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الإسلام,إل قادق الملام( )عليه للمسيح الخلمم مى 

ممهمد ١- 

بأنالاعتقاد إل الشأة تلك دفعتي فقد لذلك وتبعا ؛ كاثوليكيا نشأت 
تمهيدسوى تكن لآ اليهودية وأن ، ٌنارع بلا الحق الوحيد الدين هي الكايولتكية 
فقدالإسلام أما زائفة، أديان إلا هي ما الأحرى الأديان جيع وأن للمبحية؛ 

يؤمنونالسلمن ان حينئد وعلصت ،  ١٩٧٨سنة مرة أول عنه سمعت 
تعالافه أن إل شر القرآن وأن والمصرانية، اليهودية من لكل سماوي بأصل 

والصلاح.الحق طريق إل أهلها لدعرة الأمم إل أنبياءه أرسل قد 

أسمارإله تفه هو الأرض أهل حميع على وحده عبادته أوجب والذي السلمون يعبده الذي افه )١( 
ؤيعقوب.ؤإسحاق إبراهيم يعرفه لر أنه مع ؛( ٦٦ر?أث ريهوْ، حطأ اليهود عند أسمائه من الذي )العهد 

رالأب(ختلما النصارى يميه الذي الحديد( رالعهد أمنار إله نفسه وهو )الخروجآُ/'م( ق كما الإمم •؛ذا 
أمبمائهق وتوحيده عباده( بأفعال )توحيده وألوهنته بافعاله( )توحيده ربوبيته أثبتت الذي الحق الإله وهو 

الحديد(العهد ، ١^،.;؛،؛ العهد )القرآن، إنسان مليار ٤ من أكثر يقدسها الق المقدسة الكتب العظيمة وصفاته 
، ٤٦٧صفحة المقارنة جدول وانظر تعال به يلتق ومالا بمح بمالأ وصفه من شيئا ١^■^! القرآن عدا تضمنت ؤإن 
عنتعبيرا يدت7،كآ حرقيا افه إمحم نحد القديمة الأرامية الأناجيل محلوطات وق — المسيح لغة — الأرامية اللغة وق 

٠٩ ٤ رقم الأ5لمة أن سنجد الأرامي العجم إل النفلر ،وعند صرآ٤ لدوجلأس الوحيد الإنحيلي المعجم الحق،وانظر الإله 
الأرامتةالبثيهلة ترحمة محطوطة ق مثبت وهو الحق، الإله عن تعبثرا ١( صفحة* )صورة الله ( A^LS-H)تلفظ 

يهوذاؤإلحثل قمران ل حديثا المكتشفة المخطوطات أقدم ق ومثبت تهريبا، م ٤ * ٠ إل تارنحها يعود والق المقدس للكتاب 
الحربيةالترحمة ق جاءت العارية،وقد إلوهيم كلمة أصل هي العربية القه أن كلارك الشهثرآدم )اليحي( المفسر ؤيوكد 

العربؤيهود ونصارى السلمون به ينهلق كما موجودا ( افه)اسم يزال ولا مرة،  ٢٢٤٦حوال القدس( )للكتاب 
،٢٠/٢،١٧،٦/٤ْ،٢٤،٢؛٢٦/٣)دانيال مفر ق جاء U منها القلم العهد أصول ق المرات عشرات 
إل:رجم بل لاثرجم الأسماء لأن بمرض كما حرفيا نقل لر أنه إلا ( ٢٠/٧؛٢١،١٨/٠؛٣٤،٣٢

(The Most High God ) آمب أ('اقق  ٠/٦ق)دانالنقرأ ،ولكل لتكون( الأعلى أي)ربJi الئبًنأذى
.الآسود؟ من سجثلش قينءرأن  UjGمده لثآالذي إله نر اللمى الله دأنتلأعد ث، صوتأصيف؛ دانتاو 

،يؤسرذت1 7سم7أ م yَت^ pyT xm؟"أتلآنمأتي 
".xjiinx!؟[■" ininr^ألأت7آ  xinnn nnx npnVx  x٦٦؟

القسيسأثبت وقد . cl^hh!! ٤٢٦ب العثري ستروئج قاموس ق مرقم. )لأ7أأر( افه الخلألة ولففل 
(ALAH)اسم اللاهوت علم أساتذة كبار س ثمانية بمساعدة اللاهوت( علم )بروفيسور سآكوفيلد 

اسممعرفة أهمية على يدل أنه )صورْصفحة؟(.طأ الأول طبعته ق القدس للكتاب سكوفيلي رحع مق 
اسمءرف من )الزمورا؟/ئا( وق اسمي يعرفون عبادي ( ٦/٥٢)إش-عياءففي الصوص ص الحديد الرب 
الثثعوببين عرفوا باسمه ادعوا الرب احمدوا ( ٤/١٢)إشعياءوق الؤلك. من ئنجيه فاممه الحي الإله 

سريءلا الرب لأن باة إلهلث، الرب باّنم ئنطق آ/ب(الآ )الخروج* ا.وق تعار ثد اسمه يأن دروا أفعاله 
القائمأتى حق ئرونى لن والسلام؛ الصلاة عليهما محمد بأحيه المسيح بشارات -وس باطلا باسمه قثلق من 

'ّو''مقهمِاث( ٦/١٧لائاس")يوحنا١^، أظهرت "أنا اوو: السيح وقال بالمم 
*الإحوة أيها ل استمعوا القدس جمع ق يعقوب وقال ( )مق٦/٩اسمك ليترص و ( ٢٦/١٧)يوحنا
■١( )آعمالءا/ة اسمه محمل سحبا بينهم س ليتخذ اليهود غير البداية منذ الله تفقد كيف ن سمث أثيركم 



الإسلامإل قادق الملام( )عليه للمسح العفلم حمى 

إلالكاثولمكية الكنيسة عمدت فقد الصمثر، أعماق ق النصراسة الرسالة ولعرس 

قتترسح أن ~ الطفولة مند تنفيذه حال ~ العقيدة لتلك يكفل محقلعل وصع 
المختلطذلك وق حياتهم، طوال الأفراد محلوك ق كبير تأشر لها يكون وأن النفوس، 

قسلاده من بدءا ، ^^٢ ٤١١عسّ%ى المسح^ شحتبة هى الرئيسة السحصمة كانتا 
تكنلآ أمور هدم وكل القصح، عيد ق المزعوم بصلبه وانتهاءً ، يدعون كما ديسمثر 
الشر،احترعها أحداثا وكانتط عديدة، بقرون الهو المسيح غياب بعل إلا معروفة 

ّلهلان.من يها تعال افه يزل ولآ 
منوالعشرين الرابع ليلة منتصفط ق كنّتا فقد فزويلأ ق للتقاليد وتبعا 

رسالةق بيدي سعلمرتها الق بالهدايا محملا لمسثح ا قدوم أنتظر ديسمير 
منبه بأسى لا عدد ولدى* ، فقرارة اسرة من كنتط ولأني ، المنوية ن منا ألا 

محضرأن العلفل عيسى على الصعب من أنه فهستا فقد والأخوات، الإخوة 
٠طليته ما حميع 

اهوعيسى المسيح يعجز كيف أفكر حين بالحيرة أصاب كنمتط ما وكثثرآ 
—والراهبات القساوسة عنها يتحديثط الي المعجزات من بالكثير قام الذي ~وهو 

وهأكداالموتى؟ إحياء من أسهل هدا أليس ثلاث؟ يعجلان دراجة ل محلمط أن عن 
الأملرمحسه اشعر عديدة سنوايتط الهلقل عيسى ميدا تركى 

ولمسوالسنة ١^^،؛ القرآن ق وكما الحديد للعهد اليونانية الأصول ي كما !( irjoou)عيسى نعم ( ١ )
يسؤع.أو ( Jgsus)جيمس 

ع ا 1

ي ٦ e

س 0 S

ه^دع__ض 0 ه

ى ٧ ٧



|بلآ£(ىدبيإل|لإخلآ£ي^^^)طيه

عماتحكي الق التلمزة القصص تلك الفصح عيد اقتراب عند أشاهد كنت ه نفالوثمت وق 
٠ؤبموت لصلب ؛ صليب على علق أن إل معامله وسوء أدى من عيي المسح لاقاه 

كنتوكم ، ومساعدته التلفاز جهاز داخل إل بالقفز الشعور ذلك ينتابي كان ما وكمآ 
الأمروكان ، ه١قدا يصلب ابنه ييع ألا سألته ولهلالما العون، يد له بمد أن اممه أدعو 

