقْ ُ شَيْ اك  ,فَقَالَ لَهَا« :مَاذَا

تُرِأدِأنَ؟» اَالَتْ لَ ُ« :اُلْ أَنْ أَءْلِسَ ابْقَااَ َذَانِ فَاحِدٌ عَنْ أَمِيقِكَ فَا خَرُ عَنِ الْيَسَاالِ فِي مَلَكُوتِكَ») .


بجنيل مراس  ( 37 -36 / 10فَتَقَدَّمَ بِلَيْ ِ أَعْقُوبُ فَأُوحَقَّا ابْقَا زَبْدِا اَائِلَيْنِ« :أَا مُعَلِّمُ نُرِأدُ أَنْ تَفْعَلَ لَقَا يُلَّ مَا طَلَبْقَا».

فَسَألَهُمَا« :مَاذَا تُرِأدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُمَا؟» ,فَقَاالَ لَ ُ« :أَعْطِقَا أَنْ نَءْلِسَ فَاحِدٌ عَنْ أَمِيقِكَ فَا خَرُ عَنْ أَسَاالِةَ فِي مَءْدِةَ»).


متى خلق الله النور ؟ في اليوم األول أم اليوم الرابع ؟!



التكوأن  ( 3-9 / 1فَاَالَ ا ُ« :لِيَكُنْ نُوالٌ» فَكَانَ نُوالٌ .فَالَا ا ُ القُّوالَ انَّ ُ حَسَنٌ .فَفَبَلَ ا ُ بَيْنَ القُّوالِ فَالظُّلْمَةِ .فَ َعَا

ا ُ القُّوالَ نَهَاالا فَالظُّلْمَةُ َعَا َا لَيْح .فَيَانَ مَسَاءٌ فَيَانَ وَبَا ٌ أَوْما فَاحِدا) .


التكوأن ( 12 – 13 /1فَيَانَ مَسَاءٌ فَيَانَ وَبَا ٌ أَوْما اَالِثا .فَاَالَ ا ُ« :لِتَكُنْ انْوَاالٌ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتَفْبِلَ بَيْنَ القَّهَاالِ

فَاللَّيْلِ فَتَكُونَ الأَارٍ فَافْاَارٍ فَاأَّامٍ فَسِقِنيٍ  ,فَتَكُونَ انْوَاالا فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتُقِ َ عَلَى االالْضِ» .فَيَانَ يَذَلِكَ .فَعَمِلَ ا ُ القُّوالَأْنِ
الْعَظِيمَيْنِ :القُّوالَ االيْبَرَ لِحُكْمِ القَّهَاالِ فَالقُّوالَ االوْ َرَ لِحُكْمِ اللَّيْلِ فَالقُّءُومَ).
الح ور املسيحي فاإلنسان املعاور – األب سليم بُسرتس – اجلزء األفل وفحة : 41
( تقااتار بني الرفاأة فالعلم  :بن أفل ما أبدمقا يف اراءة ةذه الرفاأةة أهنةا تقةااض يف بعةض عقاوةر ا معطيةار العلةم األفليةة ,
فالقوال خيلق يف اليوم األفل  ,بيقما ال تُخلق ال مس بال يف اليوم الرابع  ,فدن نعلم اليوم أن القوال مرتبط بال مس  .اةم قةاة ذيةر مليةاة
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علوأة فورب جلد السماء  ,فالعل م أكيد لقا أن ال فجو ملثل ذه امليةاه  .فتقةول لقةا ةذه الرفاأةة أن الكةون خُلةق يف سةتة أأةام  ,بيقمةا
أكيد لقا العلم أن تكوأن األالض فالسماء است ررب ملياالار من السقني ..
حلل تلك التقااتار بني الكتاب املقدس فالعلم  ,البد لقا من التأييد من جدأد أن الكتاب املقدس ليس يتاباك علمياك حيوا الفساك يف
علم الكون أف يف علم احلياة ؛ بمنا و يتاب أين حيتوا تعاليم عةن عحاةة الكةون بةا خالقة  .فعقةدما أعمةد بىل فوةف عمةل ا
اخلالق ال أستطيع أبف بال يف بطاال البوالة اليت يان الب ر يف القدأم أرفن فيها العامل  :فاألالض يف نظر م وفحة مقبسةطة تعةو علةى
فج املياه ) ...


هل أخذه أو ًال إلى المدينة المقدسة أم أصعده إلى جبل؟!



متى ( 4 – 6 / 8اُمَّ أَخَذَهُ بِبْلِيسُ بِلَى الْمَدِأقَةِ الْمُقَدَّسَةِ فَأَفْاَفَ ُ عَلَى جَقَا ِ الْهَيْكَلِ  ,فَاَالَ لَ ُ« :بِنْ يُقْتَ ابْنَ اللَّ ِ فَاطْرَ ْ

نَفْسَكَ بِلَى أَسْفَلُ ألَنَّ ُ مَكْتُوبٌ :أَنَّ ُ أُووِي مَحَئِكَتَ ُ بِكَ فَعَلَى أأَا ِأهِمْ أَحْمِلُونَكَ لِكَيْ الَ تَبْدِمَ بِحَءَرٍ الِجْلَكَ» .اَالَ لَ ُ أَسُو ُ« :مَكْتُوبٌ
أَأْتاك :الَ تُءَرِّبِ الرَّبَّ بِلَهَكَ» , .اُمَّ أَخَذَهُ أَأْتاك بِبْلِيسُ بِلَى جَبَلٍ عَالٍ جِدّاك فَأَالَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ فَمَءْدَ َا )


لواا ( 6 / 8اُمَّ أَوْعَدَهُ بِبْلِيسُ بِلَى جَبَلٍ عَالٍ فَأَالَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةٍ مِنَ الزَّمَانِ , .فَاَالَ لَ ُ بِبْلِيسُ« :لَكَ

أُعْطِي َذَا السُّلْطَانَ يُلَّ ُ فَمَءْدَ ُنَّ ألَنَّ ُ بِلَيَّ اَدْ ُفِعَ فَأَنَا أُعْطِي ِ لِمَنْ أُالِأدُ  ...اُمَّ جَاءَ بِ ِ بِلَى أُفالُشَلِيمَ فَأَاَامَ ُ عَلَى جَقَا ِ الْهَيْكَلِ
فَاَالَ لَ ُ« :بِنْ يُقْتَ ابْنَ ا ِ فَاطْرَ ْ نَفْسَكَ مِنْ ُقَا بِلَى أَسْفَلَ)


يسوع يدعوا للظلمة !

بجنيل لواا  ( 92 / 18بِنْ يَانَ أَحَدٌ أَأْتِي بِلَيَّ فَالَ أُبْ ِضُ أَبَاهُ فَأُمَّ ُ فَامْرَأَتَ ُ فَأَفْالَ َهُ فَبِخْوَتَ ُ فَأَخَوَاتِ ِ حَتَّى نَفْسَ ُ أَأْتاك فَحَ أَقْدِالُ أَنْ
أَكُونَ لِي تِلْمِيذاك) .
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السالة أوحقا األفىل ( 2 / 9مَنْ اَالَ بِنَّ ُ فِي القُّوالِ فَ ُوَ أُبْ ِضُ أَخَاهُ ،فَهُوَ بِلَى ا نَ فِي الظُّلْمَةِ) .


هل الله يتعب ؟ أم ال ؟

التكوأن  ( 9 / 9ففرغ ا يف اليوم السابع من عمل الذا عمل .فاسرتا يف اليوم السابع من مجيع عمل الذا عمل).
اخلرفج  ( : 17 / 31و بيين فبني بين اسرائيل عحمة اىل االبد.الن يف ستة اأام وقع الرب السماء فاالالض فيف اليوم السابع اسرتا
فتقفّس)
بشعياء  ( 94 / 80أما عرفت أم مل تسمع؟ بل الد ر الرب خالق أطراف األالض ال أكل فال أعيا .ليس عن فهم فحص).
يف برنامج االأسوال فمل يلمة

וינפׁש  H5314القطق  :نافاش تعين الراحة



هل ذهب القائد أم الشيوخ ليسوع ؟



بجنيل لواا ( 10 -1 / 7فيان عبد لقائد م ة مرأتا م رفا على املور فيان عزأزا عقده .فلما وع عن أسو أالسل بلي

شيوخ اليهو أسأل أن أأتي فأ في عبده .فلما جاءفا بىل أسو طلبوا بلي باجتها اائلني« :بن مستحق أن أفعل ل ذا ألن حيب
أمتقا ف و بقى لقا اجملمع» .فذ ب أسو معهم .فبذ يان ا بعيد عن البيت أالسل بلي اائد امل ة أودااء أقول ل « :أا سيد ال
تتعب .ألني لست مستحقا أن تدخل فت سقفي) .
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بجنيل متى ( 13 – 6 / 4فملا خل أسو يفرناحوم جاء بلي اائد م ة أطلب بلي  ,فأقول« :أا سيد احمي مطرف يف

البيت مفلوجا متعذبا جدا» , .فقال ل أسو « :أنا آتي فأشفي » , .فأجاب اائد امل ة« :أا سيد لست مستحقا أن تدخل فت
سقفي لكن ال يلمة فقط فيربأ احمي) .


من ذهب إلى القبر ؟



أوحقا ( 1/ 90فيف افل االسبو جاءر مرأم اجملدلية اىل القرب بايرا فالظحم بارب فقظرر احلءر مرفوعا عن القرب )



مراس ( 9-1 / 12فبعد ما متى السبت اشرتر مرأم اجملدلية فمرأم ام أعقوب فسالومة حقوطا ليأتني فأد قّ  ,فبايرا

جدا يف افل االسبو أتني اىل القرب اذ طلعت ال مس )


متى صلب المسيح ؟ : 9 , 6 , 3 , 82



بجنيل مراس ( 96/ 16فيانت الساعة الثالثة فبلبوه ) .الفاندأك



بجنيل مراس ( 96 / 16فيانت الساعة التاسعة حني ولبوه).اليسوعية



بجنيل أوحقا ( 18 / 12فيان استعدا الفبا فدو الساعة السا سة .فقال لليهو  « :وذا ملككم» ).الفاندأك



بجنيل أوحقا ( 18 / 12فيان ذلك اليوم أوم هتي ة الفبا ،فالساعة تقاالب الظهر .فقال لليهو  (( :ا وذا ملككم! )) )

اليسوعية


من كان يعاير المسيح على الصليب ؟ هل اللصان أم لص واحد ؟

بجنيل متى ( 88 / 97فبذلك أأتا يان اللبان اللذان ولبا مع أع ان ).
بجنيل لواا ( 32 / 93فيان فاحد من املذنبني املعلقني جيدف علي اائح« :بن يقت أنت املسيا فخلص نفسك فبأانا!» فانتهره
ا خر اائح« :أفال أنت ختاف ا بذ أنت فت ذا احلكم بعيق ؟ أما دن فبعدل ألنقا نقال استحقارب ما فعلقا فأما ذا فلم أفعل
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شي ا ليس يف حمل » .ام اال ليسو « :اذيرني أا الب متى ج ت يف ملكوتك» .فقال ل أسو « :احلق أاول لك :بنك اليوم تكون
معي يف الفر فس») .


من الذي امر داود بإحصاء اسرائيل ؟

وموئيل الثاني ( : 1 / 98فعا فحمي اتب الرب على اسرائيل فا اج عليهم اف اائح امض فاحص اسرائيل فأهوذا).
أخباال األأام األفل  ( : 1 / 91ففاف ال يطان ضد اسرائيل فااو


اف ليحبي اسرائيل) .

هل شيشان له ابن ام ال؟

أخباال األأام األفىل  ( : 38 – 31 / 9فَابْنُ أَفَّاأِمَ أَ ْعِي فَابْنُ أَ ْعِي شِي َانُ فَابْنُ شِي َانَ أَحْحَاُ  ,فَابْقَا أَا َا َ أَخِي شَمَّااَ أَثَرُ
فَأُونَااَانُ .فَمَارَ أَثَرُ بِحَ بَقِنيَ  ,فَابْقَا أُونَااَانَ فَالَتُ فَزَازَاَ .كُالَءِ ُمْ بَقُو أَرْحَمْ ِيلَ  ,فلَمْ أَكُنْ لِ ِي َانَ بَقُونَ بَلْ بَقَارٌ .فَيَانَ لِ ِي َانَ
عَبْدٌ مِبْرِاٌّ اسْمُ ُ أَرْحَعُ ) ..
تفس الكتاب املقدس – اجلزء الثاني – جمموعة من الح وتيني برئاسة الديتوال فرنسيس افدسن وفحة : 972
( ال أعرف شيء عن أا فاحد من املذيوالأن قا  ,أوجد تقااض ظا را بني (  31ف  . ) 38القا يان أححا حفيداك من ابقة
من املذيوالار يف ) .. 38


هل الجارية رأت بطرس؟ ام رجل؟ ام جاريتين؟

اجنيل مراس  ( : 71 – 22 / 18فَبَيْقَمَا يَانَ بُطْرُسُ فِي الدَّاالِ أَسْفَلَ جَاءَرْ بِحْدَ جَوَاالِا الَئِيسِ الْكَهَقَةِ  ,فَلَمَّا الَأَرْ بُطْرُسَ
أَسْتَدْفِئُ نَظَرَرْ بِلَيْ ِ فَاَالَتْ« :فَأَنْتَ يُقْتَ مَعَ أَسُو َ القَّاوِرِاِّ!»  ,فَأَنْكَرَ اَائِحً« :لَسْتُ أَ ْالِا فَالَ أَفْهَمُ مَا تَقُولِنيَ!» فَخَرَجَ خَاالِجاك
بِلَى الدِّ ْلِيزِ فَبَا َ الدِّأكُ  ,فَرَأَتْ ُ الْءَاالِأَةُ أَأْتاك فَابْتَدَأَرْ تَقُولُ لِلْحَاضِرِأنَ« :بِنَّ َذَا مِقْهُمْ!»  ,فَأَنْكَرَ أَأْتاك .فَبَعْدَ اَلِيلٍ أَأْتاك اَالَ
الْحَاضِرُفنَ لِبُطْرُسَ« :حَقّاك أَنْتَ مِقْهُمْ ألَنَّكَ جَلِيلِيٌّ أَأْتاك فَلُ َتُكَ تُ ْبِ ُ لُ َتَهُمْ» ,فَابْتَدَأَ أَلْعَنُ فأَحْلِفُ« :بِنِّي الَ أَعْرِفُ َذَا الرَّجُلَ الَّذِا
تَقُولُونَ عَقْ ُ!» ) ...
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اجنيل متى  ( : 78 – 22 / 92أَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ جَالِساك خَاالِجاك فِي الدَّاالِ فَءَاءَرْ بِلَيْ ِ جَاالِأَةٌ اَائِلَةك« :فَأَنْتَ يُقْتَ مَعَ أَسُو َ
الْءَلِيلِيِّ» ,فَأَنْكَرَ اُدَّامَ الْءَمِيعِ اَائِحً« :لَسْتُ أَ ْالِا مَا تَقُولِنيَ!» اُمَّ بِذْ خَرَجَ بِلَى الدِّ ْلِيزِ الَأَتْ ُ أُخْرَ فَقَالَتْ لِلَّذِأنَ ُقَاةَ« :فَ َذَا يَانَ
مَعَ أَسُو َ القَّاوِرِاِّ!» فَأَنْكَرَ أَأْتاك بِقَسَمٍ« :بِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ الرَّجُلَ!»  ,فَبَعْدَ اَلِيلٍ جَاءَ الْقِيَامُ فَاَالُوا لِبُطْرُسَ« :حَقّاك أَنْتَ أَأْتاك
مِقْهُمْ فَإِنَّ لُ َتَكَ تُظْهِرُةَ!»  ,فَابْتَدَأَ حِيقَ ِذٍ أَلْعَنُ فأَحْلِفُ« :بِنِّي الَ أَعْرِفُ الرَّجُلَ!» فَلِلْوَاْتِ وَا َ الدِّأكُ) .
اجنيل لواا  ( : 64 – 68 / 99فَأَخَذُفهُ فَسَااُوهُ فَأَ ْخَلُوهُ بِلَى بَيْتِ الَئِيسِ الْكَهَقَةِ .فَأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَ ُ مِنْ بَعِيدٍ .فلَمَّا أَضْرَمُوا نَاالاك
فِي فَسَطِ الدَّاالِ فَجَلَسُوا مَعاك جَلَسَ بُطْرُسُ بَيْقَهُمْ  ,فَرَأَتْ ُ جَاالِأَةٌ جَالِساك عِقْدَ القَّاالِ فَتَفَرَّسَتْ في ِ فَاَالَتْ« :فَ َذَا يَانَ مَعَ ُ» ,فَأَنْكَرَهُ
اَائِحً« :لَسْتُ أَعْرِفُ ُ أَا امْرَأَةُ!»  ,فَبَعْدَ اَلِيلٍ الَآهُ آخَرُ فَاَالَ« :فَأَنْتَ مِقْهُمْ!» فَقَالَ بُطْرُسُ« :أَا بِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا!» ) ..


االرض لها اعمدة ام ال ؟

أأوب ( : 2 / 2املزعز االالض من مقر ا فتتزلزل اعمدهتا)
أأوب  ( : 7 / 92ةد ال مال على اخلحء فأعلّق االالض على ال شيء).


تناقضات القيامة !

متى 94عد  ( 1فبعد السبت عقد فءر افل االسبو جاءر مرأم اجملدلية فمرأم االخر لتقظرا القرب )9( .فاذا زلزلة عظيمة
حدات.الن محة الرب نزل من السماء فجاء ف حرج احلءر عن الباب فجلس علي  )3( .فيان مقظره يالربرب فلباس ابيض
يالثلج )8( .فمن خوف االتعد احلراس فواالفا ياموار )6( .فاجاب املحة فاال للمرأتني ال ختافا انتما.فاني اعلم انكما تطلبان
أسو املبلوب )2( .ليس و هقا الن اام يما اال .لم انظرا املوضع الذا يان الرب متطءعا في  )7( .فاذ با سرأعا اوال
لتحميذه ان اد اام من االموار .ا و أسبقكم اىل اجلليل .قاة ترفن  .ا انا اد الت لكما) .
بجنيل مراس 12عد ( 1فبعدما متى السبت اشرتر مرأم اجملدلية فمرأم أم أعقوب فسالومة حقوطا ليأتني فأد ق  .فبايرا جدا يف
افل االسبو أتني اىل القرب اذ طلعت ال مس )3( .فينّ أقلن فيما بيقهنّ من أدحرج لقا احلءر عن باب القرب )8( .فتطلعن فالأأن ان
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احلءر اد حرج.الن يان عظيما جدا )6( .فملا خلن القرب الأأن شابا جالسا عن اليمني البسا حلة بيتاء فاند ن )2( .فقال
انّ ال تقد ن.اننتّ تطلنب أسو القاورا املبلوب.اد اام.ليس و هقا .وذا املوضع الذا فضعوه في  )7( .لكن اذ نب فالن
لتحميذه فلبطرس ان أسبقكم اىل اجلليل .قاة ترفن يما اال لكم) .
لواا 98عد  (1ام يف افل االسبو افل الفءر أتني اىل القرب حامحر احلقوط الذا أعد ن فمعهنّ اناس )9( .فوجدن احلءر
مدحرجا عن القرب )3( .فدخلن فمل جيدن جسد الرب أسو  )8( .ففيما نّ حمتاالار يف ذلك اذا الجحن فافا هبنّ بثياب برااة.
( )6فاذ ينّ خائفار فمقكسار فجو هنّ اىل االالض ااال انّ.ملاذا تطلنب احلي بني االموار ) ...
بجنيل أوحقا 90عد  (1فيف افل االسبو جاءر مرأم اجملدلية اىل القرب بايرا فالظحم بارب فقظرر احلءر مرفوعا عن القرب)9( .
فريتت فجاءر اىل وعان بطرس فاىل التلميذ ا خر الذا يان أسو حيب فاالت اما اخذفا السيد من القرب فلسقا نعلم اأن
فضعوه  )11( ...أما مرأم فكانت فاافة عقد القرب خاالجا تبكي .ففيما ي تبكي ادقت بىل القرب ()19فقظرر محيني بثياب
بيض جالسني فاحدا عقد الرأس فا خر عقد الرجلني حيث يان جسد أسو موضوعا.
ملخص التقااض يف من ذ ب فيم عد املحئكة الذأن يانوا عقد القرب :
بجنيل متى  ( :من ذ ب ؟  :مرأم اجملدلية فمرأم ا خر  ,يم محة ؟  :فاحد )
بجنيل مراس  ( :من ذ ب ؟  :مرأم اجملدلية فمرأم ا خر  ,يم محة ؟  :فاحد )
بجنيل لواا  ( :من ذ ب ؟  :مل حيد !  ,يم محة ؟  :محيني )
بجنيل أوحقا  ( :من ذ ب ؟  :مرأم اجملدلية فقط  ,يم محة ؟  :محيني)


أين هذا النص في العهد القديم ؟

بجنيل متى  ( 93 / 9فأتى فسكن يف مدأقة أقال اا ناورة  ،لكي أتم ما ايل باألنبياء بن سيدعى ناورأاك )
st , chrysostom : homiles on the gospel of saint matthew _ homily iX 9:6 :
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(أا نيب اال ذا ؟ ال تكن فتولياك فال ت ل نفسك هبذا يث اك  .ألن الكث من يتابار األنبياء اد فقدر  ,ف ذا من املمكةن أن
أُةر يف تةةاالأخ أخبةةاال األأةةام ( أنظةةر أخبةةاال األأةةام الثةاني  )92/2ألهنةةم ي ةانوا مهملةةني ف ائم ةاك يةانوا أسةةقطون يف معبةةية ا  ,فةةبعض
الكتابار أ لكت فالبعض األخر م أحراو ا بأنفسهم فاطعو ا  .احلقيقة األخ ة تكلم عقها أالميا ( أنظر سفر أالميا , ) 93/32
فاألفيل تكلم عقها من يتب الابع يتاب ألخباال امللوة ( أنظةر أخبةاال امللةوة الثةاني  ) 4/99حيةث اةال أنة بعةد فاةت طوأةل يةان مةن
البعب العثوال على سفر التثقية فن يف مكان ما فضا  ) . .أ  .ة .
الرتمجة اليسوعية ص : 80



إنجيل متى يستشهد استشهاد خطأ !!

