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 ؟األصلوانأين التوراة واإلىجول 

 اهلل،  كلم لوست األربعة األىاجول أن عذ دلوًل  عرشون

 (1)البرش كلممن  وأهنا

الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾَّؿ طؾك جؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ، 

 أما بعد:

ومعفؿ القفقد لقؼتؾقه تػرق  ك الؿسقحفبعد دخقل الشرصة الرومان طؾ

 ا رسالةَ ولؿ يـشرو بجؾده، ولؿ يحػظقا اإلكجقَؾ  الحقاريقن، الجؿقع يريد الـجاةَ 

ثؿ  ،فضاع اإلكجقؾٕهنؿ صاروا يف خقف شديد مـ أطداء الؿسقح، الؿسقح، 

وكتبقا ما سؿعقه مـ  لققا،مـ الزمـ جاء يقحـا ومتك ومرقس و بعد طؼقدٍ 

يقحـا، إكجقؾ إكجقؾ واحد مـفؿ كتابف إكجقال، وسؿاه باسؿف ) ك كؾ  وسؿ، الـاس

ا إن إصالقً  يؼؾ أحد مـفؿلؿ ظ أكف يالَح و، إكجقؾ لققا(، صمتك، إكجقؾ مرق

 .اإلكجقؾ الذي كان بقد الؿسقحكػس هق  كتبفالذي 

الذي إصؾل )كالم اهلل( أن كتاب اإلكجقؾ وهبذا تبقـ بالدلقؾ التاريخل 

                                 

لألستاذ ، «تاريخ الـصراكقة»مـ كتاب  طامة ما يف هذا البحث مستػاد مـ الؿبحث الخامس (1)

 طبد القهاب بـ صالح الشايع، حػظف اهلل.
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ولؿ تتـاقؾف إجقال، فبـاء طؾقف فال يصح  كان بقد الؿسقح لؿ يحػظف الحقاريقن،

 أن تقصػ تؾؽ إكاجقؾ بلهنا كالم اهلل.

أربعة وطشريـ حؼقؼة الديـ الؿسقحل طؾك  العؼالء الباحثقن يف د اتػؼوق

تتعؾؼ بالعفد الجديد )إكاجقؾ إربعة والرسائؾ الثالثة وطشريـ  مفؿة

 الؿؾحؼة هبا(، وهل:

 

إكجقؾ مـ إكاجقؾ إربعة  فال يقجد أي  ، ضقاع أصول العفد الجديد .1

ػ هبا، فالـسخ إصؾقة ـُؾغتف إصؾقة التل ُأل  ـقـ الققم بِ التل بقد الؿسقحق

 .قفاطؾ مـ الؿستحقؾ العثقرُ لجؿقع إكاجقؾ إربعة مػؼقدة، و

العربية ، لتؾؽ إكاجقؾ طـ الؾغة إصؾ لترجؿات األصؾقةضقاع أصول ا .2

 العثقر طؾقفا. واستحالةأرامقة،  وأ

ـسخ إصؾقة لألكاجقؾ إربعة يعترب ، فضقاع الةً ؾَّ ـوهذا مؿا زاد الطقـ بِ 

بعد ذلؽ أصقل  تبحد ذاتف يف الديـ الؿسقحل، فؽقػ إذا ضاط كارثةً 

 ترجؿاهتا؟

، ترجؿات لتؾك الترجؿاتلة مـ إكاجقؾ طبارة طـ إن الـسخ الؿتداوَ  .3

ت بعد طدة قرون مـ تاريخ الرتجؿات  كؿا أن هذه الرتجؿات ُأِطدَّ
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 .بعقدة طـفا يف التاريخ اتترجؿات طن ترجؿإصؾقة، ففل 

، فؿفؿا أويت الؿرتجؿ مـ الترجؿة لقست كاألصلثؿ إكف مـ الؿعؾقم أن  .4

ـ   مع افرتاض  -ؾ إلقفا ؾ مـفا، والؾغة التل يـؼُ وبراطة يف الؾغة التل يـؼُ  ف

د مـ الؽؾؿات والتعبقرات تػؼِ  افنن كثقرً  -حسـ الـقة ٕقصك مدى 

فا، طـد كؼؾفا مـ هتا وروكؼِ ضافة إلك فؼِد ققَّ ، باإلها الدققؼةَ فا ورمقزَ معاكقَ 

 لغتفا إصؾقة إلك لغة أخرى، ويزداد التلثقر السؾبل لفذا العامؾ يف الـص  

 ؿا ُترِجؿت الرتجؿة إلك لغة أخرى.كؾَّ 

 

دة طؾى وجه الشخصقات الحؼقؼقة لؿملػي تؾك األكاجقل غقر ممك  إن  .5

 أن إكاجقؾ لقس فقفا ِذكر إسؿاء الؽامؾة ٕولئؽ الؿملػقـ.، كؿا القؼقن

 معرفتفؿ. واستحالةلتؾؽ إكاجقؾ، الؿترجؿقن األوائل  جفالة شخصقات .6

وقفر  لؿا تعرضت لف الدياكة الؿسقحقة والؿسقحققن مـ بطشٍ  اكظرً  .7

واجتثاث، ومصادرٍة وتحريٍؿ ٕكاجقؾفؿ طؾك يد اإلمرباصقرية الروماكقة 

ـ قبؾفا طؾك يد القفقد قبؾ رفع الؿسقح كقـ وكصػ مـ الزمان، ومِ لؿدة قر

سـد متصل ألكاجقؾفم  فنكه يستحقل طؾى الؿسقحققن تؼديمُ وبعد رفعف، 

 .الرسائل الؿؾحؼة بفاكذلك األربعة التي يعتؼدون صحتفا, و
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هذه إكاجقؾ إربعة والرسائؾ الؿؾحؼة هبا، التل بقد مـ الؿعؾقم أن  .8

ن ُيعتؼد أكفم مملػوها الؿذكورة طؾقفا إلى مَ  مـسوبةٌ ققم، الؿسقحققـ ال

لؿ تقَح ، ففل ى, ومرقص, ولوقا, ويوحـاأسؿاؤهم األولى فؼط وهم: مت  

 ، كؿا أن السقدَ مِـ اهلل  إلك الؿسقح طقسك ابـ مريؿ 

مـفؿ بؽتابتفا،  اػ أحدً ابِفا، ولؿ ُيؽؾ  تَّ الؿسقح لؿ يؽتبفا، ولؿ ُيؿؾِفا طؾك كُ 

يرها أو يطؾع طؾقفا، إذ إهنا لؿ تؽـ مقجقدة أثـاء حقاتف، وهل  هق لـؿبؾ 

ن ُيعتؼد أكفم مملػوها الؿذكورة ولؽـفا مـسوبة إلى مَ لقست مـسقبة لف، 

 -, فؽقف يصح أن توصف تؾك األكاجقل طؾقفا أسؿاؤهم األولى فؼط

 بلكفا كالم اهلل؟ -والحالة هذه 

 

كف مـ إطداد بل يجزملل ٓ يستطقع أحد أن بقضعف الحا «كمتَّ »إكجقؾ 

 وهل:شعر بذلؽ، ـكػسف، وذلؽ أن فقف طبارة تُ « متك»

ا طـد مؽان الجباية اسؿه ا جالًس من هـاك, رأى إكساكً  اوفقؿا يسوع مجتازً »

 (9:9« )متك»إكجقؾ  .«عهـبِ ــَعـي. فؼام وتـبَ ـفؼال له: ات   ,«متى»

 ؟«متك»ؿذكقرة يف إكجقؾ مـ كاتب هذه العبارة ال السمال هـا:و

، «متك»ما يتؽؾؿ طـ  ، ٕن العبارة مـ إكشاء شخصٍ «متك»ا هق لقس قطعً 
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هق كاتب إكجقؾ  «متك»ؾق كان كػسف. وهذا واضح، ف« متك»الؿتؽؾؿ ولقس 

 لؼال: « متك»

 فؼؿتعـي. ـبَ ـات  : ا, فؼال ليا من هـاك, رآين جالًس وبقـؿا كان يسوع مجتازً »

 .«هتعـبِ ــَوت

لقس يسقع، والسبب هق كػس السبب السابؼ، فالعبارة  الؿتؽؾؿفنن  كذلؽ

  القسقع كػسف.الؿتؽؾؿ هق تتؽؾؿ طـ القسقع، ولقس 

، مجفول الفويةإذن فؾؿ يبؼ إٓ أن ُيؼال إن صاحب الؽالم هق شخص 

، ثؿ قال الؼساوسة إن إكجقؾ «متك»َأدخؾ كالمف يف هذا اإلكجقؾ الؿـسقب إلك 

 كالم اهلل!« متك»

 قال إستاذ الباحث طبد القهاب الشايع حػظف اهلل:

وقد تقصؾ العؾؿاء الغربققن الؿسقحققن الذيـ درسقا الؿسقحقة إلك أن »

 قد اطتؿد طؾك إكجقؾ مرقص إلك حد كبقر وبتصرف.« متك»كاتب إكجقؾ 

طؾك  «متك»فؽقػ يعتؿد رجؾ ُيعترب أحد حقاريل السقد الؿسقح مثؾ 

 (1)«لذي لؿ يؽـ مـ حقاريل السقد الؿسقح؟الـؼؾ طؾك إكجقؾ مرقص ا
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الؿؾحؼة بإكاجقؾ إربعة  ـ رسالةيثالث وطشريضاف إلك ذلؽ أن ال .9

بعد رفع الؿسقح، فقؽقن الؿجؿقع سبعة وطشريـ ا أيًض ػت ـؾفا قد ُأل  ك

لتؼقا ثبت أهنؿ اؾ أشخاص لؿ يـبَ ـا، وهذه إسػار تؿت كتابتفا مـ قِ سػرً 

وهي كتبقها بعد رفعف إلك السؿاء، الثابت أهنؿ بؾ بالؿسقح لحظة واحدة، 

, وبقـفا من التـاقض غقر متطابؼة ال يف الـص وال الؿضؿونيف مضؿوكفا 

 واالختالف الشيء الؽثقر.

إكاجقؾ بلهنا كالم اهلل مع  أن تقصػ تؾؽ -والحالة هذه  -فؽقػ يصح 

 وجقد هذا آختالف وآضطراب العظقؿ بقـفا؟!

ف هبا يف الؿعرتَإدلة طؾك تـاقض إكاجقؾ إربعة  ضحأوومـ  

 الؽـائس أن كؾ واحٍد مـفا يصقر الؿسقح بصقرة مـاقضة لإلكجقؾ أخر،

 «.إكسان البشرية»يصقر الؿسقح طؾك أكف « متك»فنكجقؾ 

، وأصحاب هذا التصقر «إسد»وإكجقؾ مرقس يصقر الؿسقح بصقرة 

 «.الـؿـَؾـؽقة»هؿ صائػة 

كف يذكرهؿ بقجف إ، يؼقلقن «الثقر»لققا يصقر الؿسقح بصقرة وإكجقؾ 

 احرتام لؾؿسقح يف هذا التصقير؟( )فلي   ،الذبقحة والصؾقب

« إلقهقة»، طبارة طـ «الـسر»يصقر الؿسقح بصقرة « يقحـا»وإكجقؾ 

 وأكف الؿعبقد.
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ربعقـ )الـؿؽقكة مـ التقراة إوإذا ُأضقػت أسػار العفد الؼديؿ الستة و .11

قرها( إلك أسػار العفد الجديد )اإلكجقؾ( السبعة وطشريـ صار وغ

ستاكت بستة وستقـ مـفا، وٓ تمجؿقع إسػار ثالثة وسبعقـ، يممـ الربو

 كس والؽاثقلقؽ هبا كؾفا.ذيممـقن بالبؼقة، بقـؿا يممـ إرثق

بلهنا كالم اهلل مع  -والحالة هذه  -إكاجقؾ  فؽقػ يصح أن تقصػ تؾؽ

 ٓختالف وآضطراب بقـفا؟!وجقد هذا ا

 

مـ الؿعؾقم طؾك وجف الدقة، فنكف  تاريخ تللقف كل إكجقل غقر معروفإن  .11

  الؿسقح ػت جؿقعفا بعد رفعـهذه إكاجقؾ إربعة قد ُأل  أن 

بسـقات صقيؾة، ولؾعؾؿاء الؿسقحققـ الغربققـ آراء مختؾػة يف تحديد 

إلك  37تؼريبقة لتدويـ هذه إكاجقؾ، فبعضفؿ يضعفا ما بقـ سـة تقاريخ 

فؽقف يصح ، م121إلك  61م، وآَخرون يضعقهنا ما بقـ طامل 111سـة 

 بلكفا كالم اهلل؟ -والحالة هذه  -أن توصف 

 .كل إكجقل غقر معروف مؽان تللقفإن  .12

ػف  .31 لؼدس, بوحي من الروح الؿ َيذكر أي واحد مـ مملػل إكاجقؾ أكف ألَّ

يؼولوا إن ما ألػوه من أكاجقل هي كالم اهلل, وإكؿا الذي قال ذلك كؿا لم 

طاه هم الؼساوسة أكػسفم.  واد 
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 قال األستاذ الباحث طبد الوهاب الشايع حػظه اهلل:

مـ القاضح أن مملػل إكاجقؾ بصقرهتا إصؾقة، وقبؾ أن تؿتد إلقفا »

أو إضافة أو تغققر، بؼصد أو مـ مـ حذف  -إيدي بالتحريػ طؾك مر الؼرون 

كاكقا يؽتبقن ذكرياهتؿ مع السقد الؿسقح، أو طؿا سؿعقه مـ الذيـ  -دون قصد

: اشاهدوا الؿسقح وآمـقا بف، أي أهنؿ كاكقا يؽتبقن ما يؿؽـ أن ُيطؾؼ طؾقف تجاوزً 

 .لحقاة وأققال وأفعال السقد الؿسقح  سقرةً 

ذات يقم، أو  اًس سقؽقن مؼدَّ  اب كتابً مـفؿ أكف يؽت د أي  ؾَ خَ بولؿ يؽـ يدور 

 امـفم أكه قد تؾؼى وحقً  ِع أي  فؾم يد  أكف كان يؽتب بنلفام أو بقحل مـ السؿاء، 

، ومـ إدلة الؿفؿة يف هذا الخصقص ما من السؿاء قبل أو أثـاء كتابته إلكجقؾه

سؿف ا مـ لققا إلك صديؼ لف ا، فؼد كان الؽالم مقجفً جاء يف مؼدمة إكجقؾ لققا

 ثاوفقؾس، ففؾ يؿؽـ أن يؽقن هذا كالم اهلل؟!

والشلء كػسف يـطبؼ طؾك َكـَتـبة الرسائؾ الؿؾحؼة بإكاجقؾ، باستثـاء 

 طي أكه تؾؼى الوحي يد   امن الؿسقح, وأحقاكً  االذي زطم أكه تؾؼى وحقً بقلس، 

 (1).«من اهلل
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إكجقؾ مـ إكاجقؾ  لؿتجرد لؿعرفة الحؼ أيَّ طـدما يتصػح الباحث ا .14

ال تُسوده وجفة كظر واحدة أو يتػاجل بلكف  - مـ أولف إلك آخره -إربعة 

 .طؼقدة واحدة

ن إكاجقؾ بعضفا مع بعض، أو مع الرسائؾ وكذلؽ إمر طـدما يؼارِ   .15

الؿؾحؼة هبا، فنكف يخرج بآكطباع كػسف، وهق أكف ٓ تسقدها وجفة كظر 

ففي تحتوي طؾى خؾقط غقر متجاكس دة أو طؼقدة واحدة محددة، واح

، التل يفدم من العؼائد والؼصص الؿتـافرة والؿتضادة والؿضطربة

إكجقؾ قد ُكتِب بقاسطة طدة أشخاص،  ا، كؿا لق كان كؾ  بعضفا بعًض 

ومـ دون ترتقب أو تـسقؼ بقـفؿ، مؿا يدل طؾك كثرة التغققر والتبديؾ 

الذي تعرضت لف تؾؽ إكاجقؾ بؼصد ودون قصد بالحذف واإلضافة 

 طؾك مر الؼرون.

ال توجد يف األكاجقل األربعة رواية متسؾسؾة ومترابطة طن أكف  ظُيالَح كؿا  .16

، بؾ الؿقجقد مؼتطػات ٓ األحداث الؿتعؾؼة بحقاة الؿسقح 

رابط بقـفا، كؿا أهنا تختؾػ يف سردها أو يف تػاصقؾفا مـ إكجقؾ إلك آخر، 

غِػؾفا إكاجقؾ إخرى أو بعضفا، ومـ ـػرد بعضفا بذكر أحداث تُ وقد يـ

قفؿا، ـتؾؽ إحداث الؿفؿة، التل أغػؾ مرقص ويقحـا ذكرها يف إكجقؾَ 
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مقضقع مقلد الؿسقح وصػقلتف، هذا باإلضافة إلك أن الـصقص 

 .االؿـسقبة إلك الؿسقح يف إكاجقؾ والرسائؾ الؿؾحؼة هبا قؾقؾة جد  

إهنا ٓ تحؿؾ »)متقلل يقسػ شؾبل( طـ إكاجقؾ إربعة: يؼقل الشقخ 

صػة الرواية حتك يف أقؾ صقرها التل يجب أن تتقفر لؽتاب سؿاوي أو 

 (1).«تعالقؿ كبل

هذا باإلضافة إلك أن إكاجقؾ تحتقي طؾك معؾقمات أو أحداث، إما أهنا  .17

ا مـ الؿعجزات والحِ  ؽؿ تختؾػ أو تتعارض مع بعضفا، أو تحشد َكـؿ 

من دون االلتزام بالظروف والقطظ واإلرشاد التل تـسبفا إلك الؿسقح، 

، واألحداث التي جاءت تؾك الؿعجزات والِحؽم والؿواطظ يف سقاقفا

مؿا يشقر إلك أن مملػل تؾؽ إكاجقؾ لؿ يفتؿقا بػرز وتـؼقح الروايات 

تل الشػفقة التل سؿعقها قبؾ تدويـفا، أو أنَّ ذلؽ كان بسبب إيدي ال

ت إلقفا فقؿا بعدُ   بالتحريػ والتبديؾ. امتدَّ

 (2)األكاجقل طؾى الرؤى واألحالم اطتؿاد .38

هـاك مػاصؾ كثقرة ومفؿة يف الدياكة الؿسقحقة الحالقة وطؼائدها 

                                 

 .51، ص «أضقاء طؾك الؿسقحقة» (1)

، ص «تاريخ الـصراكقة»استػدت هذه الـؼطة مـ كتاب إستاذ طبد القهاب الشايع حػظف اهلل،  (2)

 ، وهامشفا، وزدت طؾقفا ما يسر اهلل.188
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يف أكاجقؾفؿ  اتً ثبَ ، وسقجد الؼارئ ذلؽ مُ تعتؿد طؾى الرؤى واألحالموشرائعفا، 

 مثؾ: يف مقاضع إربعة والرسائؾ الؿؾحؼة هبا 

 (.16-9و  5-11/1)« أطؿال الرسؾ»

ا لؾؿسقح اسؿف حـاكقا ا ما ادطاه بقلس مـ أن الرب كادى تؾؿقذً واكظر أيًض 

 ا!وأمره بالذهاب إلك بقلس لقخربه بلكف صار كبق   رؤيا مـامقةيف 

، «رؤيا يقحـا الالهقيت»بؾ إن هـاك رسالة كامؾة مؾحؼة بإكاجقؾ هل 

ؿسقح أراه هذه الرؤيا طـ صريؼ مالك أرسؾف لف، وهل يدطل صاحبفا يقحـا أن ال

 كؾفا رؤيا مـامقة )أحالم(.