يراقلا حيث فيه أبكي مكان ق بنفي والإنزواء المشاهدة عن بال\كفا دائما ي ينتهي 
تلكوراء السبب فهم بمقدوري يكن ولر • يبكون لا الرجال أن تعلمت إذ أحد؛ 

الهو.يح كالمصالح رجل صد الوحشية 
العظيم.الني لهدا قلي ق اعتمل الذي الكبثر الحب ذلك، سب هي الحادثة ُن.ْ كانت، 

ذكرىق عليها محصلون كانوا الق والهدايا اللعب تك فلعل الأْلفال من مرى أما 
اليهي رسائلهم ق تللبوْ لما امتجابة )الكريسماس( عام كل س المسح( )ميلاد 

ه؟.المنح محبون جعلتهم 
تحامالمرء نص ق والقدسية بالاحترام شعور غرس هو كان الكنية ، هدفأل ولو 

أكثر^^ ٤١١عيسى المسيح أحب، أن تحلمت، إذ ؛ معي ذك ق نححت، فقد السهو المسيح 
،الله قدرة عن أتساءل أفلقاري نعومة منذ كنت، فقد هذا ومع لوالدي، حي من 

الكونحلق الذي فهو يشاء؛ ما فعل على قادر أنه ق يتمثل كان الله عن فمفهومي 
توأناءل أتعجبظ كنت، ولذا والإنسان، والجوم والقمر والشمس والأرض 

أ.الصليب،؟ على الموت س ١؛£^؛^ عيي المسح إنقاذ الرب يستطع لم لماذا 
اثمار،موحرة ق صغمأ جداؤآ تلقت، المعضلة لتللث، حل لإمحاد مرة ذات محاولة وق 

تفعلأن ؤيمكنلث، حقا، قويا كنت، إن : قائلا افه دعوت حينها الهلفول فكري ومحب، 
أكأومن لن فاني ؤإلأ الخيار، هذا فوق س أقفز حين أطير فاجعلي تشاء ما كل 

.أيضا الصلب، ص اله عيسى المسح إنقاذ تستطع لم فأنت، شيء، كل على قادر 
منقفزت حين الأرض على بالهلبع وسقتلمتط مرتفعا، الخيار يكن لم الحفل ولحسن 

قادرالتٌَرا الرب أن اقتناعي وازداد سقهلح، الطراز حاؤك كلما وكنت، الخيار، فوق 
حديث،.لما كعلفل الساذج تحليلي هو هذا كان شيء، كل على 



^^إلإلإسلأم

كنتعجوز مصور مع بالعمل والداي ل محمح الثانوية بالدرمة التحقت وحن 
الشعوذةتمارسي من الصديق الصور هدا وكان الأماكن، من الحديد إل أرافقه 

قلهن مححدن عما سالنه الفتا حوله سجمع لهتا اينمّا فكنا المشهوؤين، 
يشتعلوحن اللون، بي تبغا يدخن شعوذته يقوم عندما وكان حيامن، تقبل م

لزبائنه،الأسرار عن الكشف ق يبدأ الأرض على الرماد ويسقعل ومحترق التبغ 
ماعلى منهم يتعرف حق مغناطيسا، تنويما زبائنه ينوم لكن أنه أيضا منه وتعلمت 

■ساولامم عن محبهم م حيامم، أسرار من حمي 
الوقتي هذا لكن ، صغيرا حلفلأ كنت أن مند عندي التجارب هده كل اختزنت 

وهل1قعن الخارج الإدراك عملية ل متحصصا مركنآ محصران والداي لكن الذي 
لكنما لأرى مرات عدة معهما ولهمت ، )الباراسكولوجى( المعروفة الحواس 

يالشياطنوالتلبس والأرواح التأمل مفاهيم تعلمت المركز هذا وق هناك، محدث 
.•إلخ ٠ الأحياء مع الأموات حديث فلتنته وما 

والتحدثالوني أصوات يتقليذ الشي1ءلان قيام هو محدث وما الأحياء، مع يتحدثون لا الموتى أن الحقيقة ( ١) 
تيِايتخلِفي، الأحياء عر 

فالأمرفعله مسلم كل إ٠ك١ن وصوحا يزيده ١^^، الإعجاز من ؛مدا و، 
اللهدون من المدعو ذلك كان ولو حق افه غم بدعاء الشي1طين إحراج يزعم من أحد.أما على حكرا ليس 

.النصارى(عند المقدس راتكتاب يواسطة أو ، وسلامه اقه صلوات جيعا عليهم الأنبياء من ^ثئيضهما 
,لقلردها أحرى يشيالمن امّتعانة أو المتلسة الشياكن مع اتفاق عن عبارة فالأمر الأحرى، الكتب أو 

ابمُيمز ذاكَس ي-بمو لا  ١١:اك؛اطين أو بابن تض يمن قومي من يكون لا بأن موسى محه الرب أوصى وقد 
اةنن/تأو وءلأ رلإ نا>.وَلأ ولا قائل ئاشأزلأ زلا شًحفُمآت ولا ابمُفىاش أو 
دخلتالق الشياطن من الهير السح أخئج كما ؤاكية\/ انوش يسثشر منْ ولا ئايعه أو 

قائلا:))يتؤع :ااهاقهتْ نام•؛ ؤاكفر وجيم الأ-ي الرجل جسد من للشّهلان إخإجه ذلك ومن الناس أجساد 
■( ل/هأ—٦٢مرقس ) ؤحيجمله لهبتم بموت وصاح القجس الرؤح يحرجلمإ؛نصرض احرس 
;سه ق ماجه ابن مارواه ذلك ومن الماس أجماد دحلت الق اك؛اهلين من الكشر أيما ه بث أخوه وأخنح 

فىئزء لي يعرض جعل الئائف، فش اش رموو اسئغقي لتا ئاو: ، الناص ر ين ءئناذ 
الآص؟ا<محلت:أبى ٠ابن ممال: الش. رسول إر رحلت ذلل؛،، رأيت، ثلتا ماأصر• حتى صلاتي، 

ماأدرى ما حش ، صئواتي في سي'ء لي ءوضِ الد رسول يا ئلت: بك؟٠ جاء ®ما ئال: الى رسول يتم؛ 
ومنبتيه، ^٥تتدرى ۵٥هال: ثدس. صدور ءر ئظت مني. ثدوت ادثه؛( اانالثالظال. هال:أصر• 

عثمازتممال هالت دعمل.كا؛. ءالحى ثم منfتا ذلك'ثلاث ممعل كعيؤ؛لية فمي،، ؛ي 
(.٣٦٣٠ماجه )ابن  ١٠بعد. حالطنير أحسبه ما محلعمرى 



الإسلامإل قادف الملام( )عليه للمسيح العفلتم حى 

إحدىوق جم. وتفان ير اهتمام أي ونا0 صغر مدبح ق اليوم ل همريثن أصلي أن تعلمت وهناك 
.ذهبت أينما معي آخذه فكنّى لخمايق؛ إنه عنه قال ل حللمما الحلمة ريس أعد يالركز الحلمات 

ممابأي لدى وكان ١.^، ادتح صلب عملية ق أفكر أزال لا كنت الأثناء تلك وق 
أنمرة ذات أي ل ذكر وقد ه ينفأملاها كما الميح حياة عنوانه فيه، يقرأ كان ما مرا 

هذاوأمدي أورشليم، عن بعيدة أحرى أماكن إل ذهب الكتاب. لدلك .وفقا المبح 
.الصلب بمسألة يتعلق فيما التقاول ببعص 
قالبكالوييوس درحة على للحصول الفرصة ل سحّك الثانوية دراسق من انتهيّى وحثن 

سرور.يكل فقبلتها دراسية مشؤة طريق عن الأمريكية اكحدة الولايات من الهندسة 
فيماسلما أثرآ نفسى ق تركت بتجربة مررت  ١٩٧٧سنة المحية للولايات سفرى وقبل 

منيعاف كان رحلا يساعدان نصرانين رجلمن رأيت إذ النصرانية؛ ق باعتقادي محتص 
منبعصا منها وأحدا محففلته، فتشا مساعدته من انتهيا أن وبعل الطريق. ق صيخ نوبة 

أودين صحة على دليلا الفردية التصرفات عد يمكن لا أنه من الرغم وعلى آ نقودهُ 
؛بالأمانة والمتصشن بالثقة الحديرين النصارى من الكم يمثلان لا أتيما ومع بقللأنه، 

عنديره أهمية يمثل لا الأمر هدا ولعل بالعا، تأيرا نفسي ق أثرت قد الواقعة هذه أن إلا 
قالمنزل إل عاد حثن شديدأ عقابا أحي يعاقب والدي رأيت قد كنت لكنق الكثيرين، 

