
الرـسابعةالة الر 
 

   أصلى أم محرفٌ؟ أصلى أم محرفٌ؟....اإلنجيُلاإلنجيُل
 

(Arabic - Is the Bible misinterpreted?) 
 

 "الحياة األفضلالحياة األفضل"هذه حلقة جديدة من .. عزيزى القارئ
 

 .نقدم فيها إجابة عن أسئلة يوجهها إلينا قراؤنا الكرام
 

 :واليوم يجيبنا األخ مفدى عبدالنور على السؤال التالى
 

   "هل اإلنجيل الذى بين أيدينا هو نفسه اإلنجيل األصلى أو عبثَ به وحرفه أناس عبر التاريخ؟هل اإلنجيل الذى بين أيدينا هو نفسه اإلنجيل األصلى أو عبثَ به وحرفه أناس عبر التاريخ؟"
 

الحقيقة أن فكرة تحريف الكتاب المقدس مبنية على نظرية ال يتوفر لها األدلة المنطقية أو المادية أو  
ومن قام .. عالم كله متى تم هذا التغيير؟ولعرف ال.. فلو أن هذا االعتقاد صائب لدون ذلك المؤرخون.. الروحية

 .ولكان بين أيدينا اليوم نسخ متضاربة تثبت صحة هذا االعتقاد بالتحريف.. ولماذا؟.. وأين؟.. به؟
 

 : وهنا يكون أمامنا احتماالن ال ثالث لهما.. دعونا نفترض أن التحريف قد تم بالفعل 
 

فلو أن التحريف كان قد تم قبل ظهور ..  قبل ظهور اإلسالم قبل ظهور اإلسالمهو أن التحريف قد تمهو أن التحريف قد تم ::االحتمال األولاالحتمال األول 
الذى .. ولحذر القرآن الكريم ِمن تصديق ما ورد بالكتاب المقدس.. لجاء ذكر ذلك فى القرآن الكريم .. اإلسالم

تصديق وال.. فقد أوصى القرآن الكريم بإقامته.. ولكن على النقيض من ذلك.. كان لدى أهل الكتاب فى ذلك الوقت
 :فنجد على سبيل المثال فى صورة المائدة.. بكل ما ورد فيه

 

 .١"كمكمبب ر رنن وما أنزل إليكم ِم وما أنزل إليكم ِم واإلنجيَل واإلنجيَل حتى تقيموا التوراةَ حتى تقيموا التوراةَءٍٍءىى الكتاب لستم على ش الكتاب لستم على ش يا أهَل يا أهَلقْلقْل" 
  

.. اإلسالموهذا ما يؤكد أن ِمن أهم ما يميز المؤمن الصادق هو اإليمان بكل ما ورد بالكتاب المقدس وقت ظهور 
 .وهذا ينفى االحتمال األول لتحريف الكتاب المقدسوهذا ينفى االحتمال األول لتحريف الكتاب المقدس

 
 : بعد أن ناقشتُ االحتمال األول بقى أمامنا 

 

 وكما هو معروف أن اإلسالم قد ظهر فى ....أن التحريف قد تم بعد ظهور اإلسالمأن التحريف قد تم بعد ظهور اإلسالم  وهووهو: : االحتمال اآلخراالحتمال اآلخر 
وانتشر فى العديد من بقاع .. قد ترجم إلى عدة لغاتوفى ذلك الوقت كان الكتاب المقدس .. القرن السابع الميالدى

ثم يتم جمع كل النسخ المتواجدة .. ولكى يتم التحريف لكان يجب اتفاق العالم أجمع على فكرة التغيير.. العالم
على تَبنِّى نسخة جديدة ويتم .. بل وبعد ذلك يتم االتفاق.. ليس ذلك فقط.. وإعدامها دون أن تفلت نسخة واحدة

 !!ومن حيث المنطق هذا مستحيلومن حيث المنطق هذا مستحيل.. شرها فى كل أرجاء العالمن
 

 فنجد أن هناك العديد ....الدليل المادى الذى يعتبر ركيزة إلثبات صحة أو خطأ أى نظريةالدليل المادى الذى يعتبر ركيزة إلثبات صحة أو خطأ أى نظرية: : أما ِمن حيثأما ِمن حيث 
لمة ومحتوياتها تتفق مع كل ك.. التى دونَت قبل ظهوراإلسالم.. من المخطوطات والنسخ القديمة للكتاب المقدس

 .الموجود حالياّ بين أيديناالموجود حالياّ بين أيدينا.. مكتوبة فى الكتاب المقدس
 

على سبيل على سبيل .. بعضاً من هذه المخطوطات وأماكن تواجدها.. ويسعدنى اآلن أن أذكر لعزيزى القارئ 
  ::المثال وليس الحصرالمثال وليس الحصر

 

 .وموجود بمكتبة مانشستر بانجلترا..  ميالدية ميالدية١٣٠١٣٠ِتب سنة ِتب سنة مخطوط كمخطوط ك) ) ١١((
                                                

  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع              ،              ٦٨ :  ٥ سورة المائدة ١
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 .على ورق البردى وموجود بجامعة ميشيجان.. ميالديةميالدية  ٢٠٠٢٠٠مخطوط كِتب سنة مخطوط كِتب سنة   ))٢٢((
 

 .وموجودة بمكتبة الفاتيكان.. ..  ميالدية ميالدية٣٢٥٣٢٥لنسخة الفاتيكانية للكتاب المقدس كُِتبت سنة لنسخة الفاتيكانية للكتاب المقدس كُِتبت سنة اا) ) ٣٣((
 