ا طؾك ا، لقس قائؿً فبـاء طؾك هذا فنن بـاء الؿسقحقة يعترب بـاًء هش  

طؾك الرؤى وإحالم، ففل  أحد  ل مـ السؿاء، بؾ قائًؿاالقحل الؿـزَّ 

دة طؾك رؤيا يزطؿ أكف تؿِ مصادره إصؾقة، كقػ ٓ ودطقى بقلس لؾـبقة مع

ر الرئقسل لؾؿسقحقة، وقد أدخؾ يف  رآها، ومـ الؿعؾقم أن بقلس هق الـؿَطق 

ترتب طؾقف مِـ تغققر وتشقيف شريعة الؿسقح مـ العؼائد وألغك مـفا ما 

 ، فؿاذا بعد هذا؟جذري لديـ الؿسقح

  أكف رسقل معقـ مـ قِبؾ يسقعبقلس اّدطك فؼد. 
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 وحك إلقف إكجقاًل أع بقلس أن القسقطك ادَّ و. 

 يسقع ابـ اهللبقلس أن طك ادَّ و. 

 لؿ ُتغػر، وأن البشرية  ـا حقاءَ بقلس أن خطقئة أبقـا آدم وأم  طك ادَّ و

  .(1)«الؿعصقة إولك»أو « الخطقئة»ـتقارثتفا طرب الؼرون، وهل الؿعروفة ب

 ـزل إلك إرض لُقصؾب ويتعذب بقلس أن يسقع أرسؾف اهلل، فطك ادَّ و

 .وحقاءَ  لؾبشرية مـ خطقئة أَبقيفؿ آدمَ  ءً فدا

الـصارى مـ ديـ الؿسقح الحؼقؼل  جؿاهقرَ  بقلُس  وهؽذا أخرج الخبقُث 

لديـ  ـ سقاه، إلك ديـ ٓ َيـُؿت  ك طبادة مَ وترْ  وحده الذي يدطق إلك طبادة اهلل

التل ٓ وهل الجؿادات إوثان )هل طبادة الؿسقح بصؾة، أٓ وهق القثـقة، التل 

(، وطبادة البشر والصقر والؼبقر والصؾبانإحجار مثؾ دب فقفا الحقاة، ت

 وطبادة الؼساوسة(.أمف، وؿسقح ـال)ك

طؾك يد بقلس مـ طبادة الخالؼ ديـ الؿسقح تحقل نن فوبعبارة مختصرة 

ٍع ـباع الـبل الحؼقؼل وهق الؿسقح، إلك ات  ـإلك طبادة الؿخؾقق، ومـ ات   باع مدَّ

 س.لؾـبقة وهق بقل

                                 

لؾؿملػ، وهق مـشقر يف شبؽة  « طؾك بطالن طؼقدة تقارث الخطقئةأربعقن دلقاًل »يـظر كتاب  (1)

 .الؿعؾقمات هبذا آسؿ
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ـٌ  هذا، هذا حالف، وحال كتبف، وحال  مثُؾ  فباهلل طؾقؽؿ أيفا الؼراء: دي

الؼائؿقـ طؾقف، هؾ يصح أن يؼال إكف ديـ اهلل، وأكف ديـ صحقح، وأكف ديـ 

  ـة ويخؾصفؿ مـ الـار؟جلك الإمحػقظ، وأكف يمدي بالـاس 

تشريعات هذه األكاجقل من كقػقة أداء العبادات, ومن ال و  ـؾُ ـُخ  ظُيالَح كؿا  .19

، االجتؿاطقة, ومن التشريعات الؿتعؾؼة ببـاء الدولة بؿمسساتفا الؿختؾػة

 بلهنا كالم اهلل؟! -والحالة هذه  -فؽقػ يصح أن تقصػ إكاجقؾ 

الثالثة وإخرى إن الؿعؾقمات التل يف إكاجقؾ إربعة الؿعتؿدة  .21

ة ٓ تتحدث إٓ طـ ثالث سـقات فؼط مـ حقا غقر الؿعتؿدة وطشريـ

شلء، هذا  ، أما بؼقة طؿر الؿسقح فال كعؾؿ طـف كبقرَ الؿسقح 

باإلضافة إلك التـاقض البق ـ بقـ إكاجقؾ يف تؾؽ الؿعؾقمات الؼؾقؾة طـ 

 . حقاة الؿسقح 

غؿقًضا هل تؾؽ الؿرحؾة  مراحؾ سقرة الؿسقح  ولعؾَّ أشدَّ 

ا بال طـ وٓدتف التل مرت طؾقف قبؾ بؾقغف الثالثقـ، فنكـا ٓ كعرف شقًئا ذ

اإلكجقؾ إصؾل الذي  وصػقلتف وشبابف، ولعؾ مـ أسباب ذلؽ هق ضقاعَ 

 . طؾك طقسك أكزلف اهلل 

بلهنا كالم اهلل مع  -والحالة هذه  -إكاجقؾ  فؽقػ يصح أن تقصػ تؾؽ

 وجقد هذا الـؼص العؾؿل فقفا؟!
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 )ولقس أربعة( بشر بهـالؿسقح إكجقل واحد يُ  يديكان بقن  .21

 (26/13)ك جاء يف إكجقؾ متَّ كان بقـ يدي الؿسقح إكجقؾ يبشر بف، فؼد 

 .«بفذا اإلكجقلؽرز الحؼ أققل لؽؿ: حقثؿا يُ »طؾك لسان السقد الؿسقح 

الؼبض طؾك  للؼوبعدما أُ » (:15و  1/14)جاء يف إكجقؾ مرقص كؿا 

: قد اكتؿؾ الزمان قائاًل بنكجقل اهلل اكطؾؼ يسقع إلك مـطؼة الجؾقؾ، يبشر ـا يقحـَّ 

 .«واقرتب مؾؽقت اهلل، فتقبقا وآمـقا باإلكجقؾ

ـا مــ إكاجقـؾ  فبـاء طؾك هذا فؾقس اإلكجقؾ الذي كـان بقـد الؿسـقح أي 

 إلـــك أشـــخاص يؼـــال إهنـــؿ  مـســـقبةٌ  إربعـــة الؿعروفـــة، ٕهنـــا أكاجقـــُؾ 

ـزل ـا لقست هل مـ كـالم اهلل، ولـؿ َتــ يـتؿل إلقفؿ، فؼطعً تالمقذ الؿسقح وم

 طؾك الؿسقح.

م، كؿا ذكر ذلؽ بعض 111إلك  37ػقها يف الػرتة ما بقـ ـثؿ إهنؿ ألَّ 

م، وكؾفا 121إلك  61َػت ما بقـ طاَمل ـالؿمرخقـ، وآخرون قالقا إهنا ُأل  

 (1)تؼريبقة. تقاريُخ 

 
                                 

 .178، ص «تاريخ الـصراكقة»اكظر  (1)
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 هاب الشايع حػظه اهلل: قال األستاذ الباحث طبد الو

إلقف يف الـصقص  هل، أن اإلكجقؾ الؿشارَ دَ ـمـ القاضح والؿـطؼل والبَ »

بشر ـيُ واحٌد  الء طؾك أكف كان لؾسقد الؿسقح إكجقٌؾ دل بؽؾ وضقح وَج السابؼة يَ 

مـ إكاجقؾ إربعة التل بقد الؿسقحققـ الققم  ابف، وأن هذا اإلكجقؾ لقس واحدً 

 مـفا. وٓ يـطبؼ طؾك أي  

«، طقسك ابـ مريؿ»أو إكجقؾ « إكجقؾ اهلل»فؾقس مـ بقـفا إكجقؾ يسؿك 

مـفا اسؿ اإلكجقؾ فؼط، بؾ يجب ربطف باسؿ  باإلضافة إلك أكف ٓ ُيطؾؼ طؾك أي  

 ـا.ك، أو إكجقؾ مرقص، أو إكجقؾ لققا، أو إكجقؾ يقحـَّ مملػف، كؼقلفؿ: إكجقؾ متَّ 

طؾك طبده ورسقلف طقسك ابـ  اإلكجقؾ الذي أكزلف اهلل  دِ وبػؼْ 

فؼد تؿ تجريد رسالتف مـ كتابف السؿاوي، وفَؼَد  -بعد رفعف  - مريؿ 

 (1).«واكػتح الباب طؾى مصراطقه لتحريف رسالتهالـصارى البقصؾة السؿاوية، 

 

, ولقست ول الؿقالدييف كفاية الؼرن األ ها كثقرطددكان األكاجقل  .22

 محصورة بلربعة!

                                 

 بتصرف يسقر. ،176، ص «تاريخ الـصراكقة» (1)
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أن هذه إكاجقؾ إربعة لؿ تؽـ القحقدة التل ُألػت مؿا يـبغل أن ُيعؾؿ 

بعد رفع السقد الؿسقح، فؼد كان هـاك كثقر مـ إكاجقؾ الرائِجة طـد 

، ضفرت بقـ الؼركقـ إول الؿسقحققـ، بؾغ طددها ما يزيد طؾك السبعقـ إكجقاًل 

إكاجقؾ إربعة الحالقة  واستؿر الحال كذلؽ حتك تؿ اطتؿادُ ، دوالرابع لؾؿقال

م تداوُ فا بالؼقة، َض م، وفرَ 325يف مجؿع كقؼقة سـة   إكاجقؾ إخرى. لوحرَّ

 كالم اهلل, فؿا بال بؼقة السبعقن ال يؼال فنن كاكت األكاجقل األربعة فعاًل 

  -كنكجقل بركابا  -ضفا ر بقن الـاس, أم ألن يف بعـَش فقفا إكفا كالم اهلل وتُ 

 ن بعده يف ما يـاقض قواطد الؿسقحقة الؿعاصرة التي أدخؾفا بولس ومَ 

 دين الؿسقح؟

 قال األستاذ الباحث طبد الوهاب الشايع حػظه اهلل:

بعد حقالل قرن مـ رفع  -بؾغ طدد إكاجقؾ الؿتداولة بقد الؿسقحققـ »

 .إلك ما يػقق سبعقـ إكجقاًل  -السقد الؿسقح 

م، اختار الؿجؿع أربعة أكاجقؾ 325الذي اكعؼد يف طام  يف مجؿع كقؼقة،و

ػة وأمر بنحراقفا، وأصدر اطتربها مزيَّ  إذِ  ،م إكاجقؾ إخرىفؼط، وحرَّ 

 اإلطدام لؿـ تقجد يف حقزتف. تصؾ إلك حد   طؼقباٍت 

وٓ كعؾؿ ما إسس أو الؼقاطد التل اطتؿد طؾقفا مجؿع كقؼقة يف طدم 

 ببؼقة إكاجقؾ؟آطرتاف 
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ـ يقجد بحقزتف أحد تؾؽ ـظة بحؼ مَ وما سبب إصدار تؾؽ العؼقبة الؿغؾَّ 

 إكاجقؾ؟

 من رسائل الرسل ولم يعترف بفا مثل: اطددً  ام مجؿع كقؼقة أيًض كؿا حر  

 رسالة بقلس إلك العرباكققـ .أ

 رسالة بطرس الثاكقة. .ب

 ا الثاكقة.رسالة يقحـَّ  .ت

 ا الثالثة.رسالة يقحـَّ  .ث

 يعؼقب.رسالة  .ج

 رسالة يفقذا. .ح

 «.السػر الـبقي»ا الالهقيت، التل تسؿك رؤيا يقحـَّ  .خ

، فلطاد االطتراف بتؾك الرسائلم، 364ثؿ جاء مجؿع لقديسقا يف سـة 

أكف لقس لفذه الرسائؾ سـد متصؾ، ففل لؿ ُتـعرف إٓ طؾك لسان أكققس  اطؾؿً 

 م.216م، وكؾقؿـس طام 211طام 

د التل اطتؿد طؾقفا مجؿع كقؼقة يف تحريؿ وٓ كعؾؿ ما إسس أو الؼقاط

 تؾؽ الرسائؾ وطدم آطرتاف هبا؟ 



 21 ان؟أين التوراة واإلىجول األصلو 

 
كؿا ٓ كعؾؿ ما إسس أو الؼقاطد التل اطتؿد طؾقفا مجؿع لقديسقا يف 

 تخطئة مجؿع كقؼقة وإطادة آطرتاف بتؾؽ الرسائؾ؟

مت  إن الؿرء لقتساءل: أٓ يقجد احتؿال أن بعض إكاجقؾ التل ُحر 

مت بغقر وجف حؼ وأهنا لق كاكت بقـ أيدي وُأحِرقت ب لمر مـ مجؿع كقؼقة قد ُحر 

الؿجامع التالقة لربؿا أطادوا آطتبار لفا أو لبعضفا، مثؾؿا أطادوا آطتبار 

م، التل سبؼ لؿجؿع 364لبعض الرسائؾ يف مجؿع لقديسقا الذي ُطـِؼـد يف سـة 

 (3).«مفاحرَّ  كقؼقة أنْ 

أكه لم يؽن لؾؿسقحققن بعد ؽثرة الؽاثرة مـ إكاجقؾ يعـل وجقد هذه ال

دة إكجقل واحد أو مجؿوطة أكاجقل معتؿَ  -لؿدة ثالثة قرون و -رفع الؿسقح 

 .اتشؿؾفم جؿقعً 
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 ىبذة عن إىجول برىابا

، فا إلك أن بقـ الؿسقحققـلُ م تداوُ يعترب مـ إكاجقؾ الؿحرَّ  إكجقؾ بركابا

 الباحث طبد الوهاب الشايع حػظه اهلل:قال األستاذ 

ربت هق أحد إكاجقؾ التل تؿ رفضفا يف مجؿع كقؼقة، واطتُ إكجقؾ بركابا 

مزيػة وغقر قاكقكقة، يجب إحراقفا وطدم اصالع الؿسقحققـ طؾقفا، وطؼقبة مـ 

 تقجد بحقزتف اإلطدام.

ال ومملػ هذا اإلكجقؾ اسؿف )بركابا( أحد تالمقذ السقد الؿسقح، وهق خ

)مرقص( صاحب اإلكجقؾ الذي يحؿؾ اسؿف. وهق رجؾ ثؼة، فؼد أرسؾف تالمقذ 

. (11/22)« أطؿال الرسؾ»السقد الؿسقح إلك أكطاكقة لؾتبشقر هـاك كؿا جاء يف 

مـ الروح  امؿؾقءً  اصالحً  رجاًل »أكف كان  (11/24)وجاء طـف يف أطؿال الرسؾ 

 .«الؼدس واإليؿان

 قائؿة يشؿؾ اقرارً ( م496 - 492ول )وقد أصدر البابا جالسققس إ

الع الؿسقحققـ طؾقفا، وكان مـ ضؿـفا إكاجقؾ التل اطتربها محرمة وٓ يجقز اص  ب

وقد اختػك هذا اإلكجقؾ ولؿ يظفر لف أثر مـذ ذلؽ الققت حتك أواخر  .إكجقؾ بركابا

، الؼرن السادس الؿقالدي، حقث يؼال إن أحد الرهبان الؽاثقلقؽ يف الػاتقؽان
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اسؿف )فرامريـق( قرأ طـ هذا اإلكجقؾ، فلخذ يبحث طـف حتك وجده يف مؽتبة بابا 

  (1).فلسؾؿ وقرأه خػقة فلخذه( م1591 - 1585الػاتقؽان سؽتس الخامس )

جدت كسخة مـف بالؾغة ثؿ اختػت آثار هذا اإلكجقؾ مرة أخرى، إلك أن وُ 

م، 1719سـة  (2)(ابروسق)اإليطالقة، طثر طؾقفا )كريؿر( أحد مستشاري مؾؽ 

رجؿت هذه الـسخة إلك البالط الؿؾؽل يف فقـا، ومـ هذه الـسخة تُ  تثؿ اكتؼؾ

 إلك الؾغات إخرى.

 وقال أيضا حػظه اهلل:

 :«أطؿال الرسؾ»تؽرر ذكر اسؿ بركابا وإطؿال التل قام هبا يف 

 ،23 - 15/1 ، 51 - 46 و 15 - 13و  13/1،  9/27،  37و  4/36)

26 - 35.)(3) 

 إكجقل بركابا العؼائد التي يممن بفا الؿسقحقون القوم فقؿا يؾي:يـاقض 

 بلكف كبل مرسؾ مـ اهلل. ؼر  ـ. يـػل ألقهقة السقد الؿسقح ويُ 1

                                 

كؼال مـ مؼدمة مرتجؿ إكجقؾ بركابا إلك الؾغة العربقة، خؾقؾ سعادة، تحؼقؼ: سقػ اهلل أحؿد  (1)

 وما بعدها. 18فاضؾ، ص 

 بؾد تؼع شرق ألؿاكقا. (2)

 .199ص هامش ، «تاريخ الـصراكقة» (3)
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قد رفع السقد  ؼرر أن اهلل ؾب السقد الؿسقح ويُ . يـػل َص 2

الؿسقح قبؾ أن يصؾ أطداؤه إلقف، وأن الذي ُصؾِب هق أحد تالمقذه 

 اواسؿف )يفقذا اإلسخريقصل( حقث أصبح شبقفً  الذي خاكف،

 بالؿسقح، بالقجف والصقت والشخصقة، فُصؾِب مؽاكف.

ولقس إسحاق  أن الذي كان سُقذبح هق إسؿاطقؾ  (1)ذكر. يَ 3

 .كؿا يزطؿ القفقد والـصارى 

 .ر برسقل يليت مـ بعده اسؿف محؿد ذكر أن السقد الؿسقح بشَّ . يَ 4

كؿا هق سقح الؿـتظر لقس طقسك ابـ مريؿ، إأن الؿ اذكر أيًض . يَ 5

اكتفك هـا كالم  إستاذ الباحث طبد القهاب  .محؿد 

 (2)الشايع حػظف اهلل.

ا مـ الخرافات العؼائدية التل خالقً  -إكجقؾ بركابا  -ولؿا كان هذا اإلكجقؾ 

 ل هذا اإلكجقؾ.قررها بقلس ومـ بعده، فنن مجؿع كقؼقة مـع تداوُ 

رأة طؾك اهلل وطؾك ديـف بذاك الؿجؿع د وصؾت الجُ فاكظر إلك أي ح

 والؼائؿقـ طؾقف وطؾك رأسفؿ الطاغقة قسطـطقـ!

وأما يف العصر الحاضر فؼد اكتشر إكجقؾ بركابا، وهق مطبقع بتحؼقؼ خؾقؾ 

                                 

 أي إكجقؾ بركابا َيذكر ... (1)

 .211 - 199، ص «تاريخ الـصراكقة» (2)
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 سعادة، ويؿؽـ آصالع طؾقف يف شبؽة الؿعؾقمات.