تفسيرالأب أن يستطع ول؛ التلريق، ق وحده دولار ربع يساوى ما ومعه الأيام أحد 
.المال هذا على حصوله طريقة عن مرصيا 

المارقبمعاقبه وتحكم الرقة تحرتم على صراحة النصارى( عند القدس )الكتاب نصوصي من العديد تنصى ( ١ر 
الإسلام.ق كما محددة سروط اجتملع عند الكف مفصل من يده بقهير فقط .وليس راكسة؛مآني( ق كما بالقتل 

•( )يثوعب/ا.٦٢ذب! لها ليس الق وعائلته للسارق والحرق بالرجم النصارى( عند القدس )الكتاب ونحكم بل 
التالية.الصفحة ق الخيول وانظر فيرالخروج'آأ/ما(. كما والعبودية والرق رمىبآآ/مامآ( ل كما الوت حق والصلب 

أحرىالهة لك يكن لا ■ ■ إلهك الرب انا • قائلا الكلمات هذه بممع الله تكلم م العشرت الوصايا ق وحاء 
.إلهك.الرب أنا لأق تعبدهن لا و لهن سجد لا . صورة.لا و منحوتا تمثالا لك نصع لا )سواى(. أمامي 

شهادةقريبك على تشهد لا تسرق. لا • ترن لا ٠ تقتل لا امك.. و اباك أكرم باطلا.. الهك الرب يامم تمملق لا 
(.-٧١()اكنيةْ/٧-١/٢٠١٢^ة'تما شنئا .وك' قريبك.امراة تشته لا قريك يب تشته لأ زور. 
نةوالالكرم القرآن مع اتفاق محل هي الق النصارى( عنل، القدمحي )الكتاب نصوص صمن من ئعد الوصايا وهذه 

صدها.إل وتدعو تناقضها، النصارى( عند القدس )الكتاب ق أحرى نصوصي لوجود يتلاشى؛ كاد تآوا-رها أن الأ النيؤية، 
النصارى(عند إكدس ^^ا

إل^النصر؛

ثتسفياكيلجح
لغويا.حعلآ نراه فيما حق فيها نتدخل ولا النصارى عند المعتمدة 

بالأمانةالتصضن والصارى( )اليهود الكتاب أهل س النؤع ذلك الكرم القرآن ق تعال افه أنصف لقد ( ٢) 
عمران..ل/لأجآعؤآو يأتهشعلارطلمإثك.ي ه P تعال بقوله ووصفهم 



الإسلامإل قادق اللام( )عليه للمسح العظم حى 

والمآنالخارى صد اقدس )الكعاب بين السارق حكم 
الكر.م\ظو\0 النصارى(ئد اقدس )المماب 

:المارق )قل( بموت كم حم— 

مرققد رجل وجد إذا " )اكشة؛(بم/7(: ق جاء 
واعه،واسترقه إمراثيل لق إخوته من ا نم

وسهلكمن الثر فتهنع ازرق، ذلك يموت 

لها:نس_، لا الق وعائلته للمارق والخرق ~الرجم 
كرمي؛بن عخان سرق فعندما 

حميعاوأحرقوهم عائلته ورجوا رجوه ٠٠٠
(.-٦٢),^v/؟ المار''

الوت;حق لصلب ا— 

فوقوجعلوا )ءقبآ/بّا{؛ ق جاء حيث 

ملكيؤع هو هدا ت مكتوبة علته رأسه 
عنواحد لصان، معه صلب .حينئد اليهود 
المارعن وواحد اليمين 

والمودية■~الرق، 

آلاللص على آآ/م(ت )الخروج ق جاء 
.< خعِبغقته منيما، كان إن ئعويضا. تدنر 

وُالتقال الرسغ، من المارق يد صخ 

أنةن1يمو\% \ي ن> 
عغزوآس آئه تن يكلأ دثاَكثتا جتآء 

ِهثأ0ايماس.
تعديدة مروٍل اجتماع شريعلة 

مثلهحرز من المروق ا.لال أحد —١ 
حرزهمن إحراجه ٢" 
بمالهمنه المروق ٣— 

دراهمثلاثة وهو نصابا، المروق ٤—بلؤغ 
.فأكئر ذما دينار ربع أو فضة، 
عدلنسهاده الحاكم ئد الرقه Jثودث، هّ 

فه.على المارق إقرار أو 
الخفيةوجه على أحد المروق يكون أن —٦ 

مكرهأوليس ختاؤآ السارق ؟"كون 
Jالتحريمعالآ المارق كون ٨— 
عاقلابالغا أي مكلفا المارق يكون وأن ٩" 

المسروقالمال ق للسارق شبهه وجود ~عدم ١ ٠ 
محترما.مالأ المسروق يكون أن ~ ١ ١ • 

والإصهلرارالمجاعة عند المارق يد منير لا أته كما 



الإسلامإل ئادق اللام( )عب للمح العثلم حى 
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الإسلامإل قادق السلام( )عليه ليسيح العظيم حى 

الأمريكياَااثمتحدة في تجرسي ٢- 
ا،جامعانيإحدى ق أدرس كي التحية الولايات إل وصلت ١  ٩٧٧ام عق 

الأشخاصمن بالعديد فيها التقيت الإنحليزية لتعلم مدرسة إل الأمر أول وذهبت 
أيضا،محتلمة ديانات إل ينتمون وكانوا العال؛، أنحاء س محتلمة بلدان س جاءوا ممن 
مسلماثابا الغرفة ق زميلي كان الإنحليزيةس المدرسة تلك —ق بواثنطن سياتل وق 

س_أليالأيام أحد وق )فواد(. اسمه الاحتر،كان درحة على للحصول يا.رس 
يمثللا الأمر إن له: فقلت بالغرفة، صلاته يودى أن ق مانع لدي ياكن ل؛ إذا ؛ فواد 

أرىالق الأول المرة هى تلك كانت فقد حدث ما أدهشى وقد ل، ية بالنمشكلة 
ك؛وتمضمض، يديه، فواد غل الصلاة ق الشرؤع وقبل صلاته، يودى لما مفيها 

أرىحياق ق مرة أول وكانت بالغرفة الصغثر الحوض ق وذراعيه وجهه، غل 
تتابعألاحثل أحدت ذلك بحد الأيدي. لغسيل حوض ق رجليه يغل شخصا 

سجد،م ركع تم؛ قام فقد صلاته أثناء ا —يقومكان الق والقلقوس الحركات 
،يالوعاء نقوم م الركب على يالرول فقهل نركع الكنيسة ق أننا حيتئد وتذكرت 

ماكانأحر،إل قواد انتقل يالهلويلة ليت فترة وبعد . محتلماكان فواد فعله ما ولكن 
■يملي أحر لما مفيها أر 1؛ ءا.،ة أشهر ومرت 

منوالوضوء واليين واللباس الآكان طهارة جعل أنه ذلك قمن كيثرا، اهتماما الإمحلأم اهتم لقد )١( 
.،امميبة حول الطواف ،وقبل الصحف من ١^٧٥٢ القرآن قراءة قيل الوصوء ومع الصلاة، صحة روتل 

المسلمغير اق اعتتويعد ، الخنابة من بالغسل وأمر الحاجة، قضاء بعد بالماء للأستجاء ودعا النوم، وقبل 
السنا،تغسيل وبعل نا النفاس أو الحيض دم انقهلاع وبعد ، الحمعة وغسل الحج، أو بالعمرة الإحرام وعند للأسلأم، 

_شوارباالوحف والإبعلن، العانة شعر ؤإزالة الأفتافر، وقص بالسواك، وتعلههره الفم غل إل دعا كما 
الأذىمحلة ؤإما والأفنية، الأتية، لتفلف ودعى الطيب، استعمال على وحث واللحية، الرأس بشعر والعناية 

والطرق٥ كالئا والخاصة العامة الأماكن تلويث عن ومي الأكل، قبل الأيدي لغل ودعي العلريق، عن 
منهذا كل وجعل ات التجامتآكل الق ات الحيوانأكل أو النجاسات، أكل عن ومي الغلل، وأماكن 

الدعوةق يدانيه أو الإسلام يضاهي دين الأرض وجه على قليس الله، إل الإنسان ما يتقرب الق العبادات 
عدمعلى تنمثع نصوص على محتوي النصارى( عند القدس )الكتاب أن مقابل ق والروح. الحسد إل 

