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╝ 

سة مطوية:  عقيدتنا يف الُكُتب الُمقدَّ
 سبيعأمحد 

 .اآلخرةوهذه األسطر القليلة، قد جتد فيها ما يغري حياتك، فتنعم بالسعادة األبدية؛ يف ادلنيا  إيلك

وا، وقتلوا بعض ضل  فلوا بما فيها، وأال حيرفوها؛ إىل البرش، وأمرهم أن يعم السابقةاهلل أمر حفظ الكتب  أولك
 !؛ ففيها احلق خمتلط بابلاطلحرفوهامن عند اهلل، لكنهم  هذه الكتب أصلفاألنبياء، وحذفوا وأضافوا وبدلوا، 

نَْزْْلَا إِنَّا)
َ
ينَ  اْلَِّبيُّونَ  بَِها حَيُْكمُ  َونُور   ُهًدى ِفيَها اتلَّْوَراةَ  أ ِ ْسلَُموا اَّلَّ

َ
ِ  أ بَّاِنيُّونَ  َهاُدوا ينَ لِّلَّ ْحبَارُ  َوالرَّ

َ
 بَِما َواأْل

ِ  كَِتاِب  ِمنْ  اْسُتْحِفُظوا  لَمْ  َوَمنْ  قَِليًل  َثَمنًا بِآَيَاِت  تَْشََتُوا َواَل  َواْخَشْونِ  اْلَّاَس  ََتَْشُوا فََل  ُشَهَداءَ  َعلَيْهِ  َوََكنُوا اّللَّ
نَْزَل  بَِما حَيُْكمْ 

َ
وََلَِك  اهللَُّ  أ

ُ
 [.44]املائدة:  (الََْكفُِرونَ  ُهمُ  فَأ

 ورأى وعلمائهم ألحبارهم يسجدون ايلهود رأى الشام جبل بن معاذ احلاكم والطرباين: )ملا قدم وروى
 قدمت إين: فقال ؟معاذ يا هذا ما: فقال هل سجد  اهلل رسول ىلع قدم فلما ألساقفتهم يسجدون اْلصارى

 ما: فقلت ورهبانهم لقسيسيهم يسجدون اْلصارى ورأيت وأحبارهم لعلمائهم يسجدون ايلهود فرأيت الشام
 (.كتابهم حرفوا كما أنبيائهم ىلع كذبوا:  فقال األنبياء حتية: قالوا هذا؟

 ،كتابا   كتبوا إرسائيل بين إنىلع هذا املعتقد حني قال فيما رواه الطرباين وحسنه األبلاين: ) اْليب  وشدد
 .(ةاتلورا وتركوا ،فاتبعوه

 وكتابكم الكتاب أهل تسألون كيف املسلمني معرش يا) قال: عباس  روى ابلخاري يف صحيحه عن ابن
 وقد ؟-لم تشبه شائبة- يشب لم تقرؤونه -آخر رساالت اهلل.- باهلل األخبار أحدث  نبيه ىلع أنزل اَّلي

 بِهِ  ِليَْشََتُوا اهللَِّ  ِعنْدِ  ِمنْ  َهَذا فقالوا الكتاب بأيديهم وغريوا اهلل كتب ما بدلوا الكتاب أهل أن اهلل حدثكم
 .قَِليًل( َثَمنًا

 ملاذا لم حيفْظ اهلُل اتلوراةَ واإلجنيَل، وحفَظ القرآَن؟!
اكنت الرسل تبعث إىل بين إرسائيل متوايلة، فَكن لك نيب يصحح أخطاء قومه، هلذا لم تكن هناك حاجة ألن 

باقية بوجود األنبياء واملصلحني فيما بينهم، لكن القرآن هو آخر  حيفظ اهلل كتبهم، ألن حجة اهلل ىلع اْلاس
أنبياء، وباتلايل إذا ُحرف القرآن، فلن يكون هلل حجة ىلع  رساالت اهلل ىلع األرض، وليس بعد حممد 
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ْْلَا ََنْنُ  )إِنَّا ، بل تعهد حبفظه، فقال:للناس، َّلا لم يكل اهلل حفظ القرآن اخللق ْكرَ  نَزَّ  (حَلَافُِظونَ  هَلُ  إِنَّاوَ  اَّلِّ
 [.9]احلجر: 

