بسم اهلل الرحمـن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على جميع األنبياء والمرسلين  ،سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمين  ،أما بعد:
فإن اإلجنيل األصلي «الكتاب املقدس  ،كالم اهلل» الذي كان بيد املسيح عيسى ابن مرمي واحلواريني مل
ـل مكانه أربعة أناجيل كتبها أربعة أشخاص ،وهم:
حُيفظ ،وليس له وجود بعد رفع املسيح  ،وقد َحـ َّ
وملحق معها ثالثة وعشرون رسالة ،كلها قد أحلِّــفت بعد رفع املسيح،
(مىت ،مرقس ،لوقا ،يوحنا) ،
ٌ
فيكون اجملموع سبعة وعشرين سفرا.

دونوها
وقد بدأ تدوين األناجيل األربعة من سنة  73م إىل سنة 111م ،وهؤالء األربعة أشخاص الذين َّ
مل يثبت أهنم التقوا باملسيح ولو للحظة واحدة  ،بل إهنم كتبوها بعد رفعه إىل السماء بزمن  ،وبينها من
التناقض واالختالف الشيء الكثري.
وإذا أحضيفت أسفار العهد القدمي الستة وأربعني (الـمكونة من التوراة وغريها) إىل أسفار العهد اجلديد
السبعة وعشرين صار جمموع األسفار ثالثة وسبعني  ،يؤمن الربوتستانت بستة وستني منها  ،وال يؤمنون
بالبقية  ،بينما يؤمن األرثوذكس والكاثوليك هبا كلها.
يضاف إىل ذلك أن هذه األناجيل األربعة يتم حتديثها بشكل مستمر ِمن قِـبَـل أشخاص متخصصني يف

األناجيل  ،ويكتشف هؤالء املتخصصون – حبسب قوهلم  -أن هناك عبارات حمقحمة يف النص األصلي
منها  ،فيحخرجون نسخة جديدة من األناجيل  revisionيقولون إهنا منقحة من تلك العبارات اليت
اكتشفوا أهنا مقحمة يف النص  ،فبناء على هذا ال يستطيع باحث أو عامل منصف أن يقول إن األناجيل
األربعة حمفوظة كما هي كما كتبها مؤلفوها  ،فضال عن أن يقولوا إهنا – أو واحد منها  -تح َـمـثِّـل النص

األصلي لإلجنيل الذي كان بيد املسيح واحلواريني ،الذي هو يف احلقيقة كالم اهلل.

إذا تقرر هذا؛ فإن اعتقاد املسيحيني بأن األناجيل األربعة والرسائل امللحقة هبا هي اإلجنيل األصلي نفسه
كالم بش ٍر (مىت ،مرقس ،لوقا ،يوحنا) ،وإذا كان كالم بشر
وأنه كالم اهلل يعترب خطأ فادحا  ،بل هي ٌ
فمن الطبيعي أن يعرتيه الصواب واخلطأ  ،ألن البشر فيهم صفة النقص  ،فهي مثل كتب التاريخ وحنوها،

وليست كتاب اهلل املقدس ((اإلجنيل األصلي)) الذي أنزله اهلل على املسيح عيسى ابن مرمي  ،ولو أهنا

فِعال اإلجنيل األصلي لَـ َما تعددت ولَـ َم ا تناقضت فيما بينها  ،ألنه من املعلوم قطعا أن اإلجنيل الذي كان
بيد املسيح إمنا هو كتاب واحد.

ولكن هناك فائدة قليل من يتفطن هلا وهي أن هذه األناجيل األربعة وغريها فيها إشارات إىل أن املسيح
بشر رسول ،وأنه ليس إلـها وال ابن اإللـه ،وال ربا وال ابن الرب.
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كما أن فيها مثانية وعشرين إشارة إىل نبوة حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،2وأنه نيب فعال ،أرسله اهلل إىل
الناس كافة بدين اإلسالم.
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وفيها كذلك حنو عشرين إشارة إىل أن املسيح مل يصلب ،بل رفعه اهلل إليه معززا مكرما حمفوظا من أذى
اليهود ،دون أن ميسه أذى.
وفيها أيضا عشرون إشارة أخرى إىل أنه ليس هناك خطيئة متوارثة من آدم أيب البشر ،بل الناس يولدون
طاهرين ليس عليهم ذنب ال من أبيهم آدم وال من غريه.
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 1انظر هذه األدلة اإلجنيلية يف كتاب( :هل المسيح رب؟) ،ملؤلفه :ماجد بن سليمان الرسي.
وهذا الكتاب منشور هبذا العنوان يف شبكة املعلومات.