وعدما/\أمأ( لوقا١ ) ( ٢٠/١A)٠_ق( )مرقس٧/٢ل كما مغسولة غبر متسخة بيد وتدعوللأكل النظافة 
نحدأن لدرجة الأمر وصل بل )مرقس7/؛( ق كما والأسرة والأنية ريق لأيا وا الكووس غل أو الاغتسال 

تل حزقيا نبيه أمر أنه للرب سب فينالإنسان س محرج الق النجاسة لأكل تدعو الق النصوص مجن العديد 
١()حزقيال،/آ عيومم أمام تحيزه ان الأنمن نحرج الذي الحرء على الشعثر. من كعكا وتأكل 

(٢٧/١٨٠(،)٢ادلوك١٢/٣٦)إشعياءوانفلر 



الإسلامإل قادق اللام( )عليه للمسيح العفلتم حى 

للحديثينقاللون البلدان محلف من الطلاب كان المدرسة ق الراحة فترات وأثناء 

الأديانأصل عن نتحدث كنا المرات إحدى ق أننا وأذكر كمرة، موضوعات حول 
١٦-تودون الق الهلريقة إن مرة! ذات لهم وقلت الطلبة، بعض مع والصلاة 
أسلافكم"إن : لهم قلت الأّلأفاا،يم عن ورثتموها الق العلريقة هي صلاتكم 

إلحيل من التقليد هدا انتقل الحمن ذللث، ومني ، والجوم الثمن يعبدون كانوا 

الخدورولكن باطه، الإيمان أصل ل أشك بدأت إني بل الحاصر. الوقت حى حيل 
مالحد^.أصبح أن من منعتي داحلي للكاثولكة العميقة 

بنفسيصلون ال؛كمين لاحظت المساحد لأحد زيارة ق كنت بينما الأيام أحد وق 
كانفقد الأرض برودة من الرغم وعلى قبل، من فزاد -،ا يصلي كان الي الطريقة 

.الإماميقوله كان ما كل إل الأستماع على هدا فشجعي حلوسا، بالمسجد من كل 
٠الغيبة عن بالإنحليزية يتحدث وكان الرراق، عبد حميل اسمه عراقيا الإمام كان 

اغتابقد أحدهم وكأن الخصور إل نظر فقد وحمامحيا، مرتفعا كان صوته أن وأذكر 
أنكان الهدف أن وأحمب الحديد وجه على متهم أحد إل يشر ب ولكنه غره، 
فعله.ما على يالدلمتا الغيبة ق واقع كل يشعر 

بعضهاوكان الإرسالية الكب بعفن على احتوى مطروقا تلقيت نفسه اليوم وق 
الكتبهده مي أحدت وقد والصرانية، الإسلام مقارنة دراسات عن عبارة 

ولايةمحامعة بدراسته مشغول جديد طالب، سوى أكن فلم لقراءتيا، طويلا وقظ 
عيسىالمسيح ورسالة الإسلام من كلأ أن ءلمّتا الكث.آا تلك ومن أوكلاهوما، 

ليتمحملها كان الي الرسالة أن المسيح عن حاء فقل الله، من وحي اله 
محنلقسي، من لم لأر ( ٤ /٩ ١ )يوحنا٢ ففي افه، عند من بل ه ، Upمن 

•أدكثم وبمادا أقول وص1ةتلدا أعطاني ص الذي الأب 



الإسلامإل فائق السلام( )عليه للمسح العظيم حى 

اللهعند من وحيا كان حمعاء للشرة ونقله ه محمد افه رسول تلقاه ما فإن لمثل ويا 

^،٥^١^تعال: قوله و هذا ونحي ١. جريل عم تلقاْ 

ونقلحفظ ما دقة على الأساس ل يعتمد السماوي وأصله دين كل حقيقة فإن ئدا وتبعا 
والشكالأصل عن الانحراف درحة وتعتمي البشرية، إل افه من المرل الأصلي الوحي من 
لآالوحي ذلك أن فلو أنبيائه، إل افه أوحاه ما البشر ين بيا انتقل الي الدقة مدى على فيه 

لحوهرهاالأصلية الرسالة فقدان هو الأرجح الاحتمال فإن للتنير تعرض أو أنزل كما يتلغ 
النصرانمةفن متحيز عثر عادل يتقسم القيام أردنا إذا أننا ل السبب هو وهدا الأبد؛ إل 

منالكربم؛ والقرآن النصارى( عند القدس )الكتاب حلو مدى تحديد اللازم فمن والإسلام 
بشرى.تدخل أي س الخالصة اطه كلمة وأيهما والحذف والإصافة التعيير 

غيرالنفس عن الحد،ث محرد كان ولما ، ١٢٥٧٤^للقارئ الحقيقة إيصال هي الغاية كانت ولما 
الإسلامين مقارنة عن عبارة القادمة الصفحات ل الكر.م القارئ سيجده ما فإن لذاته، مقصود 

لبعض،وأفرحا الشعوب ين أتباعا وأكثرها ل نقودا الأديان والنصرانية،أكثر 
الكتابحذا الله ينثر أن آمل هنا الشخصية،وس نحريق س شيء عن الحديث يعدها أستأنف 

الحقيقة.عن باحث لكل العلريق 

منطلبت أي اللاص عليه وصلت الأعلى، اللأ ق عليه)مدحه( وأثى محه ورصي اض رحمه أي قق؛ )١( 
هوألإىؤ تعال! قال ، لسائر ه قول ورد وقد له، افه دعوا أي الاست عليه وصلى له، المغفرة اش 

ايقرة■ه وأ ونيته ربهم من صلوئ عنجم أونجك ؤ ■ تعال وقال ^الأحزاب، ؛١^ وكمتكئضُ عوقم ثثؤ 
ِإلعقه؛أ وصل حا وترقيم ئثهثهم صدثك أثولهم من حر و ت تعال قال الومتين، على ُالصلأة محمدأ نبيه اش وأمر 

قالتاللهزبصدقه قوم أتا0 إذا النؤأ. ))كان قال: أوقى أي بن اممه عبد وعن التوبة• ه أئج؟ صنه 
أوقا؛)اوخاريهب*ئ(.أب آل علمي صل فقالت١للهم يصدقته أب فأتاه علميهم، صل 
M■'الشُ مماو زوجي، وقى قي' صل' M للتي" قالت ١^۴؛ ارأف محه; اش رصي اش جد بن جابر وعن 
.الأنبياء لغير معينا شعارا وتتخذ باستمرار تقال لا أتيا إلا )أ؛وداودئ'مْا(. زوحلئآا؛ وعش عليك اممه صر 

الصديق،أيامه ش ليزدهر )اازاءثر'اما/'اا~با( ل حاء علميه الصلاة وعن . محمد عن نبوة ول 
الأرض-يمأياصي إر النهر وس ايحر، 1ليى ايم ٌرآ ٌملكئه وثثتد يضيء. اشر نادام ليئ 

همتدومالدهر، إر !سمه تظد - النهار.. كل ألله ثه ودهئلتوا داJ٠ا أجيه منْ ستا.وليصلوا يهب ته لينل 
آم".و'تلأهُم 

الرسلألإ/ْ()اعمال ق وكما الكرم، القرآن ق كما الصحيحة التسمية هي )السثحثة( لا الصرانية )٢( 
النصارىشيعة على ورعيما كله، العالم ق اليهود بقز القس شر ممسيا الرجل هذا وجدنا 

(Dpai(0V ")aU؛) اككندرية(.الفاتيكانية، القديمة)انينائته، اليونانئ الشلوطات ق مثبتة وهي



الإسلامإل محادق السلام( )عليه للمسح الخلم حى 

اممويُؤأسماراممهد والؤسائل الأناجيل ٣- 
عنهسمعوه بما الناس من عدد كتثها ؤبقج؟ للمح ذاتية محثره عن عبارة هي الأناجيل 

المعروفةالأربعة الأناجيل أن قاطع دليل بلا شاع ومما معلومات، من لديهم توقر وعا 
كنتت. المقدس( )الكناب س الحديد العهد ق ويوحنا ولوقا ومي مرقى بأناجيل 
كتابةتاؤخ ق النصارى علماء ؛خن خلاف —عر  ٣١ ٢٥و  ٧٠عامي يبن قيما وألفت 

■٩ ص ل يقول الجديد لاعهد القرني المدخل أن إلا منهاس، كل وتأليف 
الإنحلةالنصوصي من محموعة عرفوا النامحى أن نست مهالة آي  ٢١٤٠السنة قبل هناك لس 

ألفتقد )الأناجيل( أن الحديد للعهد النصي النقد علماء بعض ؤيدكر المكتؤة 
اليالوثائق س وشيء الناس بين مشافهة التداول الشعي التراث على اعتمادا الثال لقرن اق 