 .وموجودة بالمتحف البريطانى..  ميالدية ميالدية٣٥٠٣٥٠النسخة السينائية وكُِتبت سنة النسخة السينائية وكُِتبت سنة ) ) ٤٤((
 

 .وموجودة بالمتحف البريطانى..  ميالدية ميالدية٠٠٤٠٤٠النسخة االسكندرية وكُِتبت سنة النسخة االسكندرية وكُِتبت سنة ) ) ٥٥((
 

وسبحانه وتعالى قادر على حماية ..  فالكتاب المقدس هو كالم اهللا عز وجّل....أما ِمن جهة الدليل الروحىأما ِمن جهة الدليل الروحى 
 :قال اهللا لليهود بواسطة سيدنا موسى ما نصه..  الثانىاألصحاح الرابع العددففى التوراة بسفر التثنية .. كلمته

   

  ىى الِت الِت....لهكملهكمإإ تحفظوا وصايا الرب  تحفظوا وصايا الرب ىى لك لك.... وال تنقصوا منه وال تنقصوا منه....وصيكم بهوصيكم بهأأنا نا أأ  ىىلى الكالم الِذلى الكالم الِذال تزيدوا عال تزيدوا ع" 
 ١."وصيكم بهاوصيكم بهاأأنا نا أأ

 

 :تحذير مشَدد نصه كاآلتى.. وفى اإلنجيل بسفر رؤيا يوحنّا الالهوتى األصحاح الثانى والعشرينوفى اإلنجيل بسفر رؤيا يوحنّا الالهوتى األصحاح الثانى والعشرين 
  

  :تابتابقوال نبوة هذا الكقوال نبوة هذا الكأأشهد لكل من يسمع شهد لكل من يسمع أأ  ىىنِّنِّألأل
حد يحذف من حد يحذف من أأن كان ن كان إإ و و....الكتابالكتاب   هذا هذاىىهذا يزيد اهللا عليه الضربات المكتوبة ِفهذا يزيد اهللا عليه الضربات المكتوبة ِف  حد يزيد علىحد يزيد علىأأن كان ن كان إإ" 

 ٢." هذا الكتاب هذا الكتابىى ومن المكتوب ِف ومن المكتوب ِف.... ومن المدينة المقدسة ومن المدينة المقدسة....الحياةالحياة  قوال كتاب هذه النبوة يحذف اهللا نصيبه من سفرقوال كتاب هذه النبوة يحذف اهللا نصيبه من سفرأأ
 

إن الكتاب المقدس قَد حرفَ فهو : ح أن كل من يقولأحب أن أوض.. وفى نهاية إجابتى على هذا السؤال 
على .. وما ِمن مؤمن حقيقى.. إن اهللا غير قادر على حفظ ما أنزله: ألنّه يقول بمعنى آخر.. يكِذب اَهللا عز وجّل

 .بالتقصير فى حفظ كتبه وكالمه.. استعداد أن يشارك فى اتهام اهللا جّل شأنه
 

 ..عزيزى القارئ
 

أحقا قال أحقا قال ": إذ قال لهما.. أنّهما استمعا للشيطان الذى شكّكهما فى كالم اهللا.. قد كانت خطية آدم وحواءل  
"اهللا ال تأكال من كل شجر الجنةاهللا ال تأكال من كل شجر الجنة

ولنعلم أن الشيطان !!.. فلنتحذر نحن.. ٤فكانت النتيجة طردهما من الجنّة  !؟..٣
لنسأل اهللا لعبيده الهداية إلى لنسأل اهللا لعبيده الهداية إلى .. مدعين أنّه محرف.. قدسالكتاب الم.. هم الذين يشككون فى كتاب اهللا.. وأتباعه

 .الذى يتضمنه الكتاب المقدس بجملتهالذى يتضمنه الكتاب المقدس بجملته.. .. الحقالحق
 

 :أدعوك أخى لتشترك معى فى تلك الصالة
 

سراج لرجلى سراج لرجلى ": فحقاً ما قاله عبدك داود النبى.. األمينة أشكرك من أجل أقوالك الصادقة.. أبانا السماوى  
"يلىيلىكالمك ونور لسبكالمك ونور لسب

بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمٍة تخرج بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمٍة تخرج أنّه ليس أنّه ليس ": وحقاً ما جاء بكتابك المقدس.. ٥
"من فم اهللامن فم اهللا

ساعدنى كى أكون على ..  إذ هديتنى إلى معرفتكأشكرك إلهى.. "بك نحيا ونتحرك ونوجدبك نحيا ونتحرك ونوجد"فنحن .. ٦
..  قلب كل قارئ لرسالة الحياة األفضلأسألك ربى أن تشرق بنور كلمتك على.. "سامعاً عامالً بكالمكسامعاً عامالً بكالمك"الدوام 

.. أرفع صالتى فى اسم يسوع البار واثقاً من استجابتك.. وليحيا بنورها الحياة األفضل.. ليستبين الحق من الباطل
  ٧."من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً": يا من وعدتنا بقولك

 

 :أو غيرها ستجد ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة .. أخى القارئ العزيز
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 ٢: ٤سفر التثنية  ١
  ١٩ - ١٨: ٢٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٢
 ١: ٣ سفر التكوين ٣
 ٢٤: ٣ سفر التكوين ٤
  ١٠٥: ١١٩ سفر المزامير ٥
 ٤: ٤ إنجيل متى ٦
  ٣٧: ٦يوحنا       ،        إنجيل ٢٢: ١        ،         رسالة يعقوب ٢٨: ١٧ سفر أعمال الرسل ٧
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