بجنيل متى ( 2 / 97حيق ذ ما ايل باالميا القيب القائل فأخذفا الثحاني من الفتة مثن املثمن الذا مثقوه من بين اسرائيل )
فلكن يف احلقيقة القص ا موجو يف بالمياء فلكق يف سفر زيرأا ( 13 / 11فَقَالَ لِي الرَّبُّ[ :أَلْقِهَا بِلَى الْفَخَّاالِاِّ الثَّمَنَ الْكَرِأمَ الَّذِا
اَمَّقُونِي بِ ِ] .فَأَخَذْرُ الثَّحَاِنيَ مِنَ الْفِتَّةِ فَأَلْقَيْتُهَا بِلَى الْفَخَّاالِاِّ فِي بَيْتِ الرَّبِّ).
الكقز اجلليل يف تفس اإلجنيل – الديتوال فليم ب ا – اجلزء الثاني من تفس بجنيل متى – وفحة : 827
(ظن بعتهم أن متى ااتبر على ذير " القيب " فن او يما و يف الرتمجة السرأانية فبعض القسخ اليونانية  .فالذا أكأد ذا ان
متى ااتبس من زيرأا احث مرار ا

ذه فمل أذير او  ..فأن بعض الكتبة ا خل اسم االميا بقاءاك على ما ايل يف ص 9 / 14

 2-مق ) ..
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السبب الثالث
اعتراف الكتبة بأنهم لم يكتبوا بوحي !
الشك أن ال أوجد ليل فاحد على يتبة االناجيل فمعرفة وأتهم فلكن املفاجأة أن جنةد ةكالء الكتبةة اجملهةولني أكيةدفن أهنةم أققلةون
من مبا ال متعد ة بل فمقهم من أقول أن أعتذال عما جاء في من نقص فا ا فسققرأ فقط جمةر نبةوص فتفاسة ا فآالاء علمةاء
املسيحية فيها يقظرة سرأعة :
النص األول  ...لواا : 3 – 1 / 1
(اذ يان يث فن اد اخذفا بتاليف ابة يف االموال املتيققة عقدنا ( )9يما سلمها اليقا الذأن يانوا مقذ البةدء معةاأقني فخةداما للكلمةة
( )3الأأت انا اأتا اذ اد تتبعت يل شيء من االفل بتدايق ان ايتب على التوايل اليك اأها العزأز ااففيلس )
ذا القص أكيد :
 – 1أن مل أر املسيا الؤأا العني فطبعاك مل أكن تلميذاك .
 – 9أن جمر ناال فقط فمل أكتب عن فحي ا .
 – 3أن الأا من نفس أن أكتب بجنيحً فليس بإالشا الرف القدس .
مدخل بىل األناجيل فاألعمال لألنبا موسى األسقف العام وفحة : 61
( أرجا ال را أن يُتب عقب يتابة بجنيلي متى فمراس على التوايل  ,فاد أستفا مقهما فعحً ) ..
تفس الكتاب املقدس للمكمن – العهد اجلدأد اجلزء األفل – الديتوال فليم مايدفنالد – وفحة : 984
( أظهر لقا لواا املقدمة مكالخاك بذ أك ف الققاب عن مبدال ما ت فعن أسلوب املتبع بعد ذلك أبسط ااأتة مةن الكتابةة فمةن فجهةة
القظر الب رأة استقى ما ت من مبدالأن :املعلومار ال فهية اليت أ ىل هبا الذأن عاأقوا األحداث التى الافقت حياة املسيا .
 1:1أبف العد األفل املعلومار املدفنة فيقول  :اذ يان يث فن اد اخذفا بتاليف ابةة يف االمةوال املتيققةة عقةدنا  ..دةن ال نعلةم
ُ ِوأة كالء الكتّاب فقد أكون متى فمراس مةن بيقةهم فلكةن بن يةان ا

ةا فمةن الواضةا أهنةم مل أكونةوا مةن يتّةاب الةوحي علمة كا أ ّن

أوحقا اد يتب يف تاالأخ الحق  ) .أ  .ة
ليل بىل اراءة الكتاب املقدس – األب اسطفان شربقتي – وفحة :122
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( أستخدم لواا موا أخذ ا من التقليد  :بجنيل مراس ( أف بجنيل مراس يف حالت األفىل ) فمبدال األاوال الذا أ رتة في مع متةى
" الاجع البفحة  " 192لكق أرتبها قهاالة  ,متيفاك بليها تقاليد أقفر هبا فيعرض لقا القبد اإلاي يما أظهر ل ) ..
بجنيل أسو املسيا للقدأس مراس الاسة فشر – األب جاة ماسون اليسوعي وفحة :19
( جيب قا الرتييز علةى لفةظ املعةاأقني أا شةهو العيةان فهةم ال ةهو األفلةون فاةد نقلةوا مةا شةا دفه فوعةوه ألةيهم الةذأن أخةذفا يف
ترتيب اسس األموال فالذا أقول القدأس لواا أهنم يث فن  ,ال نعةرف ا ن ةذه الكثةرة مةن ال ةهو  ,لكةن القةدأس لواةا أةبني لقةا أنة
استخدم شها هتم فقحن نعرف مثحً أن أفا مةن مةراس فمتةى – لكةن يةان قةاة ا

ح علةى علةى بجنيةل مقحةول
ةا فقةد عثُةر مةث ً

مقسوب خطاك بىل القدأس توما حيتوا على عدة أاوال ليسو عد يب مقها فاال ذيره يف األناجيل )..
مقدمار أسفاال الكتاب املقدس – الب ائر األالبعة فسفر األعمال – القس الضا عديل – وفحة : 186
( لقد أخذ لواا من مبا ال مكتوبة فعن شهو عيان ,ليكتب بىل شخبية الفمانية الفيعة املستو

ى :واحب السمو ااففيلس)

النص الثاني  :املكةابيني الثةاني  ( : 34 / 16فةإن يقةت اةد أحسةقت التةأليف فففقةت مقة  ،فةذلك مةا يقةت أ قةى .فبن يةان
ضعيفا ف فن الوسط ،فإني اد بذلت فسعي).
ف ذا القص أكيد أن الكاتب أكتب من نفس الرسالة فأعتذال عن ضةعف السةفر فأنة فن الوسةط فأنة بةذل مةا بوسةع حتةى خيةرج
السفر هبذا ال كل  ,فهل أبا أن نقول أن ذا فحي من ا ؟
موسوعة احلقائق الكتابية – اخلا م املسيحي برسوم ميخائيل – وفحة : 60 , 82
( يف ذه الكتب اعرتاف ورأا بعدم عبمتها فأهنا يتةب ب ةرأة فليسةت بايةة ؛ فقةد جةاء يف آخةر سةفر املكةابيني الثةاني اعتةذاال
عما جاء في من نقص فذلك يف الكتابة  ,حبءة أن ةذا شةأن يةل ا لكتابةار الب ةرأة  .ف ةذا مةا ال ةكةن أن أةأتي مةن ا املعبةوم
الذا اال يف هناأة الكتاب املقدس " الني اشهد لكل من أسمع ااةوال نبةوة ةذا الكتةاب ان يةان احةد أزأةد علةى ةذا أزأةد ا علية
التربار املكتوبة يف ذا الكتاب  ,فان يان احد حيذف من ااوال يتاب ذه القبوّة حيةذف ا نبةيب مةن سةفر احليةاة فمةن املدأقةة
املقدسة فمن املكتوب يف ذا الكتاب " الؤأا أوحقا ) ... 12 , 14 / 99
شبهار ف ية حول الكتاب املقدس – القس الديتوال مقيس عبد القوال – اجلزء اخلاص بة أسفاال األبويرأفا :
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( مل أذير أا يتاب مقها أهنا فحي ،بل اال ياتب املكابيني الثاني ( )80-32 :16يف هناأة سفره« :فةإن يقةت اةد أحسةقتُ التةأليف
فأوبتُ ال رض ،فذلك ما يقتُ أ قّى .فبن يان اد حلقين الو َن فالتقب فإني اد بذلت فُسعي .ام يما أن شرب اخلمةر فحةد ا
أف شرب املاء ف حده مترٌّ ،فبمنا تطيةب اخلمةر ممزفجةة باملةاء فتُعقةب لةذة فطربةاك ،يةذلك تقميةق الكةحم علةى ةذا األسةلوب أطةرب
مسامع مطالعي التأليف» .فلو يان سفر املكابيني الثاني فحياك ما اال بن التقب القا حلق ! )
ذان القبان جمر أمثلة فقط حتى ال نتوسع يف األمر فح أوجد جمال للتوسع فلكن الكتاب املقدس ال أذير الوحي أف اإلاام أف أةربزه
يميزة لُكتاب الوحي اجملهولني ف ذا ما أيده األب جوالج سابا :على عتبة الكتاب املقدس ,مق والار املكتبة البولسية  -وة: 132
[باام العهد اجلدأد :ليس لدأقا يف العهد اجلدأد نبوص تُربز الوياك أنَّ مُلهم ,فبنَّما لدأقا ما أُ

بىل ذا األمر].

فأكيةةد الكةةث مةةن العلمةةاء أن أفل مةةن تكلةةم عةةن الةةوحي ةةو اي ةةوفيلس ( القةةرن الث ةاني) تةةا الس أعقةةوب ملطةةي :نظةةرة شةةاملة لعلةةم
الباترفلوجي يف الستة ارفن األفىل ,يقيسة ماال جةرجس باإلسةكقدالأة  -وةة ( :30اي ةوفيلس أسةقف أنطاييةة (أسةقفاك 122م ,ر.
بني  146 - 141م) :فأر البعض أن اي ةوفيلس ةو أفل مةن أفضةا أن العهةد اجلدأةد ةو مةوحى بة  ,فأن الرُّسُةل يةانوا مُلةهمني ,فأن
األناجيل فالسائل بولس ي "يحم باي مُقدَّس").
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السبب السادس
كتبة األسفار مجهولين حسب الدراسات الحديثة
أ ية معرفة الكاتب :
أفالك  :ال أوجد يتاب مسيحي أتحدث عن األناجيل خيلو من حبث عن معرفة الكاتب الذا يتب اإلجنيةل أف السةفر ف ةذا أةدل علةى
أ يت بالقسبة للمسيحيني .
اانياك  :بن الكث من العلماء أعتقدفن أن معرفة الكاتب فبابار أن السول و مقياس الختياال السفر يسفر اانوني تعرتف ب الكقيسة
ليل اىل اراءة الكتاب املقدس لحب اسطفان شربقتيي نقل للعربية األب وبحي محوا اليسوعي وفحة :933
( بىل أا شئ أستقد اختياال القانون ؟ عدة مقاأيس يان اا فال يف ابةول الكتةب أف الفتةها  :مقةها أن علةى الكتةاب أن أقتمةي بىل
أحد الرسل فأن أكون جامعاك  ,أا مقبول يف جممل الكقائس  .أجل  ,ذه املقاأيس يان اا فال  ,فلكقها ا يافيةة لتكةون الييةزة
فهقاة بعض الكتةب يةانوا أظقةون أن أوةحاهبا السةل مةع أهنةا خرجةت يف فاةت الحةق مةن أأةدا تحميةذ أفل ةك الرسةل  .فاملقيةاس
األخ

و ذا  :يانةت الكقيسةة فةت االشةا الةرف القةدس ف ةعرر بةأن ةذا الكتةاب ( أبقيهةا ) فأن ذلةك الكتةاب ال ( أبقيهةا )

فاالعرتاف بالقانون يمءموعة للكتب امللهمة اليت أرتكز عليها االةان و أأتاك فعل بةان بالرف القدس الذا أرشد الكقيسة ) .
التفس احلدأث للكتاب املقدس ( تفس تقدل ) ال ر فرانس – وفحة : 93
( فما و بذاك الدليل املستمد من اإلجنيل ذات ؟ بن ال شك  ,يسةائر األناجيةل  ,ع مةل اة معةرفف ياتبة مةن حيةث أنة مل أةأر يف
القص ذير السم ياتب  .فالدليل املستمد من اإلجنيل سيعتمد باألحر على أسةلوب فوةار ال ةخص الةذا مةن املةرجا أن أكةون
اد يتب مثل ذا العمل ) ..
التفس املعاور للكتاب املقدس فن فليمةقج أشةرف ع لةى نقلة بىل العربيةة جلقةة التعلةيم بالكقيسةة اإلجنيليةة بقبةر الةدفباالة وةفحة
: 682
( ياتب ذه اإلجنيل فااالئي  :مل أدفن يف بجنيل متى اسم ياتب أف اادف من يتابت  ,فقد ايتسب اإلجنيل عقوان " بجنيل متةى "
يف القرن الثاني امليح ا حيث يان انعكاس إلعتقا شعب الكقيس ة األفىل بأن ياتب و متى الرسول  ,فمةع ذلةك أوجةد شةئ مةن
عدم التأييد ختص تطوالار ذا اإلجنيل متى ظهر يف ووالت األخ ة فسواء يان متى و من فضع اللمسار األخة ة اةذا اإلجنيةل أم
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ال فإن أبدف فاضحاك أهنا يتابت " باإلشاالة لةبعض الواةائق املتعلقةة بةالقرن الثةاني املةيح ا " يانةت علةى األاةل ةي املبةدال الرئيسةي
للموا اليت استخدمت إلعدا ذا اإلجنيل ) ..
ااموس الكتاب املقدس حرف األلف يلمة األناجيل األالبعة القانونية وفحة : 191
( نسب الكتاب املسيحيون يف القرن الثاني امليح ا ،األالبعة األناجيل بىل متى فمراس فلواا فأوحقا .فاةد تسةلمت الكقيسةة ةذه
الكتابار يسءحر أواق هبا فذار سةلطان بذ فتةوا علةى شةها ة الرسةل عةن حيةاة املسةيا فتعاليمة فبةد الكتةاب املسةيحيون مةن
القرن الثاني امليح ا بااتباس ةذه األناجيةل فشةرحها فاةاموا بعمةل ترمجةار مقةها بىل ل ةار متقوعةة يالسةرأانية فالقبطيةة فالحتيقيةة،
فلذا فما من شك يف أن ذه األناجيل سءّحر السولية وحيحة فوا اة) ..
يتاب أالبعة أناجيل أم بجنيل فاحد – أوسف الأاض –وفحة : 33
( ليس لدأقا يف الكتاب املقدس ليل على نسبة األناجيل األالبعة ملن فمل أوائهم فلو أن األ لة من التاالأخ الكقسي بداأة من القرن
الثاني يث ة فمتوفرة فة كن القول بن من بداأة التاالأخ املسيحي  ,مل خيتلف من أسُمون ب باء الكقيسة يف ذه الققطة )...

مشكلة إنجيل متى عند علماء المسيحية
أوالً  :بجنيل متى يُتب أوحً بالعربأة يما اعرتف ا باء .
يتاب  :من تفس فتأمُّحر ا باء األفلني للقمص تا الس أعقوب ملطي مقدمة بجنيل متى :
(أقول بابياس أسقف

ابوليس عام 114م أن متّى حو التعاليم باللسان العربا ،فيل فاحةد فسّةر ا (ترمجهةا) يمةا اسةتطا  .ةذا

أأتكا ما أيّده الق ّدأس بأرأقةاؤس فالعحّمةة أفالجييقةوس فالق ّدأسةان ي لّةس األفالشةليمي فأبيفةانيوس .فأةرفا لقةا املةكالخ أوسةابيوس أن
القدّأس بقتيقوس يف زأاالت بىل ااقد فجد بجنيل متّى باللسان العربا لد املكمقني تري ام براوملافس الرسول) .

()1

يتاب  :اإلجنيل حبسب القدأس متى الاسة فتفس فشر لألب متى املسكني وفحة : 92
( فأ هد القدأس ي لس األفالشليمي يف عظات التعليمية اائحً  " :بن القدأس متى الة ذا يتةب بجنيلة بالعربأةة ةو الةذا اةال ةذا "
 ..فأ ةةهد القةدأس ببيفةانيوس اةائحً  " :بن متةةى ةةو الوحيةةد بةةني يُتةةاب العهةةد اجلدأةةد الةةذا سةةءل اإلجنيةةل فيةةرز بة بةةني العةةربانيني
فباحلرفف العربأة " ) ..
ثانياً  :بجنيل متى الذا بني أأدأقا ا ن يُتب أوحً باليونانية فا مرتجم من العربأة.
()1

وأيضاً يؤكد أن ميت كتب بالعربية يف كتابه مقدمات غي الكتاب املقدس للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة . 47
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املدخل للعهد اجلدأد – الديتوال القس فهيم عزأز – وفحة : 983
ح
( السبب األفل  :و أنا بابياس أذير أن متى يتب بالل ةة العربأةة  ,فلكةن العةاالفني بالل ةار أقولةون بن بجنيةل متةى احلةايل يتةب أوة ً
بالل ة اليونانية  ,فمن السهل قكان أن منيز يتاباك مرتمجاك من ل ة بىل ل ة أخر عن آخر يتب يف ل ة أولية  ,فليس مرتمجاك ) ..
ائرة املعاالف الكتابية – خنبة من العلماء فالح وتيني –اجلزء األفل وفحة : 866
( فاملكيد و أن مهما يان ذا اإلجنيل العربا ( األالامي)  ,فهو مل أكةن البةوالة األوةلية الةيت تةرجم عقةها اإلجنيةل اليونةاني الةذا بةني
أأدأقا  ,سواء بواسطة الرسول نفس أف بواسطة أحد آخر يما أقول بقءل فترأش فا

ةا مةن العلمةاء  .فإجنيةل متةى – يف احلقيقةة

– أعطي االنطبا بأن ا مرتجم بل يتب أوحً يف اليونانية  ,فهو أال يف عربأت – يف البيااة فالفكةر -مةن بعةض األسةفاال األخةر
يف العهد اجلدأد  ,يسفر الرؤأةا مةثحً  .فلةيس مةن البةعب – عةا ة – ايت ةاف أن يتابة كا فةى اليونانيةة مةن ذلةك العبةر مرتجةم عةن
ح فى اليوناأقةة  ،مةن أشةياء يةث ة ،مقةها ييفيةة اسةتخدام
العربأة أف األالامية  ،أف ا مرتجم  .ففاضا أن بجنيل متى اد يتب او ً
للعهد القدأم ،فهو أحياناك أستخدم الرتمج ة السبعيقية  ،فأحيان كا أخر أرجةع بىل العربأةة ،فأظهةر ذلةك بوضةو فةى األجةزاء -14 :19
18 :13 ،91ف  16حيث جند أن الرتمجة السبعيقية يانت تكفى لتحقيةق اةرض الب ة  ،لكقة – مةع ذلةك – أرجةع بىل الةقص فةى
العربأة مع أن أستخدم الرتمجة السبعيقية أأقما جيد ا فافية بال رض) ..
ثالثاً  :ال أوجد بني أأدأقا ا ن بجنيل متى العرب الذا يتب متى .
بجنيل القدأس متى الاسة فتفس فشر – لألب متى املسكني وفحة : 97
( يل ذه ال ها ار متةاف كا بليهةا التقليةد الراسةخ املسةلَّم لآلبةاء بمنةا تةوفِّر أقيقة كا ضةد يةل حمةافالر الققةد اجلةزايف يف الكتةب احلدأثةة.
فاملتيقن يف الكقيسة مقذ البدء أن رب .متةى يتةب بجنيلة أفالك بالعربأةة ..فلكةن األسةباب الةيت حااةت بالقسةخ األُفىل اةذا اإلجنيةل
املكتوب بالل ة العربأة فأفقدت الوانت فاانونيت ام فجو ه ،ي حيازة راطقةة يةث أن إلجنيةل رب .متةى بالعربأةة اورَّفةة ممةا جعةل
الكقيسة تبتعد عق  ،ذا جبواال أن استخدام بني اليهو تواَّف فتواَّفت نساخت حتى ضا املوجو مق ) .
مقدمة اإلجنيل املقدس حبسب ما يتب الب