فيماققدت 

الأناجيلأول وكان )كيو( والوثيقة بولس رسائل سبقها وقد -با، الناس اعتراف لنيل 
ُ"الإمحل" مق إل اقرب الإتحل ف" مم"ُ" إل اشرب م"الأنحل كابن 

نقلوقد المتشا-بة الإزائية بالأناجيل الثلاثة الأناجيل هذْ وتعرف لوىُما". إل المنسوب 
منإصافات محا إحداثهما مع مرقس محتويات من •م./ و ./' ٩٠من أكثر ولوقا مى 

قL المصدر من بالنقل لوقا وانفرد المصدر من بالنقل مى وانفرد Q الصدر 
مرااختلافا يوحناُ؛،''فيختلف إل المنسوب "الإنحيل أما علميها. متفق الغير الزيادات 

كتابته.تاريخ ل عنها ويتأخر الثلاثة الأناجيل هذه عن 

علىلكن أنه عرف الإسم ّيذا أحد يوحد ب •'  ٣٩صفحة مرقس لإنحيل تفسره ق نينهام( )القسر يقول ( )١ 
٠الأول الكنيسة ق خاصة سهرة له لكنت أو ديسرع، خاصة وعلاقة وثيقة، صلة 
؛نمه ما ،  ٩٧٥ص  ١٤والخزء  ٩٤٦— ٩٤٥ص V الحزء — ١٥الإصدار — الريطاوة(ت )الومحوعة ق حاء )٢( 

"but that the writer of Matthew is probably anonymous " يعي والدي:
•الأرجح ءش جهول إمحل)مى( لكب لكن و" 

أنكروقد ووحي، إلهام على لا اجتهاده على تعتمد شخصي، يطاع رسالة عن تتحدث لوقا مقدمة )٣( 
وحاءواتسن، وكذا الإلهام( ررسالة كتايه ي كيل( )ممتر متهم النصارى علماء من عدد الإنحيل هدا إلهامية 

•جهوثا يظل لوقا إمحل مؤلف إن صةه؟(ت الرطازية()جآ/ العارف دائرة )ل 
قاشترك ~التى الريطانية( العارف )دائرة به صرحت ما هو الحواري.وهذا يوحنا ليس هذا يوحنا )٤( 

يوحتايواسطة كتب قد يوحنا إنحيل ^إن )جأآ/صهه؟(ت ق تقول حيث النصارى— علماء من حمسمائة تأليفها 
مروركتاب، شك بلا فإنه يوحنا إنحيل أما وتقول• اليلأدياا. الأول القرن تهاية ق — الحواري يوحنا غير — احر 



^)طيث|يلآ£؛ىدزئإيإلإالآ£

أنإثات ؤبمتقن ، عدة فرق إل اليفر الميح أتيلع تفرق بعد الأناجيل تأليف وكان 
إلفبالإصافة ، لكاتبيها الخاصة التصورات عكس بغية كان كتابتها من الغرض 

الكتبةفان الأناجيل تلك كتابة محي موثوقة غر مصادر على الاتحماد 
الإضافةمن حاليا الأصلي المحتوى على ؛الحفاظ كشيمآ يهتموا المختلفة—نر لأغراضهم دمة خ— 

قرنا. ١٤من أكثر قبل وضح يكل القرآن ذكره ما الأحرى.وهدا التحريف وأسكال والحيف 
.ت فا ا عتر لإ ا س سآل ق الصارى عل.ماء من وكشر ا به وصرح 

يدونمؤلفة كتب إلا ليت بالعهد أسوة الرسائل ومعها الأربعة فالأناجيل 

،معلومة غر أماكن وق مؤكدة، غر تواريخ ق مجهولون، أناس كتبها إلهام، 
إلهي.لوحى حقيقية تارمحية نواة على تحتمل، منها أجراء ق كاذت ن إو 

قالمدونة الوحيدة )الأناجيل( هي تكن إ الأربعة الأناجيل أن يالنءكر الحدير ومن 
ببعضأقر كشرة أحرى أناجيل محاك كانت بل اه، المسيح غياب تلت الق القرون 

ؤإنحيل، الحقيقة ؤإنحيل ، يعقوب ؤإنحيل ، التدكرة ،كانحيل الكنبة اباء بعض منها 

بالإضافة، ُ ، برنايا ؤإنحيل ، فيلبس ؤإنحيل ، توما وإنجيل ، بهلرس ؤإنحيل ، الصريين 
المسيحمحكان الق اللغة نفس بالأرامية دونت الق لبرانتتن( المنسوبة )الأuجيل إل 

نبياوعدوه المسيح ألوهية نفوا الل،ين الناصرة أهل مهّا استحي، والق ، ببا يتكلم 
إلوبة النالأناجيل صمت الرابع القرن وق غر، ليس الله أنبثاء من عفليما 
وأعلنتة، الرئيالةاوس( )ال1كتاب نصوص إل ويوحنا ولوقا ومق مرقى 

عمليةاستمرت ذلك ومع . هرتلقية وثائق هي الباقية الأحرى الوثائق أن ة الكني
الرب".ا'كلمة هي بأن؛ا الإعلان س الرغم على الأناجيل تلك متون ق والتبديل التغيير 

'ه١، القل،س()ص١٥١ يراتون )وت1راخ ، •٧( ، ٧١/١الأمريكٍة()صالعارف وانظر:)داثرة '١( 



الإسلامإل محادنر اللام( )عليه للمسيح العغليم حى 

قبلمن عرف لما محالفة بتصوص الأناجيل نفس ظهرت الستتن من عدد مر وكلما 

بقراءةذلك من التأكد ؤبمكن إليها، التحرق أيدي امتداد على الأدلة أظهر من وهدا 

نعديليتم أن قبل القديمة، طبعاما ق حاصة الكنية، اعتمدتبما الق الأربعة الأناجيل 
عليها.المنهلقية من شيء ؤإصفاء العيوب لتقليل أحرى، إل طبعة مجن -ها الكمر 

دوينسخة يغز بسيطة مقارنة يعمل يقوم أن إلا عليه لما بنفسه التأكد أراد ومن 
٠، ١٦١١منة المقلبوعة جيص الملك ونسخة ، ٢١٥٨٢نجتة العليوعق الكايوليكية 

المتتالية.القلبحات ق الهائلة اكُيارات وسرى طبعات، من لحقهما ما مع 

صدقمدى تحليل عند التقدير ق أحدها محب الق الكيرة العوامل ؛؛ن ومن 
يليما ، معها المرفقة الرسائل صحة ومدى ، الأربعة الأناجيل 

عيسىالمسح نبيه إل تعال اش أوحاْ الذي الحقيقي، الإنحيل من سخ أي لدينا ليس ~ ١ 
؛١؛١^ القرآن ق ذكرْ ورد الذي الحق الإنجيل وهو الأرض، على بقائه لماء أ. 
والرسائلالمؤلفة الأربعة )الأناجيل( ل وحق 

٧٠عامي ينز كتمت الأربعة( )الأناجيل أن قاطع دليل وبلا الأحوال أفضل ق يقال ٢— 
التراثعلى اعتمادها وكان المتن، بعشرات الوة السيح رفع يعد أي تقريبا،  ٢١٢٥ و

المقوية.الوثائق بعص وعلى الذاكرة على المعتمدة اكفهية والروايات 

ينبس لما ومصدقا وزر هدى فيه آلإنحسل وءايننه ؤ■■ •' اصو؛ عيسى المسيح عن تعال قال ( ١ ر 
المائدة.أ انج؛ ققتق\ر؛ رندى ألوتلمة 

لهاتدلكرا هذه ثعلته بما أيضا يخثر اJعالم كل ق الإنحيل -بذا حيثما لكم أقول الحي )٢( 
قائلاافه بإنحل يثر الخليل منطقة إل يسؤع انطلق  RSVو١٩A٨الحياة طبعة (وق ا/بم()متىآآا/ما )مرقس؛ 

بولسيزعم استشهدنا وإذا )مرقسا/ها( بالإنحيل وآمنوا فتؤبوا الله، ملكوت واقترب الزمان اكتمل د قت 
1غيلإيحبركة ملء ل مأجيء إليكم جثت إدا إف أعلم وأنا رروميةْا/؟آ( أمحل إل رسالته ق وقوله 

السيحإنحيل منها أي بمثل لا بولس رسائل بعد كتبت الق الأربعة الأناجيل أن يعي هذا فإن 



