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╝ 

ِس  َمْدَخٌل إىَل : سلسلة فيديوهات  ِدَراَسِة الِكَتاِب الُمقدَّ
 (: ما هو الكتاب املقدس؟1فيديو )
 أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعبإعداد: 

 أبو بكر مصطىف الشايمتفريغ: 

 أن   املسيحيني عظممُ  يعتقد، واملسيحيني عند الكريم للقرآن الُمقابل الكتاب هو املقدس الكتاب
 :بالضبط الكريم القرآن مثل مثله املقدس الكتاب

 .وجل عز اهلل الكم -1
 .وجل عز اهلل من به موىح -2
 .األرض وجه ىلع الكم وأبني وأفصح وأمجل أفضل -3

الُمسلمني البُسطاء أيضاً، من اذلين لم يفتحوا الكتاب  وبعض ،سطاءالبُ  املسيحيني عظممُ  عتقادا هذا
 عن سلمالمُ  فكرة هذه ألن  املقدس من قبل، يعتقدون أن أيضاً أن الكتاب املقدس مثله مثل القرآن الكريم، 

كأي  –الكتاب املقدس  أن   فيعتقد ومعىًن، لفظاً  به موىح أنه ، وعن كتاب اهلل عز وجل:وجل عز اهلل الكم
 الكريم. القرآن خصائص نفس هل -ن اهلل عز وجل كتاب م

 للقرآن قابلمُ  يُعترب ،املسييح ادلين مصادر من رئييس مصدر هو انلصارى عند املقدس الكتاب
 .بالضبط املسلمني عند الكريم

 نعرف أن علينا فيجب ،املقدس كتابه أنه ىلع املسييح به يستشهد اذلي الكتاب هو املقدس الكتاب
س" بشلٍك اعّم.  املقصود من "كتاب ُمقد 

 والترشيعات العقائد فيه هلم املرجع هو كتاب عندهم ألن وذلك ،الكتاب أهل مهُ  وانلصارى ايلهود
 .واألخالق واملعامالت

 " بشلك خاصاملقدس الكتاب" و " بشلك اعممقدس كتاب" مصطلح بني الفرق
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 اخلطأ ملعرفة واملعيار واملقياس والقانون ادلستور عتربيُ  اذلي الكتاب هو ، scripture=  مقدس كتاب
 .واهلدى والضالل وابلاطل واحلق والصواب

س عند املسيحيني،  هو=  املقدس الكتاب عند لك  األوىل املاكنة وحيتلإشارة لكتاب ُمعني  ُمقد 
من الطائفة  الطوائف املسيحية )األرثوذكس والاكثويلك والربوتستانت، ُمعظم املسيحيني يف مرص

ا يف مرص  األرثوذكسية، والغابلية الُعظىم من املسيحيني يف العالم من الطائفة الاكثويلكية أو الربوتستانتية، أم 
 نستعرض وسوف فإن  الطائفة الاكثويلكية تُمثِّل األقلية، والطائفة الربوتستانتية هم األكرب بعد األرثوذكس(،

 .تدونها أن الكريم أيخ عليك يجببإذن اهلل، ف قادمة حلقات يف الطوائف هذه بني االختالفات أهم

 .الوحيد رشيعالت   مصدر هو املقدس الكتاب ن  أ يعتقدون=  نتاالربوتست

 الكتاب بعد تأيت أخرى ترشيع مصادر هناكو ،تقليدية كنائس تُسىم=  واألرثوذكس الاكثويلك
وجدنا  لو حبيث ،املسيحيني لك عند دارةالص   كتاب وهو، ولكن الكتاب املقدس هو أهم الكم، املقدس

 مصدراً حيتوي ىلع الكٍم ُُيالف الكم الكتاب املقدس، لرضبنا بكالم هذا املصدر اآلخر عرض احلائط.