فن األالبعة فسفر أعمال الرسل –الباحث القبطي وربا حمةرفس جةرجس – وةفحة

: 6
( الب االة املوجو ة اليوم عقدنا يتبت أوحً بالل ة اليونانية  ,فالتى مقها الرتمجة العربية فسائر الرتمجةار املعرففةة  ,فلكةن قةاة أ لةة
يث ة على فجو نسخة عربانية ادةة فُقدر مقذ عهد بعيد ) ...
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يتاب تاالأخ الكتاب املقدس مقذ التكوأن فحتى اليوم  ..لستيفن م  .ميلر فالفبرر فة  .وبر – ترمجةة فلةيم ف بة ق ةاالية فجةد
ف ب وفحة : 78
( فبقاء على تقليةد اةدأم  ,يتةب متةى جةامع التةرائب الةذ

عةاه الةرب أسةو السةو كال  ,ةذا اإلجنيةل اة أن احلقيقةة ال أبةدف أن

الكاتب يان شا د عيان  ,حيث أن أعتمد على مراس فمبا ال أخر فى احلبول على ما ت .فأفل من ذير متةى ياتبةاك ليجنيةل
و بابياس األسقف من القرن الثانى ف و الذ ذة أن مراس يان أفل من يتب اإلجنيل األادم عهةداك  .فاةال بابيةاس بن متةى مجةع (
أاوال أسو ) يف الل ة العربأة  .ا أن يلمة أاوال ال تعقى بجنيح مثل الذ بني أأدأقاك  ,بل اائمة بةاألاوال مثةل  Qعةحفة علةى ذلةك
بجنيل متى مكتوب باليونانية فليس بالعربأة  ,فاد استخدم مبا ال أونانية ( مقها مراس بالتأييد ) لعل بجنيل متةى يتةب حةوايل 46م
) ...
ليل بىل اراءة الكتاب املقدس – بقلم األب اسطفان شربقتي وفحة : 143
( الكاتب  :جاء يف تقليد أراى بىل القرن الثةاني فال ةكةن التحقةق مقة أن متةى جةابي يفرنةاحوم فالةذا أوةبا أحةد االاةين ع ةر (
 ) 2/2يتب با الامية أاواالك من أاوال أسو  ,أما ياتب اإلجنيل احلايل فهو ا معةرفف  ,فلعلة اةد اسةتوحي قةا فضةع متةى .
يتب باليونانية  ,يف حوايل السقني  20 – 40يف مجاعار سوالأة فلسطيقية  ,القا يف أنطايية ) ..

مشكلة إنجيل مرقس
أوالً  :املدعو مراس ليس تلميذاك للمسيا فمل أراه حسب أاوال األباء :
تاالأخ الكقيسة – أوسابيوس القيبرا  . 32: 3 -وفحة : 182
(أن مراس بذ يان و اللسان القاطق لبطرس يتب بداة فلو من ا ترتيب يل ما تذيره عما اال املسةيا أف فعلة ألنة ال وةع الةرب
فال تبع فلكق فيما بعد يما الت – اتبع بطرس الذا جعل تعاليم مطابقة الحتياجار سةامعية فن أن أقبةد بةأن جيعةل أحا أةث
الرب مرتبطة ببعتها )...
ائرة املعاالف الكتابية – خنبة من العلماء فالح وتيني – اجلزء األفل – وفحة : 829
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(فال توجد أ بشاالة ورحية بىل أن مراس نفس يةان تلميةذاك ليسةو  ،أف أنة يةان شةا د عيةان ملةا سةءل  ،بةل بنة أبةدف مةن عبةاالة
بابياس أهنا تكيد عكس ذلك ،فمع ذلك فأن تلك العباالة اد تعقى ببساطة أن مل أكن شخبياك تلميذاك ليسو  ،فلةيس أنة مل أةره علةى
اإلطحرب) .
اول العحمة ج فم :شر بجنيل القدأس مراس – األب متى املسكني – وفحة : 38
ص األمةوال الةيت وةع معلِّمة
(فالثاني مراس مرتج م بطرس الرسول فأفل أسقف على اإلسكقدالأة الذا نفسة مل أَة َر املخلِّةص فلكقة اة َّ
أعظ هبا مع أمانة لألعمال ذاهتا أيثر من ترتيبها )
خمتبر تاالأخ الكقيسة – أندالف ملٍر – وفحة : 62
( فمما تقدم أتتا للقاالاء أن مراس ةذا مل أكةن السةوالك فال فاحةداك مةن السةبعني  ,فأنة مل أكةن الفيقة كا لربقةا املبةاالة أاقةاء خدمتة
اجلهاالأة قا فلكق يان ةيل بىل اخلدمة فأراب يف العمل للرب ) ..
يتاب ليل بىل اراءة اإلجنيل يما الفاه مراس – جان لوالْم وفحة : 2
( من و مراس ؟ ل من الترفالا أن تعرف من و مراس لتفهم يتاب ؟ من األموال امل وّاة أن تأخةذ يتابةاك فن أن تعةرف أوةل
فتقرأه فتعيد اراءت ففافل أن فد وأة الكاتب  .ف ذا األسلوب ليس خباطئ ألنقا ال نعرف الكث عن مراس ) ...
تناقضات األباء حول موعد كتابة اإلنجيل تطعن في قانونيته
بأرأقي وس ( بعد ففاة بطرس )  :يتاب اإلجنيل حبسب القدأس مراس الاسة فتفس فشر لألب متى املسكني وفحة :33
( فبعد أن است هد يح ا ( أ بطرس فبولس )  ،اام تلميذ بطرس فاملرتجِم ل ليققل لقا يتابة األموال اليت ب َّر هبا بطرس) .
فللر نقول  :ائرة املعاالف الكتابية – ن فن :
( ي أن ت را اإلمرباطوال بأن أعني  -الام و ر سةق  -فوةيا علةى برأتةانيكوس  .فعقةدما مةار يلو أةوس يف  68م  ( .فاألالجةا
أن مار مسموماك بتدب مقها ) جنحت أارأبيقا  -قساعدة نفس احللفاء  -يف أن تقا ا بابقها بمرباطةوالاك  .خليفةة لكلو أةوس ايبةر
 ،فكان ن فن خامس اياورة الفما) .
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فملك ن فن سقة  68م فمن املعلوم من أاوال ا باء أن مراس اد مار يف السقة الثامقة مةن حكةم نة فن ( أا سةقة  29م ) فهةذا مةا
اال القدأس ج فم فيقول (: )3
( تقيَّا يف السقة الثامقة حلكم ن فن ،ف ُفن باإلسكقدالأة ،فخلف بنيانوس )
يتةةاب تةةاالأخ انت ةةاال الدأانةةة املسةةيحية للمتقةةيا القةةس مقسةةى أوحقةةا (  ) 1230 -1422تقسةةيق فتعليةةق أةةايون ميخائيةةل مكسةةى
أسكقدال وفحة : 82
( فمن الواضا أأتاك أن بطرس الرسول مل أذ ب بىل الفمية بال فى السقة األخ ة حليات  .أ فةى أفائةل سةقة  , 27يمةا اةال العحمةة
أفالجيانوس  ...ف كذا يانت حالة موت علةى جبةل الفاتيكةان فةى سةقة 24م  ) ..فأأتةاك  :ائةرة املعةاالف الكتابيةة اجلةزء الثةانى
وفحة . 163
أيليمقدس االسكقدالا  :تاالأخ الكقيسة ليوسابيوس القيبرا  18 : 8وفحة : 929
( يانت املقاسبة التى يتب فيها بجنيل مراس يما ألى :بعةد أن يةرز بطةرس علقة كا بالكلمةة فةى الفمةا ،فنةا

باإلجنيةل بةالرف القةدس،

ح فأذير يةل مةا االة  ،أن أةدفن اةم مةا تكلةم بة بطةرس.
توسل يث فن من احلا ضرأن ملراس يواحد من الذأن تبعوا بطرس زمق كا طوأ ً
فبعد أن يتب مراس اإلجنيل ادم للذأن يانوا اد توسلوا بلي  .فعقدما منا ذلك اىل علم بطرس مل أعرتض علي فمل أ ءب ) .
ج فم  :ائرة املعاالف الكتابية اجلزء األفل وفحة : 829
(ج فم  :فى ال ررب فال رب (حواىل 360م )  :أن مراس -تلميذ بطرس فمرتمج  -يتب بقاء على طلب اإلخةوة فةى الفميةة بجنةيحً
خمتبراك طبقا ملا يان اد وع بطرس أرفأ  .فعقدما بلغ بطرس ذلك  ،فافق علي فأمر أن أُقرأ فى الكقةائس ,يمةا ذيةر أأتةاك...:
فقد يان عقده تةيطس م رتمجةاك ،امة كا يمةا أن بطةرس املبةاالة يةان لة مةراس مرتمجةاك ،فالةذ يتةب بجنيلة  ،فقةد يةان بطةرس أةرف
فمراس أسءل )
القدأس أبيفانيوس  :ائرة املعاالف الكتابية اجلزء األفل وفحة : 829
(فبعد متى مباشةر  ,بذ أوةبا مةراس مةن تةابعي القةدأس بطةرس يف الفمةا أفيلةت بلية يتابةة بجنيةل  ,فبذ أيمةل عملة  , ,أالسةل
القدأس بطرس بىل مبر ) .
بن ما اد عرضقاه من بختحف ليس و جمةر بخةتحف فبمنةا ةي حمافلةة إلابةار بجنيةل مةراس لسةلطة بطةرس فبالتةايل أكةون بجنيةل
السويل فبدأ أفام أن مل أر املسيا فال وعة فبعةد ا حةافلوا التقرأةب أيثةر لبطةرس فقةالوا بنة يتبة بعةد موتة فبعةد ا اةالوا أنة الأا
( )3اإلجنيل حبسب القديس مرقس دراسة وشرح وتفسري لألب متى املسكني صفحة . 33
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اإلجنيل فمل أعرتض فبعد ا االوا أن الأا اإلجنيل فشةهد ملةراس فبعةد ا اةالوا أنة الأا اإلجنيةل فشةهد ملةراس فأمةر بقةراءة اإلجنيةل يف
الكقائس ! ..
يتاب ليل بىل اراءة اإلجنيل يما الفاه مراس لألب جان لوالْم وفحة : 7
( شدّ التقليد على ذه العحاة ليءعل ال ها ة التى أتتمقها الكتاب فت سلطة بطرس  .ل ذا أساعدنا علةى فهةم الكتةاب ؟
نعم بىل حدٍ ما  .عقدما جند بطرس على املسر فى ذا اإلجنيل ال أثقى علي فال مرة بل نر العكةس نقةول مةراالاك بوةع ةذا اخلةرب
فهو أعج باحلياة أرفأ شا د عيان يأنى بقا نسمع بطرس فلكن البوالة العامة جتعلقا نعترب أن بن يان قاة شها ة بطةرس فهةى شةها ة
يف السم أعلق بسهولة فى الذايرة ف ذا الرسم خاص ببطرس فةكن أن أكون خاص بأ السول )
الديتوال القس فهيم عزأز املدخل بىل العهد اجلدأد ,اال الثقافة  -وة:917
( أعتقد يث من القاس ما ام االسم اد ُيتِب يف مُق ِدّمة اإلجنيل فقةد انتةهى يةل أمةر فمل أعةد ُقةاة جمةال حتةى للسةكال عةن شخبةية
الكاتب ,فلكن ليس ذا و فااع األمر ,فقد بدأ بعض القاس أتساءلون عقدما ارأفا العقوان" :اإلجنيةل حبسةب مةراس" ,مةن أكةون
ذا ال خص ؟ فاستمرر الدالاسة املستفيتة يف تاالأخ الكقيسة فيف شها ة الكتاب نفس فيف يل العهد اجلدأد حتةى ةكةن التأيةد
القاطع من شخبية الكاتب) .

المشكلة الرئيسية في إنجيل يوحنا !
املدخل بىل العهد اجلدأد للةديتوال القةس فهةيم عزأةز وةفحة  ( : 668بذا يةان الكاتةب اةد أخفةى نفسة فشخبة لكةي أظهةر جمةد
املسيا فما اادف الذا من أجل يتب بجنيل ) ..
سلسلة الاسار يف الكتاب املقدس يتاب ( اراءار يف الكتاب املقدس ) لألب ُفناسيان مُحّ وفحة : 6
( ال أذير اإلجنيل الرابع اسم مكلف  ,ال بل أعبّر عن بعض الرابة يف التسرت هبذا ال أن ) ..
مشكلة أباء الكنيسة وتالميذ يوحنا
م كلة أباء الكقيسة أف تحميذ أوحقا فبجنيل أوحقا ةي م ةكلة مل أةتكلم عقةها الكةث مةن علمةاء املسةيحية فهةي م ةكلة لةيس اةا
ح ! فندالسةها
حلول عقد العلماء فامل كلة تتلخص يف أن تحميذ أوحقةا مل أست ةهدفا بإجنيةل أوحقةا فمل أةذيرفا أن أوحقةا يتةب بجنةي ً
ا ن بالتفبيل :

36
www.facebook.com/sa5aaa

حممود عليان

حتريف الكتاب املقدس

القدأس بوليكاالبوس و من تحميذ أوحقا التلميذ فلد حوايل سقة 70م  -ا ملةدخل ل ةر بجنيةل القةدأس أوحقةا الاسةة ففليةل لةألب
متى املسكني وفحة : 60
( اذا فإن القدأس بوليكاالبوس أُعترب حبسب التةاالأخ الكقسةي مبةدالاك يف ااأةة األ يةة  ,ألنة ال خبةية الةيت تُعتةرب العحاةة احليةة
للوحدة اإلةانية بني القرن األفل فالقرن الثاني  ,فشها ت تُعترب أحد الربا ني الرسولية إلجنيةل أوحقةا الرسةول  .ةذا مةا يةان أعتقةده
فأتمسك ب جد كا القدأس بأرأقي ةوس الةذا يةان ةسةك حببةل التقليةد الرسةويل بكةل اةواه ,فالكقيسةة تفتخةر بة علةى أنة أبةو التقليةد
الكقسي ) .
املدخل بىل العهد اجلدأد للديتوال القس فهيم عزأز وفحة : 687
( فمن جهة ال ها ة اخلاالجية اليت ترتكز أوحً على بأرأقافس  ,مل أثق فيها العلماء ألن املبدال الوحيد الذا ةكن ان أكون اد أخةذ
عق و بوليكاالبوس  ,الذا يتب السالت بىل فيليب فلكق مل أ ر بىل ذا اإلجنيل  ,فمل أقتبس مق  ,فهل أعين ذا أن مل أكن أعرفة
؟ بن عدم االاتباس أف اإلشاالة  .أا شها ة البمت ال ةكن أن تكون ااطعة ) ..
يرففوال بوالييت :
The gospel history and its transmission by F. CRAWFORD BURKITT, M.A., D.D. SECOND EDITION . p 216
(سوف أكون ليس من الترفالا أن نبحث حول األ لة اخلاالجية ليجنيل الرابع  ,بن اإلةان بأن اد يُتب عن طرأق القةدأس الرسةول
أوحقا تأييده ب كل يامل يف معظم أجزاء العامل املسيحي يف حوايل 140-170م  ,فاإلشاالار الواضحة علةى اسةتخدام ِ خاوةة
بني بعض األفساط املسيحية ةكن تعقبها بىل اخلمسني عاماك املاضية بن من احلقيقي أن ذه اإلشاالار ضعيفة على الرام من تواعقةا
أهنم ايقني  :ال أقتةبس القةدأس بوليكةاالبوس تبعة كا لعقيةدة القةدأس أوحقةا  ..ال أقتةبس علةى اإلطةحرب مةن اإلجنيةل الرابةع سةواء يف
السالت أف وحت  ,بن أيرب ا عاء و أن بعض اجلمل اود ة يف القبوص املفر ة يف السالت ي م اهبة لبعض القبوص األساسية
يف السالة أوحقا األفىل فالثانية ) ..
إيرينيؤس تلميذ بوليكاربوس المهرطق !
يث من العلماء أست هد برأا بأرأقي وس على أن الأا وحيا فأكخذ ب يف ياتب بجنيل أوحقا فلألسةف مل أعةرف عقة الكةث أنة لة
األخطاء العقائدأة فالتاالخيية اليت تُسقط االعتما على شها ت :
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املدخل ل ر بجنيل القدأس أوحقا الاسة ففليل لألب متى املسكني وفحة : 86
(معرفف أن علم الح ور الكقسي املهتم بفحص اتاأا اإلجنيل فالح ور عامةة أبتةدب بالقةدأس بأرأقيةكس أسةقف ليةون الةذا عةاش
فتربى يف سقني حياتة األفىل يف آسةيا البة ر فتربةى فةت أةدا ال قةدأس بوليكةاالبوس أسةقف و نةا ( أزمة ا ن ) فهةو مةواطن
أزم ا  .ما بني عام 900 -130م )
أخطاءه العقائدية  -نظرة شاملة لعلم الباترفلوجي يف الستة ارفن األفيل – للقمص تا الس أعقوب ملطي وفحة :20
( لألسف ال دأد ( بأرأقي وس ) فقد تبع الأا بابياس يف عقيدة امللك األلفي )..
أخطاءه التاريخية  -ائرة املعاالف الكتابية اجمللد الرابع وفحة : 962
( فاد ذ ب البعض بيل أن فةرتة خدمةة أسةو اةد اسةتمرر ع ةر سةقوار  ،فمقةهم بأرأقةافس علةي أسةاس مةا جةاء يف بجنيةل أوحقةا:
"أبويم ببرا يم هتلل بأن أرا أومي فرأا ففر  .فقةال لة اليهةو  :لةيس لةك مخسةون سةقة بعةد" (أةو  .)67 ,62 :4فعلةي أسةاس أن
أسو اد جاء ليخلص الب ر مةن يةل األعمةاال ،فحبةد أنة اجتةاز يف يةل ةذه األعمةاال ،فحيةث أن اإلنسةان أبةدأ يف سةن األالبعةني أن
أببا الجحً ناضءاك ،فحبد أن خدمة أسو اد استمرر من سن الثحاني حيت أعتاب ال يخوخة يف سن األالبعني).
فأعلم الكث من العلماء بأن بأرأقي وس ففلوالنيوس تلميذا بوليكاالبوس اد ادرفا عقائدأاك فتاالخيياك ف ذه أمثلة ألاوال العلماء فيهم
ائرة املعاالف الكتابية – خنبة من العلماء فالح وتيني اجلزء األفل وفحة : 871
(ف و بقفس أبف تلك العحاة يف السالت بيل فلوالنيوس ،الذا يان أأتاك تلميذاك من تحميذ بوليكاالبوس ،فلكق ادرف بيل ال قوسةية
اليت أقول عقها" :بنين أتذير أحةداث ذلةك الزمةان بةأيثر فضةو عةن أحةداث السةقني الرا قةة ،فذلةك ألن مةا أتعلمة األفال أقمةو بقمةو
عقوام ،فأببا ملتبقاك هبا) ،
الاسار يف آباء الكقيسة –أحد ال بان برأة القدأس مقاالأوس وفحة : 46
( فأ

أوسابيوس أن مكانة بابياس فمريزه اد حرضا الكث أن من الكتُاب املسيحيني على بعتقارب اخلاطيء ب أن احلكةم األلفةي