 2معىن الصالة على النيب حممد هو ثناء اهلل عليه يف الـ مإل األعلى وهم املالئكة  ،وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ،
وهو يستحق ذلك  ،ألن اهلل هدى الناس به إىل الدين الصحيح.
َّ
ـس ـلِّمه اهلل من اآلفات  ،مثل الطعن فيه أو يف زوجاته وحنو ذلك.
ومعىن (وسلم) هذا دعاء أيضا أن يـح َ

وسلِّمه من اآلفات.
فيكون املعىن اإلمجايل جلملة (صلى اهلل عليه وسلم) أي :اللهم اث ِن على نبيك حممد َ

وهذه اجلملة مجلة توقري واحرتام  ،وجيب على املسلم أن يقوهلا كلما مر بذكر النيب حممد  ،فال يليق باملسلم أن مير

عليه اسم النيب حممد فال يدعو له  ،وكأنه يتكلم عن إنسان عادي.
كما يستحب ذكر هذا الدعاء عند ذكر باقي األنبياء  ،عليهم الصالة والسالم.
 7انظر هذه األدلة اإلجنيلية يف كتاب:
The amazing prophecies of Muhammad in the Bible
وهذا الكتاب منشور هبذا العنوان يف شبكة املعلومات.
وانظر أيضا كتاب «البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب» ( 99دليال على وجود النيب الـ حمـ ـبَ ـ َّشر به يف التوراة
واإلجنيل) ،تأليف د .صالح الراشد ،الناشر :دار ابن حزم – بريوت.
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انظر كتاب «أربعون دليال على بطالن عقيدة توارث اخلطيئة وصلب املسيح».

ويف اإلجنيل كذلك دالئل علمية واضحة وضوح الشمس تدل على أن دين املسيح األصلي قد تعرض
حلمالت تشويه وحتريف عظيمة على يد بولس ومن تبعه من حكام الرومان ،حىت تغري دين املسيح
األصلي متاما ،وصار دينا يقوم على قواعد بشرية ال تدخل العقل إطالقا ،ال متت إىل الوحي اإللـهي
بصلة ،ومن ذلك عبادة الصور والتماثيل املنحوتة ،واستغالل رجال الدين لنساء الرعية استغالال جنسيا
رهيبا ،مما أدى إىل نفور شرُية عريضة من املثقفني من هذا الدين الوضعي اخلرايف ،وقيام العلمانية اليت
وح َّق هلم ذلك.
تقوم على فصل الدين عن مناحي احلياة ،ح
وأما القساوسة فإهنم ال يزالون ُيلمون هبيمنتهم على اجملتمع (الرعية) كما كان حاصال يف القرون
الوسطى ،فتجدهم مع األسف ال يقبلون أن يناقشهم أحد منهم مناقشة عقلية يف أمور الدين ،والسبب
أهنم عاجزون عن اإلجابة ،لكوهنم ال توجد عندهم إجابة منطقية توافق العقل ،وألنه إذا انكشف للناس
أهنم ليس عندهم إال فرض اخلرافات عليهم فإنه سينهدم كياهنم من األساس  ،فلهذا يلجئون إىل
التحايل على عقول الناس بالرتغيب تارة وبالرتهيب تارة ،فيلجئون إىل ترغيب الناس بالثبات على
املسيحية أو الدخول فيها عن طريق اإلغراء املادي واجلنسي ،فيوفرون للشاب بنتا يصادقها ويستمتع هبا،
ألن البنات عند القساوسة وسيلة استمتاع وترفيه ،مثل الغرف الفندقية وسيارات األجرة ،جيعلوهنن مطايا
ألغراضهم الدنيئة ،فإذا كرب سنها وذهب ج ــماهلا تركوها ،فإذا صارت عجوزا فإن دور العجزة يف
جرا على مر السنني...
وهـلحـ َّـم ِّ
انتظارهاَ ،
والقساوسة ي وفرون ملن أرادوا إغراءه للدخول يف دينهم فرصة السفر إىل اخلارج إىل الدول الغربية لسنوات
ليكون بعيدا عن اجملتمعات املسلمة ،ليضمنوا عزله عنهم ،ليقضي بقية عمره بني شرب اخلمر والرقص
واالستمتاع اجلنسي الرخيص.
وتارة يستعملون أسلوب الرتهيب ،فيقولون للرعية إهنم ليس هلم حق يف السؤال  ،وإذا حصل إحلاح من
السائل ورأوا فيه اجلرأة والشجاعة استعملوا معه أسلوب اإلرهاب  ،فيهددونه بالقتل  ،ويسجنونه يف
الكنيسة  ،ويضربونه ضربا مربحا من قِـ ــبَل أحناس خمصصني هلذه املهمة (الشريفة)  ،وإذا كان السائل امرأة
أخذوها عندهم واغتصبوها واستمتعوا جبسدها  ،وضربوها ضربا عنيفا  ،فاخلط األمحر عند رجال