ألإسلامإل قادق السلام( )عليه للمسيح العظيم حى 

الخاليةوالترحمات رمائل، من معها وما الأربعة )للأتاجيل( أصولا الصارى لابمك ٣— 
اكصودةالأخطاء تراكمت أن بعد منها، أخرى من نسخ من لنسخ وإنما لأصولها ليست 
جداكبثرة الزمنية المسافة أن .كما قرون عدة خلال ناسخ إل ناسخ من المقصودة وغير 

.الموجودة والمختلومحنات الأصول فن 

أويتحدث سمعه أو السو المسح شاهد من والرسائل الأناجيل لفى مؤ من من ليس ~ ٤ 
عنينقلوا ولر للعيان، شهودا يكونوا فلم مباشرة، المسيح تلاميد عن نقل أو ، عاصره 
ذلك.تؤكد الواحد الحدث وقابع نفس ق الكمرة والتناقضات . العيان شهود 

الفعلي,المؤسس )بولس فصل قراءة وعند ولأميد٥ بولس كمها الحديد العهد أم'فار غالية ~٥ 
الأمر.هدا يعنيه ماليي ١^^٢ القاريء سيعلم الكتاب هذا من الحالية( للمسيحية 

وتلاميذهاهو المسح كان ييتما اليونانية اللغة هي الأناجيل  ١٠٣٠كتبت الق اللغة ٦— 
الميتة.اللغات من حاليا تعل والق )السريانية( الأرامين يتحدثون وقومه 

إنبل تحميها، دينية سلطة أي وقدسيتها بقانونيتها الحكم قل للأناجيل يكن إ ٧" 
رغباتمممع لتتماثى وتحريفها؛ النصوص بتغيم قاموا الختلفة الهلوائف من الكتبة 

هدا.يومنا إل مستمرة التحريف عملية ولاتزال الخاصة 
 ~A ول؛واحدة، دفعة الحال والترتيب والقيامة القانونية صفة الحديد العهد أسفار تأحد إ

السادسالقرن ل ترث جمع ل جدا حر متأ وقت ق إلا التهاش القانون شكل تحقيق يتم 
كتابهق جر متزيروس وذكرْ الكاثوليكية( )الوسوعة ق جاء كما  ١٥٤٦ابريل ٨ ق عشر 

اا تصويت نتيجة كان بالقانونية الحكم أن للعجب والئثر ،  ٢٤٦صفحة الحديد( العهد )قانون 
الممون.عن بمآ% وامتنع % ٢٧,٢vورفصهالمصوتثن من % ٤٣,٦إلا عليه يوافق لر 

شمالمحامعة الدينية ت الدراما قسم رئيس المقدس( )للكتاب النصي التقي علامة ذلك ذكر وممن )١( 
حرك..من سوع.أقوال تحريف  MisquotingJesus)الشهثر: كتابه ق إيرمان بارت سابقا كارولينا 
المخةأبمأ تملك لا ولكدا فقط الأصول تملك لا لما ''تحن قال: وااذا؟()صفحة،؟(حيث المقدس الكتاب 

سحهمن نسخة من نسخة حق ولا الأصل، من الأول اشخة من نسخة تملك حى ولا الأصل من الأول 
عنتحتلف المخ وهذ،ْ متأحرة، عصور مجن حنا ومتآخرة متأحرة سخ هو لدينا الذي ولكن الأصل، من 

يخنالإخلاف مقدار تفهم وحق الإخلأفات عدد تحدد أن تسممليع لا حيث المواصع آلاف ق العض بعضها 
منأكثر المختلوطات يقن ما الموجودة الإخلأفات عدد أن وئقول مقارنة صيغة ق نضعها فسوف الخهلو٠لات 

.تقريبا( كلمه  ٢١٣٨٠ ٠ اليونان الحديد العهد رعددكلمات الحديد العهد كلمات عدد 



الإسلامإل قادق اللام( )عليه للمسيح العظيم حى 

القالفترة حلال حدثت الحديد العهد بمخ؛لوءلات الأ-يهناء من العظمي الأغلبية — ٩ 
يحسالماخ النحلال من الأول. )المسيحية( الأربعة القرون ق صعوبة الأكثر تحد 

يحيبن()الولوقؤع الناس أغلب بين الأمية لانتشار الغالب، ق محترفين الغر الأوائل 
.الوقت ذلك ل الشديد الإصطهاد تحت 

للقرنيعود تارنحها أن النصارى يدعي الق الصغآرة القصاصات تحاورنا إذا — ١ ٠ 
منالتكثار تحوى الق المخطوطات أقدم فان ( ٢٥٢)رايلاند حون يردية الثاف 
ترتثمحطوطة هى هذا يومنا إل باقية تزال لا كلهسوالق —وليس الحديد العهد 

والمخطوطةينائية الوالمخعلوطة ٢ ٠ ٠ لستة تحوي أما النصارى يقول والق بيق 
والخاص.الرابع القرنبن إل حميحها وترجع الإمكندرانية والمخعلوطة الفاتيكانية 

While Latinos Sleptكتايه ل  GARUE.LA MOREالدكتور ويذكر 
المستلميالمحي يسمى ما عن كلمة  ١٥١٥٦ب نحتلف الفاتيكاه الحهلوطة أن 

"Textus Receptus" الشهيرةحمس المك نمخة عليه اعتمدت الذى
وحده.الحديل. العهد ق ب؛آ؟ي)كلمة فتختلف، ينائية الالمخطوطة أما وغيرها، 

العهدمن ثرآ الطعان \إئ هي  ٢١٥١٦إيرازموص ديسيديريوس طبعة - ١١
طبعهمن يل،لأ السبي هلأا على بالحصول إيرارمويس ولرغثه الوناق، الحل،ود 

استعجالهأدى فقلأ ، ٢١٥١٤سنة طباعه سبقته الق الكومبلوتية إكقبمير الآكريندال 
علىاعتماده أكثر وكان التدقيق، مقاييس أكثر عن لتخليه الأحهلاء من الكثير إل 

ومحعلوطةالأناجيل، لكتابة عشر اكاف القرن من حرة متأ فقهل واحدة رديئة محعلوطة 
إرازموصاعتمل، الر؛سائلاكما لكتابة عشر الثال القرن من أيضا حرة متأ رديئة أحرى 

الست،الأعداد تتضمن الأحثره؛والق الصفحة يفتقد الرزيا لفر وحيد محقلوط على 
اليونانية.إل ترحمتها حلال من الفولحاتا إستخل.م إرازموص فان ولللكا الأحثرة. 

عجلةعلى عملا كان؛ عمله ما إن وقال بحد، فيما ه نفإيرازموص ، اعترفوقد 
أومباشر بشكل إيرازموص نمخة عن أحدت وقد محرر)دقيق( عمل من يدلا 
وحمحاللاحقة المستلمة النصوص حميع تالية قرون ثلاثة عن يزيد ولما مباشر غير 

القدعلماء ظهر أن إل وغيرها. والألمانية ية والفرنكالإنحليزية، الحديد العهد تراجم 
.الأقدمللمضلوطات بالعودة يهنالبون الدين الصي 

.٧٩صفحة برتإيرْان ]( MisquotiingJesus)إا(كتاب 



الإسلامإل قادف السلام( )عليه للمسيح العفليم حى 

كنسخة( ١٥١٦)إرازموس طبعة على اعتمدت المستلمة اليونانية النصوص؛ حميع " ١٢
و( ٣١٦٠٤)ييزا ثيودور وسخة م(  ١٥٦٥)كيلفن جون و ( ١٥٥٠)إسفانوص روبرت 

التنبيهالإحتلأفات.مع من الكشّر بينها النصومٍإ هذه وحمح ( ١١٦٣١لزدفر)ّإبرهام نسخة 
•الكريم الهران كما حل عن جّلا مستلمه اتها يعى لا بالمستلمة سممتها ان على 

منذالموجودة المخطوطات محتلف يئن جلآ وممرة مرة اختلافات يوجد " ١١٦
ويعدوأثناء قبل حدث التحريف أن كما )اليلأديان( والخامس الرابع القرين 

ذاتأو الكبيرة الأحرف دان أو )البرديات من كانت سو\ء\ المخطوطات هد0 كتابة 
العبرانينرسالة ق نحد أننا حق ، الكنيسة( قراءات محطوطان أو الصعثرة الأحرف 

تتركأن ستعليع ألا محايع يا أحمق يا عبارة ( ١٥١ر الفاتيكانية( المخطوطة ) ق 
محهولةالمخقلوطات تلك أن إل .إصافة تحرفها وألا أصلها على الميممة القراءة 
كتبها.من يعلم أحد ولا المصدر 

