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خٌمًّ هلل َذ خٌقدٌّيٓ ، ٚخٌصالش ٚخٌٕالَ فٍٝ ـّيـ خألٔسيدء 
 ُ .يخٌصالش ٚؤِوٝ خٌعٍٕ ًٚخٌٍُّٔيٓ ، فٍيُٙ ٚفٍٝ ٔسيٕد ؤفض

يُٕ يخَ خإلٔالَ ٌٍُٕٙ ٚخٌعِٛيـ ؤْ ظعمًَ بٌٝ خٌسدلؽيٓ فٓ خٌمك ، 
ؽُخض ِٕد َزـظفُيغ أل( ، ٚ٘ي  ِٕدؽُخض فييٕدزٍٖٙ خٌٍٍٕٕص خٌّسدَوص ) 

دَ خٌقدصّص خٌّٕٕدٚيص )فييٕد( زـُض في  مَّ َّٕ يٓ خًٌوعَٛ ِٕمٍ زٓ ِمّٛي خٌ
ً  خٌمٓ َؤفط ُِٙليٚ  /7 /91في  خ، ٚلً ـُض ٍٖ٘ خٌّٕدؽُش ظمًي

9001َ. 

ٚخٌمٓ  ٍٖٚ٘ خٌّفّٛفص خٌعي ظُٕٙ ِىعٛزص زّٛخفمص ِٓ خًٌوعَٛ ِٕمٍ
فٍٝ  زدٌصٛض ٚخٌصَٛشزٙد يخَ خإلٔالَ ، ٚ٘ي َِٕٙٛش  دوص  ٚ؛  فطؤَ

 يٛظيٛذ: خًٌوعَٛ ِٕمٍ في ِٛلـ لٕدش

(www.youtube.com: user: monqithalsakkar.) 

ٚلً ـًٙض يخَ خإلٔالَ ؤْ ظصً ٍٖ٘ خٌّٕدؽُخض بٌٝ لُخجٕد غديص في 
خًٌلص ٚخألِدٔص خٌقٍّيص في ٔمً ِفُيدظٙد ، ٌمٕدٔيص خٌّٛضٛفدض خٌعي 

 ظقدٌفٙد .

فًخ زقض خألَِٛ فيّد  خٌّعٕدؽُيٓ ٌٍخ ٌُ ظعًوً في ًِخوالض
ؤوغدء خٌّعٕدؽُيٓ في لُخءش ؤٚ فّٚ خٌٕصٛٚ خٌّمًٔص  يكص وعصمخٌؽدٔٛي

خألوغدء  ، ٚوٌٍهفٍٝ خٌٍخوُش دالفعّديّ٘ )خٌمُآٔيص ٚخٌٕسٛيص ٚخٌىعدزيص(
زقض خٌىٍّدض ؤٚ خٌقسدَخض خٌقدِيص ؤٚ خألٍٔٛذ  ًٚظمٛي ،خٌٕمٛيص
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يّٓ ِديش  خٌّّٕٛؿ بٌٝ والَ فصيك ِمُٚء ِٚفَٙٛ، ٚوً ٌٌه ِّد ال
 خٌّٕدؽُش، ٚال ياؼُ فيٙد خٌسعص

 ٕد، ٚلُص خٌعي يخَ خٌمٛخَ لٌٛٙد فمُخضخٌفٕٛخٔد  ألُ٘ وّد ؤضفٕد 
ؤْ ظىْٛ ٍٖ٘ خٌقٕدٚيٓ ِمديًش، ٚؤْ ظقْٕٛ زدٌقٕٛخْ ٔفٕٗ ؤٚ لُيسد  ِٕٗ في 

خٌغُف خآلوُ، ٌيًٕٙ فٍٝ خٌمدَت ظعسـ خٌّٛضٛؿ خٌٛخلً  ًِخوالض
 .يّٓعٕدؽُفي ـٛالض خٌخٌّعٕدؼُ 

ٓ، فإلُخ صمعٗ، ٚؤـدِخ ٚلً فُضٕد ٔٛ خٌّٕدؽُش فٍٝ خٌّعٕدؽُي  
 ظصٛير خألوغدء خٌعي ٚلقط ِّٕٙد.

ألفىدَ خألٔدٔيص خٌعي يخَ ٌ زعقُيف ِمعضر شلًِٕد ٌىً ِٕدؽُ ٚلً
 لٌٛٙد لًيػ خٌّعٕدؽُيٓ .

د ٌٛـٙٗ خٌىُيُ ، ٚؤْ يىْٛ  ٚخهلل ٕٔإي ؤْ يىْٛ فٍّٕد ٍ٘خ ودٌص 
ك خٌسدلؽيٓ فٓ خٌمك ٚخٌؾدِحيٓ بٌيٗ ، ٚصٍٝ خهلل ٘قٍص ً٘خيص ظٕيُ عُي

 فٍٝ ٔسيٕد ِمًّ ٚفٍٝ آٌٗ ٚصمسٗ ٍُٚٔ .

 شسالنا
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صدٌص خٌىعدذ خٌّمًْ ، ٚؤٔٗ ِٓ فًٕ خهلل َؤفط أل ٚفي بؼسدض خٌمٓ
خ ِٓ خألفىدَ خألٔدٔيص :عُ  ق فًي 

 ًمن املخطوطات.إلونا بواسطة اآلالف  خٌىعدذ خٌّمًْ ُِٔم 

  ،جمهولوة أسامء مؤلػي بعض األسػار الؽتابوة ال يؤثر يف موثوقوته

 فاملهم هو املحتوى، ولوس معرفة املؤلف.

 .االختالف يف ىسخ الؽتاب املؼدس سببه اختالف املرتمجني 

  أسػار الؽتاب املؼدس املوجودة الووم هي ذات األسػار التي وردت

 .يف قوائم اآلباء األولني

 .الؽتاب املؼدس خيؾو من الغؾط والتناقض والتحريف 

، خٌىعدذ خٌّمًْ ِمُفؤْ ِٕمٍ فًٙف بٌٝ بؼسدض ٚؤِد خًٌوعَٛ 
 والي خألفىدَ خألٔدٔيص خٌعدٌيص : ِٓ ٌٚيٓ ِٓ فًٕ خهلل

  َاملؼدس جمهولة املؤلف، فال يؼبل ىسبتها هللخٌىعدذ ؤٔفد. 

 ختتؾف عن األسػار احلالوةػار املؼدسة قوائم اآلباء األولني لألس. 
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  ختتؾف ىسخ الؽتاب املؼدس الربوتستنتوة عن النسخ الؽاثولوؽوة

 واألرثوذكسوة يف سبعة أسػار.

 .الؽتاب املؼدس حيوي الؽثري من األخطاء والتناقضات 

 .الؽتاب املؼدس ينسب إىل اهلل تعاىل ما ييسء إلوه 

***
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(1)

 ٌُلّٓ خٌُليُزُٕ خهلل خ
خٌمّددً هلل َذ خٌقدددٌّيٓ، ٚخٌصددالش ٚخٌٕددالَ فٍددٝ ٔدددجُ خألٔسيدددء ٚخٌُّٔددٍيٓ، 

ٍْ بٌٝ يَٛ خًٌيٓ  .ٚخٌعدزقيٓ ٌُٙ زةلٕد
 وٛش ٚخألوٛخض، خٌٕالَ فٍيىُ َٚلّص خهلل ٚزُودظٗ.خإل

ُٔلددر زىددُ فددي ٘ددٍٖ خٌّٕدددؽُش خٌُخزقددص ِددٓ ِٕدددؽُخض فييٕددد، ٚخٌعددي ٔددعىْٛ 
قٕدددد ٌ  ٔؽسدددط زٙدددد ٔمدددٓ خٌّٙدددُليْٛ ٚ ، ِٕددددؽُش«خٌىعددددذ خٌّمدددًْصدددمص »زقٕدددٛخْ 

د ؤْ ِؽً ٍٖ٘ خٌّٕددؽُخض ٕد ٌٚبظسدف ،زدٌمميمص، ٚلسٕد ًٌٍيٓ ًٍُٔ، ٚٔؽسط زٙد ؤيض 
ال ظفٕددً ٌٍددٛي لضدديص، ٚؤٕٔددد لددديَْٚ فٍددٝ خٌمددٛخَ ٚخٌقدديٗ خٌّٙددعُن، ٚؤٕٔددد َغددُ 

ٍَّ  د  ظُخؼدد ُقخوددعالف ٚـٙدددض خٌٕؾددُ، ٍّٔدده فددي خٌٙدد ٖ فددي زمدددؿ خألَ  فددًّددد ظل
ٚيّيدً ِىدٔعدٗ  ،يُفـ ِٓ ليّدص خإلٕٔددْ .. يفّـ ٚال يفُق د  ظُخؼٍّٔه  .. ُٜخألو

 في ٍ٘خ خٌىْٛ، ٚليّعٗ في ٍ٘خ خٌٛـٛي.
 :فُفىُ زدٌٕديش خٌضيٛفْ ؤلسً ؤْ ؤفغي خٌّيىُفْٛ ٌٍضيفيٓ ؤٚي ؤ 
فٍٝ خٌيّيٓ فضيٍص خًٌوعَٛ خٌٙديه ِٕمدٍ زدٓ ِمّدٛي خٌٕدمدَ، يوعدَٛخٖ فدي . 9

ص ؤَ خٌمدددُٜ، ٌدددٗ خٌقًيدددً ِدددٓ خٌسدددُخِؿ فدددي خٌفضددددجيدض ِمدَٔدددص خألييددددْ ِدددٓ ـدِقددد
دددد ِ دؼٕدددخٚخإلٌخفددددض خٌقُزيدددص، ٌٚدددٗ  دددد، ٚ٘دددي ـّيق  ٙدددَٛش فٍدددٝ ٕفٙدددُ وعدز دددد ِغسٛف 

ٍٍٕٔص خًٌٜٙ »، ِٕٙد وّٕص وعر ظمط فٕٛخْ ٙد ِفدٔد  ظمّيٍيّىٓ ٚ ،خالٔعُٔط
 عدديٓ، ِىعصددصب زدددٌمٛخَ زدديٓ خٌّٕدديميص ٚخإلٔددالَ، ٚ٘ددي ِعُـّددص بٌددٝ خٌٍ «ٚخٌٕددَٛ

 إلٔفٍيّيص ٚخٌفُٕٔيص.خ
                                                 

 ْ ّٔيُ ؤزٛ خٌٍسٓ.خًٌّٕٙ( 9)
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ِب ٚخٌضدديف خٌؽدددٔي فضددديٍص خٌمددٓ خألٔدددعدٌ َؤفددط ِٙدددُلي، وددد. 9  ، ِٚسٙدددُ  َ
، ٌدٗ فدًش ِٕددؽُخض ِدـ ِٙدديه "فدُذ ٌيٕدٛؿ خًٌٌٚيدص"َٚجيٓ ِٚأدٓ بَٔددٌيص 

، ِدُظيٓ خًٌوعَٛ خٌٙيه لٕيٓ خألٔصدَي ٔدؽُِىعٍفيٓ فٍٝ خإلٔعُٔط، ٔسك ٚؤْ 
وًِدص فٍدٝ  ِدجدص ٚٔدسقيٓ وؽدُ ِدٓيٌٚدص، ٚؤ شٌٚٗ وًِدض في ؤوؽُ ِٓ ٔط فٙدُ
، يسددػ فٍددٝ لٕدددظي "خٌفدددّْ٘ٛ يضدديحْٛ"ٔددّٗ خخإلٔعُٔددط، ٌٚددٗ زُٔدددِؿب ظٍفّيددٛٔي 

 يٕدد خٌعدي خوعصددَ٘ديَخِيص، ٚيقًّ ِدـ خٌىٕيٕدص خإلٔفيٍيدص خٌمدُش فدي فخآلخٌسٙدَش ٚ
(VAK.) 

ٓ ِددًخوالض ٌىددً ضدديف، ِددًش خًٌّخوٍددص ٙددعًّ فٍددٝ وّددؤِٕدديص خٌيددَٛ ٔع
عسدـ ٌٌده ـٌٛدص ِدٓ خألٔدحٍص، فدإَـٛ ِدٓ فضديٍص خٌٙديه يليمدص، ؼدُ ي شوّٓ فُٙ

خ.  َ  ِٕمٍ ؤْ يعفضً ِٙىٛ
*** 
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دفالٔيعدٗ ٚٔدُٖ، فمدك ؤٔدط ؤْ ظُ  ،ٌٚه خٌٙدىُ وٍدٗ ،خٌٍُٙ ٌه خٌمًّ وٍٗ  ،ًقس 
ٌٚه  ،صٝ فع فُ، ٌه خٌمًّ لعٝ ظُضٝقٚظُ  ،ٙىُغدؿ فع  ُ، ظُ ٙى  ٚلك ؤٔط ؤْ ظُ 

 َضيط، ٌٚه خٌمًّ فٍٝ خٌُضد، ٌٚه خٌمًّ زقً خٌُضد.خٌمًّ بٌخ 
 .خٌٕالَ فٍيىُ َٚلّص خهلل ٚزُودظٗ ،ضَٛوٛش خٌمؤيٙد خإل 

 َؤفط. ٚظميص  ودٌصص  ِٓ خٌمٍر ٌٍصًيك خٌمٓ
خٌىعدددددذ خٌّمددددًْ خٌددددٍي يددددآِ زددددٗ خٌيٙددددٛي صددددمص ٔعمددددًغ خٌيددددَٛ لددددٛي 

 .ًخٌقًٙ خٌمًيُ ٚخٌقًٙ خٌفًي :، ؤيخٌعَٛخش ٚخإلٔفيً..  ٚخٌٕصدَٜ
 موقف املسلنني من الكتاب املكدس

يآِ خٌٍّّْٕٛ زعَٛخش خهلل خٌعدي ؤٌّٔٙدد خهلل فٍدٝ ِٛٔدٝ، وّدد يإِدْٛ زةٔفيدً 
خهلل خٌّّٕي فٍٝ فيٕٝ، ٚيإِْٛ ؤْ ٍ٘يٓ خٌىعدزيٓ يمٛيددْ خٌٙدًٜ ٚخٌٕدَٛ خٌدٍي 

ُٗٞ﴿ :في وعسٗ -فّ ٚـً–ؤٌّٔٗ خهلل  َٝ ًدٟ  ُٛ ب  َٜ َزاَح ِكي ْٞ َ٘ب اُزَّ ُْ [ 44]خٌّدجدًش: ﴾ز  ِإَّٗب أََٗص
﴿ ُٙ َ٘ىب ثَرْي َٝ َزاِح  ْٞ َٖ اُزَّى ى ِٓ  ِٚ َٖ َمَدْمى ىب َثىْي َٔ ُِ ًهب  َقىدلِ ُٓ  َْ ىْسَم َٓ  ِٖ ْْ ِثِؼيَعى٠ اْثى ِٛ َِى٠ ثَصىبِز َ٘ب َػ ْي َهلَّ َٝ

ُٗىىٞز   َٝ ىىًدٟ  ُٛ  ِٚ ََ ِكيىى خٌٙددًٜ  ّددد٘ا[ فعددَٛخش خهلل ٚبٔفيددً خهلل 44ٍِ ]خٌّدجددًش: ﴾اإِلِٗجيىى
 ٚخٌَٕٛ.
 اظزذلظٞا ٓىٖ ًزىبة اه ﴿ثٔببٌٝ ؤصمدزٙد ٍٖ٘ خٌىعر لفؼ ٚو ً  خهللٌىٓ  

 ، فّدٌخ لصً؟ [44]خٌّدجًش:  ﴾ًٝبٗٞا ػِيٚ شٜداء
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َزىىىبَة ﴿ :سدددًيًٍعمُيدددف ٚخٌعٌ ط خٌىعدددرظقُضدددٌمدددً  ٌِ ُْ َٕ ا ُزُجىىىٞ ٌْ َٖ َم ىىىِرم َِّ ُِ   َ ْمىىى َٞ َك
ىيً  كَ  ِِ ً٘ىب َه َٔ ِٚ َص ىَزُسٝا ِثى َْ َي ُِ  ِ ىِد اهَّ ْ٘ ْٖ ِػ ى ِٓ ىَرا  َٛ  َٕ َّْ َمُوُُٞٞ ْْ صُ ِٜ َزَجىْذ ِثأَْمِدم ًَ ىب  َّٔ ِٓ  ْْ ى ُٜ َُ   َ ْمى َٞ

  ْ ُسٛ ِٕ د ي ى  َّّ ِِ   ُ ُٙ  ٌ ًب  ي   ٚ  ٚ   ُ ِٙ ي ًِ ْْ ﴿[ 71]خٌسمُش:  ﴾ؤ ي  ُٜ ََ٘ز ِعى ُْ َٕ أَ ٝ ُٞ ِْ ََُلِسمًوب َم  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  َّٕ ِإ َٝ
 َٝ  ِ ىِد اهَّ ْ٘ ْٖ ِػ ى ِٓ  َٞ ى ُٛ  َٕ َمُوُُٞىٞ َٝ َزىبِة  ٌِ ُْ َٖ ا ِٓ  َٞ ُٛ ب  َٓ َٝ َزبِة  ٌِ ُْ َٖ ا ِٓ  ُٙ َُِزْذَعُجٞ َزبِة  ٌِ ُْ ىب ِثب َٓ

 َٕ ٞ ُٔ َِ ْْ َمْؼ ُٛ َٝ ٌَِرَة  ُْ ِ ا ٠َِ اهَّ َٕ َػ َمُوُُٞٞ َٝ  ِ ِد اهَّ ْ٘ ْٖ ِػ ِٓ  َٞ  .[77]آي فُّخْ:  ﴾ُٛ
ًب ِدٓ ؤفةْ في وعر ؤً٘ خٌىعدذ زميص  ،َغُ ٍ٘خ خٌعمُيف ؼدَش ِٓ خٌمك، لٍيد

َجبِعىى﴿ :خٌمددك ِددُؾ فددي وؽيددُ ِددٓ خٌسدعددً ُْ َذىىنَّ ِثب ُْ َٕ ا ِجُعىىٞ ِْ َْ َر ىى ُِ َزىىبِة  ٌِ ُْ ََ ا ىى ْٛ َِ َمىىب أَ
 َٕ ٞ ُٔ َِ ْْ َرْؼ ُز ْٗ أَ َٝ َُْذنَّ  َٕ ا ٞ ُٔ ُز ٌْ َر  [.79]آي فُّخْ: ﴾َٝ

 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية 
ؤي  :خٌىعدددذ خٌّمددًْ، ٕٚ٘ددد يمضددُٔي ٔدداخي ِٙددُصددمص خٌيددَٛ فددٓ  ٕدلددًيؽ

خٌىعددذ خٌّمدًْ خٌدٍي  ٘دً ٔعمدًغ فدٓ وعدذ ِمًْ ٘دٍخ خٌدٍي ٔعمدًغ فٕدٗ؟
خٌىعددذ ؟ ؤَ خٌىعدذ خٌّمًْ خٌٍي يآِ زٗ خٌىدؼٌٛيدهَ ؟ ؤٕعدٔطظيآِ زٗ خٌسُٚ

خٌىعددذ خٌّمدًْ خٌدٍي ؟ ؤَ خٌّمًْ خٌدٍي ظدآِ زدٗ عدجفدص خٌٕددُِيٓ ِدٓ خٌيٙدٛي
خٌىدؼٌٛيىيددص ؤَ ٘ددٍٖ خٌٕٕددىص ؟ ؤصددًَٖ فٍّدددء ودؼٌٛيدده ٚؤَؼددٌٛوٓ ٚزُٚظٕددعدٔط

 ؟ظىعٍف فٓ خٌٕٕىص خٌىدؼٌٛيىيص خألوُٜ خٌعي
، فإٔدد ال ؤظمدًغ فدٓ خودعالف ٓيعددزيو عيٓظمًغ فدٓ خودعالف ٕٔدىٚليٓ ؤ 
 بّٔدٌيٓ فًٕي ِٙىٍص زيٓ ٘دظيٓ خٌىٍّعيٓ،  بٌ (،ؤظٝ)ٚ (ـدءٔمٛ: )ّعُـّيٓ، خٌ

، ٔددغَٛ ودٍِددص ِٛـددٛيش ٕ٘دددٚفددي صددفمدض،  خٌٕٕدده فددي ؤظمددًغ فددٓ خوددعالف
 ٚٔفعمً٘د ٕ٘دن.