فهو أقول  ( :بن مس ول عن حقيقة يون الكُتاب الكقسيني من بعده اد سكوا بقفس الرأا معتمدأن على أادميتة  ,مثةل بأرأقي ةوس
فا ه ممن م متمسكون بقفس ذه األالاء ) .
املدخل بىل علم الباترفلوجي – ا باء الرسوليني للقمص تا الس أعقوب ملطي وفحة:184
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( فاد أخذ بعض األباء ةذه الفكةرة عقة ال يعقيةدة مدالفسةة فبمنةا خةحل أحةا أثهم العةابرة فمةن بيقةهم القةدأس أاسةطيقوس الةذا
تداالة األمر فيما بعد ف الس يف جدأة بالرف اإلجنيلي الكقسي فحسب من أعتقق ذه العقيدة بمنا حيُسب مقحرفاك عن اإلةان ).
تاتيان المرتد هل تصح شهادته ؟
الكث أعلم أن تاتيان مرتد عن اإلةان املسيحي فلكقهم أست هدفن بأاوال ف ةذا بن ل أةدل علةى عءةز علمةاء املسةيحية يف بابةار
بجنيل أوحقا ليوحقا باأل لة البحيحة  ,فللر نقول :
ائرة املعاالف الكتابية – خنبة من العلماء فالح وتيني – اجلزء األفل وفحة : 879
(نقرتب من مقتبف القرن الثاني حيث جند " الدأاطسرفن "لتاتيان  ،الةذا لسةقا يف حاجةة بىل ذيةر الكةث عقة " ،فالدأاطسةرفن"
و أأتاك "اتفارب الب ائر األالبعة" ،فاةد وةدال اطعةاك ابةل  170م ،ف ةو أبةدأ با أةة األفيل مةن بجنيةل أوحقةا ،فأقتةهي با أةة األخة ة يف
خا ة ذا اإلجنيل) .
تاالأخ الفكر املسيحي – القس الديتوال حقا اخلترا وفحة . 866
( فلقد أسس تاتيانوس مذ ب مجاعة املمتقعني  ,فلقد بمتقعوا عةن الةزفاج بإعتبةااله زنةى يف نظةر م  ,فبمتقعةوا عةن أيةل اللحةوم بةأا
شكل يان فبمتقعوا عن شرب اخلمر حتى يف الع اء الرباني فلذلك استعملوا املاء بدالك من القبيذ يف لألفخاالستيا ).
الاسار يف آباء الكقيسة – أحد ال بان برأة القدأس مقاالأوس ضفحة : 106 , 108
( فمن املتحمل أن أكةون طاطيةان اةد فلُةد يف شةررب سةوالأا حةوايل عةام  190م فلكةن ال شةيء معةرفف عةن موتة فاةد ان ةق علةى
الكقيسة فواال مكسساك ل يعة تدعي اإلنكراتية  ,شيعة ترفض الزفاج فيأن نو من الزنةى فيف خدمةة ال ةيطان فأقةول عقة القةدأس
ح فعلةم مثةل
بأرأقي ةوس " بن طاطيان بالتد بعد است ها القةدأس أوسةتيقوس فأنة انةتفخ بةالو م فسةقط يف رطقةة ال قوسةية الةي ً
ماالايون فساتوالتيتوس بأن الزفاج فاسةد "  ..فاةد اسةتمرر ةذه البدعةة اإلنكراتيةة حتةى القةرن اخلةامس فاةد أ انةوا أيةل اللحةم
فشةةرب أا نةةو مةةن القبيةةذ  ,فبسةةبب اجتةةا هم ةةذا دةةو القبيةةذ اسةةتبدلوا القبيةةذ باملةةاء يف أ اء سةةر األفخاالسةةتيا فاةةد أ ان ةةذه
املماالسة يل من يليمقتس اإلسكقدالا فالقدأس يربأةانوس فالقةدأس أوحقةا ذ ةيب الفةم اةم حُرمةت عةام  349بةأمر مةن اإلمرباطةوال
اي وذفسيوس ) .
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تاالأخ الكقيسة – أوسابيوس القيبرا  . 30 , 92 : 8وفحة : 120
( على أن ذا تبيقوه أخ اك فقط فإن شخباك أدعي تاتيان يان أفل من ابتد التءدأف فلقد يةان ضةمن املسةتمعني بىل أوسةتيقوس
فمل أظهر أا شيء من ذه ا الاء طاملا يان مع فلكق ترة الكقيسة بعد است ها ذا األخ فبذ ت امخ عقدما الأا نفسة معلمةاك
فبنتفخ عقدما ظن نفس أن أوي من اة ه أسةس تعةاليم خاوةة خمرتعة كا ةوال كا معيقةة اة مقظةوالة يأتبةا فةالقتيقوس ,فنةا ا مثةل
مرييون فساتوالنيقوس بأن الزفاج فسا فزني أما حءت دو عدم خحص آ م فقد بخرتعها و من تلقاء نفس ذا ما يتب بأرأقافس
فات ذ ) .
يتاب تكون األناجيل – لألب فاضل سيداالفس اليسوعي وفحة : 28
( فاام طاطيانس تلميذ أوستيقوس جبمع األناجيل األالبعة يف مكلف فاحد واه باليونانية أاطسرفن بنطحااك مةن األالبعةة  ,حاذفةاك مةن
األناجيل األالبعة ما مل أقاسب بدعت بذ يان واحب بدعة تقافم الزفاج فبستخدام القبيذ يف األفخاالستيا )..
املدخل بىل العهد اجلدأد للديتوال فهيم عزأز وفحة : 661
( أما أاو بر ان ضد يتابةة الرسةول أوحقةا ليجنيةل ةو بةطء الكقيسةة يف ابةول اإلجنيةل  ,فالعلمةاء مل أسةتطيعوا أن أعتمةدفا علةى
بأرنيافس يف شها ت فءاسنت ماالتر فاةد يتةب يف مقتبةف القةرن الثةاني املةيح ا مل أةذير فمل أ ةر بىل اإلجنيةل  ,فعقةدما أةتكلم عةن
أوحقا الرسول فإن ال أ

بىل اإلجنيل نفس مع أنة أقسةب بلية سةفر الرؤأةا فيوحقةا الرسةول ةو أوحقةا املةذيوال يف الؤأةا 2 – 1 / 8

فلكق ليس أوحقا اإلجنيلي  .يذلك يف سقة  126م أقتبس فيلمو الذا من ساال س ( عن آالم املسيا ) من اإلجنيل يف عظات فلكق
ال أ

بىل ياتب فحتى اائمة املوالتوالا ال تعطي تأييةد كا ااطعة كا علةى أن الرسةول أوحقةا ةو الةذا يتبة أمةا بابيةاس الةذا أقتةبس

أوسابيوس مق أن يان أسأل يل من وعوا امل اأخ أندالفاس فبطرس فمتى ففيلبس فتومةا فأعقةوب فأوحقةا  " ..اةم أقةول " فيةذلك
ماذا أقول أالستيون فأوحقا ال يخ تلميذا الرب " فأقول أوسابيوس " الواضا أن بابياس أذير ااقني اوها أوحقةا  :األفل الرسةول فاةد
مار فالثاني ال يخ ف و حي  .فألو أن و الةذا يتةب اإلجنيةل " مةن ةذا يلة فاة ه أظةن العلمةاء أن أوحقةا الرسةول ال وةلة لة
باإلجنيل ) ..
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السبب السابع
وجود قصص خرافية في الكتاب المقدس
يتاب “تعرَّف بىل الكتاب املُقدَّس لة األب اسطفان شربقتيي :
( ابل أن تفتا الكتاب املُقدَّس :بن الكتاب املقدس ال سيّما العهد القدأم ,ياتب أبدف ارأباك فحميِّراك .لةدأقا فكةرة عقة  ,فبن مل نفتحة
اط ,ألن جزء من تراث الب رأة .فنعلةم أأتةاك أن ُقةاة عةد اك يةب اك مةن املةكمقني ,علةى اخةتحفهم ,أست ةهدفن بة علةى أنة يتةاهبم
املقدس .فنسمع يف الكقيسة اراءة بعض نبوو  .فيث اك ما يوَّنا عق فكرة فيهةا شةيء مةن السةحر ,لكونة يتابةاك "مُقدَّسةاك" نبحةث
في  ,بن يُقّةا مةكمقني ,عةن يلمةة ا  ,فنعةدّه نوعةاك مةن يتةاب التعلةيم املسةيحي أف يتابةاك يف األخةحرب املسةيحية .فبذا فتحقةاه ,أخةذنا
الدَّ َش ! فإنقا جند ,يف العهد القدأم ,ابباك من املاضي ال فائدة اا ,فالفاأار [ا ] أخحاية ادةةة اةد ختطّا ةا الةزمن ,فحرفبةاك
فاعتةةداءار ,فاب ةائد ارأبةةة ال فملقةةا علةةى البةةحة ,فبن وَّيقا ةةا “مةةزام “ ,فنب ةائا [ا ة ] أخحايةةة مب تةةة للقسةةاء… يتةةابٌ
مُحيِّر ..فلكن ل و يتاب ؟ بن  ,ابل يل شيء ,مكتبة 73 :يتاباك أتدالَّج تدفأقها على أيثر من ألف سقة).
اخلرافار فاخلياالر فال رائب يف الكتاب املقدس ت كك يف مبةداايت فمةاذا أةتعلم املسةيحي مةن بمةرأة أيلةت أفال ةا ؟ أف أعقةوب
عقدما أترب اإلل ؟ أف عقدما أسررب الربية ؟ فماذا نةتعلم مةن أشةءاال تةتكلم ! أف خرافةار التةقني ف ليلةة فري ةمون ا ةا !!
فنأخذ على سبيل املثال فقط مقها :


سلق وأكل األطفال:

امللوة الثاني  96( 30-96 / 2فَيَانَ جُو ٌ شَدِأدٌ فِي السَّامِرَةِ .فَ ُةمْ حَاوَةرُف َا حَتَّةى وَةاالَ الَأْسُ الْحِمَةاالِ بِثَمَةانِنيَ مِةنَ الْفِتَّةةِ فَالُبْةعُ
ص أَةا سَة ِّيدِا
ت امْة َر َأ ٌة ِب َليْة َِ [ :خلِّة ْ
ك ِبسْة َرائِي َل جَةائِز كا َعلَةى السُّةو ِال وَة َر َخ ِ
الْقَابِ مِنْ زِبْلِ الْحَمَامِ بِخَمْسٍ مِنَ الْفِتَّةَِ 92 .ف َب ْي َقمَا يَا َن َملِة ُ
الْمَلِةكَ] 97 .فَقَةةالَ[ :الَ! أُخَلِّبْةكِ الةرَّبُّ .مِةنْ أَأْةنَ أُخَلِّبُةكِ؟ أَمِةنَ الْبَيْةدَالِ أفْ مِةنَ الْمِعْبَةرَةِ؟]  94اُةمَّ اَةةالَ لَهَةةا الْمَلِةكُ[ :مَةةا لَةكِ؟]
ت َلهَةا فِةي ا ْليَة ْو ِم ا خَةرِ:
فَقَالَتَْ [ :ذِهِ الْمَرْأَةُ اَالَتْ لِيَ :اتِي ابْقَكِ فَقَأْيُلَ ُ الْيَوْمَ اُمَّ نَأْيُلَ ابْقِي اَةداك 92 .فَسَةلَقْ قَا ا ْبقِةي َف َأ َي ْلقَةاهُ .اُة َّم ُالْة ُ
َاتِي ابْقَكِ فَقَأْيُلَ ُ فَخَبَّأَرِ ابْقَهَا] 30 .فَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ يَحَمَ الْمَرْأَةِ مَزَّربَ اِيَابَ ُ فَ ُوَ مُءْتَازٌ عَلَى السُّةوالِ ،فَقَظَةرَ ال َّةعْبُ فَبِذَا مِسْةاٌ مِةنْ
َاخِلٍ عَلَى جَسَدِهِ).
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حوار مع حمار:

العد  91( 33-91 / 99فَقَامَ بَلعَامُ وَبَاحاك فَشَدَّ عَلى أَتَانِ ِ فَأنْطَلقَ مَعَ الُؤَسَةاءِ مُةوآبَ 99 .فَحَمِةيَ اَتَةبُ ا ِ ألنَّة ُ مُقْطَلِةقٌ فَفَاَةفَ
مَحةُ الرَّبِّ فِي الطَّرِأقِ لِيُقَافمَ ُ فَ ُوَ الَايِبٌ عَلى أَتَانِ ِ فَاُحمَاهُ مَعَ ُ 93 .فَأَبْبَرَرِ األَتَانُ مَحةَ الرَّبِّ فَااِفةاك فِةي الطَّرِأةقِ فَسَةيْفُ ُ مَسْةلُولٌ
فِي أَدِهِ فَمَالتِ األَتَانُ عَنِ الطَّرِأقِ فَمَ َتْ فِي احلَقْلِ .فَتَرَبَ بَلعَامُ األَتَةانَ لِيَرُ َّ َةا بِىل الطَّرِأةقِ 98 .اُةمَّ فَاَةفَ مَةحةُ الةرَّبِّ فِةي خَقْةدَربٍ
لِلكُرُفمِ ل ُ حَائِطٌ مِنْ ُقَا فَحَائِطٌ مِنْ ُقَاةَ 96 .فَلمَّا أَبْبَرَرِ األَتَانُ مَحةَ الرَّبِّ زَحَمَتِ احلَائِطَ فَضَ َطَتْ الِجْل بَلعَةامَ بِاحلَةائِطِ فَتَةرَبَهَا
أأْتاك 92 .اُمَّ اجْتَازَ مَحةُ الرَّبِّ أأْتاك فَفَاَفَ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ حَيْثُ ليْسَ سَبِيلٌ لِلقُّكُوبِ أَمِيقاك أفْ شِمَاالك 97 .فَلمَّا أَبْبَرَرِ األَتَانُ مَةحةَ
الرَّبِّ الَبَتَتْ تَحْتَ بَلعَامَ .فَحَمِيَ اَتَبُ بَلعَامَ فَضَرَبَ األَتَانَ بِالقَتِيبِ 94 .فَفَتَاَ الرَّبُّ فَمَ األَتَانِ فَقَالتْ لِبَلعَامَ« :مَاذَا وَقَعْتُ بِةكَ
حَتَّى ضَرَبْتَقِي ا نَ اَحثَ َفَعَارٍ؟»  92فَقَال بَلعَامُ لِألَتَانِ« :ألنَّكِ ازْ َالَأْتِ بِي .لوْ يَانَ فِي أَدِا سَةيْفٌ لكُقْةتُ ا نَ اَةدْ اَتَلتُةكِ».

30

فَقَالتِ األَتَانُ لِبَلعَامَ« :أَلسْتُ أَنَا أَ تَانَكَ التِي الَيِبْتَ عَليْهَةا مُقْةذُ فُجُةو ِةَ بِىل َةذَا اليَةوْمِ؟ َةل تَعَةوَّ ْرُ أنْ أَفْعَةل بِةكَ َكَةذَا؟» فَقَةال:
«ال» 31 .اُمَّ يَ َفَ الرَّبُّ عَنْ عَيْقَيْ بَلعَامَ فَأَبْبَرَ مَحةَ الرَّبِّ فَااِفاك فِي الطَّرِأقِ فَسَيْفُ ُ مَسْلُولٌ فِي أَةدِهِ فَخَةرَّ سَةاجِداك عَلةى فَجْهِة ِ.

39

ت لِل ُمقَا َفمَة ِة أل َّن ال َّط ِرأة َق َف ْالطَة ٌة َأمَةامِي  33فَأَبْبَةرَتْقِي
ث َ َفعَةارٍ؟ َ َقَةذَا اَة ْد َخ َرجْة ُ
ك ا َن اَح َ
ت َأ َتا َن َ
ض َر ْب َ
فَقَال ل ُ مَحةُ الرَّبِِّ « :لمَاذَا َ
األَتَانُ فَمَالتْ مِنْ اُدَّامِي ا نَ اَحثَ َفَعَارٍ .فَلوْ ملْ تَمِل مِنْ اُدَّامِي لكُقْتُ ا نَ اَدْ اَتَلتُكَ فَاسْتَبْقَيْتُهَا»).


شريعة الثور الناطح:

اخلرفج  94( 32-94 / 91فَبذَا نَطَاَ اَوْالٌ الَجُحً أف امْرَأةً فَمَةارَ أُةرْجَمُ الثَّةوْالُ فَال أُكْيَةلُ لَحْمُة ُ .فَأمَّةا وَةاحِبُ الثَّةوْالِ فَيَكُةونُ بَرِأ ةاك.

92

فلَكِنْ بنْ يَانَ اَوْالاك نَطَّاحا مِنْ اَبْلُ فَاَدْ أشْهِدَ عَلَى وَاحِبِ ِ فلَمْ أَتْبِطْ ُ فَقَتَلَ الَجُحً أف امْرَأةً فَالثَّوْالُ أُرْجَمُ فَوَاحِبُ ُ أأْتاك أُقْتَةلُ 30 .بنْ
فُضِعَتْ عَلَيْ ِ فِدْأَةٌ أَدْفَعُ فِدَاءَ نَفْسِ ِ يُلُّ مَا أُوضَعُ عَلَيْ ِ 31 .أفْ بذَا نَطَاَ ابْقا أفْ نَطَاَ ابْقَةك فَبِحَسَبِ َذَا الْحُكْةمِ أُفْعَةلُ بِة ِ 39 .بنْ نَطَةاَ
الثَّوْالُ عَبْداك أفْ أمَةك أُعْطِي سَيِّدَهُ اَحاِنيَ شَااِلَ فِتَّةٍ فَالثَّوْالُ أُرْجَمُ 33 .فَبذَا فَتَاَ بنْسَانٌ بِ ْراك أفْ حَفَرَ بنْسَانٌ بِ ْراك فلَمْ أُ َطِّ ِ فَوَاَعَ فِي ِ اَوْالٌ أفْ
حِمَاالٌ  38فَبَاحِبُ الْبِ ْرِ أُعَوِّضُ فأَرُ ُّ فِتَّةك لِبَاحِبِ ِ فَالْمَيِّتُ أَكُونُ لَ ُ 36 .فَبذَا نَطَاَ اَوْالُ بنْسَانٍ اَوْالَ وَاحِبِ ِ فَمَارَ أَبِيعَةانِ الثَّةوْالَ الْحَةيَّ
فأَقْتَسِمَانِ اَمَقَ ُ .فَالْمَيِّتُ أأْتاك أَقْتَسِمَانِ ِ 32 .لَكِنْ بذَا عُلِمَ أنَّ ُ اَوْالٌ نَطَّا ٌ مِنْ اَبْلُ فلَمْ أَتْبِطْ ُ وَةاحِبُ ُ أُعَةوِّضُ عَةنِ الثَّةوْالِ بِثَةوْالٍ فَالْمَيِّةتُ
أَكُونُ لَ ُ).


يعقوب يُصارع الله ويغلب:
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ك ال َّل ْيلَة ِة فَأخَة َذ ا ْمرَأ َتيْة ِ َفجَا ِال َأ َتيْة ِ فَأفْال َ ُه األحَة َد َع َة َر َف َعبَة َر َمخَاضَة َة َأبُّةو َرب 93 .أخَةذَ ُمْ
التكوأن ُ 99( 39-99 / 39ا َّم اَا َم فِةي ِتلْة َ
فَأجَازَ ُمُ الْوَا ِاَ فَأجَازَ مَا يَانَ لَ ُ 98 .فَبَقِيَ أَعْقُوبُ فَحْةدَهُ .فَوَاالَعَ ُ بنْسَةانٌ حَتَّةى طُلُةو ِ الْفَءْةرِ 96 .فلَمَّةا الَأ أنَّة ُ ال أَقْةدِالُ عَلَيْة ِ
ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِهِ فَانْخَلَعَ حُقُّ فَخْذِ أَعْقُوبَ فِي مُبَاالَعَتِ ِ مَعَ ُ 92 .فَاَالَ « :اطْلِقْقِي ألنَّ ُ اَدْ طَلَعَ الْفَءْةرُ» .فَقَةالَ« :ال أطْلِقُةكَ بنْ لَةمْ
تُبَاالِيْقِي» 97 .فَسَالَ ُ« :مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ« :أَعْقُوبُ» 94 .فَقَالَ« :ال أُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ أَعْقُةوبَ بَةلْ بسْةرَائِيلَ ألنَّةكَ جَا َةدْرَ
مَعَ ا ِ فَالقَّةاسِ فَاَةدِالْرَ» 92 .فَسَةألَ ُ أَعْقُةوبُ« :أخْبِرْنِةي بِاسْةمِكَ» .فَقَةالَ« :لِمَةاذَا تَسْةألُ عَةنِ اسْةمِي؟» فَبَاالَيَة ُ ُقَةاةَ 30 .فَةدَعَا
أَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ «فَقِي ِيلَ» اَائِح « :ألنِّي نَظَرْرُ ا َ فَجْهاك لِوَجْ ٍ فَنُءِّيَةتْ نَفْسِةي» 31 .فَأشْةرَاَتْ لَة ُ ال َّةمْسُ بذْ عَبَةرَ فَقُوئِيةلَ فَ ُةوَ
أَخْمَعُ عَلَى فَخْذِهِ  39 -لِذَلِكَ ال أَأيُلُ بَقُو بسْرَائِيلَ عِرْربَ القَّسَا الَّذِا عَلَى حُقِّ الْفَخْذِ بلَى َذَا الْيَوْمِ ألنَّ ُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِ أَعْقُوبَ عَلَةى
عِرْربِ القَّسَا).