شفادات مػؽرين وطؾؿاء مسقحققن طؾى ضقاع اإلكجقل األصؾي,  .21

 من تللقف بولس «العفد الجديد»تحريف األكاجقل األربعة, وأن و

o  وهق الرسام الػركسل الذي أسؾؿ بعد دراساتف (1)«ديـقفاتقان »قال ،

إن اهلل سبحاكف قد أوحك اإلكجقؾ إلك طقسك »القاسعة يف إديان: 

شؽ فقف أن هذا اإلكجقؾ قد ضاع  بؾغتف ولغة ققمف، ولؽـ الذي ٓ

 (2).«قدـلف أثر، أو أكف ُأبِ واكدثر، ولؿ يبؼ 

                                 

سافر إلك الجزائر وبؼل فقفا خؿس  م،1861فركسل، ولد يف باريس يف  تشرقمس رساماتقان  (1)

حقـؿا أطؾـ إسالمف وغقر م 1913اتقان ديـات يف بداية مـ العام  ةسـقات، صرأ تحقل كبقر يف حقا

، لقصبح الرسام الػركسل الؿسؾؿ، وقد «كصر الديـ ديـات»لػقكس اتقان ديـات إلك أاسؿف مـ 

ريـ الػركسققـ ويف أوساط الطبؼة الػـقة يف فركسا فاهتؿقه أوساط الؿعؿ  أحدث إسالمف ضجة يف 

بالخقاكة، ولؽـ كصر الديـ ديـات لؿ يعبل بؽؾ ما أوكؾ إلقف مـ هتؿ وبؽؾ الؽالم الذي ِحقؽ طـف، 

سافر ديـات إلك مؽة  .ا مـ الؼقةكسبف كقطً أا بؽؾ قـاطة، وهق إمر الذي ذلؽ أكف اتخذ اإلسالم ديـً 

 .م ٕداء فريضة الحج فلصبح الحاج كصر الديـ1929رمة طام الؿؽ

تقيف ديـات يف باريس، ثؿ ُكِؼؾ جثؿاكف إلك مديـة بق سعادة يف الجزائر وُدفِـ هـاك، وهل الؿديـة 

 Wikipedia.orgالتل صالؿا طشؼفا. الؿصدر: 

 طـ ؼاًل ، ك43، خالد أبق صالح، ص «مـ أسرار طظؿة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ»  (2)

 .331، 321ص تقماس دوان، ، «خرافات التقراة واإلكجقؾ»
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 :«اتقان»قال الباحث خالد أبو صالح بعدما كؼل كالم 

هق الذي يجعؾ الغربققـ ٓ يممـقن بشلء  -برأيل  - التحريفإن هذا »

مؼدس، فقؼقلقن: لقس هـاك طـدكا مؼدس، حتك أهنؿ يتفؽؿقن طؾك الؿسقح 

 .كػسف ويسقئقن إلقف يف إفالم والصقر والرسقم وغقر ذلؽ

ولق أن همٓء يؿؾؽقن ما يؿؾؽف الؿسؾؿقن مـ معرفة بؽافة أحقال 

طـ  وا طؾك اإلساءة لـبقفؿ فضاًل ءُ ا تجرا قالقا ذلؽ، وَلـؿَ وتػاصقؾ حقاة كبقفؿ لؿَ 

 (3).«اإلساءة لـبل اإلسالم

o  ر الحؼقؼل »: (2)«مايؽؾ هارت»وقال إن الؼديس بقلس هق الـُؿطق 
                                 

 –، الـاشر: مدار القصـ لؾـشر 44، ص «مـ أسرار طظؿة الرسقل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( » (1)

 .الرياض

، وهق صاحب 1932أمريؽل، ولد سـة  يفقدي فؾؽلمايؽؾ هارت، فقزيائل  (2)

 : باإلكجؾقزيةوآسؿ إصؾل لؾؽتابمف، الذي كؼؾـا مـف كال «ئةاالخالدون الؿ» كتاب

The 311: A Ranking of the Most Influential Persons in History 

وقد  ،بحسب َطظؿة التلثقر الشخصقات تلثقًرا يف التاريخ أكثرالؽتاب رتب مايؽؾ أسؿاء  ذاه ويف

اهلل طؾقف وسؾؿ(،  محؿد )صؾك الـبل جعؾ طؾك رأس قائؿة الؿمثريـ يف الؿرتبة إولك شخصقة

ممسسل الدياكات القضعقة ضؿت أسؿاء ، كؿا عقسك ومقسك أكبقاء كأسؿاء قائؿتف ضؿت وقد 

ومبتؽري أبرز آخرتاطات وآكتشافات التل غقرت مسار التاريخ، مثؾ مؽتشػ الؽفرباء 

  .وغقرهؿ أسؿاء كثقر مـ الؿػؽريـا ومخرتع الطائرة وآلة الطباطة، وأيًض 

 .Wikipediaيف  ترجؿتفاكظر 
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وهو الؿملف لجزء كبقر ـق ـر ٕصقلفا، ُؿـغَ ـلؾـظرية الؿسقحقة، وهق ال

 .«من العفد الجديد

"St. Paul was the main developer of Christian theology, 

its principal proselytizer, and the author of a large portion of 

the New Testament".(1) 

*** 

إكاجقؾ  وترجع أقدم الـسخ التل لديـا مـ» :(2)ل ديوراكت()وِ  قال

ـُتـِـبت بقـ طامل فإربعة إلك الؼرن الثالث، أما الـسخ إصؾقة  م 61قبدو أهنا ك

ضت بعد كتابتفا طؾى مدى قركقن من الزمان ألخطاء يف ثم تعر  م، 121إلك 

مؼصود ُيراد به التوفقق بقـفا وبقن الطائػة  لتحريٍف  اضت أيًض فا تعر  الـؼل, ولعؾ  

 .... (3)«سخالتي يـتؿي إلقفا الـا

بقـ  اكثقرً  اتـاقًض ة وماِلك الؼقل، أن ثؿَّ » :ل ديوراكت( قائاًل ويستطرد )وِ 

                                 

(1) From: "The 111, a Ranking of the Most Influential Persons in 

History", by Michael H. Hart. 

قصة » مـ أشفر مملػاتف كتاب، أمريؽل فقؾسقف وممرخ وكاتب ،(م1981 – 1885، )«ل ديقراكتوِ » (2)

 (.Wikipediaدر: )الؿص .والذي شاركتف زوجتف أريؾ ديقراكت يف تللقػف، «الحضارة

 (.11/217« )قصة الحضارة» (3)
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، تفايف صح   امشؽوكً تاريخقة  ابعض إكاجقؾ والبعض أخر، وأن فقفا كؼطً 

. يبة والشبقفة بؿا ُيروى طن آلفة الوثـققنالر  مـ الؼصص الباطثة طؾك  اوكثقرً 

إلثبات وققع كثقر مـ  ُوِضعت طن قصددو أهنا مـ الحقادث التل يب اوكثقرً 

 تؼديرالـبقءات القاردة يف العفد الؼديؿ، وفؼرات كثقرة ربؿا كان الؿؼصقد مـفا 

أساس تاريخل لعؼقدة متلخرة مـ طؼائد الؽـقسة، أو صؼس متلخر مـ 

 .... «صؼقسفا

ضت وُخَطب قد تعرَّ مـ أحاديث ؾف إكاجقؾ ويبدو أن ما تـؼُ » :قالإلى أن 

اخ مـ ـسَّ ؿا يرتؽبف الـ  ، ولِ ضعف وطقوبمـ  (1)قــق  ـم  ض لف ذاكرة إُ ا تتعرَّ ؿَ لِ 

 (2).«أخطاء وتصحقح

*** 

إكاجقؾ  مخطوصاتطـ  (3)الدكتقر )جقرج بردفقرد كقرد( وقال

 إربعة والرسائؾ الؿؾحؼة هبا: 

                                 

 إمققـ أي الذيـ ٓ يؼرؤون وٓ يؽتبقن. (1)

 (.11/211« )قصة الحضارة» (2)

ا بالالهقت، ا، وطالؿً ا إكجؾقزي  م(، كان قسقًس 1984 – 1917زمقؾ إكاديؿقة الربيطاكقة، ) (3)

الؽتاب الؿؼدس يف جامعة أكسػقرد. ا لتػسقر ومـ طؾؿاء اإلكجقؾ. إلك وقت وفاتف كان أستاذً 

 .)Wikipedia(الؿصدر: 
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يـ، بة كثقرتَ جفدة لؽَ ـكان يـُـحػظ الـص يف مخطقصات كسختفا أيٍد مُ »

( ما بقـ 4711ويقجد الققم مـ هذه الؿخطقصات أربعة آٓف وسبعؿائة )

 قصاصات مـ ورق إلك مخطقصات كامؾة طؾك رقائؼ مـ الجؾد أو الؼؿاش

 اتختؾف اختالفً : إن كصقص جؿقع هذه الؿخطقصات ... ويستطرد قائاًل 

ان الـاسخ . ومفؿا كمـفا قد كجا من الخطل اوال يؿؽــا االطتؼاد بلن أي   اكبقرً 

 
َّ
يف كؾ الـسخ التل  بؼقت، وهذه إخطاء أخطاءالضؿقر فنكف ارتؽب  حل

مـ جؿقع إحجام  الؿقجقدةُكِؼؾت طـ كسختف إصؾقة، وإن أغؾب الـسخ 

فؿ حقـ الذيـ لؿ يؽـ طؿؾُ ت لتغققرات أخرى طؾك أيدي الؿصح  ضقد تعرَّ 

 (1).«الؼراءة الصحقحة إطادةَ  ادائؿً 

*** 

وطؾك ما كراه مـ معرفتـا بؿا فقف الؽػاية »: (2) لوبون( )جوستاف وقال

                                 

، لألستاذ «الؿسقح يف مصادر العؼائد الؿسقحقة» مـ كتاب: (، كؼاًل 32)ص « الؼديس لققا» (1)

 .197 - 196، ص «تاريخ الـصراكقة» مـ كؼاًل  ،41أحؿد طبد القهاب، ص 

 ــِ ـفركسل، طُ  وممرخ صبقب ،(م1931 – 1841) قستاف لقبقنج (2)
َ
بالحضارة الشرققة. مـ  ل

حضارة العرب » و« الحضارة الؿصرية» و «حضارات الفـد» و، «بحضارة العر»كتبف أشفر 

دحقا إمة هق أحد أشفر فالسػة الغرب وأحد الذيـ امتَ . «سر تؼدم إمؿ» و «يف إكدلس

إمة  قاالعربقة والحضارة اإلسالمقة. ُطرف بلكف أحد أشفر فالسػة الغرب الذيـ أكصػ

 با الذيـ صار مـ تؼالقدهؿ إكؽارُ قة، فؾؿ َيِسر طؾك هنج ممرخل أوروالحضارة اإلسالم العربقة
= 
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ممسس الـصراكقة  ، كرى حقاةَ لحقاة كثقر مـ ممسسل إديان كحقاة محؿد مثاًل 

، وٓ تبحث طـ حقاة ممسس الـصراكقة يف امجفولًة تؼريبً  -السقد الؿسقح -

إمؽاهنا يف  ، وكؿا طدل العؾؿ طـ اطتؼادصقياًل  اع ذلؽ زمـً ـِ ـ، كؿا ُص إكاجقؾ

الققت الحاضر، ففذه إكاجقؾ، وأقدمفا إكجقؾ مرقص، الذي ُكتِب بعد وفاة 

غقر ، هل مجؿقطة مـ إوهام والذكريات (1)يسقع بـصػ قرن طؾك إقؾ

                                
= 

لؽـ لقبقن الذي ارتحؾ يف العالؿ اإلسالمل ولف فقف  .طؾك العالؿ الغربل اإلسالم فضؾ

ك لذهبل بعث طصر العرب افرأى أن يُ : باقا أورمباحث اجتؿاطقة، أقرَّ أن الؿسؾؿقـ هؿ َمـ مدَّ

« حضارة العرب»م كتاب 1884ه، وأن ُيبديف لؾعالؿ يف صقرتف الحؼقؼقة: فللػ طام مـ مرقدِ 

 ،جامًعا لعـاصر الحضارة العربقة وتلثقرها يف العالؿ، وبحث يف أسباب طظؿتفا واكحطاصفا

 .م1931طام بػركسا  قستافجيـ الذي يديـ بالػضؾ لؾدائـ. تقيف دِ ؿَ ـمفا لؾعالؿ تؼديؿ الوقدَّ 

 wikipediaالؿصدر: 

ققلف )وفاة يسقع( هق بحسب اطتؼاده الذي كشل طؾقف كرجؾ مسقحل، وإٓ فالحؼ أكف لؿ يؿت،  (1)

ابؾ هق حل يف السؿاء، رفعف اهلل إلقف  ًٓ القفقد بؼتؾف، وسقرجع يف آخر الزمان حؽؿً  هؿَّ  َلـؿَّ ، ا طد

ق محؿدً ويحؽؿ الؿسؾؿقـ أربعقـ سـة بشريعة اإلسالم، ٕكف مسؾؿ مثؾ ا فؿ، صدَّ

 واتبعف كؿا أمر اهلل بذلؽ جؿقع إكبقاء وأخذ طؾقفؿ الؿقثاق يف اتباطف، ولؿ ،

يحصؾ هذا الشرف إٓ لؾؿسقح، ٕكف هق القحقد مـ إكبقاء الذي سقدرك زمـ محؿد 

   حق َّٓ . اكظر ا  فإكبقاء قبؾف قد ماتقا ولؿ يدركقا محؿدً ا، وإ

 طؾك تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذراء، وابـفا الؿسقح طقسك ابـ دلقاًل  ستقن»لؾتقسع كتاب: 

 .، تللقػ: ماجد بـ سؾقؿان الرسل«مريؿ
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 التل بسطفا خقال مملػقفا التؼل.  ؼةالؿحؼ  

ؾ يس بقلس هل كؿا يبدو أقؾ القثائؼ طدم صحة يف تؿث  ورسائؾ الؼد  

لؿ يعرف يسقع، لؿ يستطع أن يتؽؾؿ  لـصراكقة إولك، ولؽـ بقلس إذْ أزمـة ا

 مع العـعـات والخقال.  ارً ـطـف إٓ سقَ 

مـفا طؾك إقؾ ما  ، فنكـا كستشػ  كؼصوطؾك ما كراه يف تؾؽ الؿصادر مـ 

 -يسقع -ؼبؾ ؿُ ـال فلـ اإلكان يدور يف زمـ يسقع مـ الؿبادئ، وكعؾؿ مـفا أن هذا 

 (1).«لديـ جديد اًس وٓ ممس  , قط  فا كػسه إلـٰ د  عُ ـلم يَ 

*** 

لؼد ضفرت إكاجقؾ بـصقص » الؿفـدس )أحؿد طبد الوهاب(: وقال

فا بـصوص ضفرت األكاجقل كػُس ت طشرات مـ السـقـ ؿا مرَّ مختؾػة، وكؾَّ 

 (2).«، وبالؿثؾ كان الحال مع رسائؾ التالمقذمخالػة لؿا ُطرِفت به من قبل

 

    

                                 

 .197، ص «تاريخ الـصراكقة» مـ ، كؼاًل (63 - 62)ص « حقاة الحؼائؼ» (1)

تاريخ » مـ كؼاًل  ،39، لألستاذ أحؿد طبد القهاب، ص «الؿسقح يف مصادر العؼائد الؿسقحقة» (2)

 .197، ص «قةالـصراك
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 فوائد منثورة  عرش

 تتعلق بموضوع حتريف األىاجول األربعة وىتائج ذلك التحريف 

 الـتقجة الؿملؿة لػؼد اإلكجقل األصؾي الذي أكزله اهلل طؾى الؿسقح  .3

طؾك طبده ورسقلف طقسك ابـ  اإلكجقؾ الذي أكزلف اهلل  دِ بػؼْ 

 وفَؼد السؿاوي، كتاهبا مـ رسالتف تجريدُ  تؿ فؼد -بعد رفعف  -مريؿ

 لؿـ مصراطقف طؾك الباب واكػتح السؿاوية، والفداية البقصؾة الؿسقحققن

 . طؾك يد بقلس ومـ تبعف، وقد كان ذلؽ فعاًل رسالتف يحرف أن أراد

 أسؾوب التغققر والتحريف التدريجي يف األكاجقل األربعة طؾى مر العصور .2

 قال إستاذ الباحث طبد القهاب الشايع حػظف اهلل:

كاجقل األربعة والرسائل الؿؾحؼة بفا طؾى مدى لؼد تعرضت األ»

الؼرون الؿتعاقبة لألخطاء والتالطب والتحريف والتغققر, بالحذف 

بقاسطة الؼساوسة والرهبان ومن دون قصد  واإلضافة, بؼصدٍ 

رت طـدهؿ طؼقدٌة اخ طؾك مدى الؼرون الؿتعاقبة، فنذا ما تؼرَّ ـسَّ ـوالـ  

أو أخرجقا مـفا ما  إلقفا تؾؽ العؼقدةَ ما، رجعقا إلك إكاجقؾ فلضافقا 

لقا وغقروا الؽؾؿات لؽل تتقاءم مع وجفات يتعارض معفا، أو بدَّ 
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 كظرهؿ أو اطتؼاداهتؿ والِػـرق التل يـتؿقن لفا.

طـ قصد أو  سة، إن كان تؿَّ ويف كؾ إحقال يستقي التحريػ يف كتبفؿ الؿؼدَّ 

 سة.قد وقع يف كتبفؿ الؿؼدَّ  امـ دون قصد، فالـتقجة واحدة، وهق أن تحريػً 

إن الؿرء لقتساءل باستغراب وأسك طؿا إذا كان ضقاع اإلكجقؾ الذي 

، ثؿ إلك طبده ورسقلف طقسك ابـ مريؿ  أوحاه اهلل 

ضقاع الـسخ إصؾقة لألكاجقؾ إربعة التل يعرتف هبا الؿسقحققن الققم، 

 (1)«؟د صدفة بحتةهو مجر  ثؿ ضقاع ترجؿاهتا إصؾقة، 

 مؽابرة طجقبة .1

 قال األستاذ الباحث طبد الوهاب الشايع حػظه اهلل:

ريـ مع كؾ تؾؽ الشقاهد والحؼائؼ الدامغة، إٓ أن الؼساوسة والؿـص  »

زالقا يؽابرون ويزطؿقن أن إكاجقؾ  فؿ ٓلػَّ  ػَّ والؿستشرققـ ومـ لَ 

 إربعة والرسائؾ الؿؾحؼة هبا التل بليديفؿ الققم قد وصؾت إلقفؿ مـ

دون أي تغققر أو تحريػ طؾك اإلصالق كؿا كتبفا مملػقها بنلفام مـ 

 الروح الؼدس.

، طؾك طؽس ال بعضفا بعًض ؿ  ؽَ ـتُ كؿا يزطؿقن أن روايات إكاجقؾ 

                                 

 ، باختصار.195، ص «تاريخ الـصراكقة» (1)
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وذلؽ يف محاولة يائسة مـفؿ إلططاء هذه الؽتب درجة  ،الحؼقؼة والقاقع

بقلس الثاكقة  مـ الؿقثقققة والؿصداققة، وقد يستشفدون بؿا جاء يف رسالة

 .«كؾ الؽتاب هق مقحك بف مـ اهلل» (:3/16)إلك تقؿقثاوس 

يستحقؾ الربهـة طؾك صدقفا  ، إذْ اولؽـ مزاطؿفؿ تؾؽ تذهب هباًء مـثقرً 

 «.لفا الؿعاكسةالحؼائؼ الؿادية الدامغة  تحريػفا أمامَ  مدفا وطَ تِ ومقثقققَّ 

 (1)ع حػظف اهلل.إلك هـا اكتفك كالم إستاذ الباحث طبد القهاب الشاي

تللقػ بقلس لرسائؾف قد ا, فنن ثم إن استشفادهم بؽالم بولس متـاقض جد  

سبؼ تللقػ إكاجقؾ والرسائؾ الؿؾحؼة هبا بؿا ٓ يؼؾ طـ ربع قرن، وبـاء 

ا آخر، طؾك هذا ففق ٓ يؼصد يف كالمف إكاجقؾ إربعة بؾ يؼصد كتابً 

ػ بعد، وٕن ٕكاجقؾ لؿ تملَّ ، ٕن تؾؽ ا«رسائؾ بقلس»وهق كتابف كػسف 

اإلكجقؾ الذي كان بقد الؿسقح لؿ ُيحػظ، فؾؿ يبؼ إٓ أن يؽقن مؼصقده يف 

 كالمف هق كتابف هق.