لهذه~ها يعئد قيمة أي ولكن القدس للكتاب المحطوطان آلاف بوجود القساوسة من العديد يتباهى ( ١ ) 
العهدنسخ ■•وكل الحديد(؛ للعهد المسكوئية )الترحمة ق ،حاء متطابقتان؟! محطوطتان منها يوجد لآ إن الألأف 
إنI وتموها أصلها الأناجيل كتابه ق جرائت( ؤيقول • متطابقة. لست إلينا وصلت الق الحديد 

.الخطأ من نحا منها بأ بأن الاعتماد ممكننا ولا مرأ، اختلاق قنتلف الخطوطات هده حميع نصوص 
جويجاللاهوتي ذلك ويقر ٤( ٢ — ٤ ١ ص أمد، حليل إبراهيم السابق للقس الأديان، مقارنة ق )محاصرات 

قثتلمفالخلوطات هذه حمح نصوص ؤإن ؤيقول! لوقا )القديس كتابه ق  G. B. (I؛ird,3كثري 
فإنهالفبممثر، حي الناسخ كان ومهما الخطأ. من نحا قد منها أيا بآن تعتقد أن يمكننا ولا مرا، إحتلاقا 
الموجودةالنسخ أغاب ؤإن الأصلية. نسخته عن نقلت الق النسخ كل ل بقيت الأحهلاء وهدم أ-تممتاء، ارتكب 

إعادةدائما عملهم يكن ل؛ الدين المصححتن، أيدي على أحرى لتغيثرات تعرضت قد الأحجام جح من 
قميل جون العالأ يكر جدا،ولقد هائل المخعلوطات فن والاحتلأفات الأ-يعناء فعدد الصحيحة. القراءة 
درسهامحتلموطة ١ ٠ ٠ ين ل'ختلأفته*إ ألف  ٣٠يوجد أنه  ١٧٠٧سنة أصدرها الق اليونانية الحديد العهد نسخة 

٢المجلد ق الاريaلانية المعارف دائرة وتقول) ص؛\/(. إيرمان ليارت يسؤع أقوال تحييف )كتاب فقعل.المرجع 
ؤيقراختلاف ١ ٠ ٠ ٠ • ٠ أنيا يقول كريساخ وركدلك ^. ٥١١ ٠ بخ الاختلافات عدد أن ( ١  ٩٧٨طبعة  ٩٤١ص

اأأف"و'ألف  ٥٠بين يولشر ومحعلمها ا( اختلأف)صأ'ألف  ٥٠بوجود شورر جان الروفيسر 
علىالأصر نصها محتوي لا المختلفة الأناجيل صفحات من واحدة صفحة توجد لا )نه ويقول)بشميث(؛ 

(die Wahrheit uber dieالقدسس6 الكتاب حقيقة ؟'آ([الرجع)كتاب الإختلأفات'ا)ص من العديد 
البحثومثله اختلاف ألف  ٢٥٠أنبا ( rY_ Life of Jesus) كتابه ي روبس دانيال وذكر 

قموردوك .ؤيقول ١٩٧٢/٢/١٨بتاريخالسرسرية صحيفة نثرته الذأي اللاهوق 
الموسوعة.وتدكر المتعمية والتغيرات الأخطاء باليد..^٥^ الكتب نسخ الرمن«*اتم مدم ْع _A؛(؛ عسى كان )من كتابه 

اشرات.للعديدمن تحرصت المخطوطات تضنها الق الحمل كل (^ RealerizyMopadieالواتحتة)
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بئقوس,؛لأثئ 
علىئشاهد حيث الفاتكان متحف ق الحفوئ الفاتيكانية( )الختلوؤلة من  ١٠١٢للصفحة صورة 
القراءةتترك أن تستهلح ألا نحايع يا أحمق يا • ترحمته انمراسن إل الرسالة بداية على تعليقا اليسار 

اشتمةعلىأخاوألأتحرسما''ْ
،الأوائل الأباء واقتبامحات ، اليونانية المخهلوطات ؛ JUجدا كثيرة اختلافات يوجد ~ ١ ٤ 

منقرون عدة بعد لحمها ما إل والقيهلية،إصافة والسريانية كاللأتينية القديمة والترحمات 
أنالعلم مع والعربية. والأثيويية والسلافية والعومحلية والحورجية كالأرمينية ترحمان 

بماالأصلية الترحمة وقؤع يعد نسءحم0 القيبمة للترحمات الموجودة المحهلوٍلات أقدم 
اليونانية.والمحهلوٍلات أسوة تحريف من له تحرصت لما سة.وتعرصت ٢ ٠ ٠ من يقرب 

١٤٠من لأكثر —  ١٥ ،يدؤيا ينسخ الحديد العهد كان الطاعة اكتشاف قيل سنة ٠ 
وقعميآ أحيانا النص محرفون وكانوا ، ومتنوعة جدآ كثيرة يأحط-اء قاموا والمماخ 

قبقيت والأحهل-اء التحريفات وتلك . التصحيح و_ يقومون أمم يظنون كمرة أحيان 
شيء،أي تركوا ما نادرا إمم حيث التجميع إل الكتبة بعض ميل مع متحددة، أسكال 

محلهما.يكون قد لشيء حيفهم محافة 
ولم، وألفها كتبها من عني، حق ولا ، الناس عند طدسة الحديد العهد أسفار تكن ل؛ ~ ١ ٦ 

قرنمن بأكثر كتابتها بعد إلا القداسة صفة تأحد 

تقالا حيث القدس( الكتاب )تاؤيخ كتاييما ق ف.هوير( وروبرت م.ميلر )ستيفن ذلك ذكر وتمن ( ١ ) 
.اكدس الكتاب من حزءا ستصسح كلمابم أن يعرف القدسة، الأسفار كتبة من أحد ن كب 

فيمايعتقل.أوا ب الرسائل ياقي كنية و بولس أن إلا ت يقول الحديد العهد قانون كتابه ق جر متزيروس وهاهو 
١معيتقن لأشخاص و معينة لقلروف كتيون كانوا فقد المسيحية للعقيدة الدائم الصدر سيصبح أنه كسون 



الإسلامإل فائق السلام( )عليه للسح العفلم حى 

قموجودة ليست الحال الحديد العهد ق والنصوص العبارات من الكم —" ١٧

انمرانيثنرسالة أن كما وغثرها؛ مرقس وحاتمة التثليث صيعة مثل القدكة الخقلوطأت 
بطرسورسائل وفليمون وتتطس، والثانية، الأول وبموثاوس —'ما/ه'ا(، )؟/؛ا 
المخطوطةق إطلاقا لها وجود لا اللاهوتي يوحنا رؤيا و ؤيعقوب ؤيهوذا ؤيوحتا 

الموجودةالرسائل بعض حى بل والموصى العبارات من الكمر أن إل إضافة الفاتيتكانية، 
ورسالةبرنابا كرسالة الخال القدس( )الكتاب ل موجودة ليت القيبمة لمخعلوطات اق 

لالموجودة والمكاسن منى صلاة و ينائية الالمخطوطة ق الموجودة الراعي هرماس 
والرابعالثالث الكابيين أسفار و والثانية الأول اكلميتضى ورسالة الفاسةانيئ الخهلوطة 

ورسالةلكلمتت المنوية والموعفلة للمان ومزمور الإبمانة عر الأربعة والمرامبمر 

الحال.الخديل. العهد ق موجودة غر الكنيرئة المخقلوطة ق الموجودة محايثن توهال 

إليهمبت نهمن إل الممني متصلة ليست القديم العهد وأسفار والرسائل الأناجيل —  ١٨
همليسوا أثخاصى لأسماء تنسب الأسفار فغالمية الحقيقيون مؤلفوها هم من يحرف ولا 
الإلهي•الوحي درجة إل يرقى لا محتواها أكثر أن إل إضافة الحقيقة، ي كتبها من 
يقبلومالا الأسفار، من يقبل ما على بينها فيما متفقة ليست القديمة المخطوطات —  ١٩

ووأوربحن ؤإيرانوص قالنتيس ْثل؛ ذلك على ليسوا الأوائل الكنيسة إباء وحق 
لالمثبتة الأسفار من الكير أن وغرهم.كما القيقنحري ويوساييورس المّكندري كلميمنت 

ةالكنيتعمرها ولر الأوائل، الكنية آباء من الكمر عند مرفوضة الحال الحهن. 
'وبقرس يوحنا ورسائل ويهوذا والرؤيا كالعثرانيثن متأحر وقت 3، إلا موحى 
الأسفالأمن يقيل ومالا يقبل ما لتحديد ثابت معيار هناك فليس 