ه ّز رمحه فقتلهم دفعة واحدة:

وموئيل الثاني َ 4( 19-4 / 93ذِهِ أَسْمَاءُ األَبْطَالِ الَّذِأنَ لِةدَافُ َ :أُ َةيْبَ بَ َّةبَثُ التَّحْكَمُةونِيُّ الَئِةيسُ الثَّحَاَةةُِ .ةوَ َةزَّ الُمْحَة ُ عَلَةى
اَمَةةانِ مِ َ ةةٍ اَ ةتَلَهُمْ ُفْعَ ةةك فَاحِ ةدَةً 2 .فَبَعْ ةدَهُ أَلِعَةةازَاالُ بْ ةنُ ُف ُف بْ ةنِ أَخُةةوخِي أَحَ ةدُ الثَّحَاَ ةةِ األَبْطَةةالِ الَّ ةذِأنَ يَ ةانُوا مَ ةعَ َافُ َ حِيقَمَةةا عَيَّ ةرُفا
الْفِلِسْطِيقِيِّنيَ الَّذِأنَ اجْتَمَعُوا ُقَاةَ لِلْحَرْبِ فَوَعِدَ الِجَالُ بِسْرَائِيلَ 10 .أَمَّا ُوَ فَأَاَامَ فَضَرَبَ الْفِلِسْطِيقِيِّنيَ حَتَّى يَلَّتْ أَدُهُ ،فلَبِقَتْ أَةدُهُ
بِالسَّيْفِ ،فَوَقَعَ الرَّبُّ خَحَواك عَظِيماك فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ،فَالَجَعَ ال َّعْبُ فَالَاءَهُ لِلقَّهْبِ فَقَطْ 11 .فَبَعْدَهُ شَمَّةُ بْةنُ أَجِةي الْهَةرَاالِاُّ .فَةاجْتَمَعَ
ب مِة ْن َأمَةا ِم ا ْل ِف ِلسْة ِطيقِيِّنيَ 19 .فَوَاَةفَ فِةي فَسَةطِ الْقِطْعَةةِ
ب ال َّة ْع ُ
ت ُقَةا َة ِا ْطعَة ُة َحقْة ٍل َم ْملُةوء ًة َعدَسةاكَ ،فهَة َر َ
سطِي ِقيُّو َن َج ْي كا َف َيا َن ْ
ا ْل ِف ِل ْ
فَأنْقَذَ َا ،فَضَرَبَ الْفِلِسْطِيقِيِّنيَ فَبَقَعَ الرَّبُّ خَحَواك عَظِيماك).


بفك حمار قتلت ألف رجل:

القتاة  16( 90-16 / 16فَفَجَدَ فَكَّ حِمَاالٍ طَرِأّاك ,فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ بِ ِ أَلْفَ الَجُلٍ 12 .فَقَالَ شَمْ ُونُ« :بفَكِّ حِمَاالٍ يُومَةةك يُةومَتَيْنِ.
بِفَكِّ حِمَاالٍ اَتَلْتُ أَلْفَ الَجُلٍ» 17 .فلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكَحَمِ الَمَى الْفَكَّ مِنْ أَدِهِ ,فَ َعَا ذَلِةكَ الْمَكَةانَ «الَمَةتَ لَحْةيٍ» 14 .اُةمَّ عَطِةشَ جِةدّاك
فَدَعَا الرَّبَّ« :بنَّكَ اَدْ جَعَلْتَ بِيَدِ عَبْدِةَ َذَا الْخَحَصَ الْعَظِيمَ ,فَا نَ أَمُورُ مِنَ الْعَطَشِ فَأَسْقُطُ بِيَدِ الْ ُلْفِ» 12 .فَ َقَّ اللَّة ُ اجلَةوْفَ
الَّذِا فِي لَحْيٍ ,فَخَرَجَ مِقْهَا مَاءٌ ,فَ َرِبَ فَالَجَعَتْ الُفحُ ُ فَانْتَعَشَ .لِذَلِكَ َعَا اسْمَ ُ «عَيْنَ َقُّوالِا» الَّتِي فِي لَحْةيٍ بلَةى َةذَا الْيَةوْمِ.
 90فَاَتَى إلِسْرَائِيلَ فِي أَأَّامِ الْفِلِسْطِيقِيِّنيَ عِ ْرِأنَ سَقَةك).
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دليلة وسرّ شمشون:

القتاة  8( 2-8 / 12فَيَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أنَّ ُ أَحَبَّ امْرَأَةً فِي فَا ِا سَوْالَربَ اسْمُهَا َلِيلَةُ 6 .فَبَعِدَ بِلَيْهَا أَاْطَابُ الْفِلِسْطِيقِيِّنيَ فَاَةالُوا لَهَةا:
« تَمَلَّقِي ِ فَانْظُرِا بِمَاذَا اُّوَتُ ُ الْعَظِيمَةُ ,فَبِمَاذَا نَتَمَكَّنُ مِقْ ُ لِقُواِقَ ُ إلِذْالَلِ ِ ,فَقُعْطِيَكِ يُلُّ فَاحِةدٍ أَلْفةاك فَمِ َةةَ شَةااِلِ فِتَّةةٍ» 2 .فَقَالَةتْ َلِيلَةةُ
لِ َمْ ُونَ « :أَخْبِرْنِي بِمَاذَا اُّوَتُكَ الْعَظِيمَةُ فَبِمَاذَا تُواَقُ إلِذْالَلِكَ؟»  7فَقَةالَ لَهَةا شَمْ ُةونُ« :بِذَا أفْاَقُةونِي بِسَةبْعَةِ أفْتَةاالٍ طَرِأَّةةٍ لَةمْ تَءِةفَّ
ف فَأ ْف َا َقتْة ُ ِبهَةا 2 ,فَالْكَمِةنيُ الَبِةثٌ
ني سَة ْب َع َة أ ْفتَةا ٍال َط ِرأَّة ٍة لَة ْم َتءِة َّ
أَضْعُفُ فَأَوِ ُ يَوَاحِدٍ مِنَ القَّاسِ» 4 .فَأَوْعَدَ لَهَةا أَاْطَةابُ الْفِلِسْة طِي ِق ِّي َ
عِقْدَ َا فِي الْحُءْرَةِ .فَقَالَتْ لَ ُ« :الْفِلِسْطِيقِيُّونَ عَلَيْكَ أَا شَمْ ُةونُ»َ .ف َقطَة َع األ ْفتَةا َال َيمَةا ُأ ْقطَة ُع َفتِية ُل ا ْل َم َةا َا ِة ِبذَا شَة َّم القَّةاالَ فَلَةمْ تُعْلَةمْ
اُّوَتُ ُ).
خ ِب ْرنِةي ِبمَةاذَا
ر اَة ْد َخ َت ْل َتقِةي َفلَة ْم ُت ْ
ث مَةرَّا ٍ
ح َ
س َمعِةي؟ ُة َو ذَا اَة َ
ك لَة ْي َ
القتاة  16( 17-16 / 12فَقَالَتْ لَ ُ« :يَيْفَ تَقُولُ أُحِبُّكَِ ,ف َا ْلبُة َ
اُّوَتُكَ الْعَظِيمَةُ» 12 .فلَمَّا يَانَتْ تُتَاأِقُ ُ بِكَحَمِهَا يُلَّ أَوْمٍ فَألَحَّتْ عَلَيْ ِ ,ضَااَتْ نَفْسُ ُ بِلَى الْمَوْرِ 17 ,فَكَ َفَ لَهَا يُةلَّ اَلْبِة ِ ,فَاَةالَ لَهَةا:
«لَمْ أَعْلُ مُوسَى الَأْسِي ألَنِّي نَذِأرُ اللَّ ِ مِنْ بَطْنِ أُمِّي ,فَإِنْ حُلِقْتُ تُفَاالِاُقِي اُّوَتِي فَأَضْعُفُ فَأَوِ ُ يَأَحَدِ القَّاسِ»).


األرض مربعة !

الؤأا أوحقا ( 1/ 7فَبَعْدَ َذَا الَأَأْتُ أَالْبَعَةَ مَحَئِكَةٍ فَااِفِنيَ عَلَى أَالْبَعِ زَفَاأَا األَالْضِ ،مُمْسِةكِنيَ أَالْبَةعَ الِأَةا ِ األَالْضِ لِكَةيْ الَ تَهُةبَّ الِأةاٌ عَلَةى
األَالْضِ فَالَ عَلَى الْبَحْرِ فَالَ عَلَى شَءَرَةٍ مَا).
ء َم َع ُه ْم ِل ْلحَة ْربِ ،الَّة ِذأ َن عَةدَ ُ ُمْ مِثْةلُ الَمْةلِ
ت َّل ا ُألمَة َم الَّة ِذأ َن فِةي َأ ْالبَة ِع َز َفاأَةا ا َأل ْالضِ :جُةو َج َفمَةاجُوجَ ،لِة َي ْ
خ ُر ُج ِل ُي ِ
الؤأا أوحقا  ( 4/ 90ف َأ ْ
الْبَحْرِ).
حزايال [( 9 / 7فَأَنْتَ أَا ابْنَ آ َمَ فَهَكَذَا اَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ ألَالْضِ بِسْرَائِيلَ :نِهَاأَةٌ .اَدْ جَاءَرِ القِّهَاأَةُ عَلَى زَفَاأَا األَالْضِ األَالْبَعِ).
انيال ( 11 / 8فَكَبُرَرِ ال َّءَرَةُ فَاَوِأَتْ فَبَلَغَ عُلُوُّ َا بِلَى السَّمَاءِ فَمَقْظَرُ َا بِلَى أَاْبَى يُلِّ األَالْضِ).
من أق ول ان الزفاأا ةي اجلهةار " االجتا ةار " (اجلهةار األالبةع) أخبةاال األأةام األفىل ( 98 / 2فِةي الْءِهَةارِ األَالْبَةعِ يَةانَ الْبَوَّابُةونَ فِةي
ال َّرْربِ فَالْ َرْبِ فَال ِّمَالِ فَالْءَقُوبِ).
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طائر له أربع أرجل !

الحفأني ( 90 / 11فَيُلُّ َبِيبِ الطَّيْرِ الْمَاشِي عَلَى االْبَعٍ .فَهُوَ مَكْرُفهٌ لَكُمْ).
أنطونيوس فكرا يف تعليق على الحفأني ( ) 1 / 11أقول (فجند فى التقسيمار املوجةو ة قةا أن ا ال أهةتم باجلانةب العلمةى بةل مةا
أححظ القاس)
ملحوظة  :ت


لفظ الط يف بعض الرتمجار العربية بىل " ح رة " !

األرنب يجتر !

الحفأني  ( 2 / 11فَاالالْنَبَ النَّ ُ أَءْتَرُّ لَكِقَّ ُ ال أَ ُقُّ ظِلْفا فَهُوَ نَءِسٌ لَكُمْ) .


الشمس تسرع إلى مكان الغروب !

اجلامعة  ( 7 / 1فَال َّمْسُ تُ ْرِربُ فَال َّمْسُ تَ ْرُبُ فَتُسْرِ ُ بِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ تُ ْرِربُ).
موسوعة احلقائق الكتابية – الديتوال برسوم ميخائيل وفحة : 61
( فأطعن البعض ا خر يف فحي الكتاب ملا أبدف في ام مقااتاك للقظرأةار العلميةة يقةول الكتةاب مةثحً " فَال َّةمْسُ تُ ْةرِربُ فَال َّةمْسُ
تَ ْرُبُ فَتُسْرِ ُ بِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ تُ ْرِربُ" مع العلم بأن ال مس ليست ي اليت تدفال حةول األالض  ,بةل األالض ةي الةيت تةدفال حةول
نفسها فيتولد من ذلك ال رفرب فال رب فالقهاال فالليل  .فققول بن الكتبة األطهاال بمنا استعملوا ما يان م هوالاك مةن الكةحم بةني القةاس
من اوطححار  ,مما أححظ في موافقت للحواس بدفن اعتباال موافقت للعلوم ) ...
السقن القوأم يف تفس أسفاال العهد القدأم ,جمموعة من القسافسة فاملتخببني اجلزء الثامن وفحة: 8
( ال مس ت رب  :ايل أن ببرا يم نظر بىل ال مس أُسءد اا فلكق اال ملا اربت ال أسءد ملا أ يةب  ,تسةر بىل موضةعها  :علةى
اعتقا القدماء لل مس سفر طوأل فت األالض بالليل من ال رب بىل ال ررب لتقوم وباحاك أوماك اانيةاك فعليهةا أن تسةر لة ح تتةأخر عةن
الوات املعني  .فالرأا أأتاك ت ب حياة اإلنسان يف فالاهنا الدائم فالجوعها يان فالاهنا بح فائدة ) ...
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النظر إلي الشمس حلو !

اجلامعة ( 7 / 11اَلقُّوالُ حُلْوٌ فَخَيْرٌ لِلْعَيْقَيْنِ أَنْ تَقْظُرَا ال َّمْسَ).


كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من اإلنسان

حزايال ( : 19/8فتأيل يعكا من ال ع .على اخلرء الذا خيرج من االنسان ختبزه امام عيوهنم) ترمجة الفاندأك
(فيل اروا من ال ع  ،فاطبخ برباز اإلنسان أمام أعيقهم) الرتمجة اليسوعية


شرب الماء مضر !

املكةةابني الث ةاني ( 32 – 34 / 16فةةإن يقةةت اةةد أحسةةقت التةأليف فففقةةت مق ة  ،ف ةذلك مةةا يقةةت أ قةةى .فبن يةةان ضةةعيفا ف فن
الوسط ،فإني اد بذلت فسعي , .فيما أن شرب اخلمةر فحةد ا أف شةرب املةاء فحةده متةر  ،فبمنةا تطيةب اخلمةر ممزفجةة باملةاء
فتعطي لذة فطربا ،يذلك تقميق الكحم أطرب مسامع مطالعي السفر)
برسوم ميخائيل ( موسوعة احلقائق الكتابية وفحة  " : 60 -82تقدأم القس أوسف الأاض "
( يف ذه الكتب اعرتاف ورأا بعدم عبمتها فأهنا يتب ب رأة فليس بايةة فقةد جةاء يف آخةر سةفر املكةابيني الثةاني اعتةذاال عمةا
جاء في من نقص فذلك يف الكتابة حبءة أن ذا شأن الكتابار الب رأة ف ذا ما ةكن أن أةأتي مةن ا املعبةوم الةذا اةال يف هناأةة
الكتاب املقدس ( ألني أشهد لكل من أسمع أاوال نبوءة ذا الكتاب ) ...


تكرار إصحاح كامل !

سفر امللوك الثاني اإلصحاح التاسع عشر ()11
واإلعادة يف سفر إشعياء اإلصحاح السابع والثالثون ()34
(فلما مسع امللك زققيا ذلك مقق ثيابه وتَطى سمسح ودخل بيت الرب ) 2( .وأرسيل أليياقيم اليذي عليى ال ييت وشي نة الكاتيب
وشيوخ الكهنة متَطني سمسوح إىل إشعياء بن آموص النيب ( )3فقالوا له :هكذا يقول زققيا :هذا اليوم ييوم شيدة وتأدييب وإهانية
ألن األجنة دنت إىل املولد وال قوة على الوالدة ( )7لعل الرب إهلك يسمع كالم ربشاقى الذي أرسله ملك أشيور سييده لييعري اإلليه
احلي فيوبخ على الكالم الذي مسعه الرب إهلك .فارفع صالة ألجل ال قية املوجودة ( )3فجاء ع يد املليك زققييا إىل إشيعياء)6( .
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فقال هلم إشعياء :هكذا تقولون لسيدكم :هكذا يقول الرب :ال ختف بس ب الكالم الذي مسعته الذي جدف علي بيه غلميان مليك
أشور) ...

السبب الثامن
القرآن الكريم أكد تحريف الكتاب المقدس
ابل أن ندخل يف جداالر مع القباال أف اليهو ب أن عحاة القرآن الكرأم بالكتب السابقة  ,من املمكن أن نقهى ذا األمر من
خحل خطوتني فقط ف ي يالتايل :
أفالك  :املسلمون أكمقون بتوالاة نزلت على موسي علي السحم فبجنيل يتب املسيا علي السحم .
اانياك  :القباال أكمقون بتوالاة مل أكتبها موسى بقفس فاملسيا مل أكتب بجنيل يف يتاهبم املقدس .
من خحل القرآن الكرأم فاألحا أث فأاوال علماء املسلمني أتأيد لقا أنقا يمسلمني نكمن بتوالاة نزلت على موسي علي السحم ف و ما
أتقايف اماك مع مفهوم التوالاة يف املسيحية أف اليهو أة :

أأن ي توالاة موسي ؟
( فَيَتَبْقَا لَ ُ فِي الْأَلْوَا ِ مِنْ يُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةك فَتَفْبِيلكا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ َا بِقُوَّةٍ فَأْمُرْ اَوْمَكَ أَأْخُذُفا بِأَحْسَقِهَا سَأُالِأكُمْ َاالَ الْفَاسِقِنيَ )
األعراف . 186
اجلامع ألحكام القرآن ليمام القرطيب فقيق

ام و البخاالا اجمللد الثامن  -وفحة : 941

(اول تعاىل« :فيتبقا ل يف األلوا من يل شيء» أرأد التوالاة)
تفس القرآن العظيم للحافظ ابن يث اجلزء الثالث وفحة : 974
(أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ ُ يَتَبَ لَ ُ فِي الْأَلْوَا مِنْ يُلّ شَيْء مَوْعِظَة فَتَفْبِيلكا لِكُلِّ شَيْء اِيلَ يَانَتْ الْأَلْوَا مِنْ جَوْ َر فَأَنَّ اللَّ تَعَالَى يَتَبَ لَ ُ فِيهَا
مَوَاعِظ فَأَحْكَامًا مُفَبَّلَة مُبَيِّقَة لِلْحَلَالِ فَالْحَرَام فَيَانَتْ َذِهِ الْأَلْوَا مُ ْتَمِلَة عَلَى التَّوْالَاة الَّتِي اَالَ اللَّ تَعَالَى " فلَقَدْ آتَيْقَا مُوسَى
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الْكِتَاب مِنْ بَعْد مَا أَ ْلَكْقَا الْقُرُفن الْأُفلَى بَبَائِر لِلقَّاسِ" فَاِيلَ الْأَلْوَا أُعْطِيهَا مُوسَى اَبْل التَّوْالَاة فَاَللَّ أَعْلَم فَعَلَى يُلّ تَقْدِأر فَكَانَتْ
يَالتَّعْوِأضِ لَ ُ عَمَّا سَأَلَ مِنْ الرُّؤْأَة فَمُقِعَ مِقْهَا فَاَللَّ أَعْلَم ")
الوسيط للقرآن الكرأم لفتيلة ال يخة حممد سيد طقطافا شيخة األز ر اجمللد األفل ص : 1242
( فاملرا باأللوا يما اال ابن عباس  -ألوا التوالاة  ،فاختلف فى عد ا فقيل  :سبعة ألوا فايل ع رة ألوا فايل أيثر من ذلك
 .يما اختلف فى شأهنا فقيل يانت من سدال اجلقة  ،فايل يانت من زبرجد أف زمر ) ..
ففي احلدأث الذا أخرج اإلمام مسلم يف وحيح عن أبى رأرة الضى ا عق اال اال السول ا :
(احتج آ م فموسى  .فقال موسى  :أا آ م ! أنت أبونا  .خيبتقا فأخرجتقا من اجلقة  .فقال لة آ م  :أنةت موسةى  .اوةطفاة ا
بكحم  ،فخط لك بيده  ،أتلومين على أمر اداله ا علي ابل أن خيلقين بأالبعني سةقة ؟ فقةال الةقيب وةلى ا علية فسةلم  :فحةج
آ م موسى  .فحج آ م موسى  .فيف حدأث ابن أبي عمر فابن عبدة  .اال أحد ا  :خط  .فاال ا خةر  :يتب لك التةوالاة بيةده
 ).وحيا  :الفاه مسلم برام . 9269
فال يف سقن أبى اف  ..( :فَقَالَ آ َمُ أَنْتَ مُوسَى اوْطَفَاةَ اللَّ ُ بِكَحَمِ ِ فَخَطَّ لَكَ التَّوْالَاةَ بِيَدِهِ تَلُومُقِى عَلَى أَمْرٍ اَدَّالَهُ عَلَىَّ اَبْلَ أَنْ
أَخْلُقَقِى بِأَالْبَعِنيَ سَقَةك فَحَجَّ آ َمُ مُوسَى  )..وحيا  :الفاه أبى اف برام . 8701