مقالدية، أي  55ولؾعؾؿ فنكف ُيؼدر أن بقلس قد كتب أولك رسائؾف يف سـة 

ا أن تللقػ سـة، وهذا يعـل قطعً  24إلك  22بعد رفع الؿسقح بحقالل 

 قد سبؼ تللقػ جؿقع الرسائؾ وإكاجقؾ إربعة. بقلس لرسائؾف
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قال الدكتقر الؿسقحل )أسد رستؿ( طـ تاريخ تللقػ بقلس لرسائؾف: 

َن ما بقـ سـة »  (1).«لؾؿقالد 66و  52جؿقعفا ُدو 

 (2)كتاب مؼدسأي  ها يف رُ الشروط الواجب توافُ  .4

لقس مقجقدا  ف أكف ُمقحك بف مـ اهلل، وهذا الشرطذكر الؽتاب كػُس . أن يَ 1

يف أي  مـ إكاجقؾ إربعة، فؾقس يف واحد مـفا طبارة أن هذا اإلكجقؾ 

 وحل مـ اهلل.

الؽتاب، وأن هذا ذكر الؽتاب كػسف اسؿ الرسقل الؿقحك إلقف . أن يَ 2

 فقفا وٓ شؽَّ  تثبت كسبة الؽتاب إلك الرسقل بطريؼة قطعقة ٓ َلبَس 

 بطريؼ التقاتر.

 كزل طؾقف، وبؿقافؼتف طؾك ما زمـ الرسقل الذي أُ  تؿ كتابتف يفـ. أن تَ 3

 جاء فقف.

 . أن يقجد بؾغتف إصؾقة التل كزل هبا.4

                                 

 .41، ص «الروم» (1)

ـــف مــــ ص  ـــد اســـتػدت الؽـــالم قبؾ ـــاب  185وق ــــ كت ـــاريخ الـصـــراكقة»م  ، لألســـتاذ «ت

 طبد القهاب الشايع.

، الشايع، حػظف اهلل، لألستاذ طبد القهاب «تاريخ الـصراكقة»باختصار وتصرف يسقر مـ كتاب  (2)

 .213 – 212ص 
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. أن يثبت بالدلقؾ الؼاصع أن محتقياتف قد وصؾت إلقـا بالتقاتر، وأهنا هل 5

 كػسفا بالـص التل كاكت طؾقف أيام الرسقل الؿقحك هبا إلقف.

خطل مفؿا  زيادة والـؼصان، أو أي  ؾق مـ التحريػ والتبديؾ بالخ. أن ي6

 كان طؾك اإلصالق.

، وأن يؽقن كؾ جزء مـف ام بعضف بعًض يفدِ  امضطربً  ا. أٓ يؽقن متـاقًض 7

 لمخر، ٕن ما يؽقن مـ اهلل ٓ يختؾػ وٓ يتـاقض. ؽؿاًل ومُ  اؿً تؿ  مُ 

. أٓ تتـاقض محتقياتف مع الحؼائؼ إساسقة الثابتة يف الؽتب السؿاوية 8

 ل سبؼتف.الت

 . أٓ تتـــاقض محتقياتــف مــع الحؼــائؼ الثابتــة لؾعؾــؿ والؽــقن طؾــك 9

 الزمان. مر  

. أن تثبت محتقياتف أمام الػحص والتدققؼ أهنا وحل مـ اهلل، وأن 11

 الزمـ أو إزمان التل يؼقل الؽتاب أكف  طؾك مر   اؼً ـيزداد ققة وتلل  

  .(3)جاء لفا

 .ـ اهلل إلك الرسقل والؿرسؾ إلقفؿا ما مقجفً أن تؽقن كصقصف كالمً .11

 

                                 

 اكتفك كالم إستاذ: طبد القهاب الشايع. (1)
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 احتواء األكاجقل طؾى كبوءات بؿحؿد,  .5

 قال إستاذ الباحث طبد القهاب الشايع حػظف اهلل:

ظ أن هذه إكاجقؾ إربعة تحتقي طؾك كبقءات أو بشارات ُيالَح »

طؾك الرغؿ مؿا أصاهبا مـ تحريػ، إٓ أهنا ٓ تـطبؼ إٓ طؾك سقد 

طؾك أن مملػل هذه إكاجقؾ  مؿا يدل  ، البشر محؿد 

ؾقا أو استعاكقا بطريؼٍة ما مـ فَ إربعة والرسائؾ الؿؾحؼة هبا قد كَ 

 (1)«.، واهلل أطؾؿك إلك السقد الؿسقح اإلكجقؾ الؿقَح 

ؼدان لؽتاب اإلكجقؾ ـ مـ فِ قطؾك ما ثبت لديـا كحـ الؿسؾؿبـاء  .6

طـدما كذكر كؾؿة  يـبغل طؾقـا، إصؾل الذي كان الؿسقح يبشر بف

اإلكجقؾ أو ُتذكر أمامـا، فنكف يتبادر إلك أذهاكـا اإلكجقؾ الذي أوحاه 

، والذي طؾك طبده ورسقلف طقسك ابـ مريؿ  اهلل 

مـ  القس هق أي  وورد ذكره يف أكثر مـ آية مـ آيات الؼرآن الؽريؿ، 

م، ولق ـ القققإكاجقؾ إربعة والرسائؾ الؿؾحؼة هبا التل بقد الؿسقحق

 ُأصؾؼ طؾقفا لػظ اإلكجقؾ بالؿػرد.

ــاآكتباه إلك هذا الؿقضقع لؽل ٓ  كؿا يجب طؾقـا كؿثؼػقـ .7  َيـُغـشَّ

                                 

 .191، ص «تاريخ الـصراكقة» (1)
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رون الؿاهرون بالتالطب بالؽؾؿات، بادطائفؿ  (1)الؼساوسة والـُؿـص 

ن الذي إأن اإلكجقؾ الذي بقدهؿ هق اإلكجقؾ الؿذكقر يف الؼرآن، إذ 

، وكؾفا مـسقبة إلك اواحدً  لقس إكجقاًل بقدهؿ هق أربعة أكاجقؾ و

))اإلكجقؾ إصؾل(( الذي ، أما الرسائؾ الؿؾحؼة هبا وكذلؽمملػقفا، 

ا، ٓ وجقد لف ففق مػؼقد تؿامً  أكزلف اهلل طؾك الؿسقح طقسك ابـ مريؿ

 طـد الؿسقحققـ بعد رفع الؿسقح، ولؿ تذكر كتب التاريخ ذلؽ أصاًل 

 يف مصدر واحد.

الرجقع إلك هذه الؽتب التل تسؿك أكاجقؾ وآطتؿاد نن فبـاء طؾك هذا ف .8

وزيغ فادح،  طؾقفا لؿعرفة رسالة الؿسقح طقسك ابـ مريؿ إصؾقة خطلٌ 

 الصقابٕكف رجقع إلك كالم البشر الذي يعرتيف طـ صريؼ الحؼ، 

إلك كتاب اهلل  امثؾ كتب التاريخ وكحقها، ولقس رجقطففل  والخطل،

طؾك الؿسقح طقسك ابـ اهلل (( الذي أكزلف لإصؾ الؿؼدس ))اإلكجقؾ

هل  ((نقالؿسقحقالـصارى ))مريؿ، ولق أن هذه إكاجقؾ التل يتداولفا 

ا تـاقضت فقؿا بقـفا، ٕكف مـ ؿَ ا تعددت ولَ ؿَ فعال اإلكجقؾ إصؾل لَ 

ا أن اإلكجقؾ الذي كان بقد الؿسقح إكؿا هق كتاب واحد، الؿعؾقم قطعً 

                                 

قا بذلؽ ٕهنؿ يدطقن الـاس إلك الدخقل إلك  (1) ـرون، ُسـؿ  رون أي الـُؿـَبـش  ، «الـصراكقة»الـُؿـص 

 «.الؿسقحقة»الؿعروفة بـ
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 سبة لؾتقراة.بالـيؼال وكذلؽ إمر 

وهذا الشلء يعرفف الؼساوسة يف داخؾ كػقسفؿ، ولؽـ مع إسػ فنهنؿ  .9

مـاقشة طؼؾقة ٕهنؿ « الرطقة»أحد مـ الـاس فقف ٓ يؼبؾقن أن يـاقشفؿ 

قفدم كقاهنؿ مـ إساس، سيعجزون طـ إجابتف، وٕكف إذا اكؽشػ فنكف 

رتهقب، فتارة طؾك طؼقل الـاس بالرتغقب وال التحايؾقن إلك ئفؾفذا يؾج

يؼقلقن لؾرطقة إهنؿ لقس لفؿ حؼ يف السمال، وإذا حصؾ إلحاح مـ 

رأة والشجاطة استعؿؾقا معف أسؾقب اإلرهاب، السائؾ ورأوا فقف الجُ 

َبؾ ـا مـ قِ ًح ر  ـبَ ـف ضربا مُ كفقفددوكف بالؼتؾ، ويسجـقكف يف الؽـقسة، ويضربق

السائؾ امرأة أخذوها )الشريػة(، وإذا كان  صقـ لفذه الؿفؿةُأكاس مخصَّ 

ا، ولفذا لق ا طـقػً طـدهؿ، واغتصبقها واستؿتعقا بجسدها، وضربقها ضربً 

ًٓ سللت قسقًس  فدد ـتفرب مـ اإلجابة أو يُ ـفنكف إما يَ طـ ديـف ا  مـطؼق  ا سما

ضـ ثالث ا شخصق  السائؾ أو السائؾة، وأطرف  طؼقبة لالغتصاب كساء تعرَّ

َـّ  َـّ  لف  لرجال الؽـقسة!أسئؾة محرجة  طؾك صرحف

السمال وآقتـاع، الػفؿ وؿر طـد رجال الؽـقسة هق العؾؿ وـفالخط إح

والخط إخضر طـدهؿ هق آكؼقاد والتبعقة والتؼؾقد إطؿك، ومـ 

صقـ ا فسقعرف مصقره خالػ ذلؽ شربً  بقـ طصابات الؽـقسة الـُؿخصَّ

 لفذه الؿفؿة.
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 ذا الؽقد الؽـائسل بعُض مع وجقد هذا اإلرهاب الػؽري، فؼد اكتبف لفو .11

بـػسف، وسلل طـ كالمفؿ َص ـحَّ ـؿَ ف فقر طؼؾ،وُ ثؼافة وػة وأكَ ـ طـده مَ 

الديـ الحؼ، وقارن بقـ هذا وهذا، ووصؾ إلك الـتقجة بـػسف، ثؿ تبقـ لف 

ا بقـف وبقـ مـ الديـ الخطل، ٕن اإلكسان إذا كان صادقً  الصقابالديـ 

إلك الديـ الحؼقؼل، ٕن اهلل  فُ ـل  دُ ـقَ ـا، بؾ َس ربف )اهلل( فنن اهلل لـ يرتكف حائرً 

 رحقؿ بعباده، يػرح بنقبال طبده إلقف.
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 خلصة القول ثلثة أمور 

َه هبا الؿسقح  :األول مـ الؿستحقؾ إثبات الؽؾؿات إصؾقة التل تػقَّ

 طقسك ابـ مريؿ يف لغتف إصؾقة أرامقة أو العربية.

ؼال إن إكاجقؾ الؿـتشرة والرسائؾ الؿؾحؼة هبا هل ٓ يصح أن ي :الثاين

كالم اهلل الذي أوحاه إلك الؿسقح، وذلؽ ٓكؼطاع السـد بقـ إصقل 

 .وترجؿاهتا، وجفالة الؿرتجؿقـ

عؾت الؿطابع الؿسقحقة وغقر الؿسقحقة يف العالؿ كؾف تعؿؾ لق َج  :الثالث

روفة، فؾـ ُيـَغـق ر ذلؽ مـ ا يف صباطة العفد الجديد، وبؽؾ لغة مع وهنارً لقاًل 

ا، وهل أن أصقل إكاجقؾ إربعة والرسائؾ الؿؾحؼة هبا شقئً الؿتؼدمة الحؼقؼة 

 (1))العفد الجديد( مػؼقدة ويستحقؾ العثقر طؾقفا.

 

    

                                 

مـ ورقات أرسؾفا لل أستاذي الؽريؿ طبد القهاب الشايع، استػدت هذه الػقائد الثالث  (1)

 حػظف اهلل، وهق الباحث يف الؿسقحقة لؿا يزيد طـ أربعة طؼقد مـ الزمـ.
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 أين التوراة األصلوة؟!

 قد يتساءل سائل فقؼول:

كان بقد الؿسقح,  الذي «اإلكجقل األصؾي»ؼدان هو حال إذا كان الضقاع والػِ 

 ؟التي كاكت بقد الـبي موسى  «التوراة األصِؾقة»فؿا هو حال 

 التوراة التي وهل العفد الؼديم الذي بليدي القفود والـصارى اآلن هو فعاًل 

 (3)؟كاكت بقد الـبي موسى 

 فالجواب:

إن العفد الؼديؿ الذي بليدي القفقد والـصارى أن طبارة طـ كصقص 

إصؾ، أما الـصقص إصؾقة فؼد ُحِرقت طـدما قام  متػرقة مجفقلة

هبدم دولة إسرائقؾ، وقد ُأطقدت كتابتفا ثاكقة بعد طدة أجقال  (2)أشقريقن

                                 

، «مـ أسرار طظؿة الرسقل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(»الؽتاب الؿػقد: هذا فصؾ مفؿ، اكتؼقتف مـ  (1)

فقف  لُت ، وقد طدَّ الرياض –ؾـشر لؿملػف: خالد أبق صالح، الـاشر: مدار القصـ ل، 24ص 

 وزدت طؾقف بؿا يسر اهلل. 

بالد ما بقـ الـفريـ، ويعقد تاريخ إكشاء أقدم  أشقريقـ الؼدماء أققام طاشت يف أطالل (2)

  كؿ جـقب الؿقصؾ. 35مسافة  تؾ حسقكة قبؾ الؿقالد يف 6111مستقصـة يف الؿـطؼة إلك 
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9
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إصؾل الذي أكزلف اهلل طؾك  اطتؿاًدا طؾك الرتاث الشػفل، ففل ٓ ُتـَؿـث ؾ الـصَّ 

يتضؿـ « ؿالعفد الؼدي»مقسك، يدل لذلؽ أن الؽتاب الؿقجقد أن الؿسؿك 

مـ اهلل تعالك، كإمر باإلبادة الجؿاطقة كؿا يف  آ يؿؽـ أن تؽقن وحقً  اأمقرً 

 ( طؾك لسان الرب إذ يؼقل: 21/16سػر التثـقة )

ـــا، فـــال تستَ » ـــرب  مقراًث ـــل َيفَبفـــا ال ـــُدن الشـــعقب الت ــــوأمـــا ُم  ؼقا فقفـــا ـْب

ــــ ــــؿًة حقَّ ــــؾ دم  (1)ةـكَس ــــروهــــا طـــــ بَ ، ب ــــدن الحِ ْؽ ـــــقـثـقـرة أبقفــــا كُؿ ، (2)ــق

                                
= 

قبؾ الؿقالد. وقد حاول دبقؽقا الحاكؿ القفقدي  23ويعقد أقدم ِذكر لؿؾؽ آشقري إلك الؼرن 

الشفقر كبقخذ كصر الذي اشتفر  آكؼالب طؾك حؽؿ البابؾققـ ففاجؿف الؿؾؽ البابؾل

الؼدس ومـازل أورشؾقؿ وأخذ مـ بؼل مـ القفقد طبقًدا إلك بابؾ،  ( وهدم أسقاررَ صَّ ـَ تُ خْ )بُ بـ

وهدم الؼدس وما فقفا مـ معابد،  ،بـالسبل البابؾل ، وهق ما يعرف41111وكاكقا قرابة 

 قبؾ الؿقالد. 586وسؾب مـفؿ التابقت مرة أخرى، وذلؽ يف طام 

قـ بعد أن طاشت أربعة وبسبب غزوات أشقريقـ والؽؾداكققـ اختػت دولة القفقد يف فؾسط

ق.م.( كاكت مؾقئة بالخالفات والحروب وآضطرابات. الؿصدر:  586 - 1111قرون )

Wikipedia.org 

 ا!ا طؾك ققد الحقاة، بؾ اقتؾقهؿ جؿقعً أي ٓ ترتكقا فقفا كػًس  (1)

ق. م.  3111مـذ  بالد الشام وشؿال بآسقا الصغرى سؽـقا بلهـدوأور هؿ شعب الحقثققن (2)

التل زحػت باتجاه الؿـطؼة يف أواخر  شعقب البحر سؼطت اإلمرباصقرية الحقثقة بعد مقجة

 وحؾب الؼرن الثاين طشر ق. م. ثؿ قامت طؾك أكؼاضفا مؿالؽ صغقرة، مـ مراكزها قرقؿقش

 Wikipedia.orgالؿصدر:  .وغقرها مـ الؿؿالؽ السقرية وحؿاة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
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، (4)ــقــــــــ، والحقي(3)ــقــــــــ، والػرزي(2)ــقــــــــ، والؽـعاكق(1)ــقــــــــوإمقري

                                 

ا مـذ هناية وءتشقر بعض الؿصادر التاريخقة إلك أهنؿ بد إمقريقن مجؿقطة مـ السامققـ (1)

طؾك شؽؾ مقجات،  وبالد الشام بالد ما بقـ الـفريـ ق.م بآكتشار يف حقاضر إلػ الثالث

  .مـ مـاصؼ البادية العربقة

 Wikipedia.orgالؿصدر: 

 .وسقرية إردن وإجزاء الغربقة مـ ولبـان فؾسطقـ تشؿؾ الققم هل مـطؼة تاريخقة كـعان (2)

 .طؾك الؿـطؼة اإلمرباصقرية الروماكقة طؼب سقطرة «سقرية»بـ «كـعان»تؿ استبدال آسؿ 

ت مـ ق. م. مستعؿرات كـعاكقة جديدة، امتدَّ  4ق. م. إلك الؼرن  7س الؽـعاكققن مـ الؼرن أسَّ 

 Wikipedia.orgؿصدر: ال .ـةغرب البحر إبقض الؿتقسط إلك حدود السقاحؾ إصؾسقَّ 

الشعقب التل كاكت تستقصـ أرض كـعان )فؾسطقـ(، ومؿا  معشعب ورد ذكره  الػرزيـقن (3)

ورد طـفؿ أن إبراهقؿ الخؾقؾ أقام بعد وصقلف إلك فؾسطقـ يف أراض كان أصحاهبا مـ 

  .)31:34الؽـعاكققـ والػرزيقـ )سػر التؽقيـ 

 ة الػؾسطقـقة()الؿقسقطwww.palestinapedia.netالؿصدر: 

الحقيقن شعب لؿ يرد ذكره يف غقر التقراة مـ الؿصادر الؼديؿة. ولذا أصبحت الروايات التل  (4)

وردت يف الؽتب التقراتقة الؿصدر القحقد الذي استـد إلقف الؿمرخقن يف محاولتفؿ تحديد 

حقان هقية هذا الشعب واستـباط مالمح تاريخف. ولؿا كاكت روايات التقراة يف أغؾب إ

تاريخ يؽتـػ بة وغقر وافقة، ويف أحقان أخرى غقر واضحة، فنن الغؿقض ما زال مؼتَض 

الحقيقـ، وستبؼك معرفة هذا التاريخ كاقصة إلك حقـ العثقر طؾك مصادر جديدة تؾؼل ضقًءا 

 .طؾك ما خػل مـ جقاكبف

 )الؿقسقطة الػؾسطقـقة(www.palestinapedia.netالؿصدر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 «.ؽؿإلـ فكؿا أمركؿ الرب   (1)ــقـبقسقـوالق

, ألن ففذا األمر باإلبادة الجؿاطقة ال يؿؽن أن يصدر طن الرب  

 الرب رحقم بعباده. 