 األوامر منه فيستمد ،للبرش اهلل ورسالة ،اهلل الكم ىلع حيتوي املقدس الكتاب ن  أ انلصارى يؤمن
 .واألخالق واملعامالت واألحاكم الرشائع، واهلل عبادة كيفية، واإلهلية وانلوايه

 الاكثويلك ويؤمن .ومعىنً  لفظاً  به وىحامل اهلل الكم بالاكمل املقدس الكتاب ن  أ نتاالربوتست يؤمن
أن  الكتاب  أي. اهلل من بويح مكتوب برشي الكم املقدس الكتاب ن  أ ،اتلقليدية الكنائس ويه ،واألرثوذكس

 قد حيتوي أحياناً ىلع الكم اهلل، ىلع شلك اقتباس لالكم اهلل.

خبصوص عقيدة  املسيحية وائفالط   بني االختالفات عن فصيلباتل   مسنتك   بإذن اهلل، قادمة حلقات يف
 ويح الكتاب املقدس.

 املسيحية ادليانة أساس هو املقدس الكتاب

دارة هو املقدس الكتاب  وما ،عندهم األوىل املاكنةحيتل  اذلي الكتاب فهو ،املسيحيني عند كتاب الص 
 .املسيحية يانةادلِّ  ساسأ فهو وباتلايل ،به يؤخذ ال خالفه

 حبسب نواملسلم يؤمن كما سقد  المُ  الكتاب حتريف إثبات وهو ،السلسلة هذه هدفنأيت إىل  هنا ومن
 .العقيدة هذه نلا نقل اذلي اإلساليم والرتاث ،الرشيفة انلبوية واألحاديث ،القرآنية اآليات

http://www.alta3b.wordpress.com/


 دراسة الكتاب املقدس مدخل إىل [3] أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب
 

www.alta3b.wordpress.com  

تعر ض للت حريف، حينئٍذ نكون  هن  أو ،مصداقية وال موثوقية هل ليس املقدس الكتاب ن  أ أثبتنا لو
يانة املسيحية، ألن    .املسيحية ادليانة سقوط=  املقدس الكتاب سقوطأسقطنا ادلِّ

 غري جيد ولن ،عنده األوىل املاكنة حتليل ،آخر ليهإ كتاب عن يبحث جيب ىلع املسييح أن باتلايلو
 حكيم من تزنيل خلفه من وال يديه بني من ابلاطل يأتيه ال: كتاب هأن   عرفيل يدرسه، فعليه أن الكريم القرآن

 .واملصداقية املوثوقية تمام وهل ،اهلل من به موىح الكريم القرآن نأ ويعرف، محيد

 مصداقية وال موثوقية هل ليس املقدس الكتاب نأ معىن

بأن  الالكم  ضمان ناكهُ  فليس الالكم اذلي أقرأه، قأصدِّ  أن ستطيعأ ال، املقدس الكتاب أقرأ عندما
أن أعبد اهلل  ستطيعأ وال ،رشيعة وال عقيدة عليه أبين أن استطيع فال أستطيع أن أثق فيما أقرأه، والِصْدق، 

 ىلع أساسه.

 هدف هذه السلسلة هو:

 مصداقية وال موثوقية هل ليس سقد  المُ  الكتاب ن  أ ثباتإ. 
 نهايته ىلوإ بدايته من برشي كتاب سقد  المُ  الكتاب ن  أ ثباتإ. 

الكتاب املقدس  أن   العبارة معىن ليس"، ويسوع أقوال حتريف" كتابه يف "إرمان بارت" قاهلا العبارة هذه
 .البرش وه املقدس الكتاب عن األول ولئاملسالويح واحلق اإلليه، وإن ما املقصود هو أن   من بقاياليس فيه 

 ."ُهم اذلين اختاروا اسم "الكتاب املقدس 

  ُاملقدس الكتاب يفاألسفار املوجودة  اختاروا اذلين مه. 
  ُاملقدس الكتاب ّص ُيُ  ءيش لك عن الاكمل لطانالس   اذلين هلم مه. 

)كتاب  الكريم القران يف املسلم يعتقد كما اً واحد اً كتاب ليس سقد  المُ  الكتابويف انلِّهاية نقول إن  
م إىل سور(، ولكن  الكتاب املقدس  حتتوي ىلع جمموعة كبرية من الكتب كتبوا  اكملة مكتبةواحد ُمقس 

 .خمتلفة زمنةأ ويف خمتلفنيبواسطة أشخاص 

احِلاتاحلمد هلل اذلي بنعمته   تتّم الص 
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