ف ذا ملخص بسيط إلةان املسلم بالتوالاة فأكيد أن ا سبحان فتعاىل يتب ملوسي التوالاة فنزلت على موسي مكتوبة ف و ما أتقايف
اماك مع توالاة اليوم اورفة حيث أن التوالاة اليوم مل أكتبها موسي فبمنا يتبها جمهولني بعد موسي ف ذا ما أكيده املتخببني يف
الاسار التوالاة فنقد ا أقول الديتوال القس بولس الف ايل يف يتاب اويط اجلامع يف الكتاب املقدس فال ررب القدأم وفحة 972ف
أأتاك وفحة : 608
( ييف تكون البقتاتويس ؟ بن التقليد اليهو ا الذا فن التلمو مستعيد كا مةا االة أوسةيفوس املةكفالخ ففيلةون االسةكقدالاني فالعهةد
اجلدأد  ,اةد اعتةرب البقتةاتويس فحةدة أ بيةة فاحةدة فنسةبها بىل موسةى  .اة أن الكااوليةك فاة الكااوليةك بةدأفا أ ةكون هبةذا
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التقليد مقذ القرن السابع ع ر يف أفالفبا  .نذير الأةاال سةيمون (  , )1719جةان اسةرتفة ( . )1763فهةم ال ةرا أن البقتةاتويس
يتاب تريب من عقاور خمتلفة فمل جتمع عقاوره املتعد ة بال بعد مور موسى )...
( اةةم بن التقاليةةد القدةةةة احليةةة الةةيت فجةةدر تعب ةةا يف ظةةرفف أقيةةة فاجتماعيةةة جدأ ةدة فالةةيت اسةةتعا ا خةةرفج  ,ترجةةع أوةةلها
فالفحها بىل موسى اذا نستطيع أن نقسب بىل موسى خرفج  ,فمع أن متمون الكتةاب احلقيقةي فتدفأقة ال أعةو ان بىل موسةى بال
ببوالة جزئية  ,فالتقليد فالرف اللذان أت بع مقهما الكتاب ا عمل  )..ملحوظة  :البقتاتويس أف البانتاتيك ي األسفاال اخلمسة
الكتاب املقدس لآلباء الكااوليك  ,العهد العتيق _ اجمللد األفل _ مدخل بىل أسفاال ال رأعة اخلمسة وفحة : 8-3
( يث من عحمار التقدم تظهر يف الفاأةار ةذا الكتةاب فشةرائع ممةا محةل املفسةرأن مةن يااوليةك فا ةم علةى التققيةب عةن أوةل
األسفاال اخلمسة األ بي  ,فما من عامل يااوليكي يف عبرنا أعتقد أن موسي ذات اد يتب يل البانتاتيك مقذ ابةة اخللةق بىل ابةة
موت  ,يما أن ال أكفي أن أقال أن موسي أشرف على فضع القص امللهم الةذا فنة يتبةة عدأةدفن يف اتةون أالبعةني سةقة  .بةل
جيب القول مع جلقة الكتاب املقدس البابوأة  1284أن أوجد ب ز أا تةدالجيي يف ال ةرائع سةببت مقاسةبار العبةوال التاليةة االجتماعيةة
فالدأقية  ,تقدم أظهر أأتاك يف الرفاأار التاالخيية ) ..
الكتاب املقدس – ترمجة األباء اليسوعيني – العهد القدأم – وفحة : 22
( يان شعب ا فتاالخي على ولة قختلف شعوب ال ررب األ نى  ,فلكن علم ا ااال أدل أأتاك على أن املكلفني الذأن أعا فا القظر
يف الفبول األفىل من سفر التكوأن فأضفوا عليها اللمسار األخ ة مل أكونوا جمر مقلدأن عميان  ,بل أحسقوا بعا ة معاجلة املبا ال
املتوفرة بني أأدأهم فالتفك فيها بالقسبة بىل التقاليد اخلاوة ب عبهم فهةم مل أكتفةوا باوافظةة علةى اإلةةان اليهةوا  ,بةل أبةرزفا أوةالت
)...
الكتاب املقدس لآلباء الكااوليك  ,العهد العتيق _ اجمللد األفل _ مدخل بىل أسفاال ال رأعة اخلمسة وفحة : 170
( فاد فن سفر األحباال ب كل احلاضر فن الأب ابتداء من العو ة من سبى بابل (اجليل اخلامس ابل املسيا)  ،يمةا أسةتدل مةن
أفج ال ب العدأدة مع القيب حزايةال (حزايةال فبةل  80فمةا بعةده )  .أتعةذال بذن أن نقسةب بىل موسةى نفسة نبة األخة  .أمةا
انتساب ذه األنظمة بىل طقس البحراء األولي فهو ليل فاضا على أن التقليد اد تطوال حسب الرف املوسوأة ).

49
www.facebook.com/sa5aaa

حممود عليان

حتريف الكتاب املقدس

ابة فرأةف فجتدأةد فت ةي أسةفاال م وسةى اخلمسةة سةر ا الكةث مةن العلمةاء فاملراجةع املسةيحية فمةن ضةمقها  :ليةل بىل اةراءة
الكتاب املقدس – األب اسطفان شربقتيي – نقل بىل العربية األب وبحي محوا اليسوعي وفحة : 67 , 62
( أظهر ذا الكتاب قظهر سلسلة خطب ملوسى  ,أسن فيها  ,ابل ففاتة بعةض القةوانني لل ةعب ,فأةدىل بووةاأاه األخة ة يف طرأقةة
العيش يف األالض اليت سيستولون عليها .
ذا الكتاب و ما أ

بلي تاالخية طوأل ةكققا أن نلخص مراحل الرئيسية ب يء من الرتجيا .

ابل سقوط السامرة يف  . 791فعى القاس  ,يف مملكة ال مال أن ال رأعة اليت أعطيت عن أد موسى مل تُعد تطابق الوااةع  .يانةت
تلك ال رأعة واحلة ل عب بدف  ,ف ةا أن ال ةعب أوةبا أمة عظيمةة  ,ظهةرر فيهةا م ةايل جدأةدة  ,خطة ة أف اانوأةة  ,مةثحً :
جتقيد املتأ ل حدأثاك فخماطر العبا ار الواقية اليت ةاالسوهنا يف يقعان فال عدالة األاقياء الني حيطمةون املسةايني  ..فكةان البةد بذا
من بعا ة القظر يف ال رأعة فمن جعلها نوعا من " طبعة اانية " ف كذا ن أر شي اك ف ي اك اةوانني فعةا ار سةتكون الةب " سةفر
تثقية االشرتا " أف " ال رأعة الثانية " .
فأما الحفأون الذأن مجعوا ففسرفا ذه القوانني فالعا ار  ,فإهنم اد تأارفا يةث اك بةوعظ األنبيةاء يإأليةا فعةاموس فال سةيما وشةع ,
فقد تبني ام أن ال رأعة اليت أعطا ا ا ل عب ليست ي أا عقد يان  ,بل بهنا فالف فالابط حب ةاال الةرابط الةذا جيمةع بةني
اخلطيب فاليت حيبها ( الاجع ةو  ... ) . 3 / 1ةذه البةيااة األفىل يف أفالشةليم  ,عةن أةد الفأةني أتةوا بتقاليةد م مةن ال ةمال ,
ي القواة القدةةة لسةفر تثقيةة االشةرتا ( فقةرار الفبةول  6بىل  92الةيت أسةتعمل فيهةا ضةم املخاطةب املفةر ) لكةن حكةم امللةك
الكافر مقّسى أسقط ذا الكتاب يف زافأة القسيان  ,ف ذا الكتاب و الذا فضع يف اايكل  ,بىل أن عُثر علي يف السقة 299
جعل مق أوشيا أساساك إلوحح السياسي فالدأين الكب  ,الةذا أالا أن أعُيةد بىل الوجةو شةعب كا موحةد كا حةول أفالشةليم .أمةا
الفقرار اليت أستعمل فيها ضم املخاطب يف اجلمع فالفبحن األفل فاألخ  ,فلعلها أُضيفت يف ذلك الزمان أف يف فات الحق .
فأخ اك  ,فبعد أن أ خل على الكتاب تققيحار أخر  ,خل يف اجملموعة الكرب اليت فضعها يف حوايل السقة  800أا يف فات
ال رأعة بأاسامها اخلمسة  ,أف التوالاة .
فيانوا أ عرفن بأمانتهم ألفكاال موسى  ,أف بعباالة أخر  ,يانوا على أقني من أن القوانني اليت أسقوهنا ةي الةيت لةو عةاش موسةى يف
ذلك الزمان لسقّها  .فءعلو ا على لسان يف وي ة خُطب ألقا ا ابل ففات  ) ..بنتهي االاتباس .
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التفس احلدأث للكتاب املقدس – الديتوال جوال ن فهنام أستاذ الل ار السامية جبامعة امللكة بيلفاست ترمجة القس خبيةت متةى –
سفر العد وفحة : 99
( فاذا الدليل فزن يف تأأيد شها ة السفر عن نفس  ,فأن ما الف يف مةبين أسةاس أوةل الاجةع بىل زمةان موسةى  .أمةا مقةداال مةا
حدث ل من فدأد فتققيا فبعا ة يتابة يف أاقاء القرفن اليت خلت ابل أن أبل بىل البوالة القهائية ( فالقا يان ذلك يف األأام املبكرة
من امللكية  ).فهذا من البعب على الطررب الققدأةة تقرأةره  .فالقةا أكةون مةن األيثةر بنبةاف كا أن أأخةذ ال ةكايون اجلانةب التقليةدا
بدالك من افرتاض التاالخية املتأخر )..
ااموس الكتةاب املقةدس – خنبةة مةن العلمةاء فالح ةوتيني – ي ةة التحرأةر ( الةديتوال بطةرس عبةد امللةك  ,الةديتوال جةون الكسةاندال
طمسن األستاذ بكلية الح ور اإلجنيلية بالقا رة  ,األستاذ ابرا يم مطر بكلية الح ور اإلجنيلية بالقا رة ) وفحة : 936
(فأقتسب السفر بىل موسى امل ر العظيم ،فاةد يتبة ابةل تسةليم مهةام ايةا ة ال ةعب لي ةو  ،فيمةا عةدا بعةض االجةزاء القبة ة،
ياإلوحا األخ مق  ،فأظن البعض أن ذه األجزاء يتبت بعده .فأعتقد ج فم ف و االس الكتاب العظيم يف القةرن الرابةع للمةيح
أن ذا السفر و امل اال بلي يف  9مةل  4 : 99ف على ذه القظرأة االخ ة بقى بعض الباحثني يف العبر احلاضر الأأهم الذا أقةا ا
بأن السفر اد يتب سراك بيد اتقياء اليهو يف عهد مقسةى ملةك أهةوذا  232 - 223رب  .م .فايت ةف يف عبةر أوشةيا (- 234
 204رب  .م)) .
تاالخية الكتاب املقدس مقذ التكوأن فحتى اليوم – ستيفن ميلر ف الفبرر وبر  -وفحة : 30
( التوالاة األسفاال اخلمسة األفىل مل أكتبها يما أظن القاس لزمن مدأد  ,موسى أف أا فر أخر  .بةل بةاحلرا بهنةا مةزأج مةن أالبعةة
مبا ال على األالجا  .تسمى باحلرفف " ا" "ب" "ة" "ر" يما جاء يف البفحار السابقة فزمن فمكان يتابةة ةذه املبةا ال اة
معرففني على فج اليقني  ,فلكن قاة اتفارب عام على بعض الققاط )..
تاالخية الكتاب املقدس مقذ التكوأن فحتى اليوم – ستيفن ميلر ف الفبرر وبر  -وفحة : 94
( حض يتابة موسى للتوالاة بةدأ مبكةراك مقةذ القةرن األفل املةيح ا  ,ففةي اإلوةحا الرابةع ع ةر مةن سةفر أسةدالاس الثةاني ( أحةد
أسفاال األبويرأفا ف ي األسفاال اليت تر يف العهد القدأم العربا ) أتكلم ا بىل عزالا من شء ة فأقول ل أن جيمةع مخسةة يتبةة فةُلةي
عليهم ما سيوحي ب ا ل فأظل عزالا أالبعني أوماك ةلي على الكتبة  ,فكتبوا األالبعة الع رأن سفراك من العهد القدأم ,فسةبعني سةفراك
أخر من األسفاال املقدسة  ,فاد فسر الكتبة املسيحيون األفائل ( آباء الكقيسة ) ةذا القةول أن عةزالا فلةيس موسةى ةو الةذا
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يتب األسفاال اخلمسة فأن فعل ذا بوحي مباشر من ا  ,على أا حال لقد يتةب سةفر بسةداالس الثةاني بعةد م ةار السةقني مقةذ
زمةةن عةةزالا  ,فاملعةةرفف عةةن األبةةاء أهنةةم مل أولةةوا التفاوةةيل التاالخييةةة فالعلميةةة ب تمامةاك يةةب اك  ,فا ن تعتةةرب ةةذه الفقةةرة يف بسةةدالاس
أسطوالة )...

أأن بجنيل املسيا ؟
أكمن املسلم فال شك أن املسيا علي السحم يتب بجنيحً ف و ما خيالف اماك اعتقةا نبةاال اليةوم فهةم ال أكمقةون هنائيةاك بةأن املسةيا
اد يتب بجنيحً ف ذا ما أكيده الكث من علماء املسيحية فسقر األمر ا ن ب ي اك من التفبيل ..
بجنيل أسو املسيا للقدأس مراس الاسة فشر لألب جاة ماسون اليسوعي وفحة : 13
(متى يُتبت األناجيل ؟  :أسو نفس مل أكتب شي اك .مةا عةدا مةرة فاحةدة يتةب فيهةا علةى الةرتاب ! فالتحميةذ الةذأن ضةمهم بلية
شي اك ف ي اك  ,تبعوه يف أفل األمر من ا أن أعرفوا حقيقت ) ..
ليل بىل اراءة الكتاب املقدس لآلب اسطفان شربقتيي وفحة : 192
( فيان ةذا احلةةدأث بةةدء حةةيات العةةلقيّة فاةد طةةالت سةةقتني أف اةةحث سةةقوار .اة ّم اخةةتاال بعةةض التةحمةةيذ فأخةةذ ُأعْةةلن معةةهم،
بأاةوال فال سةيّما بأعةمةال فحةيات  ،جمئ مةلكةور ا  .مل أكةتب شةي كا ( بلى! فةقةد يةتب مةرّة فاحةدة عةلى الرمةل)...
املدخل بىل العهد اجلدأد – الديتوال القس فهيم عزأز – وفحة : 72
( ذا األمر خيتلف ع ما أقول اإلسحم من أن اإلجنيل نزل على أسو أف عيسي بل ة القرآن  ,فاملس ول األفل عن يتابة ذا الكتةاب
الذا نسمي العهد اجلدأد ليس أسو بل املسيحيني  ,سواء من اجليل األفل أف من اجليل الثاني من التحميذ ( لواا  , 9 : 1عب : 9
 , 8 , 3اأةو  . ) 8 – 1 : 1ف ةةذا الكتةةاب لةةيس يتابةاك أزليةاك يةةان حمفوظةاك يف اللةةو اوفةةوأ فلكقة يتةةاب ن ةةأ يف فسةةط الكقيسةةة
فبواسطتها فمن أجلها  ,نعم بن يتاب يمن الرف القةدس علةى يةل مةا يتةب فية  ,فلكقة يف نفةس الواةت يتةب بواسةطة أنةاس ا
الذأن شا دفا فشهدفا للمسيا ) ..
فلماذا أأتيقا بعض القباال ليطلب وا مقا األ لةة علةى فرأةف اإلجنيةل أف التةوالاة مةن القةرآن الكةرأم؟ بذا بةةان املسةلم بةالتوالاة فاإلجنيةل
خمتلف اماك عن بةان املسيحي هبما !
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فيقول ا تعاىل (فَاَفَّيْقَا عَلَى آاَاالِ ِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْأَمَ مُبَدِّااك لِّمَا بَيْنَ أَدَأْ ِ مِنَ التَّوْالَاةِ فَآتَيْقَاهُ اإلِجنِيلَ فِي ِ ُدً فَنُوالٌ فَمُبَدِّااك لِّمَةا بَةيْنَ
أَدَأْ ِ مِنَ التَّوْالَاةِ فَ ُدً فَمَوْعِظَةك لِّلْمُتَّقِنيَ) املائدة ..82فذير عن املسيا علي البحة فالسحم انة يةان أةتعلم اإلجنيةل يمةا فال يف اولة
تعاىل ( فَأُكَلِّمُ القَّاسَ فِي الْمَهْدِ فَيَهْلكا فَمِنَ البَّالِحِنيَ  ,اَالَتْ الَبِّ أَنَّى أَكُونُ لِي فلَدٌ فلَمْ أَمْسَسْقِي بَ َرٌ اَالَ يَذَلِكِ اللَّ ُ أَخْلُةقُ مَةا أَ َةاءُ
بِذَا اَتَى أَمْرًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَ ُ يُنْ فَيَكُونُ  ,فَأُعَلِّمُ ُ الْكِتَابَ فَالْحِكْمَةَ فَالتَّوْالَاةَ فَالْإِنْءِيلَ )آل عمران 84-82
اجلواب البحيا ملن بدل أن املسيا  ,اإلمام ابن تيمية  -طبعة اال الفتيلة  -اجلزء األفل وفحة : 821
( فأما اإلجنيل  :الذا بني أأدأهم فهم معرتفون بأن مل أكتب املسيا فال أمحه على من يتب فبمنا أملوه بعد الفع املسيا " متى" فأوحقا
فيانا اد وحبا املسيا  ,فمل حيفظ خلق يث أبل ون عد التواتر ف " مراس " ف " لواةا "  ,ف ةا مل أرأةا املسةيا علية السةحم فاةد
ذير كالء  :أهنم ذيرفا بعض ما اال املسيا  ,فبعض أخبااله  .فأهنم مل أستوعبوا ذير أاوال فأفعال ) ..
أقول ال يخ حممد بن ببرا يم احلمد:
( اإلجنيل و الكتاب العظيم الذا أنزل ا على عيسى علي السحم متمماك للتوالاة ،فمكأداك اا ،فموافقاك اا يف أيثر األموال ال ةرعية،
أهدا بىل البراط املستقيم ،فأبني احلق من الباطل ،فأةدعو بىل عبةا ة ا فحةده فن مةن سةواه .ةذا ةو اإلجنيةل الةذا أنةزل علةى
عيسى علي السحم  .فبعد مور عيسى علي السحم خل التحرأف اإلجنيل فَ ُيِّر في  ،فبةدِّل ،فزأةد فية  ،فنقةص ) اإلةةان بالكتةب
 تأليف ال يخ حممد بن ببرا يم احلمد.أقول ال يخ حممد بن واحل املقءد ( :فأما األمر الثاني فهو اإلجنيل ،أف بتعب أ رب األناجيل الةيت توجةد يف أأةدا القبةاال اليةوم؛ فمةع
أن من أوول بةانقا اإلةان باإلجنيل الذا أنزل على عيسةى  ،فإنقةا نةكمن يةذلك بأنة مل أعةد بةني أأةدا القةاس يتةاب يمةا أنزلة ا  ،ال
اإلجنيل ،فال ا ه ،بال القرآن .بل بن القباال أنفسهم ال أدعون أن الكتب اليت بني أأدأهم مقزلة كةذا مةن عقةد ا  ،بةل فال أةدعون
أن املسيا علي السحم و الذا يتبها ،أف أهنا ،على األال يتبت يف زمان  ) .مواع اإلسحم سكال فجواب .
فمن يل ما سبق أتتا لقا جبحء ان ما تكلم عق القرآن الكرأم و بجنيل نزل على عيسى علي السحم فليس يما أةكمن نبةاال اليةوم
ان بجنيل " متى  ,مراس  ,لواا  ,أوحقا  ,بةولس  ,أعقةوب  ,بطةرس أهةوذا  ,أوحقةا ال ةيخ " بتأييةدار مةن علمةاء الكتةاب املقةدس
فعلماء اإلسحم  ..ف ذا و بجنيل املسيا !.
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السبب التاسع
إباحيات الكتاب المقدس تنفى وحيه !
اإلباحيار يف الكتاب املقدس اة حمةدف ة  ,فة

الكةث أن أن أسةوأ أشةخاص يف التةاالأخ ةم أنبيةاء الكتةاب املقةدس  ,فةح أوجةد

خطي ة يف العامل بال ففعلها كالء األنبيةاء يف ةذا الكتةاب  ,فةاليهو فالقبةاال أعتقةدفن أن األنبيةاء زنةاة فعةراة بةل فزنةا حمةاالم أأتة كا
فمقهم من يفر با فأشرة فا ا من البفار اليت تتعاالض مع عبةمة األنبيةاء فمةع تقةدأر م فتةوا م  ,فكيةف أةدعو املسةيا يف
بجنيل متى  " : 84 /6فكونوا انتم ياملني يما ان ابايم الذا يف السموار ةو يامةل " ! ييةف أةدعو التةابعني ليكونةوا يةاملني مثةل ا
فجند األنبياء زناة فعراة ؟
فأعتقةةد القبةةاال أهنةةم سةةيدأقون العةةامل ألهنةةم ادأسةةني ! ففةةي الرس ةالة األفىل اىل يوالفنثةةوس  : 9 / 2ألسةةتم تعلمةةون ان القدأس ةني
سيدأقون العامل )..
يتاب  :سألتين فأجبتك – جمموعة من املكلفني األالاوذيس – فرأر .عدنان أ أب طرابلسي وفحة : 180
( يلمة القدأس يتابياك تعين املفرفز أف املتقدس ل اأة معيقة  ,فكل من اعتمد على أد يا ن اانوني باسم الثةالوث لة اجملةد ةو اةدفس
أا مفرفز عن بقية ال قاس ا املةكمقني فاة املعتمةدأن  .ةذه القداسةة الةيت أفرضةها اإلةةان اجلدأةد فاحليةاة يف املسةيا تقتتةي مةن
املسيحي أسلوب كا جدأةد كا يف احليةاة خمتلفة كا عةن أسةلوب حيةاة اة املةكمن  ...يف الواةت نفسة تةكمن الكقيسةة أنة أوجةد مسةيحيون
معيقون اد فولوا أاقاء حياهتم فجها م على األالض بىل املثال اإلاي  ,فبىل اامة ملء املسيا )
فأأن م األنبياء من ذه القداسةة فالطهةاالة فالتءدأةد ؟ فأأةن ةم للووةول للمثةال اإلاةي ؟! لققةرأ ا ن مةاذا فعةل األنبيةاء بعةد أن
فول ام اإلةان :


نو أسكر فأتعرَّ :

التكوأن  14( 92-14 / 2فَيَانَ بَقُو نُو ٍ الَّذِأنَ خَرَجُوا مِنَ الْفُلْكِ سَاما فَحَاما فَأَافَثَ .فَحَامٌ ُوَ أبُو يَقْعَانَ.