غيددُ  ٔددسقيٓ صددفمصوّددٓ ِٚددد يمددُذ ِددٓ فددي ٘ددٍٖ خٌٕٕددىص ]خٌىدؼٌٛيىيددص[ 
 .ىص ]خٌسُٚظٕعٕعيص[في ٍٖ٘ خٌِٕٕٛـٛيش 
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خٌىعددددذ صدددمص يعمدددًغ فدددٓ ىسُٔدددي فٕدددًِد ؤْ يـٕددددذ خٌمدددٓ ؤعٍدددر ِدددٓ  

ِدٓ  ِٕدلٙدعهؤَيً ؤْ ؤفُف لعدٝ ؤٔدعغيـ ؟ مصًئٕىص ِٓ ٍٖ٘ ؤي ، خٌّمًْ 
 .فيٗ والي خٌىعدذ خٌٍي ظقعمً

ٙد فٕدددً خٌىؽيدددُ ِدددٓ ؤٚي فدددي زًخيدددص ٘دددٍخ خٌٍمددددء، ؤْ ؤصدددمك فىدددُش ٚـدددًظُ ٚ 
خ، ٚ٘ددُ ال يقُفددْٛ زددإْ يقعمددًْٚ ؤْ فٕدد بٌخٌّٕدديمييٓ،   ً ددد ٚخلدد  ٔ ًُ٘ وعدز ددد ِمً

دددد ؤْ خآلزددددء خألٚخجدددً  خ، ٚال يقُفدددْٛ ؤيض   ً خٌىعددددذ خٌّمدددًْ خٌمددددٌي ٌددديٓ ٚخلددد
 .ٌٍىٕيٕص ٌُ يىٛٔٛخ ِعفميٓ فٍٝ وعدذ ِمًْ ٚخلً

فمدظ،  خ  ٔدفُ 91فًٙ٘د خٌمدًيُ .. فًي ؤٔفدَ فّؽال  ٍٖ٘ خٌٕٕىص خٌسُٚظٕعدٔعيص 
ّيددديش ٔددسقص ؤٔددفدَ ظٕددّٝ ؤي ز، خ  ٔددفُ 44ٌيىيددص خٌٕٕدده خٌىدؼٛفددًيُ٘ فددي زيّٕددد 

ٔ د «دخألزٛوُيف»فدَ ٔؤ  .«خألٔفدَ خٌمدٔٛٔيص خٌؽدٔيص»، ؤٚ يّٕٛٔٙد ؤليد
 .زدء خٌىٕيٕص ِٓ لسً ٌُ يعفمٛخ فٍٝ وعدذ ِمًْ ٚخلًآةْ ٚوٌٍه ف 
وّد  -ٕص خٌمسٙيص يؤٌوُوُ زإْ خٌىٕ ؤْ ؤٚي ،لسً ؤْ ٕٔعمً بٌٝ خآلزدء خألٚخجًٚ
ظقعُف زمدجّص ِٓ خألٔفدَ ظقعسُ٘دد ٔددجُ خٌىٕددجٓ  -خٌّقدَف خٌىعدزيص يخجُش ظٕمً 
فددددةُٔٙ يمسٍددددْٛ َخفددددي ُِ٘دددددْ ٚلددددٛخٔيٓ خٌّفدددددِـ َٚٔدددددجً »ِددددَّٚش،  خ  ؤٔددددفدَ

د ٚيٙٛييددط ٚخٌمىّددص ٚيٙددٛؿ زددٓ ٔدديُخن ٚزدددَٚن يددييٓ ٚعٛززؤوٍيّٕددًْ ٚخٌّىددد
٘دٍٖ  ِقؾُٚوُٖ، آبٌٝ  «.. يَآٚؤٔفدَ ؤًَٔخْ خألَزقص، ٚصقٛي ب٘قيدء ٚٔفُ 

ًب غيدُ دد، ٚظضدقٙد خٌعدي  خٌىٕيٕدص خٌمسٙديص خألٔفدَ ال يآِ زٙد ؤل ظدآِ زٙدد ـّيق 
 .خهللفي وٍّص 

 الكتابية عض األسفازباختالف آباء الكنيسة األوائل يف قدسية  
 ؟ِد خٌٍي ودْ يآِ زٗ خآلزدء ِٓ خٌىعر :ٔقٛي بٌٝ ظدَيه خٌىٕيٕص ٌُٕٜ

د  ،909َٔددٕص  ٝوٍيّٕددًْ خٌُِٚدددٔي خٌّعددٛف. ؤ9 فددي فٙددً ٌُِٚددد ٚودددْ ؤٔددمف 
، ؤي  َٔدددجً لدٔٛٔيددص ٙددد خٌىٕيٕددص خٌمسٙدديصزقددض َٔدددجٍٗ خفعسُظٚيٛلٕددد خٌعٍّيددٍ، 
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خ ِٓ والَ خهلل ف ،خٌّمًِْٓ خٌىعدذ  خ  ـّء خٌّاَن  ٌٌه ٔمً، وّد دفعسُٚ٘د ـّء 
ظددَيه "فدي وعدزدٗ  صيدمٍي لضدُ ِفّدـ ٔيميصدُي خٌدخٌيٛٔدزيْٛ خٌىٕٕي خٌٙٙيُ 

 .(940صفمص " )خٌىٕيٕص
، ؤي لدٔٛٔيددص  خ  ؤٔددفدَ َٚئيددد زغددُْ دودددْ يقعسددُ َٔدددٌص زُٔدزدد ٘ددٍخ وٍيّٕددًْؤٚ
 .ٓ خٌيَٛ في خٌىعدذ خٌّمًْييٛ، ّٚ٘د ٔفُخْ غيُ ِٛـِمًٔص  خ  ؤٔفدَ
ٛ ٘د: »فيمدٛي يٛٔددزيْٛ ِياليي، يٕمدً فٕدٗ  909يدْٚ خٌّعٛفٝ فدَ بئُ. 9

ددد»، ُِٙدددٌْ، وعدددذ خٌُخفددي «ال يقددُف وعدددذ خٌُخفددي فمددظ ، ؤي: «يمسٍددٗ زددً ؤيض 
د  ٔ  .يقعسُٖ وعدز د ِمً

ِياليي، ٚ٘ٛ خٌٍي لًَ  970في فدَ ٔدَييٓ ؤٔمف  ٍيعيْٛخألٔمف ِ. 9
ٔدعيُ، بش ؤْ ٘دٍٖ خٌمدجّدص وٍدط ِدٓ ٔدفُ إؤٚي لدجّص  ٌألٔدفدَ خٌّمًٔدص، ٚخٌّفدـد

 .غيُ ِٛـٛي فًٕ ٍ٘خ خألذ ِٓ آزدء خٌىٕيٕصفٍٙخ خٌٕفُ 
ٔدعيُ بٔدفُ  فْٛ خإليّددْ، لدٍٚصدلر لدٔ ص،يمؼٕدٔيْٛ زغً ِفّـ ٔي. ؤ4
دد "ظفٕدً خٌىٍّدص" ٗدجّدص خألٔدفدَ خٌعدي لدًِٙد فدي وعدزدِٓ ل ، ٚٔمدً ٌٌده فٕدٗ ؤيض 

 .(44صفمص ؟" )ٔفيٍيْٛويف يفىُ خإل"في وعدزٗ  خيٓ ـُيَٚٚ
فعددُف خ، د  ِمًٔددٔددفُخ  ٔددعيُ، ٌٚددُ يقعسددُٖ ب ٔددفَُفددض  خٌددٍي ؤؼٕدٔدديْٛبْ 

ٌُ ٚخٌٕسقص،  دزٛوُيفخألخألٔفدَ  زيٓ زُٔدٌص َِٚيص، ٚخفعُف زٕفُ زدَٚن فمظ ِٓ
خٌعدي يدآِ زٙدد خٌىدؼٌٛيده ٚخألَؼدٌٛوٓ، ٌٌٚده  خألٔدفدَ ؤٔفدَ ِدٓيقعُف زٕعص 
 .يٓٚخٌؽالؼ صٔقدفي َٔدٌعٗ خٌع

، ؤٚ "ّفّدددٛؿ خٌصدددفٛي"خٌفدددي وعدزدددٗ  َ(9994ي )ض زدددٓ خٌقٕددددخخٌمسغدددي . 4
 «ٌُٔدًٚصدديد خ»ٔدفُ  خألٔفدَ خٌّمًٔدص ضُ بٌٝ لدجّص "لٛخٔيٓ خٌىٕيٕص"يّٕٛٔٗ 

ُُ ودٌٍه ال يقعسُّ٘دد  زيّٕدد ٓ،يفعسُّ٘دد ِمًٔدعفد ،«وٍيًّْٕؤعي َٔدٌ»ٚ ٖ ِدٓ غيد
 .خٌّىدزييٓٔفُي خٌّٕيمييٓ، ٚؤضدف بٌيّٙد 
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دد ٔدفُ . 4 دد عٔدبِدَظٓ ٌدٛؼُ ِأدٓ خٌّدٍ٘ر خٌسُٚظٕدعدٔعي َفدض ؤيض  يُ، ظسق 

 «.ٌيط ٍ٘خ خٌٕفُ ٌُ يٛـً» :، ٚلدي ٍيعيِْٛ ٚألؼٕدٔيْٛ 
ظمُيدف "عدذ ليُ ٌألٔعدٌ خٌصًيك فٍي خٌُيٓ زقٕٛخْ ؤيفٛوُ ٌمُخءش و ٕٚ٘د

 "ٌٛ٘يدص خٌدُٚق خٌمدًْؤٔفي "وعدزٗ خآلوُ وٌٍه ، ٚ"ِىغٛعدض خٌىعدذ خٌّمًْ
    فّٙد وعدزدْ ِّٙدْ في ٍ٘خ خٌسدذ.

 اختالف اآلباء يف زسالة إزمياء
خ ِددٓ يددَٛ ِددٓ خأليدددَ ـددّء  فددي ّٔددٌٛؾ ِددٓ خٌُٔدددجً خٌعددي ودٔددط  ،َٔدددٌص بَِيددد 

ًب زٙدد ال يدآِ  (بَِيدد)ُٔدٌص فٍٖٙ خٌ، ٗمًْ، ؼُ ؤوُـط ِٕخٌىعدذ خٌّ خٌيدَٛ ؤلد
 .ِٓ وعدذ خهلل خ  ـّءخٌعي ظقعسُ٘د ٜٔٛ خٌىٕيٕص خٌمسٙيص 

ٍٖ٘ خٌُٔدٌص ِٛـٛيش فدي ِقؾدُ خٌّىغٛعددض خٌيٛٔدٔيدص خٌّّٙدص ودٌفدظيىدٔيدص ٚ
 .ٚخٌٕىًَٕيص

دْٔٛ فددؤَٚيِددُٕٙ ، ٚمًٔددصخ َٔدددٌص بَِيدددء ِخآلزدددء خٌيٛٔدددٔيْٛ خألٚخجددً خفعسددُٚ
دددد خفعسدددُٚخ ٘دددٍٖ ئددددؼٕؤَ٘دددٍيّي ٌُٚٚٓ خأليدددوْٛ ٚيٚؤزيفددددٔ ْٛ، ٘ددداالء ـّيق 

 .خٌُٔدٌص ِمًٔص
 .َ خفعسُ٘د َٔدٌص  ِمًٔص940في فدَ  ٚيويد خٌّٕقمًِفّـ الٚوٌٍه فةْ 
ًب ِٓ  خفعسُ٘دُٔدٌص ٌٍ٘خ ٌّٔٛؾ   يخَضؼدُ  ،ٚيويددخآلزدء ِٚفّدـ الِمًٔص و
 .-ظسدَن ٚظقدٌٝ– ِٓ وعدذ خهلل ، فإوُـطفٍيٙد خًٌٚخجُ

خ   ٌ يْٛ، ؤَ ٔدددوعددددذ ؤؼٕد؟ ؤ٘دددٛ ٔعمدددًغ فٕدددٗ٘دددٍخ خٌدددٍي ي وعددددذ ِمدددًْ ؤب
 ٚال ِفير. ،ىدؼٌٛيه، ؤٔحٍص وؽيُش ظًَٚخٌٕعدٔط، ؤَ ظسُٚخٌ، ؤَ وعدذ ْٛيٍِيع
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 ملاذا يسفض املسلنون قدسية الكتاب املكدس؟ 
خ ؤٔدددفد -خفعُخضدددد   -يفٛٔدددد ٔعفددددِٚ ٘دددٍخ خٌىدددالف زددديٓ خألٔدددفدَ ٚٔقعسُ٘دددد   َ

 ِٓ والَ خهلل؟ ٍٖ٘ خٌىعر ٕٔؾُ فيٙد، ً٘ يّىٓ ؤْ ظىْٛ ؼُ ِمًٔص، 
 ٌٌٚه ألَِٛ: ال،ؤـير: 

َٔددددٌص ٌدددًيٕد  !!خٌىؽيددُ ِدددٓ ؤٔدددفدَ خٌىعددددذ خٌّمدددًْ ال يُقدددُف ِدددٓ ودظسدددٗ. 9
ٕٕٔر ظسٙد، ويف دوخُٔ َٔدٌص غيُ ِقُٚف ؤصال  ؤيضد  ًٌيٕد ِٕٕٛزص بٌٝ فالْ، ٚ

 ؤٌفٗ!! يٍخٌ ال ٔقُف ِٓ خ  ٔفُبٌٝ والَ خهلل 
إعٍدر ِدٓ ـٕددذ خٌمدٓ ؤْ يفيسٕدي فدٓ خٌٕداخي ٌّد ؤلدٛي، فإلًَ ّٔدٌؾ ٚٔ 
ِٓ خٌٍي وعدر ٚٔعيُ؟ بِٓ خٌٍي وعر ٔفُ ٚ ؟ِٓ خٌٍي وعر ٔفُ يٙٛؿ :خٌعدٌي

 ؟ غٔفُ َخفٛ
ٌٚددٛ ؤَئددد ِفٌٙٛددص خٌّاٌددف، ال ٔقددُف ِددٓ ودظسٙددد، ألٔددفدَ  ّٔدددٌؾ فمددظ٘ددٍٖ 

 .وّٓ ِٕدؽُخضٓ ظمعدؾ بٌٝ ؤِيً ِ ّٕإٌصفدٌ ،خالٔعُٔدي
د وعدزد  ِفٙٛي خٌّاٌف ويف ٕٕٔر بٌٝ خهلل  ٔ  ؟ٚٔقعسُٖ ِمً

 خٌّمًْ. خٌىعدذ . ظٕدلضدض9
 خٌّمًْ. غالط خٌىعدذ. ؤ9
 .بٌٝ خهلل ٚبٌٝ ٍَٔٗخٌىعدذ بٔدءش .4

 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟
 .ٚ٘ي ظٕدلضدض خٌىعدذ ،يفٛٔد ٔسًؤ زدٌٕمغص خٌؽدٔيصٚ
ِقُٚفدص، ِٙدَٙٛش ٚخوعدُض ٌدٗ ظٕدلضددض ، فمدً ٓ ظقر ـٕدذ خٌمدلعٝ ال ؤُ ٚ

ٔددزمص، لعدٝ ال يىدْٛ ٕ٘ددن ـًيدً، ٚخوعدُض  ٙد فٍيٗ في ِٕدؽُشِٚقؾّٙد عُلع
 بٌٝ َٚلص ٚلٍُ.لعٝ خًٌٕٙ خٌسٕيظ ِٕٙد، خٌٍي ال يمعدؾ 
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ٝضىىىسة داٝد ٛىىىدد »فمددددي:  (4 - 9 : 7صدددّٛجيً خٌؽددددٔي )ُ ٔدددفظمدددًغ  ؤ.
زٚ ػ٘د ٜٗس اُلىساد  كأذىر داٝد ثٖ زدٞة ِٓي صٞثخ ديٖ ذٛت ُيسد ظِغ ػصز

 9700»خٌددُلُ ٍخ ٘ددلفؾددٛخ خ« ٓ٘ىىٚ أُلىىبً ٝظىىجغ ٓبسىىخ كىىبزض  ٝػَىىسمٖ أُىىق زا ىىَ
 «.َخـً 90000ٚ فدَْ، 
 زقً يمٛي ( ليػ9: 97خألوسدَ خألٚي )عفك ِـ ِد ـدء في ٔفُ يال َلُ  فٙٛ
ٝظجؼخ ثالف كبزض  ٝػَسمٖ أُق   ٝأذر داٝد ٓ٘ٚ أُق ٓسًجخ»: ٔفٕٙد   خٌّمًِص

، خألٌدف ٚٔدسـ « َ  ٝػسهت داٝد ًَ ذيَ أُسًجبد  ٝأثو٠ ٜٓ٘ب ٓبسخ ٓسًجىخزا
 .( فد7000َْ) فدَْ صدَض ٔسقص آالف (9700) ِدجص

خ 9700ؤَ  فددَْ 7000فًٙ خٌُلُ خٌصدميك  ظٕددلض ؟ خٌُلّددْ ال يعٕددٚيدْ، ٍ٘د
ٍ ِ ِٓ فًٕ ؤٔٗ ٌيٓ يٗ يًٙٙ فٍي خٌىعدذ ف  .ُ خٌىغإخهلل، ألْ خهلل ال يعٕدلض، ال يق

خ خ  ودُ ٘دٙيُآ د  ٔإوٍ ظٕدلض. 9   ً دفُ .. ظٕددلض خٌىعددذ فدي  ـد ُ خٌٍّده ؤوّيدد ُّ
دد،  ٝػَىسمٖ  يٖثىٖ اص٘زىاًىبٕ أذصمىب »(: 94: 7خٌٍّدٛن خٌؽددٔي ففدي )ليٓ صدَ ٍِى 

 .ٕٔص 99 ليٓ صدَ ٍِى د ؤوّيد ُّقُ ، ف«ظ٘خ ديٖ ِٓي  ِٝٓي ظ٘خ ٝاددح
ٝأزثؼىيٖ ظى٘خ  يٖثىٖ اص٘زىًىبٕ أذصمىب ا»فيمدٛي:  (9: 99خأليدَ خٌؽدٔي )ٔفُ ٚؤِد 

ددفُ  :ٔددفُ يمدددٛيفٍددًيٕد ، «ِٝٓىىي ظىىى٘خ ٝادىىدح  دىىيٖ ِٓىىي  ؤوّيددد لدديٓ ٍِددده ُُّ
دفُ  :يمدٛيآوُ ٔفُ في ، ٕٚٔص99 إيّٙدد ٘دٛ فٔدٕص،  49 ؤوّيدد لديٓ صددَ ٍِىدد   ُُّ

 ؟ِٓ والَ خهللؤيّٙد خٌصميك؟ 
يفقًد ؤوّيدد ؤوسُد ِٓد  ٗغٍظ، ألٔ 49ُلُ خٌخٌعُـّص خٌقُزيص خٌّٙعُوص ؤْ ؤلٕط 

خ وغدإ،  :ٍ٘خ ِٙدىٍص، فمددٌٛخ، ٚٗ زٕٕعيٓ يؤز ٖ، خٌىغدإ  ٛخصدممٍٚ٘د ص،  90 ففقٍٛد ٕٔد
 ؟، ؤيٙد ِٓ والَ خهلل90ٚ 49ٚ 99فًٕٔد   «بٕ أذصمب اثٖ ػَسمٖ ظ٘خً»فمدٌٛخ: 
فددي وعدزددٗ  خٌىعدددذ خٌّمددًْ ٓزمددُخَش فددخٌمددٓ ِٕدديٓ فسددً خٌٕددَٛ يخفددـ ٌمددً  

زٛـدٛي ( 944مص صف)في خفعُف ٌىٕٗ ، " ٘سٙدض ّٚ٘يص لٛي خٌىعدذ خٌّمًْ"
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، «ٍٖ٘ غٍغص ٔدٔه»مدي: ، ف 49( ، ٚ٘ٛ خٌُلُ 9: 99خأليدَ خٌؽدٔي ٔفُ )وغإ في 
 .خٌ ٍظٍ٘خ فٓ دفعسُ ٔدٔىد  ِٓ ٕٔدن خٌّىغٛعدض ِٕاٚال  ف

غٍغددددص خٌٕدٔدددده ٘ددددٍٖ ال ظ يددددُ فميددددًش يٙٛييددددص ٚال »خٌمددددٓ ِٕدددديٓ: ٚيضدددديف 
ٕددسر غٍغددص زـقٍددٗ ٗ يسٕددظ خٌّٛضددٛؿ زددإْ ٌىٕدد ،ىغددإدٌ، بٌْ ٘ددٛ يمددُ ز«ِٕدديميص
 يُ ِّٙص.ٍغص غغ ؤٔٙدٔدٔه، ٚ
ودً بٌدٝ ِعدٝ يسمدٝ ٘دٍخ خٌ ٍدظ فدي ؟ ِعٝ ٔعصممْٛ ٍ٘خ خٌ ٍدظ :ؤٔإيٕٚ٘د 

 ؟ٕٔه خٌىعدذ خٌّمًْ لٛي خٌقدٌُ
: 94ٍّٛن خٌؽدٔي )خٌٕفُ فُ خٌٍّه يٙٛيدويٓ، ُّ في فُ ٚلـ ِؽً ٍ٘خ خٌىغإ . 9 
دفُ ؾدٛخ ؤْ الل  «ثىٖ صٔىبٗع ػَىسح ظى٘خ دىيٖ ِٓىياًبٕ مٜٞمبًيٖ »يمٛي: (  7 ُّ ُٖ
 .ٕٔص فمظ (97)

ًبٕ مٜٞمبًيٖ اثىٖ صٔىبٕ ظى٘يٖ »يمٛي: ف (،1: 94 خٌؽدٔي خألوسدَ ؤيدَ)ٔفُ ؤِد 
دوددْ فُ فٙدً ، «ديٖ ِٓي ودُ ِدٓ آظٕددلضب بٔدٗ ٔدٕص؟  97 ؤَٔدٕيٓ  7 يٙٛيددويٓ ُُّ

 يؽسط ؤٔٗ ٌيٓ ِٓ والَ خهلل. ، ٚ٘ٛظٕدلضدض خٌىعدذ
يُـك ؤْ َٚخيص ٔفُ » (:9011صفمص )في  "لدِْٛ خٌىعدذ خٌّمًْيمٛي " 

ّعدٝ فودعحدص، ص ظىْٛ ٚخٌؽدٔي ،ٍٖٙ ٘ي خٌصميمصف، «خٌٍّٛن خٌؽدٔي ٘ي خٌصميمص
 .ٔعصممْٛ ٍ٘خ خٌىغإ؟ ؤَـٛ ؤْ ظٙغسٖٛ ِٓ خٌىعدذ

ِمدًِدض خٌقٙدً "فدي وعدزدٗ  يٚ٘يدر ـدَٛـخٌمسغدي خٌّصدُي ؤوعُ زّد لدٌٗ ٚ
 وسدَد)خألي زددفٍددٝ ؤْ خٌدٕٛ خٌددٛخَ ؤـّددـ خٌّفٕدُْٚ»: (947صدفمص )فددي  "خٌمدًيُ
، بٌْ «ٔعؿ فٓ وغإ فدي خٌعُـّدص ؤٚ خٌٕمدً يْٚ لصدً ِدٓ خٌىدظدر (9: 99 خٌؽدٔي

ٍ ِ  -فّ ٚـً –٘ٛ يقعُف زإْ ٍ٘خ خٌٕٛ فيٗ وغإ، ٚخهلل   .ُ خٌىغإال يق
خ  ُ  .إلٔصدظىُ ٘ى

*** 
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  د  ٌمي ٔدالِِد ـحط أل» :؟ فمدي ٌيد  ؤَ ٔالِ د  ؤظُيً لُز :فضيٍص خٌٙيه ٔإٌُط 
دفٍٝ خألَ ،   «.زً ٔيف 

 .في ِِٓ ِمًٚييسٙد فؤْ ييٕعغيـ ؤلً ، ٌٚٓ ؤٔحٍص وؽيُش ٔإي خًٌوعَٛ 
 ؤصٍي ِقىُ. يفٛٔي، ؤلٛي ؤي ٘يء ؤْ لسًٔمٓ في ِٕه خٌىعدَ، ٚ

،  ظمسٍٕدد وّدد ٔمدٓٚؤٔدط ، ؤٔط ؤلسسعٕد ،َخجـبٌٗ  ؤ٘ىُن ألٔه ،ؤزدٔد خٌّٕدٚي
فّيدـ، خٌبٌدٝ لٍدٛذ  عىٍُظد، ٚدَن ٘دٍخ خٌّٕددءظسد دُٔ خٌّٕديك ؤْؤصٍي يد َذ ز

ه، ِدٍزمّدُش ٘دفعي زفخٌّدٓ ٚظمصً ٌٕفٕه ِد يَّفٗ خٌُٚق في ٍ٘خ خٌّٕدء، 
ُُ ف  .. آِيٓخٌّٕيكخٌُذ ُٔ زد هؤٔإٌؤزدٔد زىالَ خٌمىّص خٌُٚليص،  إظىٍ

 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية 

مددي: زدإي ، فٔدإٌٕي ٔداخال  ٚ، ِقدٗ ِفّٛفدص ِدٓ خٌىعدرفضديٍص خٌٙديه ؤلضُ 
ْ ودً خٌٕٕده خٌّٛـدٛيش زديٓ يًيدٗ ٘دي فسددَش فدٓ ؤٕٔدي ؟ ٚلدً ظدآِ ٍٖ خٌىعدر٘

خٌيٛٔددٔي ٌٍقٙدً خٌفًيدً، ٚال  ٕٛيمعٛي فٍدٝ خٌديٓ فيٙد وعدذ ٌؤٔٗ ظُـّدض، ٚ
 قًٙ خٌمًيُ.ِٓ خٌ ِيخَخٌقسُي ٚخآلٕٛ يمعٛي فٍٝ خٌِٕٙد وعدذ 