الكنيسة هو العلم والفهم والسؤال واالقتناع  ،واخلط األخضر عندهم هو االنقياد والتبعية والتقليد
األعمى  ،ومن خالف ذلك شربا فسيعرف مصريه بني عصابات الكنيسة املخصصني هلذه املهمة.
ومع وقوع هذا اجلربوت ،فقد انتبه هلذا الكيد الكنائسي بعض من عنده أنفة وثقافة ووفور عقل ،
ـص كالمهم بنفسه  ،وتبني له أن الدين الذي يسري عليه املسيحيون ليس دين املسيح يف احلقيقة،
ف َم ـ َّ
ـحـ ـ َ
مث ذهب يبحث عن الدين احلق بصدق وشجاعة وعزمية ،حىت هداه اهلل إليه ،ألن اإلنسان إذا كان

صادقا بينه وبني ربه (اهلل) فإن اهلل لن يرتكه حائرا  ،بل َس ـ ـيَـ ـ حدلـ ـ ـهح إىل الدين احلقيقي  ،ألن اهلل رحيم
بعباده  ،يفرح بإقبال عبده إليه.
وللعلم؛ فقد جاء يف الكتاب املقدس (القرآن) بيان حقيقة املسيح عيسى ابن مرمي وأمه مرمي العذراء،
وقصتهما كاملة ،وذلك يف سورة (آل عِمران) ويف سورة (مرمي) ،ويف القرآن بيان الطريق احلق الذي يؤدي
إىل اجلنة ويحباعد من النار.
وملا مل ُيصل احلفظ لإلجنيل فإن اهلل – الرحيم بعباده – أبدل الناس كلهم بكتاب آخر وهو القرآن فيه
هدى ونور  ،وهو متمم لرسالة عيسى  ،غري مناقض هلا  ،يدعو الناس لعبادة اهلل وحده  ،وعدم اختاذ
إلـه مع اهلل  ،ويبني أن األنبياء بشر كلهم  ،ليس فيهم إلـه وال ابن إلـه  ،بل إن اهلل مل يلد ومل يولد أصال،
وليس له صاحبة وال ولد  ،ولو كان األمر كذلك ألخرب به كل األنبياء قبله  ،ومل يكن خافيا إىل ما بعد
عصر عيسى بقرون.
وقد بقي القرآن – الذي هو دستور اإلسالم – على هيئته كما هو غضا طريا مل تتغري منه كلمة واحدة
منذ أحن ِزل قبل أكثر من  14قرنا  ،ونسخته األصلية حمفوظة منذ ذلك احلني  ،وهي موجودة اآلن يف أحد
متاحف تركيا – اسطنبول  ،وعليها تطبع مجيع نسخ القرآن يف الدنيا كلها ...
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تم الكالم بحمد اهلل  ،أسأل اهلل أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره.
ماجد بن سليمان ،يف  29شوال  1479 ،هجري ،املوافق  17يوليو  2112 ،ميالدي
 ، majed.alrassi@gmail.comهاتف

00966505906761 :
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