العديدلديهم ثمحتلفون حس أشحا كتبها محتلمة أسفار من يتكون ااقدس( )الكتاب " ٢٠
٢•بثنهار فتما تتعارض الق النفلر وجهات من 

الفهو ، محع شتات أنه دلك متجانس ض كتاب الخديد العهد إن قاوت حمن! جرانت( )فردريك ذلك ذكر وممن ( ١ ) 
(١ —٧ ١ ٢ ص) ، جرانت .فردرياث تمحتلمة تفلر وجهات ممثل الواقع ق لكته ، آحره إل أوله من واحدة ظر وجهة بمل 



الإسلامإل قائل اللام( )عليه للمسيح العظيم حى 

لأغراضوالعرية اليونانية أصولها والقديم الحديد العهد تراحم نحالف ما —كشرا ٢١
فنارسول..لأحفلوا ٢( — )انمرانيزم/١ ق حاء ما ذلك، أمثلة ومن تصرية 
محرفةترحمة هي أقامه فكلمة آيامه.. لليي آمينا كونه يؤع،حال المسيغ كهسه ورئيس 
السحصأن لائقال حق القدممة اليونانية الأصول و المثبتة  7101^^00ؤلكلمة 
أنكما )الرؤياّا/؛ا( و ١( /٥ )كولوسي١ ؤ، مثبت هو كما الله محلوقان من محلوق 

أحرى.ق محذوف ترحمة ل مثبت هو فما الواحدة اللغة ق حق التراحم كبم الخلاف 
العامةاتللاع ل رغبتها وعدم المقدس( )الكتاب باسم الحديث احتكار ق الكنيسة —لرغبة  ٢٢

تقريباعشر السادس القرن حق الانجليزية باللغة للأناحيل ترحمة توحد لر محتواه أكثر على 
التتاؤيح.هدا قبل اللاتينية اللغات س غرها أو الإسبانية أو الفرنسية إل ترحمان توحد لر كما 
منهانسخة محور س بأن وقررت القدس، للتكتاب ترحمة الكنية حفلرت وقد 

أربعبنس أكثر بحد ويتكلف قر نبشت، الكنيسة إن الموت.بل حق حا محرق أن ءقو؛أتبم فإن 

له!ذكاية النهر ق برماده الناس،وألقت س حشد أمام ءفلامه وأحرقت موته س عاما 
ؤيليامالإنجليزية،وكدللث، إل اللاتينية س القدس لل؛كتاف ترحمة بأول القيام على لإقدامه 

سالحا،يا. العهد ترحم لأنه المهر٠لقين؛ حرق لمرمحوم يليقا حيا وحرق شنق الذي تندال 
.أأأالإنحايزيةلأ،إل اليونانية 

الأخطاءمن الكشر على بالعهد أموه والرسائل الأوبعة الأناجيل محتوي " ٢٣
الحديث.والعلم التاريخ يصادم وما والتنامحضات 

دفقبين الوجوده الأربعة الأناحيل أن نوكد أن يمكننا وغره سبق ما وعلى 
تعال.افه ص الموحى د المسح إنجيل ممثل لا وماثل ص معها وط اليوم القدس( )الكتاب 

(٦٠٩صّآبمّا،الكنيسة اندروميلرخصر ) ( ١ ) 
عنحدا متأخر زمن ق إلا بالفعل تبدأ ل؛ المقدس( )الكتاب أسمار محتوى على وسهادتم الحمام فرقابة )٢( 

ييلأِبءدِجيليلتأليفها ء ند



الإسلامإل قادق اللام( )عبم للمسح العثليم حى 

)التالية العلومات إيراد سيتم التأكيد هذا صحة ولإثبات 
وهوالحديد العهد ق جاء ما بعض على الحديثة النصرانية العقيدة مفردات لعض ترتكز 

نحلولا تقريبا جديدة ؤلبعة كل إن بل جوهرية، وتعديل تغيثر بعمليات مر الذي العهد 
التغيراتيحفى أن هذا على ؤيزيد القلعان من غرها عن تحتلف نحعلها تغييرات من 

التغييراتهذه ومن . اجتثاثا جذورها من النصرانية العقيدة نحتث أنبا إل أهميتها تصل 
إنحيليق الماء إل المسح يغ إل يثيران اللذين الموصعئن أن المثال سبيل على 

وغيرها،م ٠١٩٥٢لبعة  RSVالقحة القياسية النسخة من حذفهما م ولوقا مرض 
الصعود.دعوى لإثبات به يستشهد دليل على المقاطع تلك وتحتوي 

وجلسعنْالمستاء إل رفع يهم، بمذما الرب، إل لم ففي)مرصا'ا/آا(نحد: 
ات".ولدآو َةذأ اشتل ثاوكنإ، كاذ "قثنا )لوُائ(آ/اْ( اهِ".وو نثينِ 
سبقهما مع حذف قل فانه )مرقسا'ا/بما( ل والوارد المذكور، بالنص يتعلق وفيما 
RSVطبعة ل ( ٢٠)مرفىآ'ا/آ— إنحيل خاتمة ضمن من أحرى وص نم من وتلاه 

المخهلوطاتق أصلا موجودة غير أنيا العلماء ، اكتشفأن بعد ٨ ٠ صفحة  ١٩٥٢لعام 
وغيرها.ينائية والكالفاتيكانية القيبمة 

عنهم°اشتل تاركهمْ، كان وييثنا هكذا يكتب فأصبح )لوقا؛آ/اه( نص أم، 
قأصلا وجودها عدم اكتشاف بحد تماما حنقت، فقد الماء إل ؤأمحنعد حملة أما 

العلماءأغلّا واتفق وغيرها الإيهلالية والمخقلوطات بينا ومحطوطة ينائية الالخهلوطة 

•حذفها على 

انهوهي مرض، إنحل ل ثرة حمئة *هناك : ص'اا؛( مرض لإتحل )شرْ  ciباركلي وليم يقول )١( 
النسخأقدم ق موجودة فليست ( ٢٠— ا/بم  ٠٦)الباقية الأعداد أما ( ٨/١٦)حد إل الأصلية نسخه ق يتوقف 

أملو-ياأن الزمتي.كما ترتيبها ق ومتأحرة قيمة، أقل سخ ق مؤحن! وحدت أما هو هنالك ما وأصحها،كل 
الإمحل■لكتب نفس م لكمها يكون أن يتمل إنه حق الإنجيل يقيه عن بملف اللغوي 
أصيفتقد ( —٠٢الأنهى كما الخاتمة أن العموم على به السلم اليسوين! الأياء محلبعة وتقول 

الكنسيالتارخ كابو القدامى والأياء أن.الكتاب كما ٨ العدد ق فجاش توقف من الكتاب مائة ق ما لتخفيف 
الزائفة.النصوص من اعتروها و)-مروم(وغرهم القيصري( ريوساييوس 



الإسلامإل قادق السلام( )عليه للمسح العفلم مى 

قظهت اطه ( ١ JمرJاوس٣/٦ ١ ) ل جاء ما المسيح وألوهيه يالتجسد القائلون به سدل وتما 
مكشوف(عبث مع )السكندرة و والفاييكائيه السيناي المحطوطة أماحسب إلا اوجسد 
القرالدي( فكلمة الجث'' و ظهرَ "الذي إلا لمت الكيسة آباء وأقوال ومرها 

الله.هو المسيح إن ليقال )اش( إل عمد عن الماخ حرفها التقوى( )مر إل تشير 

سسمكصرلإ€مئ;
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زبمثتسنس
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لظهر الذي نص بتحريف المكنينية المخطوطة ل مكشوف عبث 
ووصعنقطة ياصافة الجث ق ظهر اممه لثصسح التقوى إل إثارة ( ١ يموJاوس٣/٦ ١ ) الجسد 

0EOCلكلمة احممار هي والق  0Cإل كحوو ^، JUIتعق والق  OCأش حط 
لومحعهإصافة ا،لخهلوءلة محر مقارنة الحديث الحر لون الحرف كثف وقد اه. تعق والق 

يشتالخ0لوء؛له هد0 ل الحر أن )ترمحيلز( النصي القد ءالم ؤيقول . ~ محل من بدلأ ٠ مملة 
...ملأحداثته حقيقة نشت كافية بدرجة واضح أسود لوته و حديث حم أنه الكفاية فيه بما 

ؤ( ١٨٥٤عام ، لندن ل ، اللأتيق الحديد للعهد اتجؤع النص )تقريرعن عن 
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