ُآْ زدٌٍ ددص خألٌّدٔيددص ؤٚ خٌٍ ددص ؤٔدددلٗ ظُـّدددض خٌمدد ٚيّىٕٕددي فددي خٌّمدزددً ؤْ
 لُآْ ِٕٙد ظآِ؟خإلٔفٍيّيص، ٚؤلٛي ٌٗ: زإي 

خٌّٕدددٚخش فددي خٌؾٍددُ فددًي، فٙددٛ خفعّددً فٍددٝ َُ: ؤفيددً ٚؤودد، د لٍددط ٌىددُ ٚوّدد
ٔعًٙٙ زً خدٌٍ ص خٌيٛٔدٔيص ؤٚ خٌٍ ص خٌقسُيص، زىعدذ دٌز ، ٌُٚ يإِض خٌىعدذ دضظُـّ
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دد ؤزعُـّدض، فةٌخ ؤَخي خٌٙيه ؤْ يٕعًٙٙ زدٌعُـّد ٔعٙدًٙ ْ خض، فّٓ لمي ؤيض 
 خٌعي ال يمسٍٙد. خٌمُآٔيص زدٌعُـّدض

 من كتب أسفاز الكتاب املكدس؟ 
 ٔعيُ؟ بِٓ ٘ٛ ودظر ٔفُ  :خٌٙيه ٔاخي زىصٛٚ
 .ٔعيُبٔفُ ُِيودي ٘ٛ ودظر ؤْ فٍٝ ُٙخق خٌخـعّـ ؤـير: 

 ؟ِٓ ودظر ٔفُ صّٛجيً خألٚي :ٔإٌٕيٚ
صدددّٛجيً خألٚي ، ٚٔدددفُ ٔدددفُ ِدددٓ  خ  وسيدددُ خ  صدددّٛجيً وعدددر ـدددّء ٚؤـيدددر:

زقددً دئٚخ ـدد ٍيٓخٌددٚٔددٕص،  900ص ِِٕيددص ال ظمددً فددٓ سددصددّٛجيً خألٚي يعٕدددٚي لم
 ألْ خٌفعدُش خٌِّٕيدص ٚلدًٖ، ٌيٓ صّٛجيًٚ ،فًش ؤٔسيدء ٗوعسفمً وٍّٖٛ، ؤصّٛجيً 

 ٕٔص. 900ظ غي ؤوؽُ ِٓ  ٌٍٕفُ
 يخٌٍّده، ٌىٕدليد صدً٘دٛ ٗ ودظسد : بْيمدٛي خٌدسقضف غَخفدٛ ٚؤِد ودظدر ٔدفُ

فددي ٔٙديددص ٔددفُ  يمددٛي ألْ خٌىعدددذ، ٘ددٛ صددّٛجيً  غٔددفُ َخفددٛؤْ ودظددر ؤئِددٓ 
ودً ٚخلدً فّدً ِدد لٕدٓ  ،في ظٍه خأليدَ ٌُ يىٓ ٍِه فدي بٔدُخجيً» :صّٛجيً

ْ ؤٚي ٍِده ـددء ٌٍٙدقر خٌيٙدٛيي ( ، ٚٔمٓ ٔقدُف ؤ94: 99)خٌمضدش « فيٕيٗفي 
خٌدٍيٓ ؤلٛي وّدد لددي ٌٍخ ؤٚي ٍِٛن بُٔخجيً،  ، فٙٛزٓ ليٓ ي٘دٚ ٘ٛ ًيُخٌم في

 صّٛجيً.: ودظر خٌٕفُ ٘ٛ ٔسمٛٔد
 ؟ٔفُ يٙٛؿودظر وُ لٛي آ ٔاخال   ٔإٌٕي خًٌوعَٛ 

 .ي بٌيٗ فضيٍص خٌٙيهِفُف ِد يُؤيٙٛؿ ٘ٛ ودظر ٍ٘خ خٌٕفُ، ٚؤٔد  ٚؤـير:
 كيف مسح اهلل للبصس بتحسيف كتابى؟

٘دددً ظدددآِ ؤْ خٌدددٍي ؤٔدددّي خٌمدددُآْ ٚخٌعدددَٛخش  :ٌدددٛ ٔدددإٌٕد فضددديٍص خٌٙددديه ِدددؽال  
 ٔقُ :يمٛئٛ خهلل؟ ٚخإلٔفيً ٘
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، ٍ٘خ ؤظُوٗ ٌدهًٚ٘ خهلل لديَ ؤْ يمفؼ ِد ؤٌّٔٗ؟  :وُآ إٔإي ٔاخال  ٚليٕٙد ٔ
 .(ٔقُ ؤٚ الد )ٌعفير فٍيٗ ز

 زقض وعسٗ يْٚ زقض؟مفؼ زخهلل ظقًٙ ً٘  :ٔاخي ؼدٌػ ًٌٚي
فٍددٝ فٍددٝ خٌىعدددذ خٌّمددًْ، ٚ د  ودددْ ِٙيّٕددخٌددٍي ِددٓ  : ُخزددـخٌ ئدداخٌٚؤِددد 

 ؟ٔالَخٌعَٛخش في ِِٓ َٔٛي خإل
 خٌمًيُ ٚخٌفًيً. :ُٔــ بٌٝ ِٕإٌص ظدَيىيص ظّٕٙد في ِٕإٌص خٌقًٙيٓ

ؤْ يفُق زيٓ ٍٖ٘ خألَلدَ خٌقسُيص، بٌخ ودْ يمًَ فٍدٝ  عٍر ِٓ فضيٍص خٌٙيهؤ
ألٔٗ ، يقُفٙد خٌٙيه ٌٌه، فٍيىسُٔد زدٌفُق زيٕٙد .. ٘ي زدٌقسُخٔيص، ٚخٌّفُٚ  ؤْ 

 خٔعًٙٙ زٙد.
 خمطوطات الكتاب املكدس

ي: ٌٛ ؤَئدد خٌيدَٛ اخي فضيٍص خٌٙيهٔؤَيً  ِ ً خٌمدُآْ خٌىدُيُ، ٚلد٘دد ؤْ  ؤْ ٔسد
ٔفقً ٌٌه، فٍٛ فُضٕد ؤٕٔد ُٔيً ٌٌه، ؤٌيٓ ِغٍٛزد  ِٕد ؤْ ٔفّـ وً خٌّصددلف 

ُ ِ خٌّغسٛفص في خٌقدٌُ؟ ٚ٘دٍخ غيدُ ِّىدٓ، ٚ ف فدي ودٌٍه ال ؤلدً يٕدعغيـ ؤْ يمد
 .في خٌقدٌُ وٍّص خهلل، ألْ وٍّص خهلل خٔعُٙض

فدٓ خٌٕٕده خٌّٛـدٛيش زديٓ ؤيدًيٕد ِدٓ ٔدُيقص ظدَيىيص  ًَ ٌىُ ٌّمصيفٛٔي ؤل
ٚ٘دي  ؤٌف ِىغٛعص فمدظ ٌٍقٙدً خٌفًيدً، 940 فًٍيٕدخٌقًٙ خٌمًيُ ِٓ خٌىعدذ، 

ٚيّىددددٓ ظمٕدددديُ ٘دددددٍٖ  ،قصددددَٛ ِىعٍفدددددص، ٚظُـددددـ ٌفددددي زددددالي وؽيدددددُش  ِِٛفددددص
د ٌٍ دض خٌعي وعسط زٙد  :خٌّىغٛعدض ظسدف 

ٚ٘ي خٌٍ ص خألصٍيص خٌعي وعر زٙدد ، دٔيصِىغٛعص ِىعٛزص زدٌٍ ص خٌيٛٔ 4407 ؤ.
 .خٌفًيً خٌقًٙ
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ودُٜ، ٚؤ٘دُ خألزددلي خٌعُـّددض ٌٍ ددض فدي ِىغٛعدص  94000ؤوؽُ ِٓ ذ. 
 (ِيددصخَخآلخٌٕددُيدٔيص )ٚ٘ددٍٖ خٌٍ دددض خٌعددي ودٔددط ِٕعٙددُش فددي ٌٌدده خٌٛلددط خٌالظيٕيددص 

 .ٚخٌمسغيص ٚخألَِٕيص
ٌددددٝ ؼددددالغ بخٌّىعٛزددددص زدٌٍ ددددص خٌيٛٔدٔيددددص  دضغٛعددددٚلددددً لٕددددُ خٌقٍّدددددء خٌّى

 :ِفّٛفدض
سدُيي، ٚيُـدـ خٌِىغٛعص ِىعٛزدص فٍدٝ َٚق  41ظضُ ٚ :خٌّفّٛفص خألٌٚٝ 

ؤِددد ِعّـددُ ٚ ،فٍددٝ خالعددالق يددصٚظقددً ؤلددًَ زُيَ، 994 ٔددٕص ظدددَيه ؤلددًِٙد بٌددٝ
ظُـددـ بٌددٝ خٌمددُْ خٌؽدددٔي خٌّددياليي، ٚؤّ٘يعٙددد ؤْ خٌقٍّدددء بٔٙددد  :ٚخالٔددً فيمٌٛددْٛ
 .ٔفيً يٛلٕدبِٓ  97خإلصمدق ٝ ظقٛي بٌ خٌّىعٛزص فيٙد لدٌٛخ: خٌىٍّدض

صمُخء خٌفيَٛ في ِصدُ، في خوعٙفط ٚ، يالًَِٔ ّٔٙد ـْٛخِىغٛعص ًٌيٕد 
 ، ٚيّىددٓ خالعددالؿ فٍيٙددد فددي ِىعسددص ـددْٛ َيالٔددًِ فددي9194ٌٌَٚدده فددي ٔددٕص 

بٔفٍعدُخ، ٚلددَ َٚزُظدّ وسيدُ خٌسُييددض زدال٘دعُخن ِدـ وسدُخء آودُيٓ  ِدٕٔٙعُ فدي
خ َٚخصًؤٚ ،زًَخٔعٙد  ُ عسدط زدٗ عسمدد  ألٔدٍٛذ خٌىعدزدص خٌدٍٜ وُ   :، ٚلددٌٛخدفٕٙ ظمُي

 َ.990بٌٝ  70 ظقٛي بٌٝ ِد يمُذ ِٓ فدَ فةٔٙدخٌّىغٛعص 
 ِىغٛعدض ال ظقً ٚال ظمصٝ.يٕد ًٌٚ
بٌٝ ٔٙديص  97بٔفيً يٛلٕد ِٓ ظٙعًّ فٍٝ ـّء ِٓ َٚٛي ، فِىغٛعص خوٕ* 
ٓ ِِددعددالؿ فٍيٙددد زّعمددف ؤوٕددفَٛي، ٚيُـددـ ، ٚيّىددٓ ٌٍفّٙددَٛ خالصددمدقخإل
 َ.940بٌٝ  عٙدوعدز

َٚلددص، ٚيٛـددً ِٕٙددد  944ِٛـددٛيش فددي ِفٍددً ِىددْٛ ِددٓ  (66p)ِىغٛعددص * 
 .زٛيِسُفي ِعمف ِٕٙد َٚلص، وّد يٛـً زقض ؤَٚخق  900
ٚظُــ بٌٝ  ،ًّ فٍٝ َٔدٌص زغُْ خألٌٚٝ ٚخٌؽدٔيصعٚظٙ،  (72p) ِىغٛعص* 
 َ. 900ٕٔص 
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، بٌ ؤَغدر دٙدف زيدفدي خٌعقُ ي، ٚال ؤَيدً ؤْ ؤٔدعٍٙه ٚلعدوؽيُش دضّىغٛعخٌ

 .خٌٕسقص دفضيٍص خٌٙيه فٓ ؤٔفدَ خألزٛوُيف ٌوُّٖد زُٕفص ف ؤْ ؤـير
 حول موثوقية ما نسبى الدكتوز منكر للكس منيس عبد النوز

 ٌٍمٓ ِٕيٓ فسدً خٌٕدَٛ "٘سٙدض ّٚ٘يص"ِد ـدء في وعدذ ٚلسً ؤْ ؤٔمً ٌىُ 
لديٓ  944 صدفمصظٛؼيك ِد ٔمٍٗ فٓ خٌىعدذ ؤعٍر ِٓ فضيٍص خٌٙيه  فةٔي ،فٕٙد

، ٚخٌىعدذ ِقي،  ٌٚيٓ  944وعالف في صفمص دالزخفعُف ِٕيٓ ٌوُ ؤْ خٌمٓ 
 فعُف زدٌعمُيف ؤٚ زىغإ خٌٕٕدن.خؤْ خٌمٓ ِٕيٓ ( 944ِٛـٛيخ  فيٗ في ) ٚ 

 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية 

٘دي خٌىعدر خٌّٙدىٛن فددي »فمدً لدددي خٌمدٓ ِٕديٓ: خألزٛوُيفدد ؤِدد ِدد يىدٛ 
عٛزيددد، ٚيٙٛييددط،  :ٕٔددسعٙد بٌددٝ ِددٓ ظُقددّٜ بٌدديُٙ ِددٓ خألٔسيدددء، ٚ٘ددي وعددرصددمص 

ص ؤٔدعيُ، َٚٔددٌص بَِيدد، ٚيٙدٛؿ زدٓ ٔديُخن، ٚزددَٚن،  َّّ ٚفَّخ خألٚي ٚخٌؽدٔي، ٚظع
ٚلىّص ٍٔيّدْ، ٚصالش فَّيد، ٚظٕسمص خٌؽالؼص فعيص، ٚلصدص ٔٛٔدٕص ٚخٌٙديىيٓ، 

ؤٔدددفدَ  ، فٙدددٍٖ«ٚخٌؽددددٔيً ٚخٌعٕددديٓ، ٚصدددالش ِٕٕدددٝ، ٚوعدزدددد خٌّىددددزييٓ خألٚي ِٚزددد
ُٚ لسددً خٌّٕديكظقدٛي بٌدٝ ِدد ي عدخٌ دزٛوُيفدخأل ، ٌٚدديٓ يٛٔدٔيدصخٌٍ دص دٌزـدًض ، ٚلدً 
ٍ ددص دٌز طخٌمددًيُ وعسدد ٙددًخٌقؤٔددفدَ ىددً فٌ ددص خٌٙددقر خٌمددًيُ، خٌعددي ٘ددي  قسُيددصدٌز
ّىعٛزدص زدٌٍ دص خٌيٛٔدٔيدص، ف ]خألزٛوُيفدد[ خٌىعدر ٍٖ٘ؤِد ٚيٛٔدٔيص، خٌٌٚيٓ ، قسُيص خٌ

، خٌدٍي فددٖ لسدً يودوددْ ِال ُودُ ؤٔسيددء خٌقٙدً خٌمدًيٚآ، بٌيٙدد صفٍيٓ ٌٕد لدـد
 ٕٔص. 400 زدخٌّقًّخْ  يٛلٕد
مددٓ خٌىٕيٕددص خألٌٚددٝ ٚآزدددء خٌىٕٕدديص خألٌٚددٝ َفضددٛخ ٘ددٍٖ خٌىعددر، يمددٛي خٌ 

ٌّٕددص، ٌٚددُ يٕعٙددًٙ زٙددد خٌّٕدديك »ِٕدديٓ:  ُِ ٌددُ يقعسددُ زٕددٛ بٔددُخجيً ٘ددٍٖ خٌىعددر 
ُ فيٗ ـّيـ وِٕٛ خٌمىّدص ٚخٌقٍدُ ٚال خلعدسٓ ِٕٙدد ظالِيدٍ خٌّٕديك، ٌٚدُ  ، خٌٍّوَّ

ِددـ ؤْ خٌّدداَن يٛٔدديفْٛ ٌوددُ فددي ظدَيىددٗ ؤٔددّدء  ،يددٍوُ٘د فيٍددٛ ٚال يٛٔدديفْٛ
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ٍ ددك زٕددي ب  ٌيٕددط وعسددد  ٔٙددد ب «ٔددُخجيً زٙدددوعددر زٕددي بٔددُخجيً خٌٌّّٕددص، ٚؤٚضددك ظق
 .ِمًٔص
خٌىٕيٕص خٌىٕيٕص خألَؼٌٛوٕيص، ٚال خٌىٕيٕص خٌىدؼٌٛيىيص، ٚال  ٌيُِٓـقي  بْ

 عّٕٛخ فٍٝ خٌىعر.جخ ٍيٓخٌٕدْ خٌ ُ٘ ُِـقٕد زً ، ٕعيص سُٚظٕعخٌ
، د  ٔدالِد ، ال غٍدر لُزدخٌدٍي يفضيٍص خٌٙديه  ٙدي عُلعألٔحٍص خٌبٌٝ خُٔــ  

 70فدةٔي ال ؤٍِده بال  ،ٌٚىدي ؤـيدر فٕٙدد ـّيقدد  ،  ٔداخال   99 ٚلً ٔإي لدٛخٌي
 .ؼدٔيص ٌىً ٔاخي

خٌّمددًْ[،  ٕٔدده ]ِددٓ خٌىعدددذ 4ؤلضددُ ِقددٗ فضدديٍص خٌٙدديه ٔدداخٌي خألٚي: 
.. خٌىعدددذ خٌددٍي ٌددُ  ٚزدٌعإويددً ٌددُ يددٕٓ بلضدددَ خٌىعدددذ خألصددٍي ٌٍّٕدديمييٓ

 يمُف!
 كيف مسح اهلل للبصس بتحسيف كتابى؟

َ٘ىىب﴿ ففددي لٌٛددٗ: ؟فددٓ لفددؼ وعدزددٗ ٘ددً خهلل فدددـّخٌؽدددٔي: ٕدداخي خٌ ُْ َٗصَّ  ُٖ َْٗذىى  ِإَّٗىىب 
 َٕ ََُذىبِكظُٞ  ُٚ َُى ِإَّٗىب  َٝ َس  ًْ خٌدٍوُ ٘دٛ  ًفي ؤْيد ْؤ ٍدسقضٌيّىدٓ ٚ[، 1]خٌمفدُ:  ﴾اُرلِ

 ٘ددٛ وددً ِددد يددٍوُ خهلل، :: خٌددٍوُخٚلدددٌٛ ،خـعّددـ خٌقٍّدددء، فمددً ال :ٚؤلددٛي.. خٌمددُآْ
ِٛخضددـ  صٔددعٚ، (خٌددٍوُظصددف خٌعددَٛخش ٚخإلٔفيددً زددد )خٌمددُآْ فددي  آيدددض ٚؼّددص ظٕددـ

 .فدٌٍوُ ٘ٛ وً ِد يىعٛ زٍوُ خهلل،  ٘ٛ خٌٍوُ خٌمُآْ خٌىُيُظفقً 
 يٕدّك زفٕددي وعددذ ]ِٓ وعسٗ[، زيّٕد ددز  وعخهلل ْ يمفؼ ؤخٌغسيقي ٌيٓ ِٓ بٔٗ 
ال ٔقُفدٗ فدٓ  ِدد ، ٚ٘دٍخخ  خهلل يىدْٛ ِعميدّفدةْ ٚبال  ،ِٓ خٌمىّدصفٍٙخ ٌيٓ  ،آوُ

 عسيقص خهلل خٌمًْٚ.
َٖ ﴿ :َٔٛش ٔسإٔمُؤ في   ال ِثبَُِّري َثْي َٝ  ِٕ ُوْسث ُْ َرا ا َٜ َٖ ِث ِٓ ْٖ ُْٗؤ َُ َلُسٝا  ًَ  َٖ ٍَ اَُِّرم َهب َٝ
 ِٚ خٌىددددفُْٚ ٌدددٓ  :ٕددَٛش ٔدددسإ ظمددٛيفخٌعددَٛخش ٚخإلٔفيدددً ، : ؤي [ 99] ٔدددسإ:  ﴾َمَدْمىى

 .َٔٛي خإلٔالَ يزيٓ يًيإِٛخ زدٌٍي 
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ؤْ خٌٙديه  وً خألٔحٍص، فإَـٛ ِدٓ فضديٍص، ٌٚٓ ؤٔعغيـ ـٛخذ خٌٛلط ضيك 

 ٌيىْٛ ٌٕد فُصص ٌألوٍ ٚخٌُي، ٚخٌٕاخي ٚخٌفٛخذ. ،ىعدَ ٔاخال  ؤٚ ٔاخٌيٓي

***
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 كيف مسح اهلل للبصس بتحسيف كتابى؟

َٕ ﴿خهلل: يمٛي  ََُذىبِكظُٞ  ُٚ َُى ِإَّٗىب  َٝ َس  ًْ َ٘ىب اُىرلِ ُْ َٗصَّ  ُٖ َْٗذى ظسددَن –ودً وعدر خهلل ٚ، ﴾ِإَّٗىب 
ٌوُ، ٚوٍٙد ًٜ٘ َٚٔٛ، ٌىٓ يفٛٔد ٔمُؤ خآليص ِٓ ؤٌٚٙد، ٌٕقُف فٓ ؤي  -ٚظقدٌٝ

ٍُ ِٓ ؤٌودَ خهلل   خآليص؟ ٍٖ٘ ظعمًغ، -فّ ٚـً–ٌو
َهىىبُُٞ﴿ َٝ  ٕ ْجُ٘ىىٞ َٔ َُ ُس ِإَّٗىىَي  ًْ ِٚ اُىىرلِ ْيىى َِ ٍَ َػ ىىب اَُّىىِري ُٗىىصلِ َٜ بٔٙددد [، 4]خٌمفددُ:  ﴾ا َمىىب أَمَ

َمب  ﴿ليٓ لدٌٛخ: ، -صٍٝ خهلل فٍيٗ ٍُٚٔ-فٓ وفدَ لُيٗ في ِِٓ خٌٕسي ظعمًغ 
  ٕ ْجُ٘ىٞ َٔ َُ ُس ِإَّٗىَي  ًْ ِٚ اُىرلِ ْيى َِ ٍَ َػ ب اَُِّري ُٗىصلِ َٜ َٔ سِ 6أَمَ ُْ َ٘ىب ِثب ىب َرْأِري َٓ  ْٞ َُى  ) َٖ ى ِٓ ىَذ  ْ٘ ًُ  ْٕ ىِخ ِإ ٌَ

  َٖ بِدِهي َٖ  7اُقَّ َظِسم ْ٘ ُٓ ًَبُٗٞا ِإًذا  ب  َٓ َٝ َُْذنلِ  َخ ِإالَّ ِثب ٌَ َٔ ِس ُْ ٍُ ا َ٘صلِ ب ُٗ َٓ َ٘ب 8(  ُْ َٗصَّ  ُٖ َْٗذ ( ِإَّٗب 
ِإَّٗب َُ  َٝ َس  ًْ َٕ اُرلِ ََُذبِكظُٞ ؟ خآليصخٌٍي ظعمًغ فٕٗ  خٌٍوُفّد ٘ٛ [، 1-4]خٌمفُ:  ﴾ُٚ 

 .ظعمًغ فٕٗودٔط ٔعقُف ؤي ٌوُ ٚ ،لُؤ خآليص ِٓ ؤٌٚٙد خ
 حول موثوقية ما نسبى الدكتوز منكر للكس منيس عبد النوز 