الك كؿا يف سػر حتك إصػال فنهنؿ لؿ يسؾؿقا مـ الذبح بلمر الرب  تع

ػضح ــفب بققهتؿ، وتُ ـوُتحط ؿ أصػالفؿ أمام طققهنؿ، وتُ »(: 13/16إشعقا )

 .«هؿؤكسا

ٓ  ا إباحق ا كاماًل ا جـسق  يؿثؾ كص   «كشقد اإلكشاد»كؿا أن السػر الؿسؿك 

 . يؿؽـ أن يصدر طـ الرب  
                                 

يف خالل  الشام مـ شبة الجزيرة العربقة إلك بالد الؽـعاكققـ سامل كزح معشعب  القبقسققن (1)

فؼط بقـؿا ذهب الؽـعاكققن إلك  الؼدسإلػ الثالث ق.م.، واستؼر القبقسققن يف مـطؼة 

مؾؽل »القبقسققن بؼقادة مؾؽفؿ  كالساحؾ، والقبقسققن هؿ طبارة طـ قبقؾة كـعاكقة، وقد بـ

وهق اسؿ إلـ ف السالم طـد الؽـعاكققـ، ثؿ حرفت  «شالقؿ»مديـة الؼدس وأسؿقها  «صادق

كسبة إلك  «يبقس»، وقد كاكت تسؿك أيضا بـ«مديـة السالم»والتل تعـل  «أورشالؿ»ا إلك ٓحؼً 

القبقسققـ، وبعد ذلؽ استؼروا يف الؿـطؼة لؿدة صقيؾة حتك وصقل بـل إسرائقؾ يف الؼرن الثاين 

طشر ق.م، وحقـفا استقلك اإلسرائقؾققن طؾك الؿديـة بؼقادة كبل اهلل داود وصردوا القبقسققن 

صـقا الؿديـة وشقدوا فقفا الفقؽؾ الؿزطقم، وبعد ذلؽ تشتت القبقسققن يف بالد الشام ولؿ وح

قا ذكر يف التاريخ بعد ذلؽ. لؿ يطرد القفقد القبقسققـ مـ مديـة الؼدس بؾ أبؼَ  لفؿ أي   دْ يرِ 

 .21اإلصحاح إول:  ،طؾقفؿ فقفا وطاشقا معفؿ فقفا كؿا ورد يف التقراة يف سػر الؼضاة

 Wikipedia.orgصدر: الؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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هذا غقٌض مـ فقٍض مؿا يدل طؾك أن التقراة التل بليدي القفقد أن 

، بؾ هل مؿا كتبف لقست هل التقراة التل كاكت بقد الـبل مقسك 

 ـ قبؾفؿ وزادوا طؾقف مـ طـد أكػسفؿ.القفقد بعد طصر مقسك مؿا سؿعقه طؿَّ 

 .دلقل طؼؾي طؾى أن التوراة الؿعاصرة لقست كالم الرب األصؾيفذا ف
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م   ة والتنقص لرب العادني، ب  سم التوراة ادعارصة تتضمن اد

 فهل ُيعقل أن تكون هي كلم اهلل؟

التقراة التل بليدي القفقد والـصارى الققم )العفد الؼديؿ( يقجد يف بعضفا 

ف لق كاكت هذه التقراة كػَس  الرب   الؿحال أن يذمَّ  ومـما يـاقض تعظقؿ الرب، 

ا، مؿا ، والتل هل كالم اهلل حؼ  هل إصؾقة التل كاكت بقد مقسك والؿسقح فِعاًل 

 ل دٓلة قاصعة أهنا لقست كالم اهلل، بؾ كالم بشر.يد

وسـضرب لذلك أمثؾة لبعض ما هو مذكور يف التوراة من تـؼص هلل 

 :يف صػاته, ثم كؼاركفا بؽالم اهلل الحؼقؼي الؿذكور يف الؼرآن 

 فاستقؼظ الرب كـائؿ،: »(65:78تؼقل التقراة كؿا يف سػر الؿزامقر ) .1

 .«ط مـ الخؿرقَّ ـعَ ـكجبار مُ 

 ومعـك ُمـَعـقَّط أي مدَّ صقتف بالصراخ والبؽاء.

 مخؾققاتفالؽقن وجؿقع يرتك رب يـام وهؾ مـ الؿعؼقل أن ال 

 أن يـام، فالـقم صػة كؼص. اهللَ  كحاش؟ بال تدبقر

ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ : ﴿فؼال الؼرآن الؽريؿوصػ اهلل كػسف يف 

 .[255]البؼرة:  ﴾ھ ھ ے ے
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 ي غػقة.ومعـك ِســَـٌة أ

وهؾ مـ الؿعؼقل أن يتـؼص اهلل كػسف الؽريؿة ويشبف حالف بشارب 

 خؿر؟!

ڳ ڳ : ﴿أطظؿ وصػ فؼال الؼرآن الؽريؿلؼد وصػ اهلل كػسف يف 

 .[61]الـحؾ:  ﴾ڱ

*** 

حتك متك يا رب أدطق وأكت ٓ : »(2:1تؼقل التقراة كؿا يف سػر حبؼقق ) .2

 «؟صـؾ  ـخَ ـأصرخ إلقؽ مـ الظؾؿ وأكت ٓ تُ  تسؿع؟

ؿؿ؟! وهؾ هذا الـقع مـ   هؾ مـ الؿعؼقل أن يتصػ الرب بالصَّ

 ؟الخطاب ٓئؼ باهلل 

هذه الصػة طـد الؿخؾقققـ صػة كؼص، يلكػ مـفا الـاس، فؽقػ يؾقؼ 

 وصػ رب العالؿقـ هبا؟!

 ﴾ۋ ۅٴۇ ۋ : ﴿فؼال الؼرآن الؽريؿلؼد وصػ اهلل كػسف يف 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ەئ ەئ وئ وئ ى ائ ائ ﴿قال تعالك: ، و[39]إبراهقؿ:

 .[186]البؼرة:  ﴾ۈئ

*** 
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: ٕكف يف ستة أيام صـع الرب ( 31 :17تؼقل التقراة كؿا يف سػر الخروج ) .3

 .ويف الققم السابع اسرتاح وتـػس ،السؿاء وإرض

 أن يصػ الرب هؾ مـ الؿعؼقل لق كاكت التقراة كالم اهلل فعاًل  

 كػسف بآسرتاحة؟

خؾــؼ الســؿاوات تعــب بعــد  بقصــػفالتـــؼص هلل أٓ يعـــل هــذا الؽــالم 

 اهلل مـ صػة التعب. كوإرض؟ حاش

 ما الػرق إذن بقـ الخالؼ والؿخؾقق؟

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: فؼال الؼرآن الؽريؿلؼد وصػ اهلل كػسف يف 

هق التعب  ، والؾ غقب[38]ق:  ﴾ڃ ڃ چ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 واإلرهاق.

*** 

 : (46-38: 89تؼقل التقراة كؿا يف سػر الؿزامقر ) .4

 مسقحؽ لؽـؽ رفضت ورذلت، غضبَت طؾك 38

 سَت تاجف يف الرتابجَّ ـكؼضَت طفد طبدك، ك 39

 اكؾ جدراكف جعؾت حصقكف خرابً  هدمَت  41

 جقراكف طـد اطارً  صار الطريؼ طابري كؾ أفسده41
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 أطدائف جؿقع فرحت مضايؼقف، يؿقـ رفعَت 42

 الؼتال يف تـصره ولؿ سقػف، حد رددَت  اأيًض 43

 ضإر إلك فكرسقَّ  وألؼقَت  هباءه، بطؾَت أ44

 ساله. بالخزي غطقتف شبابف أيام َت رْ قصَّ 45

 ؼد كالـار غضبؽـتَّ ـرب تختبئ كؾ آختباء ؟ حتك متك يَ  يا متك حتك46

هؾ مـ الؿعؼقل أن الرب يصػ كػسف بؽؾ هذه إوصاف   

، وغقر ذلؽ مؿا هق ئفأولقاختباء مـ خؾؼف طـ كصرة االرديئة مـ كؽث لؾقطد، و

 مذكقر.

 ٻ ٻ پ پٱ ٻ ٻ ﴿: فؼال الؼرآن الؽريؿوصػ اهلل كػسف يف لؼد 

 .[6]الروم:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ

 .[58]الذاريات:  ﴾ژ ڈ ڈڌ ڌ ڎ ڎ ﴿وقال 

كؿا وصػ اهلل كػسف بلكف العزيز الجبار الؿتؽرب، ومعـك العزيز أي الغالب، 

﮵ ﮶ ﮷ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿قال اهلل يف الؼرآن الؽريؿ 

﮾ ﮿ ﯀ ﮹ ﮺﮸   .[23]الحشر:  ﴾﮻ ﮼ ﮽ 

 ا، وقال فقف إكف يـؼض العفدا كتب لؾـاس كتابً ا أو مؾِؽً ًس ـا أو رئقلق أن أمقرً 

سؼط مـ طققن الـاس، ولؼالقا هذا ٓ يستحؼ أن يؽقن ويختبئ، لق فعؾ ذلؽ لَ 
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 ٓئؼ بؿؾؽ مـ مؾقك الدكقا فؽقػ يؾقؼ أن يصػ مؾُؽ  ا، فنذا كان هذا غقرَ مؾِؽً 

 ف بذلؽ يف كتابف لق كان هذا الؽتاب مـ طـده حؼا؟!الؿؾقك كػَس 

هذا كؾف يدل طؾك أن التقراة الؿتقافرة بليدي القفقد والـصارى كالم البشر 

 ولقست كالم اهلل.

*** 

ؽ : وكان الرب مع يفقذا فؿؾَ (19:1تؼقل التقراة كؿا يف سػر الؼضاة ) .5

 .حديدٍ  كباِت لفؿ مر ٕنولؽـ لؿ يطرد سؽان القادي  الجبؾ،

هؾ مـ الؿعؼقل أن يؽقن اهلل الذي خؾؼ الحديد وخؾؼ كؾ  

 ؟حديدٍ  شلء طاجز طـ صرد سؽان الجبؾ ٕن طـدهؿ مركباِت 

 ألقس هذا مـ التالطب بالعؼقل والتالطب بديـ اهلل؟

، ﴾گ گ گ گک : ﴿فؼال الؽريؿالؼرآن لؼد وصػ اهلل كػسف يف 

، وقال [21]يقسػ:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ەئ ەئ وئائ ﴿وقال اهلل 

 .﴾ڇ ڇ ڇ چ ڇچ ﴿

 

*** 
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: إلك متك (1:13تؼقل التقراة طؾك لسان داود يؼقل كؿا يف سػر الؿزامقر ) .6

 ؟إلك متك تحجب وجفؽ طـل؟ الـسقان تـساين كؾَّ يا رب 

هؾ مـ الؿعؼقل أن يخاصب كبل كريؿ ربف هبذا الخطاب الذي  

ف، وأكف حجب وجفف طـف؟ مـ قَ بلكف كسلقس فقف تقققر واحرتام، ويصػ اهلل فقف 

الؿعؾقم أن اهلل يحب أكبقاءه ورسؾف، ويـصرهؿ ويتقٓهؿ، وإٓ فؿـ يتقلك إذا 

 ؾَّص خؾؼف؟ـكان سقـسك أكبقاءه الذيـ هؿ ُخ 

 حئ مئ ىئی جئ : ﴿فؼال الؼرآن الؽريؿوصػ اهلل كػسف يف لؼد 

، وأولك الـاس بقصػ التؼقى واإلحسان هؿ [128]الـحؾ:  ﴾يئ جب حب

  إكبقاء بالطبع.

*** 

وقد طؾؼ طؾك هذه الؿؼاركة أحد اإلخقة اسؿف بدرات، وقد كان  

 رجؾ ديـ برتبة )قؿص(، ثؿ هداه اهلل لإلسالم فؼال:

هذا الؽالم, ومدى الػرق الؽبقر والواضح بقن ما يف كتاب  أدهشـيكم )

 كتاَب  الؼرآن الؿؼدس وبقن ما يف كتاب اإلكجقل الؿحرف الذي كـت أطتبره

 ؿتفن به.الرب, والذي أرى اآلن بلن الرب يُ 
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التحريػات الؿذكقرة يف التقراة )العفد الؼديؿ(، والتل تتضؿـ  ومـ .7

التـؼص لرب العالؿقـ، والتل تدل طؾك أن التقراة لقست كالم اهلل بؾ كالم 

مـ أن اهلل يبؽل وتسقؾ طقـاه )سػر إرمقا( البشر: ما هق مذكقر يف 

ٓ شؽ أكف تـؼص هلل، ٕن البؽاء صػة كؼص، يتـزه اهلل بالدمقع، وهذا 

(: 13/17)سػر إرمقا( )طـفا، فال يؿؽـ أن يؽقن هذا كالم اهلل، فػل 

وَتجري تْبؽل َكػسل يف الِخػَقِة طؾك كرِبيائُِؽؿ،  (1)فنْن ُكـُتؿ ٓ َتسَؿعقنَ )

موعِ  ْبـل( ب  ، ٕنَّ قطقَع الرَّ الَعَبراُت ِمن  َطقـَي  وَتسقُل بالد   .ِسقَؼ إلك السَّ

موِع لقاًل وأيًضا زطؿقا يف كتبفؿ أن اهلل قال إلرمقا:   )لَِتِسل  َطقـاَي بِالد 

، ٕنَّ العذراَء بِـَْت شعبـل ُأصقـَبت بِـُجْرٍح َبؾقٍغ، بِضربٍة ٓ ا بِــَغقرِ اكِؼطاعٍ وكفارً 

 (.14/17ِشػاَء مِـفا(. )سػر إرمقا( )

، فنن اهلل لف رتاءات القفقد طؾك اهلل شؽ أكف مـ اف ففذا كؾف ٓ

الصػات العؾقا، وهق مـزه طـ صػات الـؼص، فقجقد هذا الؽالم يف كتبفؿ دلقؾ 

طؾك أكف لقس مـ كالم اهلل، إذ ٓ يؿؽـ أن يصػ اهلل كػسف بصػات الـؼص، بؾ 

هق مـ كالم بشر، ٓ يققرون اهلل تعالك وٓ يحرتمقكف، وٓ يحرتمقن كالمف، بؾ 

 ن فقف بحسب ما يتػؼ مع أمزجتفؿ وأهقائفؿ.يحرفق

                                 

 تسؿعقا كالمف وتطقعقه. :أي (1)
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 العهد القديم يتضمن ادسبة لعدد من أىبواء اهلل، 

 فهل ُيعقل أن يكون العهد القديم كلم اهلل؟

 ,  اتلوراة املعارصة تتضمن املسبة واتلوقص نليب اهلل هوح
 اهلل؟!  فهل يُعقل أن تكون اتلوراة الكم  

شرب الخؿر  الؼديؿ( أن كقًحا زطؿ القفقد يف كتاهبؿ )العفد 

ى داخؾ ِخــبائف )أي خقؿتف(، ويف هذا قالقا يف )سػر التؽقيـ( ) (: 9/21وتعرَّ

ى داخؾ خبائف(.   )وابتدأ كقح يؽقن فالًحا، وغَرس كْرًما وشرب مـ الخؿر وتعرَّ

، وهق أول أكبقاء اهلل إلك الؿشركقـ، هؽذا وصػقا كبل اهلل كقًحا 

 إلك ديـ اهلل ألػ سـة إٓ خؿسقـ طاًما، كؿا ذكر اهلل  وهق الذي دطا ققمف

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿حقث قال 

 .(1)﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ

(: )فلبصر حام أبق 9/22وقالقا بعد الؽالم السابؼ يف )سػر التؽقيـ( )

ا(، وأخرب أخقيف خارًجا )أي أخربهؿا وهق أبقف )يؼصدون كقًح  كـعان طقرةَ 

ا إلك القراء فؾؿ لرداء ووضعاه طؾك أكتاففؿا ومشقَ خارج(، فلخذ سام ويافث ا

                                 

 . 14سقرة العـؽبقت:  (1)
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يبصرا طقرة أبقفؿا، فؾؿا استقؼظ كقح مـ خؿره طؾؿ ما فعؾ بف ابـف الصغقر )أي 

 كـعان(، فؼال: مؾعقن كـعان طبد العبقد يؽقن إلخقتف(. 

لعـ  الؼصة الؿؽذوبةفقتضح مـ هذا الـص أن مؼصد القفقد بندراج هذه 

 قا أطداًء لبـل إسرائقؾ.الؽـعاكققـ الذيـ كاك

والؽذب يف هذه الؼصة ضاهر، ٕن فقفا أن حام هق الذي أبصر طقرة أبقف 

حسب الـص السابؼ، فؾؿاذا إذن يؾعـ ابـف كـعان، ولؿاذا خص كـعان بالؾعـ 

 مـ بقـ إخقتف لق كاكت هذه الؼصة صحقحة؟ 

أن ذلؽ آفرتاء طؾك كقح كان لفدف خاص يف كػقسفؿ، وهق  :الجقاب

 هؿ، ولق تطؾب ذلؽ آفرتاء طؾك اهلل ؤلعـ الؽـعاكققـ الذيـ هؿ أطدا

 .(1)بتحريػ كتابف، والؽذب طؾك كبقف كقح 

طؾك أكف كذب مػرتى مـ القفقد يف  إن هذا الؽالم بحد ذاتف لفق دلقؾ كاٍف 

 .كتبفؿ طؾك كبل اهلل كقح، ودلقؾ قاصع طؾك أن العفد الؼديؿ لقس كالم اهلل

 

    

                                 

الباب الثاين: القفقدية  -مقسقطة إديان  -استػدت هذه الػائدة مـ مقسقطة )الدرر السـقة(  (1)

 -يف التقراة الؿحرفة  وما تػرع طـفا: الػصؾ التاسع: وصػ القفقد لألكبقاء 

 .الؿبحث إول: كقح 
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 ،  لتوراة ادعارصة تتضمن ادسبة والتنقص لنبي اهلل لوطا
 فهل ُيعقل أن تكون التوراة كلم اهلل؟! 