12

َكُالءِ الثَّحاَةةُ ُةمْ بَقُةو

نُو ٍ .فَمِنْ َكُالءِ تَ َعَّبَتْ يُةلُّ األالْضِ 90 .فَابْتَدَأ نُو ٌ أَكُونُ فَلَّاحاك فَاَرَسَ يَرْماك 91 .فَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ فَتَعَرَّ

َاخِلَ خِبَائِة ِ.

 99فَابْبَرَ حَامٌ أبُو يَقْعَانَ عَوْالَةَ أبِي ِ فَأخْبَرَ أخَوَأْ ِ خَاالِجاك 93 .فَأخَذَ سَامٌ فَأَافَثُ الةرِّ َاءَ فَفَضَةعَاهُ عَلَةى أيْتَافِهِمَةا فَمَ َةيَا بلَةى الْةوَالَاءِ
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فَسَتَرَا عَوْالَةَ أبِيهِمَا فَفَجْهَا ُمَا بلَى الْوَالَاءِ .فَلَمْ أُبْبِرَا عَوْالَةَ أبِيهِمَا 98 .فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُو ٌ مِنْ خَمْةرِهِ عَلِةمَ مَةا فَعَةلَ بِة ِ ابْقُة ُ البَّة ِ ُ

96

فَقَالَ« :مَلْعُونٌ يَقْعَانُ .عَبْدَ الْعَبِيدِ أَكُونُ إلخْوَتِ ِ» 92 .فَاَالَ« :مُبَاالَةٌ الرَّبُّ بلَة ُ سَةامٍ .فَلْةيَكُنْ يَقْعَةانُ عَبْةداك لَة ُ 97 .لِيَفْةتَاِ ا ُ لِيَافَةثَ
فَيَسْكُنَ فِي مَسَايِنِ سَامٍ .فَلْيَكُنْ يَقْعَانُ عَبْداك لَهُمْ» 94 .فَعَاشَ نُو ٌ بَعْدَ الطُّوفَانِ اَحثَ مِ َةٍ فَخَمْسِنيَ سَةقَةك 92 .فَكَانَةتْ يُةلُّ أأَّةامِ نُةو ٍ
تِسْعَ مِ َةٍ فَخَمْسِنيَ سَقَةك فَمَارَ).


زنى لوط مع ابقتي :

ف ب ْن َأسْة ُك َن فِةي وُةو َارََ .فسَة َك َن فِةي
ءبَة ِل فَا ْب َقتَةا ُه َمعَة ُ ألنَّة ُ خَةا َ
ط ِم ْن وُو َا َر َفسَة َك َن فِةي ا ْل َ
و ِع َد لُو ٌ
التكوأن َ 30( 34-30 / 12ف َ
الْمَ َاالَةِ ُوَ فَابْقَتَاهُ 31 .فَاَالَتِ الْبِكْرُ لِلبَّ ِ َةِ « :أبُونَا اَدْ شَاخَ فلَيْسَ فِي األالْضِ الَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْقَا يَعَا َةِ يُلِّ األالْضِ.

39

َلُمَّ نَسْقِي

أبَانَا خَمْرا فنَتْطَءِعُ مَعَ ُ فَقُحْيِي مِنْ أبِيقَا نَسْحً» 33 .فَسَقَتَا أبَا ُمَا خَمْراك فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَ َخَلَتِ الْبِكْرُ فَاضْطَءَعَتْ مَعَ أبِيهَةا فَلَةمْ
أَعْلَمْ بِاضْطِءَاعِهَا فَال بِقِيَامِهَا 38 .فَحَدَثَ فِي الْ َدِ بنَّ الْبِكْرَ اَالَتْ لِلبَّ ِ َةِ « :بنِّي اَدِ اضْطَءَعْتُ الْبَاالِحَةةَ مَةعَ أبِةي .نَسْةقِي ِ خَمْةراك
اللَّيْلَةةَ أأْتةاك فَةةا ْخُلِي اضْةطَءِعِي مَعَة ُ فَقُحْيِةيَ مِةنْ أبِيقَةةا نَسْةحً».

36

فَسَةقَتَا أبَا ُمَةةا خَمْةةراك فِةةي تِلْةكَ اللَّيْلَةةِ أأْتةاك فَاَامَةتِ البَّة ِ َةُ

فَاضْطَءَعَتْ مَعَ ُ فلَمْ أَعْلَمْ بِاضْطِءَاعِهَا فَال بِقِيَامِهَا  32فَحَبِلَتِ ابْقَتَا لُوطٍ مِنْ أبِيهِمَا 37 .فَولَدَرِ الْبِكْرُ ابْقاك فَ َعَتِ اسْمَ ُ «مُوآبَ» -
فَ ُوَ أبُو الْمُوآبِيِّنيَ بلَى الْيَوْمِ 34 .فَالبَّ ِ َةُ أأْتاك فلَدَرِ ابْقاك فَ َعَتِ اسْمَ ُ «بِنْ عَمِّي»  -فَ ُوَ أبُو بَقِي عَمُّونَ بلَى الْيَوْمِ).


زنى اف مع بث بع:

ب َف َعبِية َد ُه َمعَة ُ َف َجمِية َع ِبسْة َرائِيلَ،
ت ُخرُف ِج ا ْل ُملُةو ِة ب َّن َا ُف َ َأ ْالسَة َل أُةوآ َ
س َق ِة فِي َف ْا ِ
وموئيل الثاني  1( 97-1 / 11فَيَانَ عِقْ َد َتمَا ِم ال َّ
فَأَخْرَبُوا بَقِي عَمُّونَ فَحَاوَرُفا الَبَّةَ .فَأَمَّا َافُ ُ فَأَاَامَ فِي أُفالُشَلِيمَ 9 .فَيَانَ فِي فَاْتِ الْمَسَاءِ بنَّ َ افُ َ اَامَ عَنْ سَةرِأرِهِ فَتَمَ َّةى عَلَةى
سَطْاِ بَيْتِ الْمَلِكِ ،فَرَأ مِنْ عَلَى السَّطْاِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ .فَيَانَتِ الْمَرْأَةُ جَمِيلَةَ الْمَقْظَرِ جِدّاك 3 .فَأَالْسَلَ َافُ ُ فَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ،فَقَةالَ
فَاحِدٌ« :ألَيْسَتْ َذِهِ بَثْ َبَعَ بِقْتَ أَلِيعَامَ امْرَأَةَ أُفالِأَّا الْحِثِّيِّ؟»  8فَأَالْسَلَ َافُ ُ الُسُحً فَأَخَةذَ َا ،فَةدَخَلَتْ بِلَيْة ِ فَاضْةطَءَعَ مَعَهَةا فَ ِةيَ
مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا .اُمَّ الَجَعَتْ بلَى بَيْتِهَةا 6 .فَحَبِلَةتِ الْمَةرْأَةُ ،فَأَالْسَةلَتْ فَأَخْبَةرَرْ َافُ َ فَاَالَةتْ« :بِنِّةي حُبْلَةى» 2 .فَأَالْسَةلَ َافُ ُ بلَةى
ح َم ِة
ب َفسَة َ
ح َم ِة أُةوآ َ
أُوآبَ أَقُولُ« :أَالْسِلْ بِلَةيَّ أُفالِأَّةا الْحِثِّةيَّ» .فَأَالْسَةلَ أُةوآبُ أُفالِأَّةا بلَةى َافُ َ 7 .فَة َأتَى أُف ِالأَّةا ِب َليْة َِ ،فسَة َأ َل َا ُف ُ عَة ْن سَة َ
ال َّعْبِ فنَءَا ِ الْحَرْبِ 4 .فَاَالَ َافُ ُ لِأُفالِأَّا « :انْةزِلْ بلَةى بَيْتِةكَ فَااْسِةلْ الِجْلَيْةكَ» .فَخَةرَجَ أُفالِأَّةا مِةنْ بَيْةتِ الْمَلِةكِ ،فَخَرَجَةتْ فَالَاءَهُ
حِبَّةٌ مِنْ عِقْدِ الْمَلِكِ 2 .فَنَامَ أُفالِأَّا عَلَى بَابِ بَيْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِيعِ عَبِيدِ سَيِّدِهِ فلَمْ أَقْزِلْ بلَى بَيْتِ ِ 10 .فَقَةالُوا لِةدَافُ َ« :لَةمْ أَقْةزِلْ أُفالِأَّةا
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ت مِة َن السَّة َفرِ؟ َف ِلمَةاذَا لَة ْم َتقْة ِز ْل بلَةى َب ْيتِةكَ؟»  11فَقَةالَ أُفالِأَّةا لِةدَافُ َ« :بنَّ التَّةابُورَ فَبِسْةرَائِيلَ
بلَى بَيْتِ ِ» .فَقَالَ َافُ ُ لِأُفالِأَّاَ « :أمَةا ِج ْة َ
فأَهُوذَا سَايِقُونَ فِي الْخِيَامِ ،فَسَيِّدِا أُوآبُ فَعَبِيدُ سَيِّدِا نَازِلُونَ عَلَى فَجْ ِ البَّحْرَاءِ ،فَأَنَا آتِي بلَى بَيْتِةي لِ يُةلَ فَأَشْةرَبَ فَأَضْةطَءِعَ مَةعَ
امْرَأَتِي! فَحَيَاتِكَ فَحَيَاةِ نَفْسِكَ الَ أَفْعَلُ َذَا األَمْرَ» 19 .فَقَالَ َافُ ُ لِأُفالِأَّا« :أَاِمْ ُقَا الْيَوْمَ أأْتةاك ،فَاَةداك أُطْلِقُةكَ» .فَأَاَةامَ أُفالِأَّةا فِةي
أُفالُشَةلِيمَ ذَلِةكَ الْيَةوْمَ فَاَةدَهُ 13 .فَ َعَةاهُ َافُ ُ فَأَيَةلَ أَمَامَة ُ فَشَةرِبَ فَأَسْةكَرَهُ .فَخَةرَجَ عِقْةدَ الْمَسَةةاءِ لِيَتْةطَءِعَ فِةي مَتْةءَعِ ِ مَةعَ عَبِيةدِ
سَيِّدِهِ ،فَبلَى بَيْتِ ِ لَمْ أَقْزِلْ 18 .فَفِي البَّبَا ِ يَتَبَ َافُ ُ مَكْتُوباك بلَى أُوآبَ فَأَالْسَةلَ ُ بِيَةدِ أُفالِأَّةا 16 .فَيَتَةبَ فِةي الْمَكْتُةوبِ أَقُةولُ« :اجْعَلُةوا
أُفالِأَّا فِي فَجْ ِ الْحَرْبِ ال َّدِأدَةِ ،فَاالْجِعُوا مِنْ فَالَائِة ِ فَيُتْةرَبَ فأَمُةورَ».

12

ب ا ْل َم ِدأقَة َة بنَّة ُ َجعَة َل أُف ِالأَّةا فِةي
َفيَةا َن فِةي ُمحَاوَة َر ِة أُةوآ َ

الْمَوْضِعِ الَّذِا عَلِمَ بنَّ الِجَالَ الْبَأْسِ فِي ِ 17 .فَخَرَجَ الِجَالُ الْمَدِأقَةِ فَحَاالَبُوا أُوآبَ ،فَسَقَطَ بَعْضُ ال َّعْبِ مِةنْ عَبِيةدِ َافُ َ ،فَمَةارَ أُفالِأَّةا
الْحِثِّيُّ أأْتاك 14 .فَأَالْسَلَ أُوآبُ فَأَخْبَرَ َافُ َ بِءَمِيعِ أُمُوالِ الْحَرْبِ 12 .فَأفْوَى الرَّسُولَ« :عِقْدَمَا تَفْرَغُ مِنَ الْكَةحَمِ مَةعَ الْمَلِةكِ عَةنْ جَمِيةعِ
أُمُوالِ الْحَرْبِ 90 ،فَإِنِ اشْتَعَلَ اَتَبُ الْمَلِكِ ،فَاَالَ لَكَ :لِمَاذَا نَوْتُمْ مِنَ الْمَدِأقَةِ لِلْقِتَالِ؟ أَمَا عَلِمْتُمْ بنَّهُمْ أَرْمُونَ مِنْ عَلَةى السُّةوالِ؟  91مَةنْ
ر
ر فِةي تَابَةاصَ؟ ِلمَةاذَا َنَة ْو ُت ْم مِة َن السُّةوالِ؟ َفقُةلْ :اَة ْد مَةا َ
اَتَلَ أَبِيمَالِكَ بْنَ أَرُبُّوشَثَ؟ ألَمْ تَرْمِ ِ امْرَأَةٌ بِقِطْعَةِ الَحًى مِنْ عَلَة ى السُّةو ِال َفمَةا َ
عَبْدُةَ أُفالِأَّا الْحِثِّيُّ أأْتاك» 99 .فَذَ َبَ الرَّسُولُ فَ َخَلَ فَأَخْبَرَ َافُ َ بِكُلِّ مَا أَالْسَلَ ُ فِية ِ أُةوآبُ 93 .فَاَةالَ الرَّسُةولُ لِةدَافُ َ« :اَةدْ تَءَبَّةرَ
عَلَيْقَا الْقَوْمُ فَخَرَجُوا بِلَيْقَا بلَى الْحَقْلِ فَكُقَّا عَلَيْهِمْ بلَى مَدْخَلِ الْبَابِ 98 .فَرَمَى الرُّمَاةُ عَبِيدَةَ مِنْ عَلَى السُّوالِ ،فَمَةارَ الْةبَعْضُ مِةنْ عَبِيةدِ
الْمَلِكِ ،فَمَارَ عَبْدُةَ أُفالِأَّا الْحِثِّيُّ أأْتاك» 96 .فَقَالَ َافُ ُ لِلرَّسُولَِ « :كَذَا تَقُولُ لِيُوآبَ :الَ أَسُوء فِي عَيْقَيْكَ َذَا األَمْةرُ ،ألنَّ السَّةيْفَ
أَأْيُلُ َذَا فَذَاةَ .شَدِّ ْ اِتَالَكَ عَلَى الْمَدِأقَةِ فَأَخْرِبْهَا .فَشَدِّ ْهُ» 92 .فَلَمَّا سَمِعَتِ امْرَأَةُ أُفالِأَّا بنَّ ُ اَدْ مَارَ أُفالِأَّا الَجُلُهَا نَدَبَتْ بَعْلَهَا.
 97فلَمَّا مَتَتِ الْمَقَاحَةُ أَالْسَلَ َافُ ُ فَضَمَّهَا بلَى بَيْتِ ِ ،فَوَاالَرْ لَ ُ امْرَأَةً فَفلَدَرْ لَ ُ ابْقاك .فَأَمَّا األَمْرُ الَّذِا فَعَلَ ُ َافُ ُ فَقَبُاَ فِي عَيْقَيِ
الرَّبِّ).


يقت حلواك يل جداك:

ءبَةا ِب َرةُ!  90الَ تُخْبِةرُفا فِةي جَةتَّ .الَ
ط ا ْل َ
ف سَة َق َ
خكََ .ييْة َ
ي أَةا ِبسْة َرائِي ُل َم ْقتُةو ٌل َعلَةى شَةوَا ِم ِ
وموئيل الثاني َ « 12( 97-12 / 1ال َّظبْة ُ
تُبَ ِّرُفا فِي أَسْوَاربِ أَشْقَلُونَ ،لِ َحَّ تَفْرَ َ بَقَارُ الْفِلِسْطِيقِيِّنيَ ،لِ َحَّ تَ ْمَتَ بَقَارُ الْ ُلْفِ 91 .أَا جِبَةالَ جِلْبُةو َ الَ أَكُةنْ طَةلال فَالَ مَطَةرٌ عَلَةيْكُنَّ
فَالَ حُقُولُ تَقْدِمَارٍ ،ألنَّ ُ ُقَاةَ طُرِ َ مِءَنُّ الْءَبَابِرَةِ ،مِءَنُّ شَافُلَ بِحَ مَسْاٍ بِالدُّ ْنِ 99 .مِنْ َمِ الْقَتْلَى مِنْ شَحْمِ الْءَبَابِرَةِ لَمْ تَرْجِعْ اَةوْسُ
أُونَااَانَ بلَى الْوَالَاءِ ،فَسَيْفُ شَافُلَ لَمْ أَرْجِعْ خَائِباك.

93

شَافُلُ فَأُونَااَانُ الْمَحْبُوبَانِ فَالْحُلْوَانِ فِي حَيَاتِهِمَا لَمْ أَفْتَرِاَةا فِةي مَوْتِهِمَةا .أَخَةفُّ

مِنَ القُّسُوالِ فَأَشَدُّ مِنَ األُسُو ِ 98 .أَا بَقَارِ بِسْرَائِيلَ ،ابْكِنيَ شَافُلَ الَّذِا أَلْبَسَكُنَّ اِرْمِزاك بِالتَّقَعُّمِ ،فَجَعَلَ حُلِيَّ الذَّ َبِ عَلَةى مَحَبِسِةكُنَّ.
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 96يَيْفَ سَقَطَ الْءَبَابِرَةُ فِي فَسَطِ الْحَرْبِ! أُونَااَانُ عَلَى شَوَامِخِكَ مَقْتُولٌ 92 .اَدْ تَتَاأَقْتُ عَلَيْكَ أَا أَخِةي أُونَااَةانُ .يُقْةتَ حُلْةواك لِةي
جِدّاك .مَحَبَّتُكَ لِي أَعْءَبُ مِنْ مَحَبَّةِ القِّسَاءِ 97 .يَيْفَ سَقَطَ الْءَبَابِرَةُ فَبَا َرْ آالَرُ الْحَرْبِ»).
وموئيل األفل  30( 33-30 / 90فَحَمِيَ اَتَبُ شَةافُلَ عَلَةى أُونَااَةانَ فَاَةالَ لَة ُ « :أَةا ابْةنَ الْمُتَعَوِّجَةةِ الْمُتَمَةرِّ َةِ ,أَمَةا عَلِمْةتُ أَنَّةكَ اَةدِ
اخْتَرْرَ ابْنَ أَسَّى لِخِزْأِكَ فَخِزْاِ عَوْالَةِ أُمِّكَ؟

31

ت َف َال َم ْم َل َكتُةكَ .فَا َن َأ ْالسِة ْل
ت َأنْة َ
ض َال ُت ْثبَة ُ
َألنَّة ُ مَةا َا َم ابْة ُن َأسَّةى َحيّة كا َعلَةى ا َأل ْال ِ

فَأْرِ بِ ِ بِلَيَّ ألَنَّ ُ ابْنُ الْمَوْرِ ُوَ» 39 .فَأَجَابَ أُونَااَانُ شَافُلَ أَبَاهُ« :لِمَةاذَا أُقْتَةلُ؟ مَةاذَا عَمِةلَ؟»  33فَوَجَّة َ شَةافُلُ الةرُّمْاَ نَحْةوَهُ لِيَطْعَقَة ُ.
فَعَلِمَ أُونَااَانُ أَنَّ أَبَاهُ اَدْ عَزَمَ عَلَى اَتْلِ َافُ َ).