صددفمص )ِٕدديٓ فسددً خٌٕددَٛ فددي خٌمددٓ فعُيددط فٍددٝ خـٕدددذ خٌمددٓ زددإٕٔي ٌوددُ 
خٌعددي خٌصددَٛش ٌدٍخ ؤَـددٛ ؤْ ظٕؾددُ بٌدٝ ، «غٍغددص خٌٕدٔدده» ظمددًغ فدٓ، لديٓ (944

 .ٌٕفٓ خٌصفمص ظؾُٙ ؤِدِه
 خمطوطات الكتاب املكدس

 ؤٌددف 940ـٕدددذ خٌمددٓ يىسُٔددد زددإْ خٌىعدددذ خٌّمددًْ ِمفددٛػ فددٓ عُيددك 
 :ٌىٕٗ ٌُ يىسُٔد فٓ فًي ِٓ خٌّٕدجً، ٍٚ٘خ ـيً،  ِىغٛط
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ٔ دد ال يّىدٓ خٌّمدزٍدص زديٓ  ؤٌٚٙد: ال ظٛـً ِىغٛععدْ ِٕٙد ِعغدزمعدْ، زدً ؤليد

 .ي زيّٕٙدٍخٌٕٕىص ٚخٌٕٕىص ٌىؽُش خالوعالف خٌ
خ ِمًٔص، خٌمٓ حص زإٔفدَ ال يقعسُ٘د خألُِ خٌؽدٔي: ٍٖ٘ خٌّىغٛعدض ٍِي  َ ؤٔفد

ٔفدَ ِمًٔص وّد َٚي ِقٕد ّىغٛعدض يقعمًْٚ ؤْ ٍٖ٘ خألذ ٍٖ٘ خٌدعودْ وُ لً ٚ
خٌفدظيىدٔيددص خٌّىغددٛععيٓ ِٛـددٛيش فددي فٙددي ، "َٔدددٌص بَِيددد" زىصددٛٚلسددً لٍيددً 

 خٌيَٛ.ؤلً ٙد زيقعُف ٌٕيٕدجيص، ٚال خٚ
لسددً  9400ٕددالَ ودددْ ٔددٕص ِٛٔددٝ فٍيددٗ خٌؤْ خأل٘ددُ، ٚ٘ددٛ  :خألِددُ خٌؽدٌددػ 

ي فيٙدد ِدد عدّدُخْ خٌلفدًخ ِىغٛعددض  ّددفي – ؤلًَ ِىغٛعص فسُيدصزيّٕد خٌّيالي، 
ِىغٛعص لٍر خٌعي وعسط  ؤلًَ ٔٛ َِٕٛي فسُي ٌٍىعدذ خٌّمًْ..   - فيٙد
 .. ٔددٕص 9900=  9400+  100زيٕٙددد ٚزدديٓ خٌّاٌددف خألصددٍي  ، ؤيَ 100ٔددٕص 

 !!يُيِٙدخٌىسيُش ال ؤلً يقُف ويف  ٍٖ٘ خٌٙٛش
ٔددٕص، ٚال يقددُف ِددٓ  9900 عددر زقددًٖ زدددوُ  ؤلددًَ ِىغددٛط زٍ ددص خٌّاٌددف بٌْ
 .ودظسٗ
ؤلدًَ ِدٓ ٌٌده  ، ٚ٘ديزٍ دص غيدُ ٌ دص خٌّاٌدف ، ؤيِىغٛعدض يٛٔدٔيصظٛـً ٚ
ٙددٍٖ فبٌددٝ خٌمددُْ خٌُخزددـ خٌّددياليي،  خْظقددٛي يٓعددٍخٌدٌٕدديٕدجيص ٚخٌٕددىًَٕيص ، وزىؽيددُ
 !! ٕٔص 9700 ٔٝ ِٛزيٕٙد ٚزيٓ ٚ، ]خٌىسيُش[ ّىغٛعدضخٌؤلًَ 

ؤي  ٚال ،ٚال ِصدديَٖ، ٔدّٗخ ال يقُفدْٛقدُف ودظسٙدد، ال يُ ٕٚٔص،  9700 فمظ
 فٕٗ. ٘يء

د زٍ دص ٙؤلدًِ..  ِعٕدلضصىغٛعدض .. ِفيٙد ِد فيٙد  دض خٌىعدزيصخٌّىغٛع بٌْ
]خٌيٛٔدٔيددص[ زٍ ددص ؤوددُٜ ُٚوعددر ٔددٕص،  9900 زددد زقددً خٌّاٌددف خألٚيُوعددر خٌّاٌددف 
 .ٕٔص 9700زقًٖ زد 
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ٍٚ ِددٓ ظ مٌخ ٔددخٌٕسددٛي، ب خٌمددًيػفددي  فٕددًٔدزيّٕددد  ٚخلددً يصددسك  ٍٕٔددٍص خٌٕددًٕ َخ
ٔدددٕص؟  9900ِٕدددٗ ٔدددمظ ىّٕدددد فٍدددٝ لدددًيػ فىيدددف يىدددْٛ لُ  ،د  خٌمدددًيػ ضدددقيف

 .ْٚئٙدزةِىدٔىُ ؤْ ظمٌٛٛخ ِد ظ
 كيف مسح اهلل للبصس بتحسيف كتابى؟ 

 ؟ٗـٕدذ خٌمٓ: ً٘ خهلل لديَ فٍٝ لفؼ وعسيٕإي 
ؤٔسيدجدٗ، فدال يمعدً خٌيٙدٛي  ليددش لديَ فٍٝ لفدؼً٘ خهلل  :ٔقُ، ٚؤٔإٌٗٚؤـير: 

 .لديَ ، ٘ٛٔقُ ]ٚخٌفٛخذ خٌّفعُ [: ؟خ  ُِٕٙ ؤلً
ي ٔاخي:  ُِ   ؟خهلل ؤٔسيدءٖ ً٘ لفؼٕٚ٘د ي

زمفؾٙددُ، ٌٚددٛ ظقٍمددط  ٌددُ ظعقٍددك ِٙدديحعٗ ، ألٌْددُ يمفؾٙددُ، ال  ٚخٌفددٛخذ:
فٙدً  وؽيدُ،بٔٙدُ ؟ ًزٕدي بٔدُخجيفدي  ٔسدي ُلِعدًِٓ ىُ فؾُٙ، ٌمفِ  ؛ِٙيحعٗ زمفؾُٙ

 ٌٌه. يعُٙ؟ ال، ٌىٕٗ ٌُ يٙإدفٓ لّ خ  خهلل فدـّودْ 
َزىبِة اهَِّ ﴿ فٓ وعدسىُ: ٌٌٍه يمٛي خهلل ًِ  ْٖ ى ِٓ ىب اْظىُزْذِلظُٞا  َٔ [، 44]خٌّدجدًش:  ﴾ِث

ٌٚدٛ ٚوٍدٗ  ،ٍدٗ بٌيٕددٍُ يىِ فخهلل ٚوً بٌيىُ ٍٖ٘ خٌىعر فضدفط، ؤِد خٌمُآْ ؤي ؤْ 
ََُذبِكظُ ﴿ :لديزً بٌيٕد ٌضدؿ،   ُٚ َُ ِإَّٗب  َٝ َٕ ٞ﴾. 

 ٌّدٌخ يمفؼ زقض وعسٗ يْٚ زقض؟ ً٘ خهلل ِعميّ؟ يٕإي خٌمٓ َؤفط:
 :ٓ خٌٕصيٓ ِٓ وعدزهٍيبٌٝ ٘ ّٔـٚؤـيسٗ: خ
ٛىىىٞ ملؼىىىَ ًٔىىىب مَىىىبء كىىىع  ٘ىىىد اُعىىىٔبء ٝظىىىٌبٕ »(: 94: 4 ٔيددددييخخألٚي : )

لعدٝ ؤٔدط ؤي : ِدٓ  ،«؟ٓىبذا رلؼىَ :األزض  ٝال مٞ د ٖٓ مٔ٘غ مدٙ أٝ موىٍٞ ُىٚ
 ٌُٚ ظقًّ ٌخ؟ ؟ٍ٘خفٍّط  ؟ ؤٚ ظمٛي ٌٗ: ٌّدٌخؤٔط ِعميّ : -فّ ٚـً–ظمٛي هلل 

ٓ ِد، ؤي: «ٓىٖ أٗىذ أمٜىب اإلٗعىبٕ اُىري مجىبٝة اه»(: 97: 1َِٚيص خٌؽدٔي: )
ٍدص ظمدٛي س  ؤٌقدً خٌف   »؟ غٍدظ ٍخ٘د، ٚصدك : ٘دٍخٌٗد ظمدٛيٚ، ؤٔط لعٝ ظفدٚذ خهلل 



 

 صحة الكتاب املكدس             
ٔقٙد ؤْ ظمدٛي ٌصدد خٌغيٓ ـسٍصً٘ ِٓ لك  :ؤي، «؟ي ٘ىٍخٌّٕدٌخ صٕقع :ٌصدٔقٙد

خٌدٍي يصدٕـ خٌىدّف  ؤي: ،«ؤَ ٌيٓ ٌٍىدّخف»ال،  ؟صمٕد  ؤٚ وإٔد  ٌّدٌخ صيُظٕي 
، «ٔددٍغدْ فٍددٝ خٌغدديٓ، ؤْ يصددٕـ ِددٓ وعٍددص ٚخلددًش بٔدددء ٌٍىُخِددص ٚبٔدددء ٌٍٙددٛخْ»

ِٓ لدك خٌىدّخف  ؤْ وّدِد يٙدء، ؤْ يفقً  -فّ ٚـً –ِٓ لك خهلل ِٚقٕدٖ : ؤْ 
: -فدّ ٚـدً–ٙدٛخْ، فدال يمددي هلل ِٓ عيٕدص ٚخلدًش بٔددء ٌٍىُخِدص ٚبٔددء ٌٍ صٕـؤْ ي

 ؟يد َذٌّدٌخ فقٍط ٍ٘خ 
 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية

ٔدفدَ خآلزدء خألٚخجً َفضدٛخ ؤ: ـٕدذ خٌمٓيمٛي في ِٕإٌص ؤٔفدَ خألزٛوُيفد: 
 د.زٛوُيفخأل

 .دخألزٛوُيفوً ؤٔفدَ  دٌُ يُفض ٚؤَٚيفدْٔٛ ؼٕدٔيْٛؤخألذ ٚؤلٛي: 
فددًَ ؤٚ يمددَُ لًٔدديص خٌىعدددذ  ٘ددُ ِددٓ ؤْ خآلزدددء :ّٙددص ٘دديّٕددإٌص خٌّخٌ ٌىددٓ

َٚفضُٙ ٌٕفُ ِدد يفقٍدٗ  ،عمُيُ خآلزدء ٌمًٔيص ٔفُ يفقٍٗ ِٓ والَ خهللف عٗ!لًٔي
ْْ ﴿خٌمدُآْ:  ٗيمٌٍٛ٘خ ِد خهلل، ٚ غيُ ٓ والَِ ِٜ َزىبَة ِثأَْمىِدم ٌِ ُْ َٕ ا ُزُجىٞ ٌْ َٖ َم ىِرم َِّ ُِ   َ ْمى َٞ َك

ِد  ْ٘ ْٖ ِػ ِٓ َرا  َٛ  َٕ َّْ َمُوُُٞٞ  [.71]خٌسمُش:  ﴾اهَِّ صُ
 .وٍٙد ظُـّدض ٌٍىعدذخٌٕٕه ـٕدذ خٌمٓ: ٍٖ٘ يمٛي 
 ٍٖ ظُـّددض ٌىعددذٌىدٓ ٘دفٙدي ودٌٍه زدٌفقدً ، ٔٙدد ظُـّددض، ؤفُف ؤٚؤٔد 

ٙددٍٖ ف، خ  ٔددفُ 44فددًي ؤٔددفدَٖ ظُـّدددض ٌىعدددذ  ظٍددهٚ، خ  ٔددفُ 91 فددًي ؤٔددفدَٖ
صدفمص  خٌّدجدص َذدمظّيً ِد ي، فٍٖٙ خٌٕٕىص ]خٌىدؼٌٛيىيص[ خٌىعر ٌيٕط ِعغدزمص 

 َّّ  د في ٍٖ٘ خٌٕٕىص ]خٌسُظٕعٕعيص[.ف
ٌىُ لضُٔد ٌٛ وٕد ٔقُف خٌقسُخٔيص ألٚؤظمًغ فٓ خألصٛي خٌقسُخٔيص، ٚؤٔد ٕ٘د 

ص خٌعدددي يدددآِ زٙدددد د خٌٕدددسقألزٛوُيفدددخخٌٕصدددٛٚ خٌقسُخٔيدددص خٌعدددي ٌددديٓ فيٙدددد ؤٔدددفدَ 
 .خٌىدؼٌٛيه ٚخألَؼٌٛوٓ



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

دوعالف ّددد يعقٍددك زددز هال ؤعدٌسددفددةٔي  ،ظددُخـُ٘ددٍٖ خٌٕٕدده  ؤْ فددُفؤ ٚألٔددي
خالودعالف إٔد ال ؤٔدإي فدٓ ف ،(ؤظٝ)ٚ (ـدء)فًٕي ِٙىٍص زيٓ فٍيٓ خٌّعُـّيٓ، 

ٔددغَٛ، ٚ ؤٔددفدَٚؤٔددإي فددٓ خوعفدددء صددفمدض  بّٔددد، ٚزٕددسر خٌعُـّددصمددـ خٌددٍي ي
 ٌّدٌخ خوعفط ِٓ خٌىعدذ؟.

ؤْ  طٔددّقيٕددسك ٌددي ؤْ  ٌددُٚظُـّدددض خٌمددُآْ،  فددٓـٕدددذ خٌمددٓ  ظمددًغ
فدعك خٌٕٕده خٌعدي خ .. ّ فٍّدء خإلٔالَ ظُـّدص خٌمدُآْيفيال زً ٌٍمُآْ ظُـّدض، 

، ؤِددد خٌمدُآْ فددال «ظُـّددص ِقددٔي خٌمددُآْ خٌىدُيُ»فٍيٙدد  د  ٌعدُٜ ِىعٛزدد ،زديٓ يددًيه
 .عٗيعُـُ، ٚال يفيّ ؤلً ظُـّ

 خٌٕٕدىصفٕدٗ  طظدآِ زدألصدً خٌدٍي ظُـّد : ٘دًإٔإٌه ـٕدذ خٌمٓف ٛيؤف 
ط فٕددٗ ٘ددٍٖ خٌٕٕددىص خٌعددي ي ظُـّددٍؤَ زدألصددً خٌدد؟ خٌعددي يددآِ زٙددد خٌسُٚظٕددعدٔط

 ذ.خال ـٛ؟ يآِ زٙد خٌىدؼٌٛيه ٚخألَؼٌٛوٓ
، ٌٚيعدٗ يفيدر ٙددخٌعدي ٌوُظُ  ـٕدذ خٌمٓ فٍٝ ٘يء ِدٓ خٌعٕدلضددض ٌُ يفسٕي

 فٓ ٚخلً ِٕٙد في خًٌّخوٍص خٌمديِص، فٛخلً ِٕٙد ي ٕيٕي فٓ وؽيُ.
 من كتب أسفاز الكتاب املكدس؟

ِدٓ خ خٌٕٛ فًفٛٔد ٔمُؤ ٍ٘ ،ـٕدذ خٌمٓ زإْ ٔفُ يٙٛؿ ِٓ والَ يٙٛؿ ٌوُ
اللؾٛخ  ،«ٓبد مَٞع ثٖ ٕٗٞ ػجد اُسة اثٖ ٓئخ ٝػَس ظ٘يٖ»(: 91: 94يٙٛؿ )
 990ِددض يٙدٛؿ ٚفّدُٖ  :يٙدٛؿ يمدٛي  «!!ٓبد مَٞع: »خٌىدظر يٙٛؿ يمٛي ؤْ

 !!ٕٔيٓ
َُ  دَ ػجَ » ٔفُ يٙٛؿ:  وُ، يمٛيآٔٛ  ًىَ أمىبّ مَىٞع  ًٝىَ أمىبّ  اُسَة  إظساسي

يعمدًغ فدٌىدظدر يٙدٛؿ ، «ُرمٖ عبُذ أمبْٜٓ ثؼد مَٞعاَُيٞر  مؼ٘ع اُوضبح( ا
 !!.فّد لصً زقً ٚفدظٗ
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خٌّاٌدددف »٘دددٍخ خٌٕدددفُ:  خٌّمًِدددص خٌىدؼٌٛيىيدددص ٌٍىعددددذ خٌّمدددًْ فدددٓظمدددٛي 

 «.خٌّمًْ خٌٍي ٔفًٙ خّٔٗ ٚفصُٖ
ودظدر »: (9070فدي صدفمص ) يمٌٛدْٛفمَُٚ لدِْٛ خٌىعدذ خٌّمًْ ٚؤِد ِ

ِعقدددًييٓ، غيدددُ ؤْ خٌىؽيدددُيٓ ٕدددر بٌدددٝ ؤ٘دددىدٚ ٘دددٍخ خٌٕدددفُ ِفٙدددٛي، ٚلدددً ُٔ 
يٙددٛؿ ٔفٕددٗ  ٗيعّٕددىْٛ زدالفعمدددي خٌّمسددٛي فٕددً خٌيٙددٛي ٚخٌىعدددذ خٌّٕدديمييٓ، ؤٔدد

ٌفٓ )ؤلدددً ؤوسدددُ فٍّددددء خٌسُٚظٕدددعدٔط(، ؤْ ودظسدددٗ ٘دددٛ دؽدددٓ ودددٚ ...ودظدددر خٌٕدددفُ
ىددً ف ،«َِيدددبؤٚ صددّٛجيً، ؤٚ  ،ِفددُ آوددُْٚ ؤٔددٗ فيددًلدْٚزددٓ ٘دددَْٚ،  خٌيقدددَِ
 .ش خٌمٓخلعُلٗ ٔقدي ٚ٘ي ظىدٌف ِدخ خٌٕفُ، ٍ٘عإٌيف ّٔدء ِمعُلص ٌخألٍٖ٘ 
خٌٍّده  ِاٌفٗيُٜ ؤْ ٌوُ ـٕدذ خٌمٓ ؤْ خٌسقض  غٔفُ َخفٛٚزىصٛٚ  
 .يآِ زإٔٗ صّٛجيً.. زيّٕد ٘ٛ ليدّل

ال يّىٓ خٌفَّ زدٌٛلط ؤٚ زعمًيً ٘ىصيص : »لدِْٛ خٌىعدذ خٌّمًْ يمٛي
 ٌٌه. ، ال يّىٓ«ودظسٗ

خٌّددًوً بٌددٝ خٌقٙددً "فددي وعدزددٗ  فيمددٛي خٌمددٓ خٌددًوعَٛ يٛٔددف صددّٛجيً ؤِددد
ي لدٌدٗ ٍخٌمدٛي خٌدٚ٘دٛ ، «خٌمدٛي زإٔدٗ ٌصدّٛجيً ضدقيف(: »947صدفمص ) "خٌمًيُ

 «.ٚخٌُّـك ؤٔٗ وعر في فًٙ ٍٔيّدْ»ضقيف،  .. ـٕدذ خٌمٓ
 ٘دٛ، ٚف صدّٛجيً ؤْ خٌّاٌِ زٗ يُـك  يٌيال   يٍّهيُٜ ؤٔٗ ٌىٓ ـٕدذ خٌمٓ 

فٍدٝ  -زمٕدر خٌمدٓ  – يٙدٍٖ ظدًف  «ُْ مٌٖ ِٓي كىع إظىساسيَ»خٌّاٌف:  لٛي
 .خٌىدظر٘ٛ ؤْ صّٛجيً 

فيٕدٝ  فٙدًفدي  خ  ِّدٓ فددٖٚخلدًخٌىدظدر يىدْٛ ؤْ يّىدٓ ٕ٘د ؤظٕدءي: ؤال 
؟ ؤال «ٌُ يىٓ ٍِده فدي بٔدُخجيً»مدي: ، فوعر ٍٖ٘ خٌقسدَش ، ٚ٘ٛ ِٓفٍيٗ خٌٕالَ

فٍددٝ ؤْ ِددد ٘ددٛ خٌددًٌيً فددي ٘ددٍٖ خٌفمددُش ؟ صددّٛجيًـدددَ  ديّىددٓ ؤْ يىددْٛ ودظسٙدد



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

لدي فٕٗ خألذ خًٌوعَٛ صّٛجيً خوعُظ ٗ خٌعُـيك خٌٍي ظر؟ ٍ٘خ صّٛجيً ٘ٛ خٌىد
 ؟«ضقيف: »يٛٔف 
ُِيودددي، زيّٕددد ِمًِددص خٌٕددفُ  ٘ددٛٔددعيُ بٔددفُ ودظددر ْ ؤـٕدددذ خٌمددٓ ٌوددُ  

 ِٕٗ؟  يٓ ُِيوديؤ، «يُــ بٌٝ خٌمُْ خٌؽدٔي لسً خٌّيالي: »ظمٛي صخٌىدؼٌٛيىي
ؤٔددد ؤلددٛي يددد، ٚ: خٌٕدددْ يمٌٛددْٛ خٌىدظددر لّل٘ىددٍخ ظددُْٚ ـٕدددذ خٌمددٓ يمددٛي 

 ٚ... ٚ..  ..ٚخٌٕدْ يمٌْٛٛ: خٌىدظر ُِيودي ٚ صّٛجيً
 .ِقؾُ ؤٔفدَ خٌعَٛخشفي  ال يقُفْٛ خٌىدظربُٔٙ 

ددد ٚخإلٔفيددً  خٌعددي ٌقسددُخٔييٓ ٌُٔدددٌص بٌددٝ خودِفٌٙٛددص خٌّاٌددف َٔدددجً فيددٗ ؤيض 
ال »": ظدددَيه خٌىٕيٕددص"ْ فددي يٛٔدددزيٛوّددد ٔمددً فٕددٗ  -يفدددْٔٛ َؤٚ يمددٛي فٕٙددد

 !!يوٍط في خٌىعدذ خٌّمًْ، ِٚـ ٌٌه ؤُ «خهلل د باليقُف ِٓ وعسٙ
 .؟!ودظسٗ ِٚاٌفٗقُف ال يُ ٓ ويف ظضقْٛ في خٌىعدذ ِ

 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟

وٍٙدد ظٕدلضددض ٚ، ٗٔقٛي ُِش  ؤودُٜ بٌدٝ ٔمدً خٌىعددذ خٌّمدًْ ٚبٌدٝ ظٕدلضددظ
 :ٕٗير فيفؤْ لر ؤِـ ـٕدذ خٌمٓ ٌٛ يٕع ُق خٌٛخلً ِٕٙد َزـ يليمص زٕيغص 
يعمددًغ ٔددفُ خٌٍّددٛن فددٓ خٌٙددًخيد خٌعددي ؤفغد٘ددد خٌٍّدده ليددُخَ ٌٕددٍيّدْ،  .9

: 7خأليددَ خٌؽددٔي )ٔدفُ (، زيّٕدد ٌودُ 97: 1خٌٍّدٛن خألٚي ) ِٚٔص 490فيٍوُ زإٔٙد 
زيّٕدد خٌٕدفُ خآلودُ ِٚٔص ٌ٘ر،  490: يمٛي يٕٓفُفإلً خٌِٚٔص،  440( ؤُٔٙ 97