 خمطوطات الكتاب املقدس:
 :26يقول م. رياض يوسف داود يف مدخل إىل اْلقد الكتايب ص

َنن ال نملك نصوص األناجيل األصلية، فهذه اْلصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ، واغبلاً ما 
 خطوطات اليت وصلت إيلنا(.نقع ىلع قراءات متعددة لآلية الواحدة عرب خمتلف امل

 ، وهذه النسخ ليس من بينها خمطوطتان متطابقتان!!نسخاً  نملك فقطإذاً َنن 
 ترمجات الكتاب املقدس:

، ومع ذلك فيوجد دلنيا أكرث من وايلونانية واآلرامية لم يكتب الكتاب املقدس بالعربية، إنما كتب بالعربية
اتلفاصيل، وسنرضب ىلع ذلك  خرى ليس يف األسلوب فحسب، بل يفترمجة عربية هل، ولك ترمجة َتتلف عن األ

 لك ترمجة يه كتاب مقدس!أن وضح مثالني ْل
 9: 2أيوب  املثال األول:

 ترمجة الفاندايك )ابلريوتية(: -
 مت.اهلل و بارك .نت متمسك بعد بكمالكأهل امرأته  فقالت
 اليسوعية والعربية املشرتكة واحلياة: -

 .تىلع اهلل وم جدف ...

 26: 19أيوب املثال اثلاين: 
 ترمجة الفاندايك )ابلريوتية(: -

 .رى اهللأ وبدون جسدين يفىن جدلي هذا أوبعد 
 الرتمجة العربية املشرتكة: -

 .أاعين اهلل وجبسديفتلبس هذه األعضاء جدلي 
 نظرة للكتاب املقدس من ادلاخل:

 املصادر اإلسلمية. أكدتدل ىلع أنه قد ُحرف كما ما ي ْلعرضسندخل أعماق الكتاب 
o :صفات الرب 
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 الرب يندم: -
 .وتأسف يف قلبه .رضسان يف األنه عمل اإلأنالرب  فحزن 6: 6تكوين 
 .نه يفعله بشعبهإىلع الرش اَّلي قال  فندم الرب 14: 32خروج 
 الرب يسرتيح ويسرتد أنفاسه: -

 .اسرتاح وتنفسيف ستة أيام صنع الرب السماء واالرض ويف ايلوم السابع  17: 31خروج 
 الرب مثل سكري نائم: -

 .فاستيقظ الرب كنائم كجبار مع يط من اخلمر 65: 78مزامري 
 الرب ينىس: -

 .سحق ويعقوبإاهلل ميثاقه مع ابراهيم و فتّذكرفسمع اهلل انينهم  24: 2خروج 
 الرب خروف: -

 .لك امللوكنه رب االرباب ومهؤالء سيحاربون اخلروف واخلروف يغلبهم أل 14: 17رؤيا يوحنا 
o :صفات األنبياء 

 نوح يسكر ويتعرى: -

 .داخل خبائه ورشب من اخلمر فسكر وتعّرى وغرس كرماً  وابتدأ نوح يكون فلحاً  21 - 20: 9تكوين 
 داود يزين بامرأة ويقتل زوجها: -

 ن داود قام عن رسيره وتمىش ىلع سطح بيت امللك فرأى من ىلعأوَكن يف وقت املساء  15 - 2: 11صموئيل  2
 فاضطجع معها يلهإخذها فدخلت أرسل داود رسل وأف...  وَكنت املرأة مجيلة املنظر جدا .السطح امرأة تستحم  

وريا يف وجه احلرب الشديدة وارجعوا من ورائه أاجعلوا : وكتب يف املكتوب يقول...   بيتهاإىلثم رجعت  ...
  .فيرضب ويموت

 سليمان يعبد األصنام: -

 .أملن قلبه وراء آهلة اخرىن نساءه أزمان شيخوخة سليمان  وَكن يف 4: 11ملوك  1
 ؟!األنبياءب؟! فما بالك ستختار رجًل بهذه الصفاتستختار معلماً البنك هل إذا كنَت 

o :ألفاظ جنسية وشتائم قبيحة 
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...  دوائر فخذيك مثل احليل صنعة يدي صناع .مجل رجليك باْلعلني يا بنت الكريمأما  8 - 1: 7نشيد اإلنشاد 
اتأحلك أمجلك وما أما  ىل إصعد أين إقلت د، قامتك هذه شبيهة باْلخلة وثدياك بالعناقي، يتها احلبيبة بالّل 