، فؼد افرتوا مـ إكبقاء الذيـ افرتى طؾقفؿ القفقد يف كتبفؿ لقط 

طؾقف فرية طظؿك، ورمقه بشـقعة كربى يرتفع طـفا أطظؿ الـاس فساًدا، حقث 

بابـتقف الؽربى والصغرى بعد أن أكجاه اهلل قد زكك  زطؿ القفقد أن لقًصا 

مـ الؼرية التل كاكت تعؿؾ الخبائث، وأن البـتقـ أكجبتا مـ ذلؽ الزكك، وهذا 

محض افرتاء وهبتان لـبل كريؿ ولبـاتف وأهؾ بقتف الصالحقـ، ولق بحثـا طـ سبب 

يف افرتاء القفقد لفذه الػرية يف كتاهبؿ لقجدكا أهنؿ إكؿا قصدوا بذلؽ الطعـ 

أطدائفؿ الؿمابققـ والعؿقكققـ، ٕهنؿ زطؿقا أن البـت الؽربى حؿؾت مـ ذلؽ 

الزكك فلكجبت مماب، وهق أبق الؿمابققـ، وأن الصغرى حؿؾت أيًضا مـ ذلؽ 

الزكك وأكجبت بـل طؿل، وهق أبق بـل طؿقن، فؾفذا السبب والفقى كذب 

لؽ أوضح دلقؾ طؾك القفقد طؾك كبل اهلل ووصؿقه هبذه الػعؾة الشـقعة، ويف ذ

 .تحريػ القفقد لؾتقراة

وأهؾ بقتف  لـا صالح لقط  ومـ باب الػائدة: فؼد ذكر اهلل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: وصفارهتؿ طؾك لسان أطدائف، فؼال 
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، فقتبقـ مـ أية الؽريؿة أن (1)﴾ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 وصػقه وأهؾ بقتف بالطفارة. أطداء لقط 

طؾك أكف كذب مػرتى مـ القفقد يف  لفق دلقؾ كاٍف إن هذا الؽالم بحد ذاتف 

 (2).كتبفؿ طؾك كبل اهلل لقط، ودلقؾ قاصع طؾك أن العفد الؼديؿ لقس كالم اهلل

 

    

 

                                 

 . 56سقرة الـؿؾ:  (1)

الباب الثاين: القفقدية  -مقسقطة إديان  -استػدت هذه الػائدة مـ مقسقطة )الدرر السـقة(  (2)

 -يف التقراة الؿحرفة  وما تػرع طـفا: الػصؾ التاسع: وصػ القفقد لألكبقاء 

 .الؿبحث الثاين: لقط 
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 ، التوراة ادعارصة تتضمن ادسبة والتنقص لنبي اهلل هارون 
 فهل ُيعقل أن تكون التوراة كلم اهلل؟! 

صـع لفؿ العجؾ ودطاهؿ إلك هق الذي  زطؿ القفقد أن هارون 

(: )ولؿا رأى الشعب أن مقسك أبطل 32/1فؼالقا يف )سػر الخروج( ) ،طبادتف

يف الـزول مـ الجبؾ اجتؿع الشعب طؾك هارون، وقالقا لف: قؿ اصـع لـا آلفة 

تسقر أمامـا... فؼال لفؿ هارون: اكزطقا أقراط الذهب التل يف آذان كسائؽؿ 

ا.... فلخذ ذلؽ مـ أيديفؿ وصقره باإلزمقؾ وصـعف وبـقؽؿ وبـاتؽؿ وأتقين هب

 .طجاًل مسبقًكا، فؼالقا: هذه آلفتؽ يا إسرائقؾ(

ا أرسؾف اهلل لدطقة ققمف إلك طبادة اهلل وحده يصـع ففؾ يعؼؾ أن كبق ا كريؿً 

 لؼقمف طجاًل، ويدطقهؿ إلك طبادتف؟! 

 ـ ذلؽ. طأكبقاء اهلل  كحاش

الذي صـع لفؿ العجؾ هق السامري، فؼال  يف الؼرآن أن وقد بقَّـ اهلل 

 (1)﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ :لؿقسك. 

                                 

 .  85: صـ فسقرة  (1)
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فؼد قام بقاجبف الشرطل الذي أمره اهلل بف، فـفاهؿ طـ  أما هارون 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :طبادة العجؾ، قال 

 (1).﴾ڃ ڃ ڃ چ چ

طؾك أكف كذب مػرتى مـ القفقد يف  إن هذا الؽالم بحد ذاتف لفق دلقؾ كاٍف 

 (2).كتبفؿ طؾك كبل اهلل هارون، ودلقؾ قاصع طؾك أن العفد الؼديؿ لقس كالم اهلل

 

    

 

 

  

                                 

 . 91: صـ فسقرة  (1)

الباب الثاين: القفقدية  -مقسقطة إديان  -هذه الػائدة مـ مقسقطة )الدرر السـقة(  استػدت (2)

 -يف التقراة الؿحرفة  وما تػرع طـفا: الػصؾ التاسع: وصػ القفقد لألكبقاء 

 .الؿبحث الرابع: هارون 
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التوراة ادعارصة تتضمن ادسبة والتنقص ألىبواء اهلل يعقوب ووالده 

 ، فهل ُيعقل أن تكون التوراة كلم اهلل؟! إسحاق 

الؿسبة والتـؼص إلسرائقؾ )وهق يعؼقب التقراة الؿعاصرة تتضؿـ 

ففؾ ُيعؼؾ أن تؽقن كالم اهلل؟ ،) 

ـقا يعتز القفقد ويػتخرون بنسرائقؾ، وهق الـبل يعؼقب  ، وبف َسـؿَّ

دولة فؾسطقـ التل اغتصبقها مـ الؿسؾؿقـ، بقـؿا التقراة التل بليديفؿ تتضؿـ 

تقراة التل كؿا سقليت، مؿا يدل طؾك أن ال التـؼص والسب إلسرائقؾ 

بليديفؿ لقست هل التقراة إصؾقة التل كاكت بقد الـبققـ الؽريؿقـ مقسك 

ف، بؾ هل كتب ئكالم اهلل أن يتضؿـ سب أكبقا ك، فحاشوطقسك 

ا طؾك الـبل مـ التقراة يدل طؾك أهنؿ أدخؾقا فقفا كذبً  فة، وفقؿا يؾل كؼٌؾ محرَّ 

احتال طؾقف ٕخذ الـبقة مـ إسرائقؾ، ووصػقه بالؽذب طؾك والده إسحاق، وأكف 

 .«طقسق»أخقف إكرب 

أهنؿ زطؿقا يف كتبفؿ أن إسرائقؾ احتال طؾك أبقف إسحاق  :وتػصقؾ ذلؽ

، فذكروا «ِرفؼة»بالتقاصم مع أمفؿا « طقسق»ٕخذ الـبقة والربكة مـ أخقف إكرب 

بصُره دطا ابـف طقسق، وهق إكرب، وصؾب  ػَّ ــر وكُ بِ لؿا كَ  أن إسحاق 
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ف أن يصطاد لف جدًيا ويطبخف حتك يباركف، وحسب التؼؾقد لديفؿ فنن الربكة مـ

تؽقن لألكرب، فذهب طقسق لؾصقد كؿا أمره أبقه، إٓ أن أمفؿا كاكت تحب 

أكثر مـ أخقف طقسق، وأرادت أن تؽقن الربكة لف  -وهق إصغر-يعؼقب 

البس أخقف ولقست ٕخقف، فدطتف وأمرتف أن يحضر جدًيا فقطبخف، وأن يؾبس م

جدٍي حتك يبدو جسُؿف بشعر مثؾ جسؿ أخقف  طقسق، ويضع فقق يديف ِجؾدَ 

-ذلؽ  أكف هق فقباركف، فػعؾ يعؼقب  طقسق، فقظـ إسحاق 

 كذبف، يف أبقه فصدقف طقسق، إكف وقال: طؾقف وكذب أبقف، طؾك دخؾ ثؿ -بزطؿفؿ

شؿ رائحتف ده، وأحضر لف خؿًرا فشرب، ثؿ صا مؿا أكؾ ثؿ البصر، كػقػ ٕكف

 ا!مال وسمدد، وأن يرزقف اهلل ِحـطة وخؿرً  اوباركف، ودطا لف بلن يؽقن ذ

ثؿ بعد ذلؽ جاء طقسق مـ رحؾة الصقد، وطؾِؿ والُده مـف أكف هق طقسق، 

إكف هق طقسق، فطؾب طقسق مـ والده أن يباركف  :وأن يعؼقب كذب طؾقف فقؿا قالف

إِك ل َقْد »ا لف، بؾ قال لف: بِؼ شقئً فاطتذر إسحاق بلن يعؼقب أخذ الربكة، ولؿ يُ 

َجَعْؾُتُف َسق ًدا َلَؽ، َوَدَفْعُت إَِلْقِف َجِؿقَع إِْخَقتِِف َطبِقًدا، َوَطَضْدُتُف بِِحـَْطٍة َوَخْؿٍر، َفَؿاَذا 

َبِقِف:  «ْبـِل؟ٱإَِلْقَؽ َيا َأْصـَُع 
ِ
َباِرْكـِل َأَكا  َأَلَؽ َبَرَكٌة َواِحَدٌة َفَؼْط َيا َأبِل؟»فَؼاَل ِطقُسق ٕ

ُهَق َذا باَِل »، َوَرَفَع ِطقُسق َصْقَتُف َوَبَؽك، َفَلَجاَب إِْسَحاُق َوَقاَل َلُف: «َأْيًضا َيا َأبِل

َْرِض َيُؽقُن َمْسَؽـَُؽ، َوباَِل َكَدى ٱَدَسِؿ  ـْ ٱْٕ َؿاِء مِ َفْقق، َوبَِسْقِػَؽ َتِعقُش،  لسَّ

َِخقَؽ ُتْسَتْعَبُد ... 
ِ
 (.29-27/18« )سػر التؽقيـ» :اكظر« َوٕ
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فػاز يعؼقب بالربكة هبذه الحقؾة بزطؿفؿ، والتل فقفا طدة افرتاءات 

 وكذبات، وهل:

  زطؿفؿ أن إسحاق .شرب الخؿر 

 .زطؿفؿ أن أباهؿ إسرائقؾ كذب طؾك والده 

 .زطؿفؿ أن أباهؿ إسرائقؾ اكتحؾ شخصقة أخقف طقسق كقًدا 

 وهق الـبقة. زطؿفؿ أن أباهؿ إسرائقؾ أخذ ما ، ًٓ  لقس لف فقف حؼ احتقا

 .يؾزم مـ هذه الؼصة أن إسرائقؾ طؼَّ والده إسحاق، وضؾؿ أخقف طقسق 

  وصػفؿ ٕبقفؿ إسحاق  بالغباوة، وحاشاه مـ ذلؽ، حقث لؿ

يستطع أن يؿقز بقـ الشعر الذي طؾك يد ولده طقسق وبقـ شعر الجدي، وهق أمر 

ا أن يؼع ٕقؾ الـا ا س إدراًكا وأشدهؿ غػؾة، فضاًل طـ أن يؽقن كبق  مستبعد جد 

ا، اختاره اهلل تعالك مـ سائر البشر لدطقة الـاس إلك الخقر، وهذا كؾف مؿا كريؿً 

 يدل طؾك كذهبؿ طؾك أكبقائفؿ، ووصػفؿ لفؿ بؿا ٓ يؾقؼ.

  أهنا أوطزت إلك يعؼقب « ِرفؼة»زطؿفؿ أن أم يعؼقب وطقسق وهل

ق، والؽذب طؾك والدهؿا إسحاق، وهذا الخؾؼ مـ بخقاكة أخقف إكرب طقس

الدكاءة، وهق مؿا ترتفع طـف إمفات، ٓسقؿا زوجات إكبقاء، فؽقػ إذا كاكت 

 يف كػس الققت أم أكبقاء؟!
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  ثؿ إن وصػفؿ ٕبقفؿ إسحاق بلكف هق الذي يؿـح الربكة الؿتؿثؾة يف

قره مـ إكبقاء، بؾ هل الـبقة باصؾ، فنن استحؼاق الـبقة لقس بقد إسحاق وٓ غ

 .﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ :، قال تعالكمحض تػضؾ واختقار مـ اهلل 

طؾك أكف كذب مػرتى مـ القفقد يف  إن هذا الؽالم بحد ذاتف لفق دلقؾ كاٍف 

كتبفؿ طؾك أكبقاء اهلل يعؼقب وإسحاق، ودلقؾ قاصع طؾك أن العفد الؼديؿ لقس 

 (1).كالم اهلل

 

    

 

                                 

دية وما تػرع الباب الثاين: القفق -مقسقطة إديان  -اكظر لؾػائدة مـ مقسقطة )الدرر السـقة(  (1)

الؿبحث الرابع:  -يف التقراة الؿحرفة  طـفا: الػصؾ التاسع: وصػ القفقد لألكبقاء 

 .يعؼقب 
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 ، تضمن ادسبة والتنقص لنبي اهلل داود التوراة ادعارصة ت
 فهل ُيعقل أن تكون التوراة كلم اهلل؟! 

كبل اهلل داود زكك بامرأة أحد جـقده، وحبؾت مـ ذلؽ  زطؿ القفقد أنَّ 

الزكك، ثؿ إكف تسبب يف مؼتؾ زوجفا حقث أمر أن ُيجعؾ يف مؼدمة الجقش حتك 

ج ضف لؾؼتؾ، ثؿ بعد مؼتؾ زوجفا تزوَّ فا، ثؿ مات ذلؽ الؿقلقد، ثؿ حبؾت ُيـــعر 

 .مرة أخرى، فلكجبت الـبل سؾقؿان 

فؼد جاء يف )العفد الؼديؿ(، سػر صؿقئقؾ الثاين، اإلصحاح الحادي طشر 

أن داود أقام يف أورشؾقؿ، ولؿا كان وقت الؿساء قام طـ  :( ما مؾخصف1-27)

تستحؿ، سريره وتؿشك طؾك سطح بقت الـؿؾِؽ، فرأى مـ طؾك السطح امرأة 

ا، فلرسؾ داود وسلل طـ الؿرأة، فؼقؾ لف  :وكاكت الؿرأة جؿقؾة الؿـظر جد 

ألقست هذه )َبْثَشَبَع بـت َألبَِعام( امرأة )ُأوريا الحثل( أحد جـقده، فلرسؾ داود 

رة مـ َصؿثفا )أي حقضفا(، ثؿ  إلقفا فدخؾت طؾقف فاضطجع معفا وهل ُمطفَّ

ف، فلرسؾت وأخربت داود وقالت: إين رجعت إلك بقتفا وقد حبؾت الؿرأة مـ

 ُحبؾك )أي حامؾ(.

َ أوريَّا ذلَِؽ «ا أصِرُفَؽ أقْؿ ُهـا الققَم، وَغدً » :فدطا داود أوريا وقال لف
، فبؼل
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الققَم يف أوُرشؾقَؿ، ويف الققِم التَّالل دطاُه داُوُد، فلكَؾ مَعُف وشرَب حتك َسؽَِر، ُثؿَّ 

 َرُس، ولؿ يـِزْل إلك َبقتِِف.خَرَج مساًء، فـاَم حقُث يـاُم الح

فؽتب داود مؽتقًبا إلك يقاب )قائد الجقش( وأرسؾف بقد أوريا )زوج الؿرأة(، 

وكتب يف الؿؽتقب يؼقل: اجعؾقا أوريا يف وجف الحرب الشديدة وأرجعقا َمـ 

وراءه، فُقضرب ويؿقت، فخرج رجال الؿديـة وحاربقا يقاب، فسؼط بعض الشعب 

)أوريا الحثل( فقؿـ مات مـ الجـقد، بحسب ما قالقه يف مـ طبقد داود، ومات 

ؾفا كدبت بعؾفا، ُج كذهبؿ، إلك أن قالقا: فؾؿا سؿعت امرأة أوريا أكف قد مات أوريا رَ 

ولؿا مضت الؿـاحة أرسؾ داود وضؿفا إلك بقتف، وصارت لف امرأة، وولدت لف ابـًا، 

 لرب.وأما إمر الذي فعؾف داود َفَؼُبح يف طقـل ا

 !؟: هؾ يؿؽـ أن يحصؾ هذا التصرف الدينء مـ داود تعؾققال

طؾك أكف كذب مػرتى مـ القفقد يف  إن هذا الؽالم بحد ذاتف لفق دلقؾ كاٍف 

 .كتبفؿ طؾك كبل اهلل داود، ودلقؾ قاصع طؾك أن العفد الؼديؿ لقس كالم اهلل
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 ،  التوراة ادعارصة تتضمن ادسبة والتنقص لنبي اهلل سلوامن
 فهل ُيعقل أن تكون التوراة كلم اهلل؟! 

ج  زطؿ القفقد فقؿا افرتوه يف كتبفؿ طؾك أكبقاء اهلل أن سؾقؿان  تزو 

بـساء مشركات يعبدن األصـام, ثم هو طبد األصـام معفن, وبـى لألصـام أيًضا 

وأن الرب غضب طؾقف، وهذا مـ معابد لعبادتفا, وأكه اكحرف بؼؾبه طن ربه, 

 .أدلة تحريػ الؽتب اإللفقة، والعبث فقفا وفؼ أهقائفؿ ورغباهتؿأضفر 

(: َوُأْولَِع ُسَؾقَْؿاُن بِـَِساٍء َغِريبَاٍت 11-1) (سػر الؿؾقك إول)جاء يف 

قكِقَّاٍت َوَأُدومِقَّاٍت  َج كَِساًء ُمقآبِقَّاٍت َوَطؿ  ـِ ابْـَِة فِْرَطْقَن، َفتََزوَّ َكثِقَراٍت، َفْضاًل َط

تِل َوِصقدُ  ـْ بَـَاِت إَُمِؿ الَّ
َـّ مِ ُف َرائِقَل َطِن وكِقَّاٍت َوِحث قَّاٍت، َوُكؾ  ب  بَـِي إِس  َكَفى الر 

َواِج ِمـ ُفم   َٓ »َقائاًِل َلُفْؿ:  الز  ُجقا مِـُْفْؿ َو  ُهْؿ مِـُْؽْؿ، َٕكَُّفْؿ ُيْغُقوَن ُقُؾقبَُؽْؿ َوَراَء َٓ َتتََزوَّ

َـّ «. آلَِفتِِفؿْ 
. َفَؽاكَْت َلُف َسبُْع مِئَِة َزْوَجٍة،  َوَلؽِ َـّ َـّ لَِػْرِط َمَحبَّتِِف َلُف ُسَؾقَْؿاَن اْلتََصَؼ بِِف

ب  َوَثاَلُث مِئَِة َمْحظِقٍَّة،  بِِه َطِن الر  َن بَِؼؾ  ـِ َشقُْخقَختِِف َأْن َفاك َحَرف  ـَ فِل َزَم . َفاْستََطْع

ـَ َقْؾبَُف  رَ ُيْغِقي ب  إِ ، ىَوَراَء آلَِفٍة ُأخ  َتِؼقًؿا َمَع الر  بُُه ُمس  َكَؼْؾِب َداُوَد َأبِقِف.  هِ لـٰفِ َفَؾم  َيُؽن  َقؾ 

تَاُروَث َوَما َلبَِث  ،  َأن  َطبََد َطش  ـَ قُدوكِق ق ـَ اْلبَِغقَض،  لـٰهِ َوَمؾ ُؽوَم إِ آَلَفَة الص  قكِق ق اْلَعؿ 

ب   َِي الر  ر  فِي َطقـ  َتَؽَب الش  ب  بَِؽَؿاٍل َكَؿا َفَعَؾ َأبُقُه َداُوُد.، َوَلْؿ يَ َوار   تْبَْع َسبِقَؾ الرَّ
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 ُأوُرَشؾِقَؿ ُمْرَتَػًعا 

َّ
ـَ اْلَػاِسِؼ،  لَِؽُؿوَش إلـٰهِ َوَأَقاَم َطَؾك َتؾ  َشْرقِل اْلُؿقآبِق ق

قَن اْلَبِغقِض. َولُِؿوَلَك إلـٰهِ   َبـِل َطؿ 

ـَ  َوَشقََّد ُمْرَتَػَعاٍت لَِجِؿقِع كَِسائِفِ  َقاتِل ُرْح َن ال َبُخوَر اْلَغِريَباِت، الؾَّ قِد  ُيو 

َرَقاِت آِللَِفتِِفن   ب َن ال ُؿح   .َطَؾق َفا َوُيَؼر 

ب  َطَؾى ُسَؾق َؿاَن أِلَ  َبُه َضل  َطـ هُ َفَغِضَب الر  ، ن  َقؾ  ـِ َتْق ، َمَع َأكَُّف َتَجؾَّك َلُف َمرَّ