زديٓ خٌدُلّيٓ يٕددٚي  فدُقص ؼّدبٌ إيّٙدد ٘دٛ خٌصدميك؟ فِٚٔص ٌ٘در،  440: يمٛي
 ُيدضيدض.في خٌٍَش ٚخٌبٌٝ فدٌُ ٌ٘ر، ٍٚ٘خ ال يمعدؾ  ِٚٔص 90
ٔ دددد فدددي ٔفدددٓ . 9  ِدددٓ ففدجدددر ظٕدلضددددض خٌىعددددذ، ؤْ خٌىعددددذ يعٕددددلض ؤليد

ٔددفُ فددي  ٌٌدده ِؽدددي.. ٍددِٛعيٓ ِعٕدلضددعيٓ فددي ٔفددٓ خٌصددفمصيمددًَ ِقفخٌصددفمص، 
فمددي: خٔدّٗ ٘يٙددْ، فدٓ َـدً خٌٕدفُ ظمدًغ ( ليٓ 99: 9خألٚي  خأليدَ ؤوسدَ)
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 ؤَـٛ ؤْؤلالي ٌوُ ؤَ ؤٔؽٝ؟  : ً٘ؤٔإٌىُْ ؤؤَيً ٕٚ٘د   «ٝاثٖ شيَبٕ أد ي»
ِّ ظُ   قٛٔي خٌفٛخذ؟ٕ

 ٌوُ. أحد اجلنووز جييب:
ٌدٛ وددْ ٚ  «شيَىبٕ اثىٖ»: يمدٛي خٌدٕٛ ٌوُ، ألْ ٔقُ، ٘ٛ يكنل الدكتوز منكر:

 .«ؤلالي ٘يٙدْ زٕط»: مديٌؤٔؽٝ ؤلالي 
ُْ مٌىٖ َُيَىبٕ ث٘ىٕٞ »: خٌٕفُ يمٛيليػ  ،ٓ فمظٔؾُٚخ زقً٘د زٕغُيٌىٓ خ
لسٍٙدد ِـ ؤٔدٗ لددي بٔدغ،  .. فمظ ٌوَٛؤٚالي  ٌُ يًٌٛ ٌٗ٘يٙدْ ؤي ؤْ ، «ثَ ث٘بد
 ؟ؤٔؽٝؤَ ؤلالي ٌوُ ً٘ يسمٝ خٌٕاخي: ٌ  «اثٖ شيَبٕ أد ي»: زٕغُيٓ 
 في ـٛخذ ٍ٘خ خٌٕاخي. فٍّدء خٌىعدذ خٌّمًْ ِٗد يمٌٛ ٌُٕ
فىعسدٛخ ٚلًِط ٌٕد خٌمدً،  ،خٌيٕٛفيص خٌٕٛ وّد ٘ٛ ٕٔىص خٌُ٘سدٔيص ئَط. ؤ
ًب يىعٍف فٓ خٌعمٍيدً خٌدٍي فدي خآليدص »: خٌمد٘يص في ٕ٘ددن خودعالف ؤي ، «99ظمٍي
 .ٗعٔٗ خزٕٚخآلوُ زإزإٔٗ خزٓ، يٓ يمٛي ؤلًّ٘د ظمٍيًزيٓ 

ُ ِ ذ ٘دٛ خٔدُ »عمدٛي: فؤلالي،  ( ف977ٍٝ/ 9) خٌّقدَف خٌىعدزيص فٕد يخجُش. ظق
خٔدُ خزدٓ ٘يٙددْ ؤٚ زددٌمُي خٔدُ  ٘ٛ»ٌىٕٙد ظٛخصً:  ٌوُ، ٛؤي ٘ ،«خزٓ ٘يٙدْ

فدي خٌّمدًْ ٌودُ خٌىعدذ : ً٘ ؤلالي ٌوُ ؤَ ؤٔؽٝ ، ألْ فُٙ ال يقُفْٛ ، «خزٕعٗ
 فٍٝ ؤٔٗ خُِؤش.ؼُ لًِٗ صفمص ٚخلًش ؤٔٗ َـً، 

ٚصدديص  (7: 4 ِٓددُل) ٌٕددد يٕمددً ِددٓ خٌقٙددً خٌفًيددً،آوددُ  د  ٕإوددٍ ظٕدلضدد. 9ٌ 
ؤَـدٛ ، «ْ إٔ ال مذِٔٞا شيًئب ُِغسمن ؿيىس ػقىب كوىظٝأٝصبٛ»ٌعالِيٍٖ:  خٌّٕيك

   ال ٓىىصٝداً »ٚيٛخصددً خٌددٕٛ:   «ػقىىب كوىىظ. ؿيىىس مذِٔىىٞا ..»خٌعُويددّ فٍددٝ فسدددَش 
 فمظ.ٌقصد مًّ خز ٍعالِئٍّك ٌ فدٌّٕيكوُٖ، آبٌٝ  «..ذجًصا ٝال ٗذبًظبال ٝ



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

، ٚؤَـددٛ ؤْ ظاللؾددٛخ «ال رذِٔىىٞا شىىيًئب ُِغسمىىن» :يمددٛيف (9: 1ٌٛلددد ٚؤِددد )
ال »(، يمٛي ٌٛلد: 9: 1( ٚ )ٌٛلد 7: 4في خٌفمُظيٓ )ُِلٓ  «مذِٔٞا»ىَُ خٌفقً ظ

 «... ٝال ذجًصا  ٝال ٓصًٝدا  رذِٔٞا شيًئب ُِغسمن: ال ػًقب
: ٘ددً ؤٚصددٝ خٌّٕدديك ظالِيددٍٖ زمّددً خٌقصددد ؤَ زقددًَ لٍّٙددد؟ بٔددٗ خٌٕدداخيٚ

 ٕدلض ِٓ ظٕدلضدض خٌىعدذ.ظ
ظفُزددص خٌفسددً  : ْدد ظفُزعدديّٕٙددي ِٕٙدد، ٚؽالغ ظفدددَذٌددخٌّٕدديك ظقددُ  . 4 

خ، ؤي خٌعفدُزعيٓ..  ٚظفُزص خٌٙيىً  ً لصدٍط  )خٌفسدً ، خٌٙيىدً( ٔاخٌي زٕديظ ـد
 ال يّىٓ ؤْ ظىْٛ خٌعفُزعدْ في ٚلط ٚخلً، ٌٍخ ؤٔإي: ؤيّٙد ٚلـ ؤٚال ؟ف ؟ؤٚال  
أذرٙ إثِيط إ٠ُ أُدم٘خ أُودظخ  ٝأٝهلىٚ »يمٛي:  ( ليػ4: 4ٌٕسًؤ زد )ِعٝ  

، ٘دٍٖ «هىبٍ ُىٚ: إٕ ً٘ىذ اثىٖ اه كىبعسح ٗلعىي إُى٠ أظىلَػ٠ِ  ٘بح اُٜيٌىَ  ٝ
ٍ  إصىىْ أذىىرٙ إثِىىيط »ـٕدددق خٌٙيىددً،  فٍددٝ ودٔددطٚخٌعفُزددص خألٌٚددٝ،  ُىى٠  جىىَ ػىىب

 .خٌفسًظفُزص خٌٙيىً خألٚي ؼُ  ظفُزص ، بٌْ«أُعٌٞٗخ زاٙ  ٔيغ ٓٔبُيأ ًدا  ٝ
ٍ  »: يمدٛيٚيقىٓ خٌعُظيدر، (، فد4: 4 ٌٛلدد) ٚؤِد أصىؼدٙ إثِىيط إُى٠  جىَ ػىب

ٝأهبٓىىٚ ػِى٠  ٘ىىبح   صىْ  ىبء ثىىٚ إُى٠ أٝزشىِيْ ... ٝأزاٙ  ٔيىغ ٓٔبُىي أُعىىٌٞٗخ
 «.اُٜيٌَ

 !!خٌفسً ؤٚال   فةٔفيً ِعٝ يمٛي : ظفُزص خٌٙيىً ؤٚال ، زيّٕد ٌٛلد يمٛي:
 صميك؟.عُظير خٌإيّٙد ٘ٛ خٌف
" )ٚ ٘ددُق بٔفيددً ٌٛلددد"فددي وعدزددٗ فٕددٗ خألذ بزددُخ٘يُ ٔددقيً خإلـدزددص لدددٚي  
ـّٙدُش خٌّفٕدُيٓ فدي خٌمدُْ خٌّدضدي بٌدٝ خٌعُظيدر خٌّددٍوَٛ ظّيدً »فمددي: ، (74

، فإٔددد ؤٔددإي «فددي ِعددٝ، زيّٕددد يعفددك خٌّفٕددُْٚ خٌقصددُيْٛ فٍددٝ خٌعُظيددر فددي ٌٛلددد
خ. ٌّفُٕيٓ خٌمًِدء؟ؤَ خخٌّفُٕيٓ خٌقصُيٓ  : ً٘ ظعدزـَؤفط ـٕدذ خٌمٓ  ُ  ٘ى

*** 
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 من كتب أسفاز الكتاب املكدس؟

وُـددً ِٕدديمي .. ؤٔددد  فددي ٔددفُ خٌّّخِيددُ، ٔمددُؤ فددٓ ِّخِيددُ ِفٌٙٛددص خٌىدظددر
ؤٚ خٌددٕٛ ّىعددٛذ بْ ودددْ خٌ ..  ٌٚدديٓ ٘ىصدديص خٌىدظددرخٌّىعددٛذ،  ـددًخ  يّٕٙددي 

 .يعقدَ  ِـ فىُ خإلٌٙي، فٙٛ ُِفٛ يًي ي زيٓ ٍخٌ
ّّخِيددُ ال ٔقٍددُ ِددٓ وعسٙددد، خٌسقض وددفٕددًٔد ؤٔددفدَ فددي وٍّددص خهلل ؼدٔيددص: ؤلددٛي 

صددمص  يّٕٙددي ٔقددُف ِددٓ وعسٙددد زدٌعمًيددً، ٌىددٓ ؤٔددد وّٕدديمي ٚزقددض خٌىعددر ال
 ، ٌٚيٓ ٘ىصيص خٌىدظر.خٌّىعٛذ

 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟ 

إٔد يّٕٙدي ف، ٚخٌٙيىً خٌفسً عيلدٌٗ فضيٍص خٌٙيه فٓ ظفُزّد ؤِد زدٌٕٕسص ٌ. 9
 فيٗ. ِٙىٍصفال ظُظير خأللًخغ ؤِد ؼالغ ظفدَذ، ٚفٓ  دْىٍّيع ِٚعٝ ْ ٌٛلدؤ

ٌّٕدٍّْٛ فدخٌدٛلي زديٓ خٌّٕديميص ٚخإلٔدالَ، عسيقص فُٙ ظىّٓ في ٙىٍص ّخٌ
في خٌٍٛق  خ  في خٌمُآْ خٌىُيُ ودْ ِٛـٛي لُفوً  ؤييإِْٛ زدٌٛلي خٌمُفي، 

 .خٌّمفٛػ
آِ زددٌٛلي خٌٍفؾدي، ِددٌخ لددي خهلل، ِددٌخ يُيدً خهلل، ؤِد ٔمٓ خٌّٕيمييٓ فدال ٔد

ودال ؤٚ ٌٛلدد،  4 عدٝفدي ِوّدد ً فإلً خألٔسيدء وعر فٓ ظفُزص خٌّٕديك فٍدٝ خٌفسد
ؤْ ؤلدددً  ٌددٛفدٌعٕدددلض يىدددْٛ ظٕدددلض،  ، فدددالؼددالغ ظفدددَذ ظمددًؼد فدددٓخالؼٕدديٓ 

 .ٚخلًش ظفُزصآوُ ٌوُ ظفُزعيٓ ٚ خإلٔفيٍييٓ ٌوُ
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 :، ِٚدُش لددي«ظمٍّدٛخال »: خٌُذ يٕدٛؿ لدي زدٌٕٕسص ٌّٛضٛؿ خٌقصد، ُِش . 9
ال »: ٙدددٌُ لدددديفمدددً ً، زددديٓ خاللعٕددددء ٚخٌمّددد د  فُلدددؤْ ؼّدددص ، فدفعمدددً «ال ظمعٕدددٛخ»

ال ظٙددعُٚخ ٚؤٔددعُ ِد٘دديٓ، ، ؤي: «معٕددٛخظال »، ٚفددي خإلٔفيددً خآلوددُ لدددي: «ظمٍّددٛخ
 .خٌّقٕٝ.. ٍ٘خ ٘ٛ ىًُيخوعفٛخ زّد ٌٚ

 ؼُ ً٘ خٌّٙىٍص ِعٛلفص فٍٝ خٌقصد .. ؤوٍٚ٘د ؤَ ٌُ يإوٍٚ٘د؟ ً٘ ٘دٍٖ ٘دي 
 ال. زدٌعإويً: ؟فميًش خٌّٕيمييٓ

ٕ   ذ زٕدددسرفدددي خٌىعددددٚلقدددط  زقدددض خالوعالفددددض .9 زٕدددسر ٕددده، ٌٚددديٓ خٌ
فٍٝ  زدٌقسُيص ـٛخزد   ٌفضيٍص خٌٙيهٙد َلدَ خٌعي ٌوُظُ ، ٚخأل(خزٕص)ٚ (خزٓود )خألصً، 

 49ٔددٕص، ِٚددُش  99ليددً ِددُش فددٓ فّددُٖ ي ٍخٌددؤوّيددد فّددُ خٌٍّدده خالودعالف فددي 
ظقددُف  ٌُددٌٍه ٌددإٔددط ٌددُ ظمددُؤ خٌٍ ددص خٌقسُيددص، فلضددُظه، فٙددٍخ َيي فٍددٝ ٔددٕص، 

 ِّددْففدي ٌٌده خٌ، (4 4 9 9 9ال ظىعر )ْ خألَلدَ ؤٕه ٕ  خٌفُق، خٌّٙىٍص في خٌ
ٗ ٚعٍسط ِٕدصَٛظٙد، فٍٝ خٌٙد٘ص ٌٚمً ؤَيط خٌٙيه خألَلدَ ظىعر وعدزص ،  ودٔط
 .]خألصٍي[ ٌُٚ يُــ ٌٍٕٛ، ألٔٗ خفعًّ فٍٝ خٌعُـّص فٍُ يفقً، يمُؤ٘د، ؤْ 

 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية

عقدددٌٛخ د، فزٛوُيفددٔددفدَ خألإء خٌىٕيٕددص خألٌٚددٝ خٔعٙددًٙٚخ زآزدددبْ  خٌٙدديه: لدددي
ص قٍّددء خٌّٕديميفي زديٓ ؤيدًيٕد، عدخٌ ]خٌّقعُف زٙدد[ ِد لدٌٗ خآلزدء فٓ خٌىعرٌٕمُؤ 
 .ؤيًيٕد خٌيَٛ فييغدزك ِد  ، ٌْٚ٘ٛٛ ـًٚال  زإٔفدَ خألٔدـيًٚفًودٔٛخ ي
ٙد ـدًٚي وعر ؤجّص خٌّٕيميص ـًخٚي زإّٔدء خٌىعر خٌّمًٔص، ٚودْ ؤٌٌٚمً 

يٛلٕددد خٌُٔددٛي زّدجددص ٔددٕص، ِددٛض ْٔٛ خٌٕددىًَٕي زقددً دفددَيُ خٌقؾدديُ ؤٌٚخٌقددد
يٛٔددزيْٛ فدي ِٛـٛي في زدَيٓ، ٌٚوُٖ ٌٍىعر خٌّمًٔص ْٔٛ دفَيؤٚـًٚي ٚ

خٌفًٚي خٌٍي لَُٖ ؤَٚيفدْٔٛ ٌوُ فيٗ خألَزـ زٙدجُ ٚؤفّدي خًٌُٔ  .. ظدَيىٗ
يٛلٕددد ٚوعدددذ  َٚٔدددجً زددٌٛٓ خألَزددـ فٙددُش َٚٔدددٌعي زغددُْ ٚؼددالغ َٔدددجً
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يدًي فٍدٝ ؤْ  ِّددٌىعدر خٌّفعقٍدص، ٍوُ خخٌُئيد، ٚ٘ٛ خٌّٛـٛي فًٕٔد خٌيَٛ، ٌُٚ ي

 زٙد.خٌّٕيمييٓ ٌُ يقُفٛخ ٜٔٛ وعسُٙ خٌّٛلٝ 
ـدًٚال   ٚضدـ ِدٓ لُخَخظدٗ ؤْوددْ ِفّـ خألٔدلفص في الٚيويص، ٚ ـعّـخوّد 

 .زإّٔدء وعر خٌقًٙ خٌفًيً، ٚ٘ي ٌخض خٌىعر خٌعي زإيًيٕد خآلْ

خٌعحدَ ٍ٘خ خٌّفٍٓ زٕٕيٓ لٍيٍص وعر ؤٔمف ٔدالِيٓ في ـّيُش لسُٚ زقً 
وعدزد  ضً خٌسًؿ، وعر فيٗ ـًٚال  زإّٔدء وعر خٌقًٙ خٌفًيدً، ٚ٘دي ٌخض خٌىعدر 

 .ؤيًيٕديٓ خٌعي ز
زإٔدّدء وعدر  خٌعَٛخش بٌدٝ خٌالظيٕيدص ـدًٚال  ظُـُ يَُٚ خٌٍي ـخٌمًيٓ  ٚوعر

 .ًٔدً، ٚ٘ي ٌخض خٌىعر خٌّٛـٛيش فٕخٌقًٙ خٌفًي
ؤٔددمف ٘يسددْٛ ٚودددْ ؤٚغٕددغيٓ ، فددي لُعدـٕددص خٌعددإَ ِفّددـ وٕٕددي ٚوددٌٍه 
ًٚال  زىعددر خٌقٙددً خٌفًيددً، ٚ٘ددٛ يغدددزك خٌّٛـددٛي فٕددًٔد ـدد ، فإصددًَلدضددُخ  فيددٗ

 .خآلْ

ء ودٔدددط فدددي خٌيٛٔدٔيدددص ؤٚ ٔدددٛخد، وُيفدددٛزخألىعدددر ٔقعدددُف ز ٔمدددٓ ال ،زدٌعإويدددً
فٕدًٔد وعددذ يٙدٛؿ زدٓ  قٍدٝ ٔدسيً خٌّؽدديفَفضدٛ٘د،  يٓ، ألْ خآلزدء خألٌٚدخٌقسُيص

ٗ ال ، ٌىددٓ ِمعٛيدظدد، ٚ٘ددٛ ٘ددىٛ ِقٍددَٛٔدديُخن يٙددٛؿ زددٓخٌددٍي وعسددٗ ٔدديُخن، 
ٍ ِ  وعدذفٙٛ  ،ي زيٓ ؤيًيٕدٍِـ خٌٛلي خإلٌٙي خٌ عغدزكظ  ُ خالٔعمدَ.يق

دٚفي ِؽدي آوُ، ٌٛ ودْ ًٌيٕد  ِ ٍ ِدـ وعسٕدد عغددزك ٘دٍخ ً يٙدف ُ خٌىدٍذ،وعدذ يق
 ؟ِمعٛخ٘ددد يغدددزك خٌددٛلي خإلٌٙددي زٙددد، ٌىددٓدعزقددض وُ ٔفٙددً ؤٔددّدء ي َزّددد عددخٌ

 .خالوعيدَ ٌىُ
ددٔد فٕددًبٌخ ودددْ  ِ ٍ دد ٚؤُ خٌىددٍذ، وعدددذ يق ِ ٍ ٔقددُف خٔددُ ِاٌفددٗ، ُ خالٔعمدددَ، ٚيق

 ألٔي ؤفُف ِاٌفٗ؟ لسٍٗؤًٙ ف
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إيّٙددد فٕددًي وعدددذ ِفٙددٛي خٌىدظددر، ِٚمعددٛخٖ يغدددزك خٌددٛلي خإلٌٙددي، فؼددُ 
 فضً؟ؤ

ّمسدٛي ، فٙدٍخ ٘دٛ خٌخٌّغددزك ٌٍدٛلي، ٌٚدٛ وٕدد ٔفٙدً ودظسدٗ خٌىعدذخٌفٛخذ: 
 فًٕٔد.
زقددض  فددٓ خٌّمًِددص خٌىدؼٌٛيىيددصِٕٙددد ٚ خٔعٙددًٙ فضدديٍص خٌٙدديه زقددًش وعددر 

ٚٔدٓ ، فديٓ زقديٓ : »ٕفٓ خٌّسدًؤزدودٍ يمدك ٌدي ؤْ آًٙ فخوعالفدض في خٌعفٕيُ، 
؟ لددي: ِدد د  ً٘ ظُيً لُزد :ٔإٌعٗ فًِٕد؟ ؤَ ِدٌخ ؤفًّ؟ ألٔي «ٚخٌسديي ؤؽٍُ ،زٕٓ

 .د  ٔيفزً ،  ـحط ألٌمي ٔالِد  
 هل تناقض الكسآن أو ُحسِّف؟

ٔعيفدص خودعالف خٌٕٕده،  خٌعدي لدًؼط زقض خأل٘ديدء خٌٙيه يسمػ فٓ ؤْ وّد
ٚؤٔدد ؤلدٛي: ٘دٍخ ٌديٓ خٌصدميك، ، د  زٕديغ ال  دٔإودٍ ِؽديفٛٔد وعالف خٌسُييدض، ؤٚ خ

ٌىٕي ٔدإٌوُٖ ٔدٛخء خفعسدُٖ ، ٌقً ٚفٕٝ صك، زً ٌقً ٚفٕٝ ؤْ يىْٛ صميمد  
عغددُفيٓ فددي خٌفىددُ خٌّٕدديمي ٌددٗ ؤٔددٗ وّددد يٛـددً ِ خٌٙدديه صددميمد  ؤَ ال، ألزدديٓ

د ِعغُفيٓفةٔٗ يٛـً ٚخٌعقٍيُ خٌّٕيمي،   ،ال يمسٍُٙ فضيٍص خٌٙيه ]ٍِّٕيٓ[ ؤيض 
خيَي ؤْ ؤٔد ٚفٍٝ ٔسيً خٌّؽدي، ُِٕٚٙ ِد ٔإلٌٛٗ ْ، ٛوٛش خٌٍّّٕٚال يمسٍُٙ خإل
 ٔيمٛي: ٍ٘خ ال ٔمٛي زٗ.فضيٍص خٌٙيه 

 .فٍيٗ يخِٚ ،خٌمُآِْٓ لدٌٛخ: بْ فؽّدْ ؤٔمٛ 
ؤٔمظ ِٕٗ ؤ٘ديدء وؽيدُش ٚغيدُٖ، ٚ ،ّصمفخٌمفدؾ زٓ يٛٔف خٌـّـ وٌٍه 

إلزدددُخ٘يُ  "خٌّٛٔدددٛفص خٌمُآٔيدددص"ٚ"، خٌّصددددلف"ذ دفدددي وعددد خٌٕفٕدددعدٔي ٘ددددٌوُ
 :خٌفّء خألٚيخإلزيدَي ، 

ٗ  ﴿ :يددُيـقٍٙددد زقددً خٌع خٌمفدددؾ ، ٌىددٓ (ٌددُ يعٕددٓ)يددُ سً خٌع سددل .9 ددَّٕ  ٕ ُ  ي ع   ﴾ٌ دد
 .ءزدٌٙد [941 )خٌسمُش:
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د) .9 ـ  بً ب﴿ :ـقٍٙد (ُ٘يقص  ِٕٚٙد َٜ ْ٘ ِٓ َٝ  .[47 :خٌّدجًش] ﴾ِشْسَػًخ 
ْْ ﴿ :، ـقٍٙد(٘ٛ خٌٍي يُٕٙوُ) .9 ًُ ُس  .[99 :يٛٔٓ] ﴾مَُعيلِ
 .ٔيمٌْٛٛ خهلل خهلل: ، ـقٍٙد (ٔيمٌْٛٛ خهلل)في َٔٛش خٌّإِيٓ  .4
ْْ ﴿ :، ـقٍٙد(ٔمٓ لّٕٕد زيُٕٙ ِقديُٙٙ)لسً خٌع يُ  .4 ُٜ َز ََ ِؼي  ّودُف:]خٌ ﴾َٓ
99]. 