خلع اياب فتقبأ:

ب ُة َو
ب َا ُف ُ ف َنءَةا َفجَةا َء بلَةى وَة ُموئِي َل فِةي الرَّامَة ِة َف َأ ْخبَة َر ُه ِبكُة ِّل مَةا َعمِة َل بِة ِ شَةا ُفلَُ .ف َذ َة َ
وموئيل األفل َ 14( 98-14 / 12ف َه َر َ
فَوَمُوئِيلُ فَأَاَامَا فِي نَاأُورَ 12 .فَأُخْبِرَ شَافُلُ فَاِيلَ لَ ُُ « :وَ ذَا َافُ ُ فِي نَةاأُورَ فِةي الرَّامَةةِ» 90 .فَأَالْسَةلَ شَةافُلُ الُسُةحً ألَخْةذِ َافُ َ.
فلَمَّا الَأُفا جَمَاعَةَ األنْبِيَاءِ أَتَقَبَّكفنَ ,فَوَمُوئِيلَ فَااِفاك الَئِيساك عَلَيْهِمْ ,يَا َن الُف ُ اللَّة ِ َعلَةى ُالسُة ِل شَةا ُف َل َف َت َقبَّةأُفا ُة ْم أأْتةاك 91 .فَأَخْبَةرُفا
ح َاا ِلثَة كة ,فَتَقَبَّةأُفا ُةمْ أأْتةاك 99 .فَةذَ َبَ ُةوَ أأْتةاك بلَةى
شَافُلَ ,فَأَالْسَلَ الُسُحً آخَرِأنََ ,ف َت َق َّبأُفا ُ ْم أأْتةاك .اُة َّم عَةا َ شَةا ُف ُل َف َأ ْالسَة َل ُالسُة ً
الرَّامَةِ فَجَاءَ بلَى الْبِ ْرِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي عِقْدَ سِيخُو فَسَأَلَ« :أَأْنَ وَمُوئِيلُ فَ َافُ ُ؟» فَقِيلََ « :ا ُمَا فِي نَاأُورَ فِةي الرَّامَةةِ» 93 .فَةذَ َبَ
بلَى ُقَاةَ بلَى نَاأُورَ فِي الرَّامَةِ ,فَكَانَ عَلَيْ ِ أأْتاك الُف ُ اللَّ ِ فَكَانَ أَذْ َبُ فأَتَقَبَّأُ حَتَّى جَاءَ بلَى نَاأُورَ فِةي الرَّامَةةِ 98 .فَخَلَةعَ ُةوَ أأْتةاك
اِيَابَ ُ فَتَقَبَّأَ ُوَ أأْتاك أَمَامَ وَمُوئِيلَ فَانْطَرَ َ عُرْأَاناك ذَلِكَ القَّهَاالَ يُلَّ ُ فَيُلَّ اللَّيْلِ .لِذَلِكَ أَقُولُونَ« :أَشَافُلُ أأْتاك بَيْنَ األنْبِيَاءِ؟»).


يفر سليمان:

امللوة األفل  1( 13-1 / 11فَأَحَبَّ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ نِسَاءً اَرِأبَةك يَثِ َةً مَعَ بِقْتِ فِرْعَوْنَ :مُوآبِيَّارٍ فَعَمُّونِيَّةارٍ فَأَ ُفمِيَّةارٍ فَوَةيْدُفنِيَّارٍ
فَحِثِّيَّارٍ  9مِنَ األُمَمِ الَّذِأنَ اَالَ عَقْهُمُ الرَّبُّ لِبَقِي بِسْرَائِيلَ[ :الَ تَدْخُلُونَ بِلَيْهِمْ فَ ُمْ الَ أَدْخُلُونَ بِلَيْكُمْ ،ألنَّهُمْ أُمِيلُونَ اُلُوبَكُمْ فَالَاءَ آلِهَةتِهِمْ].
فَالْتَبَقَ سُلَيْمَانُ بِهَكُالَءِ بِالْمَحَبَّةِ 3 .فَيَانَتْ لَ ُ سَبْعُ مِ َةٍ مِنَ القِّسَاءِ السَّيِّدَارِ ،فَاَحَثُ مِ َةٍ مِنَ السَّرَاالِاِّ .فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ اَلْبَ ُ 8 .فَيَانَ
فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ سُلَيْمَانَ أنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ اَلْبَ ُ فَالَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَ  ،فلَمْ أَكُنْ اَلْبُ ُ يَامِحً مَعَ الةرَّبِّ بِلَهِة ِ يَقَلْةبِ َافُ َ أَبِية ِ 6 .فَةذَ َبَ
سُلَيْمَانُ فَالَاءَ عَ ْتُوالَثَ بِلَهَةِ البَّيْدُفنِيِّنيَ فَمَلْكُومَ الِجْسِ الْعَمُّونِيِّنيَ 2 .فَعَمِلَ سُةلَيْمَانُ ال َّةرَّ فِةي عَيْقَةيِ الةرَّبِّ ،فَلَةمْ أَتْبَةعِ الةرَّبَّ تَمَامةاك
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يَدَافُ َ أَبِي ِ 7 .حِيقَ ِذٍ بَقَى سُلَيْمَانُ مُرْتَفَعَةك لِكَمُوشَ الِجْسِ الْمُوآبِيِّنيَ عَلَى الْءَبَلِ الَّذِا تُءَاهَ أُفالُشَةلِيمَ ،فَلِمُولَةكَ الِجْةسِ بَقِةي عَمُّةونَ.

4

ب ِبلَة ِ
ب َعلَةى سُة َل ْيمَا َن أل َّن َا ْلبَة ُ مَةا َل عَة ِن الة َّر ِّ
ب الة َّر ُّ
فَ َكَذَا فَعَلَ لِءَمِيعِ نِسَائِ ِ الْ َرِأبَةارِ اللَّةوَاتِي يُةنَّ أُواِةدْنَ فَأَةذْبَحْنَ لِة لِهَتِهِنََّ 2 .ف َتِة َ
بِسْرَائِيلَ الَّذِا تَرَاءَ لَ ُ مَرَّتَيْنِ 10 ،فَأفْوَاهُ فِي َذَا األَمْةرِ بنْ الَ أَتَّبِةعَ آلِهَةةك أُخْةرَ  .فَلَةمْ أَحْفَةظْ مَةا أفْوَةى بِة ِ الةرَّبُّ 11 .فَقَةالَ الةرَّبُّ
ك َت ْم ِزأقة كا َف ُأ ْعطِيهَةا
ك ِبهَةا ،فَة ِإنِّي ُأمَة ِّز ُرب ا ْل َم ْم َلكَة َة َعقْة َ
ي ا َّلتِةي أ ْفوَة ْي ُت َ
ظ َعهْةدِا َف َف َرا ِئتِة َ
حفَة ْ
ك ِعقْة َدةََ ،فلَة ْم َت ْ
س َل ْيمَانَ[ :مِة ْن َأجْة ِل ب َّن َذلِة َ
ِل ُ
لِعَبْدِةَ 19 .بِالَّ بِنِّي الَ أَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَأَّامِكَ ،مِنْ أَجْلِ َافُ َ أَبِيكَ ،بَلْ مِنْ أَدِ ابْقِكَ أُمَزِّاُهَا 13 .عَلَى أَنِّي الَ أُمَزِّربُ مِقْكَ الْمَمْلَكَةَ يُلَّهَةا ،بَةلْ
أُعْطِي سِبْطاك فَاحِداك الِبْقِكَ ،ألَجْلِ َافُ َ عَبْدِا ،فَألَجْلِ أُفالُشَلِيمَ الَّتِي اخْتَرْتُهَا]).

نشيد اإلنشاد وفساد األخالق وأراء علماء المسيحية فيه :
يل املعءزار يف الكتاب املقدس – ربرر لوي – وفحة : 162
( ال شيء معءزا يف ذا السفر الح أين الذا ال أر في من البداأة بىل القهاأة يلمة فاحدة ذار االتباط بالةدأن  .فمةع ذلةك فهةو
متتمن يف الكتاب املقدس  ,فأعترب جزءاك من اإلعحن اإلاي على الرام من عدم فجو أا عاطفة الفحية مةن أا نةو  .فال توجةد
أا بشاالة عابرة ألا طقس مقدس أف فرأتة ما  ,فارضة الوحيةد التعةب عةن عاطفةة احلةب  .فلكةن يمةا أقةول عةد يةب مةن
املفسرأن  ,بذا يان منط احلب ذا أرمز للعحاة املفرحة بني املسيا فيقيست  ,فالفكر الرفحي ةكن أن ةيز يف ل ة السفر املعربة عةن
احلب املتو ج شي اك من معءزة فسر احلب اإلاي  ,بن مثل ذه اوبة األبدأة سوف تظل معءزة على الدفام ) ..
يتاب ن يد األن ا أمجل ن يد يف الكون – لوأس خليف وفحة  10ف : 12
( أتألف السفر من مثانية فبول فتوا حواالار بني حبيب فحبيبت بتعاب ارامية جرأ ة لل اأة فاحلبيب أت زل جبسد ا عتواك عتواك
فيذلك احلبيبة  ,فال أتوافةان بال علةى مجةال جسةدأهما فسةعا ة لقائهمةا يف حةب عقيةف مُتبةا ل فمةن فاةت ايل أخةر نسةمع أوةوات كا
تتخلل حواال احلبيبني فاف حبهما  ...أأعقل أن أسةتعني شةاعر ن ةيد األناشةيد باألفوةاف اجلسةدأة اجلرأ ةة الوااعيةة ل مةز هبةا
مباشرة بىل ا  ,أف بىل املسيا أف بىل الكقيسة أف بىل نفس املكمن ؟ السفر فاضةا فال جمةال لتعقيةده أف ترميةزه بنة ن ةيد احلةب
اجلسدا ال أيثر فال أال ) .
الكتاب املقدس – الرتمجة العربية امل رتية  -مدخل سفر ن يد األن ا – وفحة : 432
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( جند يف التوالاة جمموعة من أناشيد احلب  ,أعرب فيها احلبيبان عن عواطفهما ب عر ففااعية  .ذا ما أ ةش القةراء بةل وةدمهم يف
يتاب أتتمن يحم ا فلذلك حافل ال رّا مقذ القدأم أن أعتربفا الق يد ابيدة المزأة تبوال عااار ا ب عب )
التفس التطبيقي للكتاب املقدس – خنبة من يباال العلماء فالح وتيني – وفحة : 1373
( فاد ظةن علمةاء الح ةور يف العبةوال الوسةطى أن سةفر ن ةيد األن ةا ابةة المزأةة عةن حمبةة املسةيا لكقيسةت  ,فلكةن لعلة مةن
األووب أن نقول بهنا ابيدة حب عن عحاة حمبة ب رأة  ,فبن يل زفاج تتوج اوبة فاإلخحص أعكس حمبة ا )
ائرة املعاالف الكتابية – خنبة من العلماء فالح وتيني – اجلزء الثامن وفحة : 23 , 29
(ف و أحد األ سفاال ال عرأة يف الكتاب املقدس  ،فاو يف العربأة " ش
ف و سفر شعرا وة

أم " أا " ترنيمة الرتانيم " قعقى " أمجةل الرتانةيم " .

( مثانيةة أوةحاحار )  .فتبةف ابةائده اجلميلةة الكةث مةن أبعةا احلةب الب ةرا  ،فال أةرتبط بالدأانةة

وراحة بال القليل مقها )..
مقتطفات من نشيد اإلنشاد:
ن يد اإلن ا َ 1( 7-1 / 8ا أنْتِ جَمِيلَةٌ أَا حَبِيبَتِي َا أنْتِ جَمِيلَةٌ! عَيْقَاةِ حَمَامَتَانِ مِنْ تَحْتِ نَقَابِكِ .شَعْرُةِ يَقَطِيعِ مِعْزٍ الَابِضٍ
عَلَى جَبَلِ جِلْعَا َ 9 .أَسْقَانُكِ يَقَطِيعِ الْءَزَائِزِ البَّا ِالَةِ مِنَ الْ َسْلِ اللَّوَاتِي يُةلُّ فَاحِةدَةٍ مُتْة ِمٌ فَلَةيْسَ فِةيهِنَّ عَقِةيمٌ 3 .شَةفَتَاةِ يَسِةلْكَةٍ مِةنَ
ف ِمءَة ٍّن ُعلِّةقَ عَلَيْة ِ يُلُّهَةا أَتْةرَاسُ
حةَِ .ألْة ُ
ألسْة ِل َ
ي ِل َ
ك َيبُة ْر ِج َا ُف َ ا ْل َم ْبقِة ِّ
الْقِرْمِزِ .فَفَمُكِ حُلْوٌ .خَدُّةِ يَفِلْقَةِ الُمَّانَةٍ تَحْتَ نَقَابِةكُِ 8 .ع ُققُة ِ
ب بلَةى َجبَة ِل ا ْلمُة ِّر َفبلَةى تَة ِّل
ح ُل َأ ْذ َة ُ
الْءَبَابِرَةِ 6 .اَدْأَاةِ يَخِ ْفَتَيْ ظَبْيَةٍ تَوْأَمَيْنِ أَرْعَيَانِ بَيْنَ السَّوْسَنِ 2 .بلَى ب ْن َأفِةي َا ال َّقهَةا ُال َف َت ْقهَة ِز َم الظِّة َ
اللُّبَانِ 7 .يُلُّكِ جَمِيلٌ أَا حَبِيبَتِي لَيْسَ فِيكِ عَيْبَةٌ).
ن يد اإلن ا  1( 4-1 / 6اَدْ َخَلْتُ جَقَّتِي أَا أُخْتِي الْعَرُفسُ .اَطَفْتُ مُرِّا مَعَ طِيبِي .أَيَلْتُ شَهْدِا مَعَ عَسَلِي .شَةرِبْتُ خَمْةرِا
مَعَ لَبَقِي .يُلُوا أَأُّهَا األَوْحَابُ .اشْرَبُوا فَاسْكَرُفا أَأُّهَا األَحِبَّاءُ 9 .أَنَا نَائِمَةٌ فَاَلْبِي مُسْةتَيْقِظٌ .وَةوْرُ حَبِيبِةي اَاالِعةاك« :اِفْتَحِةي لِةي أَةا
أُخْتِي أَا حَبِيبَتِي أَا حَمَامَتِي أَا يَامِلَتِي ألنَّ الَأْسِي امْتَلَأَ مِنَ الطَّلِّ فَاُبَبِي مِنْ نَدَ اللَّيْلِ» 3 .اَدْ خَلَعْةتُ اَةوْبِي فَكَيْةفَ أَلْبِسُة ُ؟ اَةدْ
اَسَلْتُ الِجْلَيَّ فَكَيْفَ أُفَسِّخُهُمَا؟  8حَبِيبِي مَدَّ أَدَهُ مِةنَ الْكُةوَّةِ فَأنَّةتْ عَلَيْة ِ أَحْ َةائِي 6 .اُمْةتُ ألَفْةتَاَ لِحَبِيبِةي فَأَةدَااَ تَقْطُةرَانِ مُةرّاك
فَأَوَةةابِعِي مُةرٌّ اَةةاطِرٌ عَلَةةى مَقْةبَضِ الْقُفْةلِ 2 .فَتَحْةتُ لِحَبِيبِةةي لَكِةنَّ حَبِيبِةةي تَحَةوَّلَ فَعَبَةرَ .نَفْسِةةي خَرَجَةتْ عِقْةدَمَا أَ ْبَةرَ .طَلَبْتُة ُ فَمَةةا
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فَجَدْتُ َُ .عَوْتُ ُ فَمَا أَجَابَقِي 7 .فَجَدَنِي الْحَرَسُ الطَّائِفُ فِي الْمَدِأقَةِ .ضَرَبُونِي .جَرَحُونِي .حَفَظَةُ األَسْةوَاالِ الَفَعُةوا بِزَاالِا عَقِّةي.
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أُحَلِّفُكُنَّ أَا بَقَارِ أُفالُشَلِيمَ بنْ فَجَدْتُنَّ حَبِيبِي بنْ تُخْبِرْنَ ُ بِأَنِّي مَرِأتَةٌ حُبّاك).
ن يد اإلن ا  1( 19-1 / 7مَا أَجْمَلَ الِجْلَيْكِ بِالقَّعْلَيْنِ أَا بِقْتَ الْكَرِأمِ! َفَائِرُ فَخْذَأْكِ مِثْةلُ الْحَلِةيِّ وَةقْعَةِ أَةدَاْ وَةقَّا ٍ 9 .سُةرَّتُكِ
يَأْسٌ مُدَفَّالَةٌ الَ أُعْوِزُ َا شَرَابٌ مَمْزُفجٌ .بَطْقُكِ وُبْرَةُ حِقْطَةٍ مُسَيَّءَةٌ بِالسَّوْسَنِ 3 .اَدْأَاةِ يَخِ ْفَتَيْنِ تَوْأَمَيْ ظَبْيَةٍ 8 .عُقُقُكِ يَبُةرْجٍ مِةنْ
عَاجٍ .عَيْقَاةِ يَالْبِرَةِ فِي حَ ْبُونَ عِقْدَ بَابِ بَثِّ الَبِّيمَ .أنْفُكِ يَبُرْجِ لُبْقَةانَ القَّةاظِرِ تُءَةاهَ ِمَ ْةقَ 6 .الَأْسُةكِ عَلَيْةكِ مِثْةلُ الْكَرْمَةلِ فَشَةعْرُ
الَأْسِكِ يَأُالْجُوَانٍ .مَلِكٌ اَدْ أُسِرَ بِالْخُبَلِ 2 .مَا أَجْمَلَكِ فَمَا أَحْحَةِ أَأَّتُهَةا الْحَبِيبَةةُ بِاللَّةذَّارِ!  7اَامَتُةكِ َةذِهِ شَةبِيهَةٌ بِالقَّخْلَةةِ فَاَةدْأَاةِ
بِالْعَقَااِيدِ 4 .اُلْتُ « :بِنِّي أَوْعَدُ بلَى القَّخْلَةِ فَأُمْسِةكُ بِعُةذُفاِهَا» .فَتَكُةونُ اَةدْأَاةِ يَعَقَااِيةدِ الْكَةرْمِ فَالَائِحَةةُ أنْفِةكِ يَالتُّفَّةا ِ  2فَحَقَكُةكِ
يَأَجْوَ ِ الْخَمْرِ .لِحَبِيبِي السَّائِ َةُ الْمُرَاْرِاَةُ السَّائِحَةُ عَلَى شِفَاهِ القَّائِمِنيَ 10 .أَنَا لِحَبِيبِي فَبِلَةيَّ اشْةتِيَااُ ُ 11 .تَعَةالَ أَةا حَبِيبِةي لِقَخْةرُجْ بلَةى
الْحَقْلِ فَلْقَبِتْ فِي الْقُرَ  19 .لِقُبَكِّرَنَّ بلَى الْكُرُفمِ لِقَقْظُرَ َلْ أَزْ َرَ الْكَرْمُ؟ َلْ تَفَتَّاَ الْقُعَالُ؟ َلْ نَوَّالَ الرُّمَّانُ؟ ُقَالِكَ أُعْطِيكَ حُبِّي).
فهل أبا أن تكون ذه األلفاأ يحم ا ؟ أف أن تكون أوحً يف يتاب أقُسب بىل ا ؟ أف حتةى يف يتةاب أُقسةب بىل أا الجةل
شرأف ؟
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