ـِ اْلَغَقاَيِة َوَراَء آ لَِفٍة ُأْخَرى، َفَؾْؿ ُيطِْع َوِصقََّتُف. لَِفَذا َقاَل اهلُل لُِسَؾْقَؿاَن: َوَكَفاُه َط

تِل َأْوَصْقُتَؽ بَِفا، َفنِك ل » َٕكََّؽ اْكَحَرْفَت َطـ ل َوَكَؽْثَت َطْفِدي، َوَلْؿ ُتطِْع َفَرائِِضل الَّ

ُق َأْوَصاَل َمْؿَؾَؽتَِؽ، َوُأْططِقَفا ََٕحِد َطبِ  َٓ َأْفَعُؾ َهَذا فِل َحْتًؿا ُأَمز  َّٓ َأكَّـِل  قِدَك. إِ

ُقَفا. َغْقَر َأك ل ُأْبِؼل َلُف ِسْبًطا  ـْ َيِد اْبـَِؽ ُأَمز 
ـْ َأْجِؾ َداُوَد َأبِقَؽ، َبْؾ مِ

َأيَّامَِؽ، مِ

تِل اْختَ  ـْ َأْجِؾ ُأوُرَشؾِقَؿ الَّ
 «. ْرُتَفاَواِحًدا، َيْؿؾُِؽ َطَؾْقِف إِْكَراًما لَِداُوَد َطْبِدي، َومِ

يتبقـ أن القفقد  فػل هذا الـص الؿػرتى يف التقراة طؾك سؾقؿان 

 وهل: ،ؿفَ يتفؿقكف بخؿس تُ 

 .ف طـ اهلل فؾؿ َيُعد يعبد اهللـأن الـساء شغؾ .1

 .ف وترك طبادة اهللئلك طبادة آلفة كساإأكف صار يؿقؾ  .2

 .أن اهلل حذر سؾقؿان ولؿ يتعظ ولؿ يرتدع .3

 .أن الرب غضب طؾك سؾقؿان .4
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 .أن اهلل تقطده بتؿزيؼ مؿؾؽتف .5

 طؾك أكف كذب مػرتى مـ القفقد  إن هذا الؽالم بحد ذاتف لفق دلقؾ كاٍف 

 يف كتبفؿ طؾك كبل اهلل سؾقؿان، ودلقؾ قاصع طؾك أن العفد الؼديؿ لقس 

 (1).كالم اهلل

 

    

                                 

الباب الثاين: القفقدية  -مقسقطة إديان  -استػدت هذه الػائدة مـ مقسقطة )الدرر السـقة(  (1)

 -رفة يف التقراة الؿح وما تػرع طـفا: الػصؾ التاسع: وصػ القفقد لألكبقاء 

 .الؿبحث الرابع: سؾقؿان 
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م   ة والتنقص للنبي سب  التوراة ادعارصة تتضمن اد

 تكون التوراة كلم اهلل؟! عقل أن، فهل يُ  (1)هوشع

أن اهلل قال لـبقف  زطؿ القفقد فقؿا افرتوه يف كتبفؿ طؾك اهلل 

 ج مـ طاهرة لتـجب لؽ أبـاء زكك!تزوَّ  :هقشع 

 (: 1:2)ػل سػر هقشع ف

ب  بِِف ُهقَشَع َأكَُّف َقاَل َلُف: اْذَهْب  ُل َما َخاَصَب الرَّ ج  ِمن  َطاهِ َوَأوَّ َرٍة, َوَتَزو 

ب.ىُتـ ِجُب َلَك َأب ـَاَء ِزكً   ، َٕنَّ إَْرَض َقْد َزَكْت إِْذ َتَرَكِت الرَّ

 (:1:3)يف سػر هقشع و

 : ب  َرَأًة َطِشقَؼَة آَخَر, َزاكَِقةً اْذَهْب َثاكَِقًة »ُثؿَّ َقاَل لِل الرَّ بِِب ام  ، َأْحبِْبَفا َوَأح 

ب  لَِشْعبِِف إِْسَرائِق ْغؿِ . طؾؾَكَؿَحبَِّة الرَّ ـْ َضاللِِفْؿ َوَراَء آلَِفةٍ  ك الرَّ
ُأْخَرى، َوَوَلِعِفْؿ  مِ

بِقِب َلُفؿْ  ـِ الزَّ  .بَِتْؼِديِؿ َقَرابِق

إن مجرد كسبة هذا الؽالم إلك اهلل لفق دلقؾ كاٍف طؾك أكف كذب مػرتى 

                                 
 . اسؿف يف العربقة )يقشع(، وهق فتك مقسك (1)
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طؾك اهلل، ودلقؾ قاصع طؾك أن العفد الؼديؿ محشق بإكاذيب وآفرتاءات، 

ولقس كالم اهلل، إذ كقػ يؾقؼ باهلل تعالك الذي اختار خقرة خؾؼف وهؿ إكبقاء 

لقفدوا الـاس إلك أحسـ إخالق أن يلمر كبقف هقشع برذائؾ إخالق، ويدلف 

 طؾك الزاكقات وٓ يدلف طؾك العػقػات؟!

إن الؼارئ لؿثؾ هذه إكاذيب وآفرتاءات لقؼشعر جؾده ويصاب 

ا ا طادي  قع طؼقبة مـ السؿاء، بقـؿا القفقد يعتربون هذا أمرً بالغثقان ويخشك وق

 ا!ًس ا مؼدَّ وأن هذا الؽالم كالمً 

 وواهلل إهنا لجرأة طظقؿة طؾك اهلل تعالك، وكػر لقس بعده كػر.
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العهد القديم ينص عذ أن الوهود شعب اهلل ادختار، وأن غر الوهود 

خرون هلم، كام هو حال احلوواىات والدواب.  ُمسم

 كام ينص التلمود عذ أن عنرص ِخلقة الوهود من عنرص اهلل، 

 وأن ُحرمتهم كُحرمة اهلل.

ا، عذ العدوان )اإلرهاب( عذ من لوسوا هيودً  الوهودم  التلمودُ  كام حيث  

 واغتصاب أمواهلم!

 فهل ُيعقل أن يكون هذا كلم اهلل؟!

قفقد مـ أن طـصر ال فقؿا افرتوه يف كتبفؿ طؾك اهلل  القفقدزطؿ 

ن غقر القفقد إ :طـصر اهلل! وأهنؿ شعب اهلل الؿختار! وأن اهلل قال يف التقراة

كالحؿقر لؾقفقد، وأهنؿ لقس لفؿ احرتام، وأن أمقالفؿ وكسائفؿ وأراضقفؿ 

 حالل لؾقفقد أن يـتزطقها مـفؿ ويؿتؾؽقها، تعالك اهلل طـ ذلؽ.

الذيـ خؾؼفؿ اهلل  قرالحؿِ إن إُمؿققـ هؿ )(:  6-5: 61ػل سػر أشعقاء )ف

معـك َكَػؼ  .(اؼ مـفؿ حؿار، ركبـا مـفؿ حؿارً ػَ ، فنذا كَ شعب اهلل الؿختارلقركبفؿ 

 أي مات.

سخر لـا  ،يف إرض شعب اهلل)كحـ  يؼقل:ا يقجد كص يف التؾؿقد وأيًض 

سخرهؿ لـا ٕكف يعؾؿ أكـا كحتاج  ،وهو كل األمم واألجـاس ،الحقوان اإلكساين
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وكوع كسائر كالدواب وإكعام والطقر،  كوع أطجمالحققان،  إلك كقطقـ مـ

 ،إن القفود من طـصر اهلل, كالولد من طـصر أبقهمـ أهؾ الشرق والغرب،  األمم

. وإن يباح إلسرائقل اغتصاب مال أي كانومـ يصػع القفقدي كؿـ صػع اهلل، 

رجع: سػر الؿ (.يحق لؾقفودي أن يؿتؾؽه ،أمالك غقر القفقدي كالؿال الؿرتوك

 (.12: 33)التثـقة 

ان  يتضؿـان أموًرا طشرة: هذان الـص 

 تبقـ هذه الـصقص مربر دطقى القفقد أهنؿ )شعب اهلل الؿختار(. -1

تشبقف غقر القفقد مـ بـل اإلكسان بالدواب والطققر، والحؿقر طؾك  -2

 وجف الخصقص.

 .لقفقد طؾك سائر البشراتػضقؾ  -3

 .ؿظَّ س ومعمؼدَّ القفقدي كسان اإلأن دطقى  -4

ن وٓ أهؿقة لقجقدهؿ ورباقل إجـاس مـ البشر محتؼَ دطقى أن  -5

 .طؾك هذه الحقاة

دطقى أن طـصر القفقدي مـ طـصر اهلل، يعـل أن ذات القفقدي مثؾ  -6

 ذات اهلل يف ماهقتفا، تعالك اهلل طـ ذلؽ.

 دطقى أن القفقدي يحؼ لف اغتصاب مال غقره مـ غقر القفقد. -7
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 رب والغرور طـد القفقد.هذه الـصقص تػسر شعقر الؽ -8

كؿا تبقـ هذه الـصقص الشقطاكقة مربر احتالل القفقد ٕرض  -9

فؾسطقـ، وهنب ثرواهتؿ، واغتصاب أراضقفؿ، وإشعال الػتـ والؼالقؾ يف 

 فؾسطقـ وغقرها مـ بالد العالؿ.

كؿا تبقـ هذه الـصقص شدة حب القفقد لؾؿال والسقطرة طؾك  -11

 الغقر.

وأشباهفا يتبقـ مؽاكة حؼقق اإلكسان طـد ومـ هذه الـصقص التؾؿقدية 

القفقد، فاإلكسان طـدهؿ هق القفقدي، أما غقرهؿ فنهنؿ مسخرون لفؿ، كؿا 

 سخر اهلل الحؿقر لإلكسان.

، س طـدهؿ وهام  لف مؽاكة طظقؿة طـد القفقد، وهق مؼدَّ ولؾعؾؿ فالتؾؿقد 

 يتضح ذلؽ يف الـؼاط الثؿان التالقة:

 .الثاين لؾقفقدية الحاخامقة بعد التقراة ق الـص الؿركزيالتؾؿقد ه -1

 ة.ساسل لؾشريعة الديـقة القفقديإؿصدر التؾؿقد هق ال -2

الالهقت القفقدي والؽتاب الؿحقري لؾحقاة الثؼافقة يف التؾؿقد هق  -3

 .كؾ الؿجتؿعات القفقدية

 .القفقدالذي يفتدي بف ؿمسس لؽؾ الػؽر وإمؾ التؾؿقد هق ال -4
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 .لحقاة الققمقة لؾقفقدالفادي يف االتؾؿقد هق  -5

فقف تعالقؿ ٔٓف الحاخامات يف مقاضقع شتك، مـفا الشريعة التؾؿقد  -6

 .وإخالق والػؾسػة وإطراف والتاريخ والػؾؽؾقر ومقاضقع كثقرة أخرى

 .التؾؿقد هق إساس لؽؾ الفقئات يف الشريعة القفقدية -7

اف ا يف أدبقات الحاخامات وإطركثقرً التؾؿقد ستدل بـصقص يُ  -8

 .إساسقة الفامة لؾؿجتؿع القفقدي بلكؿؾف
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 تنبوه مفود: 

 العهد القديم واجلديد يبرشان بمحمد، رسول دين اإلسلم

العدل مطؾقب، فؽؿا أكـا أثبتـا يف هذا الؽتاب أن العفد الؼديؿ والجديد 

ب ومـفا ا مـفا الصقالقسا كالم اهلل، وأهنؿا كالم بشر، وأهنا تتضؿـ أخبارً 

التـبقف إلك أن العفد الؼديؿ والجديد  -لألماكة العؾؿقة-الخطل: ففذا يستقجب 

، ووجقب الدخقل يف ديـف يتضؿـان إشارات كثقرة إلك كبقة محؿد 

أي -لفا، وأكف  اًض طؾك الـاس كافة، وأكف متؿؿ لديـ إكبقاء قبؾف، وأكف لقس مـاق

هق خاتؿ إكبقاء، وأن الؼرآن  ادً محؿهق خاتؿ إديان السؿاوية، وأن  -اإلسالم

 هق خاتؿ الؽتب.

وهذه بعض الشقاهد طؾك ما ذكركا مـ وجقد الشقاهد طؾك كبقة محؿد، 

 مـ إكاجقؾ: هاؤكبد

يف  قال لفؿ يسقع: أَما قرأتؿ قط  (: »43-21/42جاء يف إكجقؾ متَّك ) -1

. الؽتب: الحَجر الذي رفضف البـاءون هق قد صار رأس الزاوية م ـ قَِبِؾ الرب 

كان هذا طجقًبا يف أطقــا. لذلؽ أققل لؽؿ: إن مؾؽقت اهلل ُيـزع مـؽؿ، وُيعطك 

 «.ٕمٍة تعؿؾ أثؿاره
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، رفض البـاءون والحَجر الذي رفضف البـاءون هق محؿد 

وضعف يف طفد مقسك وطقسك، ٕن الـبقة لؿ تؽتؿؾ هبؿا، فؾؿا جاء محؿد 

 .اكتؿؾ البـاء بقضع هذا الحجر  

إن َمَثؾل »ما يطابؼ هذه البشارة تؿاًما فؼال:  وقد ذكر الـبل 

إكبقاء مـ قبؾل كؿثؾ رجٍؾ بـك بقًتا فلحسـف وأجؿؾف إٓ مقضع َلبِـٍَة مـ  وَمَثؾ

 زاوية، فجعؾ الـاس يطقفقن بف وَيعجبقن لف ويؼقلقن: هالَّ ُوِضعت هذه الؾبِـَة؟

بِـة، وأكا قال رسقل اهلل   (1)«.خاتؿ الـبققـ: فلكا الؾَّ

الـبققـ العظقؿقـ )طقسك ومحؿد( يخرج ذيـ فسبحان مـ جعؾ كالم ه

 مـ مشؽاة واحدة ومصدر واحد.

ا ققلف:  فنكف « إن مؾؽقت اهلل يـزع مـؽؿ، وُيعطك ٕمة تعؿؾ أثؿاره»أمَّ

، وإمة إشارة إلك اكتؼال الـبقة مـ أبـاء إسحاق إلك أبـاء إسؿاطقؾ 

 .هل أمة محؿد 

قالت الؿرأة )أي: السامرية( لف (: »21-4/19جاء يف إكجقؾ يقحـا ) -2

)أي: لؾؿسقح(: يا سقد، أرى أكؽ كبل. آباؤكا سجدوا يف هذا الجبؾ، وأكتؿ 

 تؼقلقن: إن يف أورشؾقؿ الؿقضع الذي يـبغل أن ُيسجد فقف. 

                                 
 .( طـ أبل هريرة 2286(، ومسؾؿ )3534رواه البخاري ) (1)
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فؼال لفا يسقع: يا امرأة، صدققـل إكف تليت ساطة ٓ يف هذا الجبؾ وٓ يف 

 «.رشؾقؿ تسجدون لمبأو

وهذه دٓلة واضحة طؾك تحقل الؼبؾة مـ بقت الؿؼدس )أورشؾقؿ( إلك 

يصؾل متجًفا إلك بقت  الؽعبة الؿشرفة التل يف مؽة، وقد كان الـبل 

بقت الؿؼدس هق الؿقضع الذي يتجف إلقف يف الصالة، واستؿر  تالؿؼدس، فؽاك

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ طؾك ذلؽ بضعة طشر شفًرا، حتك كزل ققلف تعالك:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

، فعـد ذلؽ تغقر الؿقضع الذي يتجف لف يف صالتف كؿا يف هذا الخرب (1)﴾

 ا ٕمر ربف.طـ الؿسقح، واتجف إلك الؽعبة التل يف مؽة اتباطً 

ؿ بعُد لـ أخاصبؽ»(: قال الؿسقح: 14/31جاء يف إكجقؾ يقحـا ) -3

 «. صقياًل، ٕن سقَد هذا العالؿ سقجلء

 !؟ـ هق سقد العالؿ غقر محؿد ومَ 

فؼد ختؿ اهلل بف الـبقة، وأططاه الشريعة الؽامؾة الصالحة لؽؾ زمان 

ومؽان، وجعؾ أمتف أسقاد العالؿ طـدما كاكقا مستؿسؽقـ بشريعتف، وسرتجع 

                                 
 . 144سقرة البؼرة:  (1)
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ؼقا التؿسؽ بشريعتف كؿا وطَدهؿ اهلل   بذلؽ يف الؼرآن.إلقفؿ إذا حؼَّ

ابـ البشر ذاهب، »(: قال يسقع الؿسقح: 14/16يف يقحـا ) -4

مـ بعده يجلء لؽؿ بإسرار، ويػسر لؽؿ كؾَّ شلء، وهق يشفد لل  والػارقؾقط

 «.لف، فنين أجقئؽؿ بإمثال، وهق يلتقؽؿ بالتلويؾ كؿا شفدُت 

اء وبَّخ ٓ يجقئؽؿ ما لؿ أذهب، وإذا ج الػارقؾقط»(: 16/5ويف يقحـا )

العالؿ طؾك الخطقئة، وٓ يؼقل مـ تؾؼاء كػسف، ولؽـف يسؿع ويؽؾؿؽؿ 

 «.بالحؼ، ويخربكؿ بالحقادث والغققب (1)وَيُسقُسؽؿ

 وهذه البشارة واضحة الدٓلة كقضقح الشؿس طؾك كبقة محؿد 

 بعد الؿسقح، لَِؿـ شرح اهلل صدره لؾحؼ، وَتَؼبَّؾ الحؼقؼة، أما مـ أطؿك اهلل بصقرتف،

ت مـ حقلف الجبال لؿ يممـ، وبقان ذلؽ القضقح مـ ثؿاكقة وجقه:  فؾق اكدكَّ

اد والؿحؿقد، وكؾفا  -أ فؽؾؿة )الػارقؾقط( تدل طؾك معاين الحؿد والَحؿَّ

 . محؿدتدل طؾك اسؿ الـبل 

َمـ الذي تضؿـت شريعتف كؾ شلء غقر شريعة محؿد  -ب

(2)﴾.ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿قال اهلل تعالك:  !؟ 

                                 
أي يتقلك أمركؿ كؿا يػعؾ إمراء بالرطقة، والسقاسة: الؼقام طؾك الشلء بؿا  :يسقسؽؿ (1)

 «.ةالـفاي»يصؾحف. اكظر: 

 . 38سقرة إكعام:  (2)
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 !؟غقر محؿد  الذي جاء بعد طقسك  وَمـ -ت

وَمـ الذي وبَّخ العالؿ طؾك الخطايا بعد الؿسقح غقر محؿد  -ث

؟! 

وَمـ الذي ٓ يتؽؾؿ مـ تؾؼاء كػسف بؾ بؿا يقَحك إلقف غقر محؿد  -ج

 :؟(1)﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿، كؿا قال تعالك! 

الذي  ـ الذي ساس الـاس بالحؼ والعدل غقر محؿد ومَ  -ح

إكؿا أهؾؽ الذيـ قبؾؽؿ أهنؿ كاكقا إذا سرق فقفؿ الشريػ تركقه، وإذا »قال: 

، لق أن فاصؿة بـت محؿد (2)يُؿ اهللأسرق فقفؿ الضعقػ أقامقا طؾقف الحد، و

 ؟!(3)«سرقت لؼطعُت يدها

وَمـ الذي أخرب بالحقادث والغققب، وما كان وما سقؽقن )وذلؽ  -خ

 !؟طـ صريؼ القحل مـ اهلل( غقر محؿد 

وَمـ الذي شفد لؾؿسقح بالـبقة والرسالة والعصؿة غقر محؿد  -د

؟! 