ِلُوٞا﴿غيَُّ٘د بٌٝ: ٚ ،(ظمٛخخِٕٛخ ِٕىُ ٚآفدٌٍيٓ ) :في َٔٛش خٌمًيً. 4 ْٗ  ﴾.أَ
ؼّدددص ؤ٘ددديدء وؽيدددُش، ٚؤٔدددد ال ؤلدددر خٌىدددالَ فدددي خإلٔدددالِيدض ، ٚ٘دددٍخ ٌددديٓ  

ؤظقدِددً زدٌّؽددً ِددـ فضدديٍص  ؤْ ؤَيض بٌخ: ؤلددٛي ظىصصددي، ٚال ِٕٙفددي، ٌىٕددي 
ٚخٌىٍدددـ،  ،ًفدددٚخٌم ،خٌٕدددَٛيٓؤظىٍدددُ فدددٓ ٔدددَٛش خٌٛاليدددص، ٚفسةِىددددٔي ؤْ خٌٙددديه، 

٘دٍٖ ، ودً في خٌمُآْ خٌىدُيُ ِٛـٛيش يُ خٌىسيُ خٌَٚضدؿ خٌُـُ آيص ٚؤظىٍُ فٓ 
 .خٌقمًش في خٌّٕٙدَّٕدجً ظفقٍٕي لديَخ  فٍٝ ٚضـ خٌ

مدػ خٌس٘دسٙدض، ؤَ  بٌمدءخًٌَٙ ًٚ٘ خًٌٙف  ؟خًٌٙف ِٓ خٌمٛخَ ِد ٌ٘ٛىٓ  
 ؟ بْ ِٓ يُيً خٌسمػ فٓ خٌمك يفًٖ.فٓ خٌمك

؟ ؤيٓ ِصمف فٍيزٙد؟ ي يآِ عؤيٓ َٔٛش خٌٛاليص خٌ: فضيٍص خٌٙيه ؤٔإيؤٔد  
ي ال ِٛـدٛيش، ٌىٕدغيدُ ً٘ ودٔدط ِٛـدٛيش ؤَ ؟ ؤيٓ آيص خٌُـُ ؟ىسيُضدؿ خٌؤيٓ َ

 فإزٕدظ ٘ديء خٌدًوٛي فٍدٝ خإلٔعُٔدط وّدد يقّدً ،ٔالِيدضؤَيً خٌىٛ  في خإل
 .ٕ٘دنؼُ يإظي زٙيء ِٓ ٕ٘د، ٚ٘يء ِٓ فضيٍص خٌٙيه، 

 ؤَوّ في خٌىعدذ خٌّمًْ. يفٛٔيٌىٓ 
 كيف مسح اهلل للبصس بتحسيف كتابى؟

 لفؼ خٌىعددذ خٌّمدًْ؟ َي فٍدي ٓفً٘ خهلل فدـّ ٔإٌعٗ: ٚ ،فٍيٗ ُض يٌّد َي
دٔعٙددًٙ زأيددص ف، «؟ٓىىٖ أٗىىذ أمٜىىب اإلٗعىىبٕ دزىى٠ رجىىبٝة اه» :ِددٓ وٍّددص خهللزأيددص 
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ٌىدُيُ، وّدد ْ خهلل فٕدًٖ خٌمدك ؤْ يمفدؼ خٌمدُآْ خؤًٙ ِٓ لمي ؤٔي ؤلسً فوعدزيص، 
ً٘  ؟خٌىعدذ خٌّمًْخهلل ٌُ يمفؼ : ٌّدٌخ ٘ٛ يقعمً، ٌٚيٓ ِٓ لمي ؤْ ؤظٕدءي 

 .ٌٌه فًي؟ ؤٔد ال ؤفعمًٍ٘خ 
 :خٌمُآْ زدألٌّدٔي ٚزدإلٔفٍيّي، ٚلدديظُـّص ٌُ يمُؤ فٓ  ٗبٔ خٌٙيه: لديؼُ  

 ..  ظُـّص ِقدٔي خٌمُآْ ٍٖ٘ وٍٙد
وددالَ، خٌىددالَ فسدددَش فددٓ خٌٍ ددص فسدددَش فددٓ ؟ ظُـّددص ِقدددٔي خٌمددُآْ ِددد ِقٕددٝ

ؤظدددُـُ ؤي وٍّدددص ِدددٓ خٌقُزدددي ًٌٔفٍيدددّي، ِدددؽال   ؤْ - ِدددؽال   - ِقددددٔي، ؤٔدددد ؤَيدددً
 ، ٘دديء عسيقددي، ٘ددً خوعٍددف خٌفددُق؟ ٘ددً يمددًَ فضدديٍص(love) ، ؤظُـّٙددد(رُلدد)

، صٔفٍيّيد( خإلlove)ظىعٍدف فدٓ وٍّدص  صخٌقُزيد «رُلد»ْ وٍّدص ؤْ يًفي ؤ خٌٙيه
  فٍٝ لٛي ٍ٘خ؟ ً٘ يمًَ ص؟خألٌّدٔي( lieben)ؤٚ 

ؤٔي بٌخ ؤَيض ظٛصديً  غسيقي ؤٚيخٌٙيء ٚخٌِقدٔي، ٚوً خٌىالَ ِقدٔي،  ٍٖ٘
،  «ِقدددٔي خٌمددُآْ»خٌفىددُ ٌروددُيٓ ؤْ ؤظُـّددٗ، ٌددٍخ ؤلددٛي: ال يٛـددً ٘دديء خٔددّٗ 

خٌّقدٔي ٘ي فسدَش فٓ وٍّدض، ٚخٌىٍّدض ظمىي ِد يمٌٛٗ خهلل ٌٕد، ٔٛخء وددْ فدي 
 .]ؤٚ خٌمُآْ[ ً خٌفًيًخٌىعدذ خٌّمًْ خٌقًٙ خٌمًيُ ؤٚ خٌقٙ

خهلل يقغدي خٌفىدُش ٌٍٕسددي،  ؤْ يقٕديِّدد ؤٔدد وّٕديمي ؤئِدٓ زددٌٛلي خٌٍفؾدي،  
يدآِ ففضديٍص خٌٙديه ٚؤِد يٛصٍٙد ٌروُيٓ، ٚ ،زمٕر بِىدٔيدظٗيصٛغٙد ٚخٌٕسي 

فددًي  يعمددًغ فددٓ –خٌددٍي خ٘ددًخٖ ٌددي  -زدددٌٛلي خٌمُفددي ، ٚلددً َؤيعددٗ فددي وعدزددٗ 
ىٍّدض في بٔفيً يٛلٕدد، ٚفدًي خٌىٍّددض فدي خٌىٍّدض في بٔفيً ٌٛلد، ٚفًي خٌ

خٌدٛلي فدي خٌّٕديميص،  ٗ وّؽًِؽٍ ْ خٌٛلي في خإلٔالَيؾٓ ؤ، ٘ٛ ٓبٔفيً ُِل
ٔمٓ فدٌٛلي في خإلٔالَ يغٍر ظغدزمد  لُفيد  ٚلعٝ في لُودض خإلفُخذ، زيّٕد 

فىدُ  لدٛيوّٕديمييٓ  زدٗ يدًَن ِدد ٔدآِ ؤْفٍدٝ خٌٙديه  يٕس يفزٌٍه، ال ٔآِ 
 .ٗظّٕيٍٚخٌٛلي 
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 من كتب أسفاز الكتاب املكدس؟ 

ٝٓىىىبد »يٙددٛؿ، ٘دددً يٙددٛؿ ٘ددٛ ودظدددر ٔددفُ يٙددٛؿ ؤَ ال؟ ٕددفُ زدٌٕٕددسص ٌ. 9
َٛظٗ خٌمدٌيدددص، فدددي صدددْ خٌىعددددذ خٌّمدددًْ ٌدددُ يٕدددّي فدددي ؤٔقدددُف ٔمدددٓ ، «مَىىىٞع

ـّقددٛخ َخ ٚخألفدضددً ّخٌعٙددىيً، فددي فددًي خآليدددض، ٚفددًي خإلصددمدلدض، ٌىددٓ فدد
 .خٌىعدذ خٌّمًْ

ٌُ يٕدّي  يًيٗي زيٓ ٍمُآْ خٌىعدذ خٌمٍٛ خٌُخجـ خٌْ خٌؤيقُف فضيٍص خٌٙيه ٚ
ِدٓ ٔدّٚي خٌمدُآْ، فدِدد   940زقدً ظدُ ظٕميغدٗ ٍٖٙ خٌىيفيص، ٌىٕٗ ّٔي زال ظٕميظ، ٚز

ّـ، ٚؽُٙض  ـُ  عٕميظ.خٌعٙىيً، ٚخٌخٌعي ظعضّٓ خٌصفمدض خٌمٍٛش خٌُخجقص، ؼُ 
ِدٓ ٔدفُ  خٌىّٕدص خألويدُش فدًخيخًٌوعَٛ ِٕمدٍ فدٓ خأل زىصٛٚ ِد ٌوُٖ. 9
 د يٙٛؿ ٚلً ِدض؟عسٙوويف ٚظٕدئٌٗ ، ٛؿيٙ

ّد ـدء في ٔفُ خٌعؽٕيدص وزقًٖ،  وًّؤٔسيدء خألِٓ  خ  بْ ٚخلً :ٛئمزىً ٌٔٙٛص 
 :ٔمٛي ٍخألٔٗ ِدض، ٌ ٚخٌّعىٍُ زدٌعإويً ٌيٓ ِٛٔٝ ،  «كٔبد ٓٞظ٠ ػجد اُسة»

 ِد خٌّٙىٍص؟ٕيص ودْ ضّٓ ٔفُ يٙٛؿ، ؽٔفُ خٌعآوُ بْ 
ٔسمدػ ؤَ ؟ ٙدًَخٌعٙدىيه ٚخٌفدٓ ٍّيٓ وّٕديمييٓ ِٕٚدٔسمػ ً٘ ي: ٔاخٌٚ

 ؟خٌميدش خألزًيصٚٓ خٌمميميص ف
ال يّٕٙي بْ لدي ٌُٙ خٌّٕيك: ودٍٚخ ؤٔد  .. فٓ ٔفٕٗٔيمدٔر وً ٚخلً بْ 

ٚودٌٍه ٚخٌفدًخء،  صدٍرفميدًش خٌ ال ظإوٍٚ٘د، فٍٙخ ال ياؼُ فٍدٝلدي: خٌقصد، ؤٚ 
فٍدٝ ، فٙٛ ال ياؼُ الؤَ َٕٛش خٌٛاليص ز إِْٛخٌٙيه ال يّٙٗ بْ ودْ خٌٙيقص يفةْ 

 .ٔسٛش خٌُٔٛي وّد يقعمً
 د ؟لُزظغٍر؟ ً٘ ظغٍر ِدٌخ 

 ال يٛـً ؤًٔٙ ِٓ خٌُـٛؿ بٌٝ خإلٔعُٔط.
*** 
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 وٕددُط ، «ثىىَ ظىىيلبً   ػِىى٠ األزض ٓىىب  ئىىذ ألُوىىع ظىى ٓبً  »: ٌٍمددٓ لدديٓ لٍددُط 
 .ِٓ والِي ٌيٕط ٍٖ خٌفمُشفٙ، خٌمٓ ؤلٛخي خٌّٕيك في وعدذ خلعسٓ

ٝأٓىىب »: خٌمددٛي لعددسٓ ِددٓ لصددص خألِٕدددء خٌقٙددُشِددٓ خ٘ددٛ خٌّٕدديك ٚوددٌٍه فددةْ 
، «ٝاذثذىْٞٛ هىدآع ْ ِي ػِيْٜ  كىأرٞا ثٜىَٓ أػداسع أُٝئي اُرمٖ ُْ مسمدٝا إٔ أُ 

 في وعدزي. طٌٚيٕ ،وعدزهفي ٍٖ٘ 
 هل تناقض الكسآن أو ُحسِّف؟

ظمددًغ فددٓ  ـٕدددذ خٌمددٓ فددٓ خألٔددحٍص خٌعددي ٔددإٌعٗ فٕٙددد، زددًي ؤْ يفيسٕددي
خٌّصدددلف، فددي وعدزددٗ  «ٚليددً» لٌٛددٗ: ٕفٕددعدٔيعدددذ خٌخٌمددُآْ، ٚٔمددً ٌددي فددٓ و

ٌدددٍخ ؤلدددٛي: ودددً ِدددد فدددي وعدزدددٗ صدددميك، ؤْ يؾدددٓ زدددإْ خٌٕفٕدددعدٔي يقعسدددُ ٚخٌمددٓ 
ٙدٍخ ، ف«ٚليدً»: ّفدُي ؤْ يمدٛيسف، خٌٕفٕعدٔي ٔفٕٗ ال يقعسُ ِد في وعدزٗ صميك

 .ًٕ وً ؤً٘ خٌقٍُ بٌٝ ضقف خٌُٚخيصيٙيُ ف
بٌخ َؤيدط فدي وعددزي ٘دٍخ ِدد  :خٌعددَيهفي ِمًِص وعدزدٗ لدي خٌغسُي  وٌٍه فةْ

ِدٓ لسدً . ؤي فٍُ ؤٔه ٌُ ظداض ِدٓ لسٍٕدد، بّٔدد ؤٚظيدط ِدٓ لسدً خإلٔدٕديدفيٙيٓ، 
، ديدٍوُ بٔدٕدي٘ ص، فةٔدٗيدٍوُ َٚخيد ٓيلدخٌٕفٕعدٔي ٚوٌٍه فةْ بٌي،  خٌُٚخيصٔمٍص 

٘دً ٘دي  :فددٔؾُ ،صخَـدـ بٌدٝ ٘دٍٖ خٌُٚخيد .. يمٛي فٓ فالْ فدٓ فدالْ فدٓ فدالْف
 ؟صميمص ؤَ ضقيفص

 .ِٚخي فيٗ ،: فؽّدْ ٔمٛ في خٌمُآْـٕدذ خٌمٓيمٛي  
 .ٍ٘خ خٌىالَ ظؽسط ؤلضُ ٌي َٚخيص  صميمص ٚؤلٛي:
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 .خٌمفدؾ غيَُّٖـٕدذ خٌمٓ فّد  لىٝ ٌٕد
 .ظاوً صًق ِد ظمٛي فمظ َٚخيص صميمص  ٚخلًشؤلضُ ٌي  ٚؤلٛي:

فددي ف، (خهلل خهلل :ٔدديمٌْٛٛ: )ضي ظ يددُض فصدددَعدد٘ددٍٖ خٌِددٓ زدٌّٕدٔددسص ظقفسددط 
خ.في خٌمُآْ ٌُ ؤَ٘د  فةٔي ،(خهلل خهلل :ٔيمٌْٛٛلُؤض : )ؤي َٔٛش   ً  ؤز

 .َٛش خٌٛاليص ٚخٌَٕٛيٓإِْٛ زٕـٕدذ خٌمٓ: خٌٙيقص ييمٛي  
ال يٛـددً ٘دديقي فٍددٝ ٚـددٗ خٌددًٔيد خٌيددَٛ يمددٛي زددإْ ٔددَٛش خٌٛاليددص ِددٓ ٚؤلدٛي: 

يمدٛي زدإْ ٘دٍٖ  خإلٔعُٔدطفدي ً ؤلضدُ ٌدي َخزغ دد ٌّصدمف ٘ديقي ٚخلد..  خٌمُآْ
 فًٕ خٌٙيقص. لعٝ ٔدلغصوٍٙد َٚخيدض .. خٌَٕٛش ِٓ َٔٛ خٌمُآْ خٌىُيُ

 .ٚخٌُـُ فًَٔٛش خٌىٍـ ٚخٌم ظمًغ خٌمٓ فٓ 
ًٍ فٍٝ ٚـٗ خألَ  يمٛي زإْ ٍٖ٘ ِٓ خٌمُآْ ٚؤلٛي: ًٍ ٚخل  !!.ؤوسُٔي زُـ

ـُ لصدصب ُيدص خٌدآلٔمٓ ٔآِ ؤْ في خٌمُآْ ِد ٘ٛ ِٕٕٛن، فّٕٗ آيدص خٌدُـُ، ٚ
، "ظّٕيٗ خٌمُآْ خٌىُيُ فٓ يفدٜٚ خٌّسغٍديٓ" يفي وعدز عٛيٍص ؤيفٛن بٌٝ لُخءظٙد

ٚ٘دددٛ ِٕٙدددَٛ فٍدددٝ ٘دددسىص خإلٔعُٔدددط ٌٍعِٛيدددـ خٌّفددددٔي، فعٕدددعغيـ ُِخـقدددص ٘دددٍٖ 
 .خٌّٕدجً في ٍ٘خ خٌىعدذ

ِدٓ  ٕمدًيٚ ،ٔدطٔعُخٌٙديه يدًوً خإل ٗ:ٌىٓ ٌُ يقفسٕي ِدٓ ـٕددذ خٌمدٓ لٌٛد
 .نٕ٘د ِٚٓ ٕ٘د
ٔمدً ِٕدٗ، ٘دً يٍيدك أليوً بٌٝ خإلٔعُٔدط ؤوعر ٌٍقٍّدء، ٚؤظُن ي ٔؤً٘ ظؾٓ 

 !فال ظؾٓ ز يُن ؤٔٗ يصٕقٗ، بْ وٕط ظصٕـ ٍ٘خ  ؟ٍ٘خ
 «.ظُـّص ِقدٔي خٌمُآْ»ال يٛـً ٘يء خّٔٗ ـٕدذ خٌمٓ: يمٛي  

ظُـّددص ِقدددٔي »: ظُـّددٛخ يمٌٛددٍْٛيٓ وددً خٌقٍّدددء خٌددٌٌدده، زيّٕددد ؤٔددط ظمددٛي 
 ؟ُٙؤصًل ؤَ ؟هؤصًلفًٙ ، «خٌمُآْ



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

 ٌُ يّٕي ِٕمغد .ـٕدذ خٌمٓ يمٛي: خٌمُآْ  
ْهىَسْأ ا﴿لٌٛدٗ: ٔدّي فٙدً ، خ  ٚخٌمدُآْ ٔدّي ِعٍدٛ ،دٌىعدزدصز ِعقٍدك خٌعٕميظٚؤـير: 

ََِن  ِْ َزثلَِي اَُِّري َذ ص ِٕمغد؟ ٘دً ودٔدط خآليدص د  ؤَ غيُ ِٕمظ ِٕمغ [9]خٌقٍك:  ﴾ِثبْظ
 ـٕدذ خٌمٓ ؤـسٕي ِٓ فضٍه. ص؟غيُ ِٕمغؤَ 

لعدددٗ فدددي ٘دددٍٖ خٌّٛضدددٛفدض خٌعدددي ال فاللدددص ٌٙدددد فدددي ـٕددددذ خٌمدددٓ ٚؤضددددؿ  
فيدٗ ؤْ ُ  ؤْ خٌمُآْ خٌىدُيُ ٌديٓ ِدٓ ودالَ خهلل، ٚعٍٕففِٛضٛؿ ِٕدؽُظٕد خٌٍيٍص، 

فٗ خٌمفدؾؤْ ٚ ،د  ؤغالع  ُ  ؟ؤْ وعدزه ِٓ فًٕ خهلل ٍ٘خ يقٕئًٙ ف، ل
 ٚلعه. يقٕي ٍ٘خ، ٌٌٍه ؤضقط  ٌٓ  ،ال
 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟ 

  «ػقىىب.. ال  ٞاال رذِٔىى»: ظمددٛي  ِددُلٓدذ خٌمددٓ: بْ َٚخيددص ـٕدديمددٛي: . 9
 «.روز٘ٞا ػقب ال» :خٌؽدٔيص ظمٛيخٌُٚخيص ٚ

 ٝ خٌُٚخيعيٓ ؤِدِىُ : ٔؾُٚخ بٌخ
ال رذِٔىىٞا .. ال » ُلٓ ٌٚٛلددد والّ٘ددد يعمددًؼدْ فددٓ لّددً خٌقصدددِدد بٔفيددً

فإٔدد ؤظمدًغ فدٓ خٌىدالف زديٓ ِدُلٓ ٌٚٛلدد   «ال مذِٔٞا ؿيس ػقب كوظ» «ػقب
 ؤَـٛ ؤْ ٌٌٍه ، ٌُٚ ؤٔإٌه فٕٗ،ِعٝ خٌعي ٌوُ٘د بٔفيً «ال روز٘ٞا»فيّٙد  ٌٚيٓ

 ،في ُِلٓ ٌٚٛلد يٓخٌٕص يٓٔٛ ٌُ ؤٔإٌه فٕٗ، ؤٔد ٔإٌعه فٓ ٍ٘ ٓال ظفر ف
ِٓ ُِلٓ ٌٚٛلدد يمدٛالْ:  ىًفوُ، آؤـسط فٓ ٘يء  زً ،ّدؤٔط ٌُ ظفر فٕٙٚ
 «.ال رذِٔٞا»

 .هٕ  ٔعيفص خٌُٕ  ٚلـ ظٍ٘خ غٍ (خزٕص)ؤٚ  (خزٓ) :ـٕدذ خٌمٓيمٛي . 9 
ؤلّدُ  د  ّعٝ ٔعصٍك ٍ٘خ خٌ ٍظ؟ ً٘ ؤفيُن لٍّ، ف، ٘ٛ غٍظ يكصم والِه

 ، ً٘ ٔعفقً ٍ٘خ؟(خزٕص يُ٘د بٌٝ )ٚظ «اثٖ»ٌعٙغر فٍٝ وٍّص 
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 .49ِـ خٌُلُ  99ظعٙدزٗ وعدزص خٌُلُ خٌقسُخٔييٓ فًٕ : خٌمٓ لدي. 9

ِىغٛعدص؟  ؤٌدف 91ؤٌديٓ فٕدًوُ خٌٕٕددن فيٙدد، ٚؤلٛي: ٍ٘خ ـيً، فمدً غٍدظ 
ً٘ يقمً ٍ٘خ؟  ؟ 49ٚ 99ؤٌف ٔدٔه زيٓ  91في فُّ ؤوّيد  ىٍظٚلـ في خًٌ٘ 