 .مسك بعذوقهاأاْلخلة و
 .ختنا يف يوم َتطبفماذا نصنع أل .ت صغرية ليس هلا ثديانأخْلا  8: 8نشيد اإلنشاد 

 .مري ومني هم كمين  اخليلوعشقت معشوقيهم اَّلين حلمهم لكحم احل 20: 23حزقيال 
نك قد اخَتت أفحيم غضب شاول ىلع يوناثان وقال هل يا ابن املتعو جة املتمردة أما علمت  30: 20صموئيل  1

 .مكأابن يّس  خلزيك وخزي عورة 
 أال يملك الويح  أسلوباً أرىق من هذا؟!

o :نصوص عجيبة 

 :طالسم -

وثلثني مرة ودخلت يف احلائط اَّلي للبيت للغرفات حوهل ىل غرفة ثلثة إوالغرفات غرفة  7 - 6: 41حزقيال 
ن حميط ابليت اكن حاطت صاعدا فصاعدا ألأواتسعت الغرفات و، تلتمكن وال تتمكن يف حائط ابليت

 . يف الوسطىلعىل األإسفل يصعد ىل فوق وهكذا من األإَّللك عرض ابليت  .صاعدا فصاعدا حول ابليت
 أحرض ردايئ معك: -

 .ضا وال سيما الرقوقأيحرضه مىت جئت والكتب أالرداء اَّلي تركته يف ترواس عند اكربس  9 :4تيموثاوس  2
 :رسائل شخصية وسالمات -

نا ترتيوس ، أسبايئأنيسلم عليكم تيموثاوس العامل ميع ولوكيوس وياسون وسوسيباترس  21: 16رومية  1
يسلم  .مضيف الكنيسة لكهايسلم عليكم اغيس مضييف و، سلم عليكم يف الربأاكتب هذه الرسالة 

 .راستس خازن املدينة وكوارتسأعليكم 
o :تناقضات وأخطاء 

 سنة؟! 22أم  42 -

 .ورشليمأسنة حني ملك وملك سنة واحدة يف  ربعنيأاثنتني وخزيا ابن أاكن  2: 22أخبار  2
  .ورشليمأسنة حني ملك وملك سنة واحدة يف اثنتني وعرشين خزيا ابن أاكن  26: 8ملوك  2

 بت أم لم تنجب؟!أجن -

 .ىل يوم موتهاإودل ولم يكن مليَكل بنت شاول  23: 6صموئيل  2
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وبين مياكل ابنة رموين ومفيبوشث أي ة الّلين ودلتهما لشاول أخذ امللك ابين رصفة ابنة أف 8: 21صموئيل  2
 .اَّلين ودلتهم لعدرئيل ابن برزالي املحويل شاول اخلمسة

 سنة؟! 18أم   8 -

 .كسنة حني مل ثماين عرشةن يهوياكني ابن اك 8: 24ملوك  2
 .حني ملك ثماين سننياكن يهوياكني ابن  9: 36أخبار   2

 أيام؟! 8أم  6 -

 .ىل جبل اعل منفردينإخاه وصعد بهم أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أيام أستة وبعد  1: 17مىت 
 .ىل جبل يلصيل  إوب وصعد خذ بطرس ويوحنا ويعقأيام أثمانية وبعد هذا الالكم بنحو  28: 9لوقا 
 أين االسم السادس؟! -

بيهم يدوثون أستة حتت يد  جديلا ورصي ويشعيا وحشبيا ومتثيابنو يدوثون  ،من يدوثون 3: 25أخبار  1
 ب.جل احلمد والتسبيح للراملتنب ئ بالعود أل

أخطاء، أو  هيكون بألن الكم اهلل ال يمكن أن  ىلع أن هذه الكتب ليست الكم اهلل، بعض األدلة هذه
 تناقضات، أو الكم غري الئق!

 ولك اخليار!
 نسأل اهلل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل.
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