                                 
 . 4 - 3سقرة الـجؿ:  (1)

 ْيُؿ اهلل( أي: )واهلل(، ُيؼصد هبا الحؾػ باهلل.أمعـك )و (2)

 .طائشة ( طـ 1688( ومسؾؿ )3475رواه البخاري ) (3)
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 مـفا: ،يف العفد الؼديؿ فعديدة أما البِشارات بـبقة محؿد 

، (1)تجؾك اهلل مـ سقـاء، وأشَرَق مـ ساطقر(: »33/1يف سػر التثـقة ) -1

ـَ مـ جبال فاران  «.(2)واسَتْعَؾ

: كبقة مقسك وطقسك ومحؿد صؾك ففذه البشارة متضؿـة لؾـبقات الثالث

 ؿ طؾقفؿ أجؿعقـ.اهلل وسؾَّ 

فؿجلء اهلل تعالك مـ صقر سقـاء إشارة إلك وحقف الذي أكزلف طؾك مقسك 

 وإشراقف مـ ساطقر هق كزول وحقف طؾك طقسك ،  ومجقئف

باإلكجقؾ، وأما الؿراد بآستعالن مـ جبال فاران ففق إكزال الؼرآن طؾك محؿد 

 فا، ٕن ِجبال فاران هل جبال مؽة باتػاق الؿسؾؿقـ وإطالهنا مـ

 والقفقد والـصارى.

ق هذه البشارة يف ققلف تعالك:  ٱ ٻ ٻ﴿ وقد ُذكر يف الؼرآن ما يصد 

﴾، فذكر اهلل أمؽـة همٓء إكبقاء الثالثة التل پ پ پ ٻ ٻ پ

تفؿا وأرضفؿا وهل إرض ـبَ الؿراد مَ  ﴾ٱ ٻ﴿خرجقا مـفا، فؼقلف: 

الجبؾ الذي  ﴾ٻ ٻ﴿ ، وققلف:لتل ضفر فقفا الؿسقح الؿؼدسة ا

                                 
 «.معجؿ البؾدان»ساطقر يف التقراة: اسؿ لجبال فؾسطقـ. اكظر:  (1)

َبة، (2) معجؿ »إهنا اسؿ لجبال مؽة. اكظر:  :وهل مـ أسؿاء مؽة، وققؾ فاران: كؾؿة طرباكقة ُمَعرَّ

 «.البؾدان
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پ پ ﴿، وهق مؽان ضفقر كبقتف، وققلف: كؾَّؿ اهلل طؾقف مقسك 

 .﴾ هل مؽة، مـطؾؼ كبقة محؿد پ

َفنِنَّ ُمقَسك َقاَل لِمَباِء: إِنَّ (: »3/22يف سػر أطؿال الرسؾ ) -2

ب   مِْثؾِل َكبِق ا ـْ إلفُ َسُقِؼقُؿ َلُؽُؿ الرَّ ُؿُؽْؿ بِفِ  ؽؿ مِ  .«إِْخَقتُِؽْؿ. َلُف َتْسَؿُعقَن فِل ُكؾ  َما ُيَؽؾ 

، وإخقة بـل «مـ إخقتؽؿ»ٕكف قال:  :ففذا الـبل لقس طقسك 

إسرائقؾ هؿ بـق إسؿاطقؾ، ولؿ ُيرسؾ كبل مـ بـل إسؿاطقؾ إٓ محؿد 

. 

كبق ا »ققل مقسك:  ومؿا َيُدل طؾك أن هذا الـبل هق محؿد 

، يقجد كبل يـطبؼ طؾقف أكف مثؾ مقسك غقر محؿد ، وٓ «مثؾل

فؽالهؿا اتصػ بالؼقة والشجاطة، وكالهؿا قاتؾ أطداء اهلل، وكالهؿا ُبِعث 

 برسالة مستؼؾة.

فؾؿ يؼاتؾ ولؿ ُيبعث برسالة مستؼؾة طـ رسالة  أما طقسك 

م فقف، وفقف مقاطظ،  مقسك، بؾ اإلكجقؾ تابع لؾتقراة، فقف تحؾقؾ لبعض ما ُحر 

ففق متؿؿ لؾتقراة، وأيًضا فنكف كان مؼفقًرا ولؿ يـتصر طؾك أطدائف، فؾؿا أحاط بف 

 أطداؤه القفقد وأرادوا قتؾف لؿ يؼاتؾفؿ بؾ رفعف اهلل إلقف يف السؿاء.

( أن مالك اهلل قال لفاجر زوجة إبراهقؿ: 21/18يف سػر التؽقيـ ) -3

ي يدك بف، ٕين سلجعؾف ٕ»  «.مة طظقؿةققمل احؿؾل الغالم وُشد 
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إن الَؿَؾؽ ضفر لفاجر أم إسؿاطقؾ (: »16/8ويف سػر التؽقيـ أيًضا )

وإلك أيـ تريديـ؟ فؾؿا شرحت لف الحال قال:  فؼال: يا هاجر، مـ أيـ أقبؾِت 

ارجعل، فنين سُلكث ر ذريتؽ وزرَطؽ، حتك ٓ ُيحصقن كثرة، وها أكت 

قِف إسؿاطقؾ، ٕن اهلل َؾِؽ وخضقطِؽ،  تحبِؾقـ وتؾديـ ابـًا ُأَسؿ  سؿع تذل 

، وتؽقن يده طؾك الُؽؾ، ويُد الؽؾ  مبسقصة (1)َوَولُدِك يؽقن وحًشا لؾـاس

 «.إلقف بالخضقع

غقر أمة  فَؿـ هذه إمة العظقؿة التل تـتسب إلك إسؿاطقؾ 

 ؟!محؿد 

ـ هق الذي ستؽقن يده طؾك الؽؾ  ويد الؽؾ  مبسقصة إلقف بالخشقع غقر ومَ 

 !؟محؿد 

لؿ تؽـ يده فقق يد إسحاق، بؾ كاكت يد إسحاق  ؿاطقؾ فنس

، وهؿا ابـا إسحاق، (2)فقق يده، ٕن الـبقة والُؿؾؽ كاكا يف يد إسرائقؾ والِعقص

                                 
 )وحًشا لؾـاس(. :سقليت بعد قؾقؾ بقان معـك هذه العبارة (1)

كر إسحاق بـ إبراهقؿ الؽريؿ ابـ الؽريؿ طؾقفؿا ذِ  :«البداية والـفاية»قال ابـ كثقر يف كتابف  (2)

 الصالة والسالم:

يف حقاة أبقف كان طؿره أربعقـ سـة، « رفؼا بـت بثقابقؾ»ق لؿا تزوج ر أهؾ الؽتاب أن إسحاذكَ 

، وهق «طقصق»أولفؿا سؿقه  :وأهنا كاكت طاقًرا، فدطا اهلل لفا فحؿؾت فقلدت غالمقـ تقأمقـ

 .، وهق والد الروم الثاكقة«العقص»الذي تسؿقف العرب 
= 
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 ، فلمتف أطظؿ إمؿ وآخرها.فؾؿ يبؼ إٓ محؿد 

يدل طؾك أن الؿؼصقد هق « ولُدك يؽقن وحًشا لؾـاس»وكذلؽ ققلف: 

ُكِصرُت بالرطب مسقرة : »، فؼد قال الـبل محؿد 

، أي أن اهلل تعالك كان ُيؾؼل الرطب يف صدور أطدائف مـف وهق َيبعد (1)«شفر

ولُدك يؽقن وحًشا »طـفؿ مسقرة شفر، ففق الذي يـطبؼ طؾقف ققل التقراة: 

 «.لؾـاس

وهذه : »(2)«البداية والـفاية»يف  قال الحافظ الؿمرخ ابـ كثقر 

محؿد )صؾقات اهلل وسالمف طؾقف(، فنكف الذي  البشارة إكؿا اكطبؼت طؾك ولده

سادت بف العرب، ومؾؽت جؿقع البالد شرًقا وغرًبا، وآتاها اهلل مـ العؾؿ الـافع 

أمة مـ إمؿ قبؾفؿ، وما ذاك إٓ بشرف رسقلفا  والعؿؾ الصالح ما لؿ تمَت 

 طؾك سائر الرسؾ، وبركة رسالتف، وُيْؿـ بشارتف، وكؿالف فقؿا جاء بف، وطؿقم

 «.بعثتف لجؿقع أهؾ إرض

ر أتباطف بالـبل  وبـاء طؾك ما تؼدم فنن الؿسقح طقسك ابـ مريؿ  بشَّ

                                
= 

قه يعؼقب، وهق إسرائقؾ  الذي يـتسب إلقف بـق والثاين: خرج وهق آخذ بعؼب أخقف فسؿَّ

 إسرائقؾ. اكتفك.

 (.523(، ويف الباب طـ أبل هريرة، رواه مسؾؿ )521ومسؾؿ ) ،(335رواه البخاري ) (1)

 مِـ هاجر. اكظر: ِذكر مقلد إسؿاطقؾ  (2)
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وأمر بآكؼقاد لشريعتف )اإلسالم(، فات باع شريعة اإلسالم  محؿد 

 يعترب تتؿقًؿا لديـ الؿسقح، وصاطة لؾؿسقح، ولقس كؽقًصا طؾقف أو كػًرا بف.

 :اإلكجقؾقة بـبقة محؿد )رسقل اإلسالم( يف كتابر اهلل جؿع تؾؽ البشائر وقد يسَّ 

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible(1) 

، فالؿسقحل الصادق يف فاإليؿان متالزم بقن طقسى ومحؿدوبـاء طؾقف

وإٓ كان طاصًقا  ،ويتبع شريعتف ات باطف لعقسك ٓبد أن يممـ بؿحؿد 

 .لـبقف طقسك 

ٓ بد أن يممـ بعقسك، وإٓ كان كافًرا  والذي يممـ بؿحؿد 

، ٕن اإليؿان بعقسك وبجؿقع إكبقاء قد أمر بف الؼرآن، بؿحؿد 

ڳ ڳ ڳ ﴿:فؿـ لؿ يممـ بالؿسقح يؽقن كافًرا بالؼرآن، قال اهلل يف الؼرآن

ہ ہ  ۀڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 .﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

ببعض وكؽػر ببعض، ، أي: ٓ كممـ ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ومعـك

 بؾ كممـ بالجؿقع.

مرة، وورد ذكره بقصػف )الؿسقح(  25وقد ورد ذكر اسؿ طقسك يف الؼرآن 

                                 
 .بشارة 28العـقان، وطدد البشارات الؿجؿقطة فقف  اهذا الؽتاب مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذ (1)
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مرة، كؾفا يف مؼام آحرتام والتعظقؿ  31مرات، كؿا ورد ذكر اسؿ أمف مريؿ  9

والتبجقؾ الالئؼ بلمثالفؿا مـ البشر، دون اطتؼاد أن لفؿا شقًئا مـ صػات 

هقة، بؾ هؿا بشر مثؾـا، يعبدان اهلل كؿا كعبده كحـ، ويرجقاكف الربقبقة أو إلق

 والـجاة مـ الـار كؿا كرجقه كحـ. الجـةَ 

لقس هذا فحسب، بؾ قد جاء وصػ طقسك بلكف مـ أولل العزم مـ 

 الرسؾ، والعزم أي الصرب والحزم.

)كقح وإبراهقؿ  :وأولل العزم مـ الرسؾ هؿ أطظؿ الرسؾ، وهؿ خؿسة

 ومحؿد(، صؾقات اهلل طؾقفؿ جؿقًعا.ومقسك وطقسك 

وهبذا يؽقن لزاًما طؾك الؿسقحل الصادق أن يممـ بؿحؿد ويتبع شريعتف 

)اإلسالم( وإٓ كان كافًرا بالرسقلقـ طقسك ومحؿد )صؾك اهلل طؾقفؿا وسؾؿ(، 

ًضا كػسف لعؼقبة اهلل يقم الؼقامة.  وُمَعر 

وإٓ  ،قع إكبقاء قبؾفكذلؽ فنكف لزاًما طؾك كؾ مسؾؿ أن يممـ بعقسك وجؿ

 .كان كافًرا بؿحؿد 

ولقس صحقًحا ما يظـف أكثر الؿسقحققـ أن اإليؿان بؿحؿد وات باع شريعتف 

يستؾزم اإليؿان  يتـاقض مع اإليؿان بعقسك، بؾ إن اإليؿان بؿحؿد وات باع شريعتف

، ولقس يف ديـ طقسك كص واحد يلمر بعدم اإليؿان بؿحؿد أو يـايف بعقسى

 .ؿان بؿحؿد اإلي
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 دين حممد )اإلسلم( 

 جاء بحسنتني عظومتني عذ دين ادسوح

أن ديـ اإلسالم جاء بحسـتقـ طظقؿتقـ ٕتباع ديـ  -رحؿؽ اهلل-اطؾؿ 

 وهؿا: ،الؿسقح طقسك ابـ مريؿ

ح التحريػات التل وردت طؾك ديـ الؿسقح، قال تعالكاألولى  :: أكف صحَّ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڍ ڌ

 ﴾.ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ومـ هذه التحريػات ما هق واضح مـ التػرق وآختالف بقـ صقائػ الـصارى، 

 فطائػة تصػف بلكف اهلل، وصائػة تصػف بلكف ابـ اهلل، وصائػة تصػف بلكف ثالث ثالثة.

ؿ بقصػفؿ لف بلكف ومـ هذه التحريػات أيًضا صعـ القفقد يف طقسك ابـ مري

 ابـ زكا، حاشاه مـ ذلؽ.

ط ديـ اإلسالم  بقـ هذيـ  -الذي هق ديـ القسطقة والقضقح-فتقسَّ

الؿسؾؽقـ، مسؾؽ الغؾق واإلفراط يف التعظقؿ، ومسؾؽ الجػاء وآزدراء، فبقَّـ 
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 ر رسقل، يلكؾ الطعام ويؿشل يف إسقاق. الحؼقؼة، وهل أن طقسك ابـ مريؿ بَش 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿قال تعالك: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڤ ڦ ڦ 

 ﴾.ژ ژ ڑ ڑڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ﴿وقال تعالك: 

 ﴾.ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿وقال تعالك: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮲ ﮳ ﮴ 

 ﴾.   

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿وقال تعالك: 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ﴾.ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿وقال تعالك: 

 .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀڳ 
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يؿ طقسك أن ديـ اإلسالم أحقا تعالقؿ كان يمديفا الـبل الؽرالحسـة الثاكقة: 

ابـ مريؿ، فصار الؿسؾؿقن يمد وهنا، يف حقـ أن الؿسقحققـ أكػسفؿ ٓ يمد وهنا، 

 اكظر لؾتػصقؾ كتاب:

Islam's Revival of Jesus' Teachings(1)  

 

    

 

                                 
 اب مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا العـقان.هذا الؽت (1)
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 ةــــمـاتــخ

 اهلل, بحؿد الؽتاب تم

 .اهلل كالم ولقست بشري كالم الؿـتشرة األكاجقل أن إثبات فقه تم وقد 

 لؾشر, مغالقق لؾخقر, مػاتقح اجعؾـا الؾفم: فـؼول اهلل كدطو الختام, يفو

 أكبقائه, وسائر وموسى, وطقسى محؿد هئأكبقا طؾى اهلل وصؾى

 .اكثقرً  اتسؾقؿً  وسؾ م

 فاشفد الؾفم بؾغت, هل الؾفم

  وكاشره, وكاتبه قارئه به اهلل كػع اهلل, بحؿد الؽتاب تم

 العالؿقن رب هلل والحؿد

 هجري ٤١41ثالث من شهر مجادى األوىل لعام ال يف

 مقالدي ٢٠٤2للعرشين من شهر يناير لعام  الؿوافق

 سؾقؿان بن ماجد: الؿملف

majed.alrassi@gmail.com 

11966515916763 
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 91 ان؟أين التوراة واإلىجول األصلو 

 
 قاًل طؾك تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة وحػظ حؼققفا ومشاطرهادل ثالثقن .13

 ٓ تسبل اإلسالم....  مفاًل أيتفا الدكتقرة .14

 قصة هداية الؽارديـال داكقال إلك اإلسالم .15

16. The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible 

17. Eleven facts about Jesus 

18. Who Deserves to be Worshipped? 

 

 

    



 91 عرشون دلوًلا عىل أن األىاجول األربعة لوست كًلم اهلل...

 

 

 وضوعاتفهرس اد

أيـ التقراة واإلكجقؾ إصؾقان؟ طشرون دلقاًل طؾك أن إكاجقؾ إربعة لقست 

 3 .............................................. كالم اهلل،  وأهنا مـ كالم البشر

 21 ....................................................... قؾ بركاباكبذة طـ إكج

طشر فقائد مـثقرة  تتعؾؼ بؿقضقع تحريػ إكاجقؾ إربعة وكتائج ذلؽ 

 31 .................................................................. التحريػ

 41 ................................................... خالصة الؼقل ثالثة أمقر

 41 ...................................................... أيـ التقراة إصؾقة؟!

التقراة الؿعاصرة تتضؿـ الَؿَسبَّة والتـؼص لرب العالؿقـ،  ففؾ ُيعؼؾ أن تؽقن 

 46 .............................................................. هل كالم اهلل؟

العفد الؼديؿ يتضؿـ الؿسبة لعدد مـ أكبقاء اهلل،  ففؾ ُيعؼؾ أن يؽقن العفد 

 53 ........................................................... الؼديؿ كالم اهلل؟

ُيعؼؾ  ففؾ،   التقراة الؿعاصرة تتضؿـ الؿسبة والتـؼص لـبل اهلل كقح

 53 .............................................. أن تؽقن التقراة كالَم اهلل؟!



 92 ان؟أين التوراة واإلىجول األصلو 

 
،  ففؾ ُيعؼؾ  التقراة الؿعاصرة تتضؿـ الؿسبة والتـؼص لـبل اهلل لقط

 55 ................................................ أن تؽقن التقراة كالم اهلل؟!

،  ففؾ التقراة الؿعاصرة تتضؿـ الؿسبة والتـؼص لـبل اهلل هارون 

 57 ........................................... ُيعؼؾ أن تؽقن التقراة كالم اهلل؟!

التقراة الؿعاصرة تتضؿـ الؿسبة والتـؼص ٕكبقاء اهلل يعؼقب ووالده إسحاق 

59 .........................تؽقن التقراة كالم اهلل؟! ، ففؾ ُيعؼؾ أن 

،  ففؾ ُيعؼؾ التقراة الؿعاصرة تتضؿـ الؿسبة والتـؼص لـبل اهلل داود 

 63 ................................................ أن تؽقن التقراة كالم اهلل؟!

،  ففؾ لتقراة الؿعاصرة تتضؿـ الؿسبة والتـؼص لـبل اهلل سؾقؿان ا

 65 ........................................... ُيعؼؾ أن تؽقن التقراة كالم اهلل؟!

، ففؾ يعؼؾ التقراة الؿعاصرة تتضؿـ الؿسبة والتـؼص لؾـبل  هقشع 

 68 ................................................ أن تؽقن التقراة كالم اهلل؟!

العفد الؼديؿ يـص طؾك أن القفقد شعب اهلل الؿختار، وأن غقر القفقد ُمَسخرون 

 71 .................................... لفؿ، كؿا هق حال الحققاكات والدواب.

 74 ..... د الؼديؿ والجديد يبشران بؿحؿد، رسقل ديـ اإلسالمتـبقف مػقد:  العف

 85 ............ ديـ محؿد )اإلسالم(  جاء بحسـتقـ طظقؿتقـ طؾك ديـ الؿسقح

 88 .................................................................. خــاتـؿــــة
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