 ؤٌف ٔدٔه ]في ٔفٓ خٌّٛضـ[؟ 91ً٘ يىغث 
ٔدٔىد   97111، فٍّدٌخ ظُوعُ ِد وعسٗ فمظ خٌٍي ؤوغإ ٘ٛ ٔدٔه ٚخلًبْ ال، 

ً٘ ِٓ وصدجصىُ ؤٔىُ ظإوٍْٚ ٚؤوٍظُ غٍظ خٌٕدٔه خٌٛليً؟  ،زٙىً صميك
  يك؟ْٛ خٌصمخٌ ٍظ ٚظعُو

لدي خٌمٓ ِٕيٓ  وّد، (49ٚ 99 )وً خألصٛي خٌقسُيص ٍ٘خ خٌ ٍظ ِٛـٛي في 
 وّد لدي. -ـٕدذ خٌمٓ  -، فٍّدٌخ ال ظمٛي فسً خٌَٕٛ

 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية 

، ٚ٘دي ٔفدٓ خٌىعدر ٚـيَُٚ ْٔٛدفيـٕدذ خٌمٓ : فًٕٔد لدجّص ِٓ ؤَٚلدي 
 لدجّدددص خٌىعدددر خٌّقعّدددًش فدددٓ -يدددد ـٕددددذ خٌمدددٓ  -ً مصدددظفٕدددًٔد، فٙدددً خٌعدددي 

  ؟ٚخألَؼٌٛوٓؤَ خٌىدؼٌٛيه  سُٚظٕعدٔطخٌ
خ، ألْ   ً ٕٙدن ٔسقص وعر ِٛـٛيش فدي ف، خٌمدجّعيٓ ِىعٍفعدٍْ٘خ ٔاخي ُِٙ ـ

خٌّمدددًْ  غيدددُ ِٛـددٛيش فدددي ٘ددٍخ خٌىعددددذ خٌّمددًْ ]خٌىددددؼٌٛيىي[ ٘ددٍخ خٌىعددددذ
صدفمص، فإيٙدد خٌدٍي وددْ يعمدًغ  ِدجدص ِيدديش ِد يمُذ ِدٓٚفيٙد ، ]خٌسُٚظٕعدٔعي[

 َ؟فٕٙد ـيُٚ
٘ددٍخ خٌىعدددذ ٘ددٛ خٌددٍي  :يُيددً ؤْ يمددٛيفٙددٛ بٔفيٍددي، لددٓ  َؤفددط مدٓٚألْ خٌ

ْٛ، ٚ٘ددددٍخ خٌىعدددددذ خٌددددٍي يددددآِ زددددٗ خٌىدؼٌٛيدددده دٔفدددديَٚؤٚ َيددددآِ زددددٗ ـيددددُٚ
 ِٓ فًٕ خهلل.ٚخألَؼٌٛوٓ ٌيٓ 
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 من كتب أسفاز الكتاب املكدس؟

ِداٌفيٓ !! ٚيقعُف ؤْ ِٓ ٘ٛ خٌىدظر ِقُفص يّٕٙي الـٕدذ خٌمٓ: ؤٔد يمٛي 
٘ددٛ خٌّٙددُ ِفٙددٌٛيعُٙ،  ضددئُيٚيمددٛي: ال يِفٙددٌٛيٓ وعسددٛخ فددي ٔددفُ خٌّّخِيددُ، 

 .فٍٙخ ِٓ فًٕ خهلل، ِـ وٍّص خهلل  مد  خٌّىعٛذ ِعٛخف خ ودْةٌف، خٌّىعٛذ
ِعٛخفمص ِـ وٍّدص خهلل، فٙدً ٔعضدقٙد فدي ، ٚ٘ي ؼالؼص ٔغَٛ  وعسُط لً ، لٕٕد  
ٚودٔددط فؾيّددص ٚـّيٍددص، ٚخهلل ؤلددر  ،ًء وٍددك خهلل خٌٕددّٛخضفددي خٌسدد" وٍّددص خهلل؟
د، ٚخهلل ٘ٛ خٌُلّٓ خٌُليُ ،خإلٕٔدْ  ّ خٌدٍي  ،ٚؤلر ٍٔيّدْ، ٚؤفغدٖ لىّص  ٚفٍ

ٙدً ٔعضدقٗ فيعقددَ  ِدـ خٌىعددذ، ِد في ٍ٘خ خٌىالَ  ٌيٓ، "ٛٔصيٍّه يَٛ خًٌيٕ
 في وعدذ خهلل؟

فٍّيدص ُِِٛلدص،  ؤٔد بٕٔددْ ِقٍدَٛ، لدصدً فٍدٝ يَـدص خٌدًوعَٛخٖ ِدٓ ـدِقدص 
ددد ال يعٕدددلض ِددـ وددالَ خهلل، ضددقٗ فددي وددالَ خهلل، ٌ ٚضددقُط   ِ ظضددـ وعدزددص ّدددٌخ وال

، ِقددٗ ، ٚال ظضددـ وعدددزي ؤٚ والِددي بٌخ ظٛخفددكِددـ خٌىعدددذ خٌّفٙددٌٛيٓ بٌخ ظٛخفمددط
ٚفك فسدَظه ، ؤٚ خٌّمًْ ٗ ال يىدٌف ِد ـدء في خٌىعدذفٍٙخ خٌىالَ خٌٍي ٌوُظُ 

 ."خٌفىُ خإلٌٙي"
 الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحيةاختالف نسخ  

ِٛـٛي ٍٚ٘خ خٌٕفُ ـٕدذ خٌمٓ: ٔفُ يٙٛؿ زٓ ٔيُخن يقٍُ خالٔعمدَ، يمٛي 
 .في خٌىعدذ خٌٍي يآِ زٗ خٌىدؼٌٛيه ٚخألَؼٌٛوٓ

ٍ ِ  ٚيعٕىُ خٌمٓ ٌٍىعدذ خٌٍي صدً ٔدفُ عٛزيدد، ٚ٘دٛ ِٛـدٛي ٚيم ،ُ خٌىدٍذيق
د فدي ٘دٍخ خٌىعددذ وٛخٔدٗ ِدٓ يدُي فٍدٝ ب زدًفٍدي، ال يدُي  خ  خٌمدٓ َؤفدطبٌ .. ؤيض 

ظسددَن –خٌىدؼٌٛيه ٚخألَؼٌٛوٓ، خٌدٍيٓ يإِدْٛ ؤْ ٘دٍيٓ خٌىعددزيٓ ِدٓ ودالَ خهلل 
 .-ٚظقدٌٝ
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 الكتاب املكدس؟ أخطأهل 
خٌىعددذ خٌدٍي يىدْٛ ِدٓ فٕدً خهلل ال يمدـ فيدٗ وغدإ، ألْ خهلل ال يقٍدُ  ،ودٛشبيد 
فًٙ ٔقعسُ٘د ِٓ  ٔصٛٚ ؤوغإ فيٙد خٌّاٌف، ًٌيٕد في خٌىعدذ خٌّمًْٚخٌىغإ، 
 ؟والَ خهلل
يٕٕر بٌٝ خٌّٕيك فٍيدٗ خٌصدالش ٚخٌٕدالَ ؤٔدٗ ليػ  (97: 94عٝ ِد )ٔسًؤ ز. 9
  «ظٞف مأرع كع ٓجد أثيىٚ ٓىغ ٓ سٌزىٚ»يقٕي خٌّٕيك،   «كئٕ اثٖ اإلٗعبٕ»لدي: 
دي٘ئىىر »فددي ظٍدده خٌٍمؾددص،  ؤي  «ٝدي٘ئىىر»خٌّٕدديك ٔدديإظي ِددـ خٌّالجىددص،  ؤي ؤْ

خٌّٕيك ليٓ يإظي في يدَٛ خًٌيٕٛٔدص  ٔيقغيؤي   «ٚمجبشي ًَ ٝادد  دعت ػِٔ
في ؤيدَ  ؤي« إٕ ٖٓ اُويبّ ٜٛ٘ب :أهٍٞ ٌُْ اُذن اُذن »لٕر فٍّٗ،  وً ٚخلً
ىىىب ال »: ٌٍفدٌٕددديٓ لٌٛدددٗ ٘دددٍخ خٌّٕددديك يمدددٛيٚخٌّٕددديك،  ًٓ إٕ ٓىىىٖ اُويىىىبّ ٜٛ٘ىىىب هٞ

٘دً ـددء خزدٓ ٚخٌٕداخي: ، «مرٝهٕٞ أُٞد دز٠ مسٝا اثٖ اإلٗعبٕ ثريب كع ٌِٓٞرىٚ
 ؟ـدِٜ وً ٚخلً لٕر فٍّٗٚ ٕٔدْخإل

 ، بٌْ ٍ٘خ خٌىالَ غيُ صميك، ٍ٘خ وغإ.ٌُ يإِض  خٌفٛخذ:
  «كىبٛسثٞا إُى٠ األذىسٟ  ٓز٠ عسدًْٝ كع ٛرٙ أُدم٘ىخ(: »99: 90 . )ِع9ٝ 
كىئٗع اُذىن »، فدي فٍٕدغيٓ ودُٜفدٌ٘سٛخ ٌٍّدًْ خألبٌخ عُيٚوُ ِٓ ؤٍَٚ٘يُ  ؤي

ْ خٌّٕدديك ؤي ؤ  «اثىىٖ اإلٗعىىبٕ أهىىٍٞ ٌُىىْ: ال رٌِٔىىٕٞ ٓىىدٕ إظىىساسيَ دزىى٠ مىىأرع
 .ِٓ فٍٕغيٓلسً ُ٘ذ زٕي بُٔخجيً ٔيإظي 
فيمددٛي: (  944صددفمص ِعددٝ )خألذ ِعددٝ ِٕددىيٓ، فددي ٘ددُلٗ إلٔفيددً يقٍددك  

، ِدددٌخ ؤفٍددٓ خٌقٍّدددء؟ «٘ددُق ٘ددٍٖ خآليددص، ؤوددٍ ِددٓ خٌقٍّدددء وددً ِإوددٍ، ٚؤفٍٕددٛخ»
، «ٌٙدد لدًألٔدٗ ال يٛـدً ، غدجرب ِٓ ؤِدَ فيدُٛٔٙ ؤْ لً ٍٖ٘ خٌّقضٍصٚخفٍٕٛخ »

ال  »: ألْ خٌددٕٛ يمددٛي ، ٚ٘ددٍخ صددميك،(ِقضددٍص)ّٕددىيٓ خٌخألذ ِعددٝ فٕددّد٘د 
، ٚلدً ؤوّدً خٌعالِيدٍ خٌٙدُذ بٌدٝ  «رٌِٕٔٞ ٓدٕ إظساسيَ دز٠ مأرع اثٖ اإلٗعبٕ



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

ِٚدض ؤٚالي٘دُ ٚؤلفدديُ٘  ،ِٚدظٛخزٕي بُٔخجيً، ٚٚصٍٛخ بٌٝ َِٚد ٚخًٌٕٙ، ًِْ 
خزددٓ خإلٕٔدددْ، فٙددٍٖ  إِض ، ٌٚددُ يددُفٙددُ ؤـيدددي ٚفٙددُيٓ ـيددً ِددٓ زقددًِ٘دددض ٚ

 وُ.آقً ـٕدذ خٌمٓ فًٕٖ لً ٌٚخٌّٙىٍص ال لً ٌٙد، 
ٓب فٍددٝ ـسددً  (9: 94 ٍوُ )ِعددٝيدد. 9  زددإْ خٌّٕدديك لددًغ ظالِيددٍٖ ٚ٘ددٛ ـدددٌ

 ٔإٌٛخفمً   «ٓز٠ مٌٕٞ ٛرا؟ ٓب ػ ٓخ ٓجيئي ٝاٗوضبء اُدٛس»خٌّيعْٛ فمدٌٛخ ٌٗ: 
 :فٓ ٘يحيٓ خٌّٕيك

 خٌىُخذ خٌعي ودْ يىٍُّٙ فٕٙد.، ؤي َـٕص  «ٓز٠ مٌٕٞ ٛرا؟: »خألٚي
 .ِعٝ ظإظي ٚيٕمضي خًٌُ٘ؤي  ،«؟ٓب ػ ٓخ ٓجيئي ٝاٗوضبء اُدٛس» : خٌؽدٔي
 ـٕص خٌىدُخذ،ٌَوُ ٌُٙ فالِدض في ـٛخذ ٔاخٌُٙ خألٚي ، ٚخٌّٕيك فسًؤ 

 َ.70ظممك فدَ  ٍيوُخذ خٌٙيىً خٌؤي 
، ِّدددْزـٕددص خٌىددُخذ َ زقددًؤي   «ُِٝٞهىىذ ثؼىىد ضىىين رِىىي األمىىبّ»لدددي: ؼددُ 

ٝاُ٘جىّٞ رعىوظ »  صسك زال َٔٛخٌمُّ ي  «رظِْ أَُط  ٝاُؤس ال مؼغع ضٞءٙ»
ٓىىٖ اُعىىٔبء  ٝهىىٞاد اُعىىٔبٝاد رزصػىىصع  ٝدي٘ئىىر رظٜىىس ػ ٓىىخ اثىىٖ اإلٗعىىبٕ كىىع 

 .قالِدضخٌوُ ٍٖ٘ آ، بٌٝ «اُعٔبء  ٝدي٘ئر ر٘ٞح  ٔيغ هجبسَ األزض
ٛىىرا  اُذىىن أهىىٍٞ ٌُىىْ  ال مٔضىىع ٛىىرا اُجيىىَ دزىى٠ مٌىىٕٞ»: خٌّٕدديك ؼددُ لدددي

ممك فدي ـيدً خٌّٕديك، ٖ خألِدَٛ ٔدععودً ٘دٍؤي   «ٛىرا ًِىٚ»: ظإٍِٛخ لٌٛدٗ، «ًِٚ
 :فإٔد ؤٔإي ـٕدذ خٌمٓ

؟ ًٚ٘ ٔدمغط في فًٙ خٌّٕيك  ضٛءٖ ؤؽٍّط خٌّٙٓ، ٚخٌمُّ ٌُ يقِظ ً٘ 
٘ددً ظممددك  ؟ٔددمدذ خٌٕددّدء فٍددِٝفددًٖ  فدديإظٝ خٌّٕدديك فدددء، ّخٌٕفددَٛ ِددٓ خٌٕدد

خ   ً  .، ٌُ يعممكٍ٘خ؟ ال ؤز
ليدػ  (7: 94خأليدَ خٌؽددٔي )في ٔفُ  ِد ـدء ،خٌّمًْ خٌىعدذ ِٓ ؤوغدء. 4

فدي ،  خٔعمسك خٌُخجدي لٕددٔي صدٕيـ خٌٍّده آٔدد ٚخٔدعقدٔعٗ زددآلَخِييٓ فٍدٝ بوٛظدٗ



 

 صحة الكتاب املكدس             
ؤلدً  فدٔدعقدْ خلععٍدٛخ ِدـ زقضدُٙ، ، فمدًبٔدُخجيً ٍِّىعديخٌمعدي خٌدٍي ٚلدـ زديٓ 

خٌٍّدددده فمدددددي خٌىعدددددذ ِعمددددًؼد  فددددٓ فمٛزددددص َخِيٓ، زدددددآلخٌّعمدددددظٍيٓ خٌٍّىدددديٓ 
ُٝىىْ رعىىز٘د ػِىى٠ اُىىسة   زاّثٓىىٖ أ ىىَ أٗىىي اظىىز٘دد ػِىى٠ ِٓىىي »خإلٔددُخجيٍي: 

 ، فمددًِٙددىٍص فددي خٌددٕٛؼّددص   «دىمىىزاّ ٓىىٖ ثإُٜىىي  ُىىرُي هىىد ٗجىىب  ىىي  ِٓىىي 
 !!!َخَإٓفد ٍِه ف ،َخَآفٍٝ ٍِه  خٌٍّه آٔد خٔعًٕ

 ؟ٍيفلؤَ  ؟َخَ فًٚآٍِه  ً٘
فدي ٚ، ٍيدفٛ ل٘دؤي ، «٠ ِٓىي ثزاّاظىز٘دد ػِى»ٌٕٛ في ؤٌٚٗ يمٛي زإٔده خ

 ٗ فًٚ. ؤٔيقٕي  ِّد  «زاّثٗجب  ي  ِٓي »: وُٖ يمٛي آ
ٗجب ٖٓ مدى ِٓىي »: ، فمدٌطمً خٌّٙىٍص زخٌعُـّص خٌقُزيص خٌّٙعُوص  لدِط
زاّ ٗجىىىىب ِٓىىىىي ثألٗىىىىي ارٌِىىىىذ ػِىىىى٠ ِٓىىىىي »، ٚ٘ددددٍخ ٘ددددٛ خٌصددددميك، «إظىىىساسيَ
صددممٛخ ٘ددٍخ ٌمددً ٕفددد ٍِدده ؤَخَ، فَخَ آخظىٍددط فٍددٝ ٍِدده : ، ٌدديٓ «إظىىساسيَ

 .غإخٌى
 ِعٝ يصمك ٍ٘خ خٌىغإ في ٕٔىعٗ؟. :ٔإي ـٕدذ خٌمٓٚؤ
 ؟٘دٚي فٍٝ زٕي بُٔخجيً . وُ ًِش لىُ خٌٍّه4 

ًىىبٕ شىىبٍٝ اثىىٖ ظىى٘خ كىىع ٌِٓىىٚ  ِٝٓىىي ظىى٘زيٖ ػِىى٠ »صددّٛجيً خألٚي:  يمددٛي
فٍٝ بُٔخجيً، ٚخٔعُّ في خٌمىدُ  د  صدَ ٍِى ليٓودْ فُّٖ ٕٔص  ؤي:  «إظساسيَ
ددِدددض ٚفُ  ؤٔددٗ يقٕدديِّددد ٔددٕعيٓ،  ٘ددً يقمددً ؤْ ٘ددً يقمددً ٘ددٍخ؟  !!ؼددالغ ٔددٕيٓ ُُّٖ

 ؟ٕٔص ٚخلًش ٖٚفٍُِّىد  يعٌٛٝ خٌٍّه 
ٍِدده فٍددٝ بٔددُخجيً  لدديٓ٘ددٍخ ؤِددُ غيددُ ِقمددٛي، ألْ خٌٍّدده ٘دددٚي زدٌعإويددً، 

 .زٕعٗ ِيىدي ِاٍ٘ص ٌٍّٚخؾخودٔط 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

ًىبٕ »د  زدًال  ِدٓ فّدُ ٘ددٚي، فمدٌدط: ٔمغد ٚضدقطٕٔىص خٌُ٘سدٔيدص خٌيٕدٛفيص 
دد، ؤي   «ٚ... كىع ٌِٓى شبٍٝ اثٖ   فٍدُ ،«ِٝٓىي ... ػِى٠ إظىساسيَ»لديٓ صددَ ٍِى 
 وغإ. «ٍِه ٕٔص  »فمٌٛٗ: وغإ،  يٓ ألٔٗخٌُلّيىعسٛخ 
صىْ »يمدٛي:  ( ليدػ99: 99ؤفّددي خٌُٔدً ِد ـدء في ) ٔٗ وغإؤًٌٌيً فٍٝ ٚخ

ًٌب فٙددٚي ، «ث٘يىبٓيٖ أزثؼىيٖ ظى٘خ ظىجظكأػغبْٛ اه شبٍٝ ثٖ هيط ٖٓ   عِجٞا ِٓ
ٚودْ فًٕٖ خزٕدص  ،ٌٗ ٘ٛخَذ ٌٚميص ٕٔص، ٚودْ َـال   ؤَزقيٓ زًٕٔعيٓ، ٌُ يمىُ 

 .ٚخلًش ٕٔصليٍٕخن ُٖ ُّ ال يّىٓ ؤْ يىْٛ فُ ِٚاٍ٘ص ٌٍّٚخؾ، 
اُجَٔ ٝاألزٗت ٝاُٞثس »(: 7: 94خٌعؽٕيص . ِٓ ؤوغدء خٌىعدذ ِد ٌوُٖ ٔفُ )4

 ىعددُذ خٌخألَٔدر ِدٓ خٌّفعدُخض؟ ؤَ ِدٓ خٌمدٛخَ ؟ : ٘دً ؤٔإٌىُ ٚ، «ألٜٗب رُجزس
يّىددٓ ؤْ  ال ٚخٌمددٛخَ  ِددٓ خٌّفعددُخض ،ّفعددُخض ِددٓ خٌمددٛخَ يفقددً خٌخٌددٍي 
 .ِٓ فًٕ خهلليىْٛ 
فٓ خٌغيَٛ خٌعي ظّٙي فٍٝ ؤَزقص ؤَـً، ( 90: 99. يمًؼٕد ٔفُ )خٌالٚييٓ 7

 ٚال يٛـً فٍٝ ٚـٗ خًٌٔيد عيُ يّٙي فٍٝ ؤَزقص ؤَـً. ،خأللدفيُ ٙدظىعٙف ٌُٚ
  اَُىٔط رَُىسم » :(4: 9 خٌفدِقدص، ِد ـدء في ٔفُ )آوُ ِد ؤظمًغ فيٗ . 7

٘دً يُقمدً ٘دٍخ ِدٓ خٌٕدليدص  « ة  ٝرُعسع إ٠ُ ٓٞضؼٜب ديش رَسمسٝأَُط رـ
خٌقٍّيددص؟ ٘ددً يددعالءَ ٘ددٍخ ِددـ ِقغيدددض خٌقٍددُ خٌمددًيػ لددٛي ِٛضددٛؿ خٌٙددُٚق 

 ٚخٌ ُٚذ؟
 ؤ٘ىُ ٌىُ بٔصدظىُ.
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 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية

ددددد يٕعٙددددًٙ فضدددديٍص خٌٙدددديه ؤْ اللؾددددط   ّ زدٌٕٕددددىص  - لعددددٝ فددددي وعسددددٗ -يخج
 ٘ددٍٖ ًودد ظمددٛي ؤٚ خٌعُـّددص خٌيٕددٛفيص خٌٕٕددىص خٌيٕددٛفيص دٔددطو فددةْخٌيٕددٛفيص، 

فٍّددٌخ ظٕعٙدًٙ ، ، ٚغيدُ يليمدص ٚال صدميمصخٌّٙدوً ٚغيُ ِعفمص ِـ زميدص خٌٕٕده
يص غيدُ فدٌعُـّدص خٌيٕدٛفٚ٘دي ِقده؟  ـديّٓ خٌٍّدهٕٕدىص ٕعًٙٙ زظ ٌُ ال؟ زٙد

 .يليمص
 وغإ ِٕي.ؤلر ؤفعٍَ ٌفضيٍص خٌٙيه ٌٛ لصً ٚ

 هل أخطأ الكتاب املكدس؟

٘دددٚي زددٓ  يفقددً ِددًش لىددُ (7 ؤفّدددي خٌُٔددً) ٔددفُفضدديٍص خٌٙدديه: لدددي . 9
 .ٕٔعيٓ فمظيفقٍٙد زيّٕد خٌقًٙ خٌمًيُ ٕٔص،  40ليٓ 

، مىدُفٕٔص  97ؤِد خٌدزمٕر لٍر خٌُذ، ٚ ٘ي ٕٔعدْ فمظ فًّ زّٙد ٘دٚي
لددي خهلل  (94صّٛجيً خألٚي )زمٕر لٍر خٌُذ؛ ٌٌٍه في  ٌُ يقًّ فيٙدٗ ٌٚىٕ

  ٝ ...ِٓ ؤزٕدء يٕ خ  ٌصّٛجيً: خٌ٘ر خِٕك ٚخلً
دددُ بْ وددددْ  ،فسدٌقمدددً ُّ ي عدددويدددف يمىدددُ؟ فٙدددٍٖ خٌعُـّدددص خٌ ،٘ددددٚي ٔدددٕعيُٓف

خ،   ً ؤْ عٍددر ِددٓ فضدديٍص خٌٙدديه ٚؤيٕعٙددًٙ زٙددد فضدديٍص خٌٙدديه ظُـّددص َييحددص ـدد
ي زديٓ عدخٌخٌفدًٔيه، فٙي ؤلٍٝ ظُـّدص، ٚ٘دي  ؤٚ ّٓـييٕعًٙٙ زعُـّص خٌٍّه 

 ؤيًيٕد.
 ، ِٙىٍص خألَٔر، ً٘ خألَٔر يفعُ؟ (99في )خٌالٚييٓ . 9



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

ِقًظدٗ بٌدٝ  خٌدٍي ظٕمٕدُ خـعُخَ خٌفّدً ِؽًْ خـعُخَ خألَٔر ؤخٌسقض يقعمً 
 .ؤـّخء صؤَزق
ً ؤْ يإودددً دألَٔددر زقدددفدـعُخَ خألَٔدددر يىعٍددف فدددٓ خـعددُخَ خٌفّدددً، فدد ،ال 

ٔ ددفضالض ، يقٛي فيإوٍٙد ؼدٔيص ٚيىُؾ خٌ ، ٚ٘دٛ ِدد ٔدٛؿ ِدٓ خالـعدُخَ  ٘دٍخٚ، ؤليد
، دألَٔددددر ال يفعددددُ ِؽددددً خـعددددُخَ خٌفّددددًٚ٘ىددددٍخ ف، (99فٕدددددٖ ٔددددفُ )خٌالٚيدددديٓ 

 ُ  ٙ  .ِىعٍف آوُٚخٌّمصٛي ف 
ٝاَُىىٔط رَىىسم  ٝاَُىىٔط رـىىسة  » (:4: 9 خٌفدِقددص) زىصددٛٚ ٔددفُ. 9

فدٓ خٌدًَٚش خٌّٕٙديص،  ، فددٌٕٛ ٕ٘دد يعمدًغ «ٝرعسع إ٠ُ ٓٞضؼٜب ديىش رَىسم
خًٌَٚش خٌيِٛيص خٌعي  فٍٖٙ ُ٘ٚق ٚغُٚذ، ُٔخٖ ٘ٛخٌٍي خٌٙيء ٚيَٚخْ خألَ ، 

 .ظمصً
ْ خٌّٙٓ ظ ُذ فدي زحدُ ؤٌوُ خٌمُآْ ِؽال  ٌفضيٍص خٌٙيه:  ٌٍٚعٛضيك ٔإٌوُ

ؤٔٙددد ظ ددُذ فددي لٍددر ٘ددٍخ ٘ددً يقٕددي  ؟زحددُ لّحددص فدديٙددً خٌٙددّٓ ظ ددُذ فلّحددص، 
 .ٌىٓ يُفُٙ ِقٕٝ آوُ، ٌيٓ ٍ٘خ ٘ٛ خٌّقٕٝخٌسحُ؟ ال، 

ً٘ خٌٙدّٓ ظ دُذ  ٚلً: خٌٕٛ،ٍٙخ ز طعّٕىٌٌمي خٌٙسٙدض ؤْ ؤ ُض ؤَي ٍٛف
د ال،   ِٕغمي.يٛـً ِقٕٝ ؼدٔي، ألْ خٌّقٕٝ خألٚي غيُ إويً زدٌعفي زحُ لّحص؟ عسق 

 من كتب أسفاز الكتاب املكدس؟

خ فٍٝ والِي،  : ؤٔدد ٔإضدـ ؼالؼدص ٔدغَٛ ال ظعقددَ  ِدـ لدي فضيٍص خٌٙيهَي 
 ؟خٌّمًْ ص خهلل، فًٙ ٔعضقٛٔٙد في خٌىعدذوٍّ

 يفٛٔي ؤلُؤ فٍٝ ِٕدِقىُ ِد لدٌٗ فضيٍص خٌٙيه:
؟ ظُظيدر ٘دٍخ، ٘دً «د  ٚودْ خهلل فؾيّ ،ٚؤلر خهلل ٍٔيّدْ ،في خٌسًء وٍك خهلل »

 ؟ ً٘ يصٍك ٍ٘خ خٌٕٛ ٌٕضقٗ في خٌىعدذ
 ِدٌخ ٌٛ َظسُعٗ؟ يكاطعى الدكتوز منكر:



 

 صحة الكتاب املكدس             
 فٍيه خٌٛلي، فال يصٍك ؤْ ٔقيً ظُظيسٗ.  والٚ ، ّٔي جييب الكس مماشحًا:

 .خهلل َـديوعسٗ ِد في خٌىعدذ خٌّمًْ ٔمٓ ٔمسً 
 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية

 بْ خآلزددء خألٌٚديٓ ٌدٗ: لٍدط د، ٚلدًزٛوُيفدخًٌوعَٛ ؼدٔيص ٌٍمًيػ فٓ خأل َــ
 .خألٔفدَ خٌمدٔٛٔيص ٌٍقًٙ خٌفًيًلًيٚخ 

ددُ خالٔعمدددَ، ٚؤْ  ِ ٍ ددُ ؤْ ٔددفُ خزددٓ ٔدديُخن يق  ٍ ددٚخٌددًوعَٛ يق ِ ٍ ُ ٔددفُ عٛزيددد يق
ٕدسك ؤْ ٘دٍٖ خألٔدفدَ ال ظٍيدك زىٍّدص  ،خٌىٍذ ُّ فىيف يٕعًٙٙ زُٙ َغُ فٍّٗ خٌ
ٍٖ٘ خألٔفدَ ال ظعٕدٔر  ظًَن ـيًخ  ؤْ ، ألٔهفمظدٌ ُ  ٘ٛ بٌمدء خٌٙسٙص فخهلل؟ 

ٍ ُِ ِـ وً خهلل،   خٌىٍذ ٚخالٔعمدَ.ألٔٙد ظق
 هل أخطأ الكتاب املكدس؟

اثىىٖ اإلٗعىىبٕ ظىىٞف مىىأرع كىىع كىىئٕ »: ٚفيددٗ، (94 ِعددٝظمددًغ خٌٙدديه فددٓ ). 9
ٓجد أثيٚ ٓغ ٓ سٌزٚ  ٝدي٘ئر  مجبشي ًَ ٝادد دعت ػِٔٚ  اُذىن أهىٍٞ ٌُىْ: 

ب ال مرٝهٕٞ أُٞد دز٠ مسٝا اثٖ اإلٗعبٕ ثرًيب كع ٌِٓٞرٚإ ًٓ   «ٕ ٖٓ اُويبّ ٛ٘ب هٞ
 .خزٓ خإلٕٔدْ في ِفً ؤزيٗ ِـ ِالجىعٗ ِفيءزيٓ زيٓ ٍِىٛظٗ ٚؽّص فُق ف

ِد خٌفدُق زديٓ ٍِىدٛض خهلل  :خٌعفٕيُ خٌُٚلي ٌٍٖٙ خآليص خًٌوعَٛ فٓ ٌٛ ٔإٌٕي
 ٍِٚىٛض خٌّٕدٚخض؟ 

ددد ٍِىددٛض خهلل ٘ددألـسعددٗ:  ي يمىددُ خهلل فيٙددد يخوددً خٌىٕيٕددص عددخٌ صخٌُلقدد يَٚلي 
ددد، ظ ددد ٌّددد ـدددء فددي عَٚلي   ّ ٚخهلل  ،«داسيرعىىِظ كىىع ٝظىىظ أػىى »: (990ِّّددَٛ)خٌّي

 ِٓ والي خٌىٕيٕص. ٗجعٍٕظ ٚٔظ ؤفًخي
ال مىرٝهٕٞ أُىٞد دزى٠ ٜ٘ىب هٞٓىبً اُويبّ ٖٛٓ ٕ إاُذن أهٍٞ ٌُْ »مُؤ: فٕٙد ٔ

فدي وّدد ، فٍّىٛظدٗ ٘دٛ زًخيدص ظإٔديٓ خٌىٕيٕدص «مسٝا اثٖ اإلٗعبٕ ثرًيىب كىع ٌِٓٞرىٚ
 .ٔفُ ؤفّدي خًٌُٔ



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

فيً يٙسٗ خٌّٕيك ٚفي خإلٍِٔىٛض خهلل،  ّىعٍف فٓفٍِىٛض خٌّٕدٚخض ؤِد 
ٍّىٛض خٌّٕدٚخض َٚلي د ٚ٘ىٍخ في خٌسمُ، ٙسىص عُُلط فزٍِىٛض خٌّٕدٚخض 

دد جىعدر يخييىعٍف فٓ ٍِىٛض خهلل ِـ ِاللؾص ؤْ ِعٝ    «ٌِٓىٞد اُعىٔبٝاد»ّ 
 .«ٌِٓٞد اه» ْعدذ خآلوُيٓ يىعسٌٛىٓ خٌىُ 

 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟

زّدد ـددء فدي بٔفيدً  ٚ٘دٛ فددَف - ٚؤصدُ د،فضيٍص خٌٙيه فٓ خٌقصظىٍُ . 9
  ٓؤٔإٌه فّد ـدء في ِعٝ، ؤٔد ٔإٌعه فّد ـدء في ُِل ؤٔد ٌُِعٝ، ٌٌٍه لدي: 

 .«ٞاال رذِٔ»ٌٚٛلد فًِٕد لدي خٌّٕيك: 
ؤْ ، ٚؤصدُ ٌدُ يعٕدٌٚدٗ فةٔدٗ ِعدٝبٔفيدً فدي  ٌّد ـدء ِـ بيَخن خًٌوعَٛ خٌٕدزك

ٍّٕددي خٌىعدددذ ٌٚٛلددد، ٌىددٓ ؤٔددد وّٕدديمي ف ِٓددُل سمددػ ِددد ـدددء فددي بٔفيٍدديي
فضددديٍص خٌٙددديه ؤْ خٔعٙدددًٙ  يُيدددً ٍّددددٌخ الف  «ٓوىىىبزٗيٖ اُىىىسٝدييٖ ثبُسٝديىىىبد»
 خٌٍي يعمًغ فٓ )خاللعٕدء(. ِعٝةٔفيً ز

يىٓ خهلل ٍدف ،خألٔدحٍص٘دٍٖ ٚعُلط فٍٝ فضيٍص خٌٙيه ودً  ،ٌٛ ظسديٌٕد خألِدوٓ
 ، فدًٌوعَٛ فديبـدزص زقض خألٔحٍص يٕقفٕي فيخٌٛلط ٌُ ؤْ يَن ؤؤٔد ٚفي فٛٔٗ، 

 فٙدُشيٕدإي ِٕٙدد ٚخلً ؤٚ خؼٕديٓ  ٓـير فؤ ؤْؤٔحٍص، ٚزقً  فُٙشُِش يٕإي  وً
، ٚلً ظّىٕط ِدٓ خٌفدٛخذ فٍدٝ ٔاخال   وّٕيٓ لٛخٌيًٌي فصدَ  ؤوُٜ، ؤٔحٍص

 . خهلل يٕدِمه.. ِٕٙدٔاخال   خؼٕد فُٙ
  رٌٕٞٗٞ ٓجـضيٖ ٖٓ اُجٔيغ ٖٓ أ َ اظىٔعٝ»: (99: 90ِعٝ ٔمُؤ في ). 9

ٝٓزى٠ عىسدًْٝ كىع ٛىرٙ أُدم٘ىخ   كٜىرا ملِى   ٔ٘زٜى٠ٌُٖٝ اُري مقىجس إُى٠ اُ
رع أكئٗع اُذن أهٍٞ ٌُْ: ال رٌِٕٔٞ ٓدٕ إظساسيَ دزى٠ مى  كبٛسثٞا إ٠ُ األذسٟ

 .«اثٖ اإلٗعبٕ



 

 صحة الكتاب املكدس             
ظإٔديٓ ٍِىٛظدٗ ٚٔدظ خٌٙدقر ؤي ـ ٌٕفٓ خٌفىُش فٓ ٍِىٛض خٌّٕيك، ُـٔ

لديٓ  ٚظإويًخ  ٌىالِي خٔعًٙٙ زّد ـدء في خٌىعددذ ،زًخيص ِٓ ٔفُ ؤفّدي خًٌُٔ
 ؛ٝكئىب ٛىٞ ٓجزٔىغ ٓؼٜىْ»: فٍٝ خٌعالِيدٍ ظإٕٔط خٌىٕيٕص، ٚلً خٌُٚق خٌمًْ
ة اُىىري ظىىٔؼزٔٞٙ ثىىَ م٘زظىىسٝا ٓٞػىىد اآ  أٝصىىبْٛ إٔ ال مجسدىىٞا ٓىىٖ أٝزشىىِيْ

 َّٔ د أُبء  ٝأٓب أٗزْ كعززؼٔدٕٝ ثبُسٝح اُودض  ُيط ثؼد ٛىرٙ ٓ٘ع  ألٕ مٞد٘ب ػ
ً   فٙددُؤ ؤَٜ ٘ددٍخ خٌددٕٛ، فإٔددد فٕدددًِد  (4 - 4 :9)ؤفّدددي  «األمىىبّ ثٌضيىىس خ ؤْ ـيددد

فدٌّٕدديك ودددْ ٍِىدٛض خهلل يقٕددي زًخيدص ظإٔدديٓ خٌىٕيٕددص فدي ٔددفُ ؤفّدددي خٌُٔدً، 
ال صىٞزح ُىٚ ٝال  ٔىبٍ ك٘٘ظىس  »:  (49 ٘دقيدء)بوّد ـددء فدي ُِفٛضد  في خٌسًخيص 

ٓذزوىىىس ٝٓلىىىرٍٝ ٓىىىٖ اُ٘ىىىبض  ز ىىىَ أٝ ىىىبع ٝٓلزجىىىس   إُيىىىٚ  ٝال ٓ٘ظىىىس كَ٘ىىىزٜيٚ
د خ ِ ضدٛز  وددْ ِغدُٚي   :ؤي  «ٓذزوىس كِىْ ٗؼزىد ثىٚ اُذصٕ  ًٝٔعىزس ػ٘ىٚ ٝ ٞٛ٘ىب 

ًَّ زددًؤ  ٍِىددٛض خٌّٕدديك، ٌىددٓ ال يعسقددٗ ؤلددًِددٓ خٌٕدددْ،  د  ُِفٛضددفٍيددٗ   فٕددًِد لدد
 .خٌىٕيٕص طٚظإٕٔ، خٌُٚق خٌمًْ 

يدَٛ  فٙدٍخيٛجيدً،  خٌدٍي ٌودُٖ ٔدفُزقسدَش ؤوُٜ، ٌٛ ظىٍّط فدٓ يدَٛ خٌدُذ، 
ٔددفُ يٛجيددً زمٍددٛي  ِددٓ ظّعددًلمسدددض ِِٕيددص عٛيٍددص، يٙددعًّ فٍددٝ ِِٕددي عٛيددً، 

 .دٔيصؼخٌُٚق خٌمًْ فٍٝ خٌىٕيٕص بٌٝ ِفيء خٌُذ ُِش 
 ، ٚليٓ ؤلٛي: )يدَٛ(ٔدفص،  94 ٕ٘د يمصً زٗ خٌددٌيَٛ ف، (يَٛ) :ؤلٛيؤِد ليٓ 

 .ٔدفص 94 دوً خٌ لصً ّ٘ٛيفإٔد ؤ
ٝٓضى٠ ٓىٖ اُٜيٌىَ  كزوىدّ ر ٓيىرٙ   صْ ذسط معىٞع »: (94ِعٝ)في ٔمُؤ . 9

كوىبٍ ُٜىْ معىٞع: أٓىب ر٘ظىسٕٝ  ٔيىغ ٛىرٙ؟ اُذىن أهىٍٞ   ٌُع مىسٝٙ أث٘يىخ اُٜيٌىَ
ٌُْ: إٗٚ ال مزسى ٜٛ٘ب دجىس ػِى٠ دجىس ال مى٘وف! ٝكئىب ٛىٞ  ىبُط ػِى٠  جىَ 

ؤي ال   «اُصمزٕٞ  رودّ إُيٚ اُز ٓيىر ػِى٠ اٗلىساد هىبسِيٖ: هىَ ُ٘ىب ٓزى٠ مٌىٕٞ ٛىرا؟
ثي٘ٔىب ٚ٘دٍخ خٌّٛضدٛؿ خٌؽددٔي،   «ٝٓىب ٛىع ػ ٓىخ ٓجيئىي» يسمٝ لفُ فٍٝ لفدُ
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ٔددإٌٛخ ؼالؼددص خٔددحٍص، ٚ٘ددٍخ ، فدٌعالِيددٍ  «ٝاٗوضىىبء اُىىدٛس؟»ٛىىٞ  ّٛضددٛؿ خٌؽدٌددػخٌ
 يمعدؾ بٌٝ ِٛفؾص عٛيٍص ـًخ .

رٕٞ أكىىئٕ ًضيىىسمٖ ظىىي  ٝا! ال مضىىٌِْ أدىىدٝهىىبٍ ُٜىىْ: اٗظىىس  كأ ىىبة معىىٞع»
ِقُفدص ِقٕدٝ ٘دٍخ يض  بٌخ ؤَ،  «ثبظٔع هىبسِيٖ: أٗىب ٛىٞ أُعىيخ! ٝمضىِٕٞ ًضيىسمٖ

ّددد لدٌددٗ فخٌٕددفُ يددعىٍُ ليددػ ، ْ ظفددعك ٔددفُ خٌُئيدددفةٔددٗ يٕس ددي فٍيدده ؤ ،خٌىددالَ
 وعددَفدٓ فدعك خأل مدًغٕدفُ خٌُئيدد يعففٍدٝ ـسدً خٌّيعدْٛ،  عدِٗٛفؾ فيخٌّٕيك 

 .94ّد لدٌٗ خٌُذ يٕٛؿ لُفي د في خٌىعدذ خٌّمًْ في ِعٝ فٚ
ٝإذا كسض أثيف  ٝاُجبُط ػِيٚ ٓؼىٚ هىٞض  ٝهىد  » :خٌىعُ خألٚي( 4)خٌُئيد 
ًضيسٕٝ »خٌّٕيك:  ٍٚ٘خ خٌٍي لدي فٕٗ  « ٌُٝع مـِت بً   ٝذسط ؿبُجأػغع إًِي ً 

 .«ظيأرٕٞ ثبظٔع
كلىسط كىسض ثذىس  : ِٛىْ ٝاٗظىس!ظٔؼذ اُذيىٞإ اُضىبٗع هىبس ً »دٔي: ؽخٌىعُ خٌ

أدٔىىس  ُِٝجىىبُط ػِيىىٚ أػغىىع إٔ م٘ىىصع اُعىى ّ ٓىىٖ األزض  ٝإٔ موزىىَ ثؼضىىْٜ 
ٌّٕديك: ، ٚ٘دٛ لدٛي خمدُٚذٚ٘دٍخ لدًيػ فدٓ خٌ ،«  ػظئىبً    ٝأػغع ظيلبً ثؼضبً 

 .«اكئذا ظٔؼزْ ثذسٝة ٝه هَ ك  رجصػٞ»
ب كىىىع ٝظىىىظ األزثؼىىىخ ٝظىىىٔؼذ صىىىٞرً »، يمدددٛي فٕدددٗ خٌىعددددذ: ػدٌدددؽخٌىدددعُ خٌ

ٝأٓىىب اُصمىىذ   ٗيىىخ هٔىىخ ثىىدم٘بز  ٝصىى س صٔىىبٗع شىىؼيس ثىىدم٘بزب: صٔاُذيٞاٗىىبد هىىبس ً 
روىّٞ أٓىخ ػِى٠ »: يمدٛيدٌىعدذ فيعىٍُ فٓ خٌّفدفص،  فٙٛ  «ٝاُلٔس ك  رضسٛٔب

 .«أٓخ
ػ : دٌددؽخٌىدعُ خٌؤِدد فدي ٚ، «ٌِٓٔىىخ ػِى٠ ٌِٓٔىخ»فمددي: دٔي ؽدفدي خٌىدعُ خٌ ؤِدد

 .«ٝرٌٕٞ ٓجبػبد»
ٚلٛؿ فٓ يعمًغ خٌىعُ خٌىدِٓ في يعىٍُ فٓ خألٚزحص، ٚفخٌىعُ خٌُخزـ ٚؤِد 

 .«األٝ بعأ ٓجزد»ِالِي في ؤِدوٓ وؽيُش، ٍٖ٘ وٍٙد 
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ُ ٌٕددد ، فعؾٙددخٌُٚليدددض زدٌُٚليدددضزسٕدددعص، ٌٚىددٓ ٔمدددَْ  ىددالَخٌال ياوددٍ  

 خٌٕعيفص.
خ بْ ودددْ ٕ٘دددن ؤٔددحٍص ٌددُ ؤـدددٚذ فٕٙددد، ٚبٌخ ودددْ   َ إَــ ٕددفؤّ٘يددص  ٌٙدددٚفددٍ

 ؼدٔيص ألـير فٕٙد.

***
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فًٕٖ ٚلط ًٌـدزص فٓ ؤٔدحٍعي، ٌىدٓ فٕدًٖ ٚلدط ٌيمدًؼٕد  ٌيٓ ـٕدذ خٌمٓ
ٍغدْ، ٌددٛ خٌّصدددلف َٚٚخيدددض ِددد ؤٔددّي خهلل زٙددد ِددٓ ٔدد وعدددذ فدٓ خٌمفدددؾ ٚفددٓ

ظٍدده خٌُٚخيدددض خٌعددي ٘ددي ودددَؾ ِٛضددٛؿ خٌّٕدددؽُش ٚظمددًؼط فددي فددي خلعصددًض 
 ِٛضٛؿ خٌّٕدؽُش ٌىدْ ؤفضً.

 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية

ِدٓ ٔدإٌعه فمدً ..  .. لٕدٕد   : خٌعُـّدص خٌيٕدٛفيص غيدُ يليمدصـٕدذ خٌمدٓ لدي
ٌددُ ٍّدددٌخ ف، ٘ددٍٖ خٌٕٕدده ِددٓلٍددط ٌدده: خوعددُ ٌددي ٚخلددًش ٚ،  ٔدداخال  ؤٚي خٌّٕدددؽُش 

 ؟ظىعُ
ىدؼٌٛيده خٌخٌعُـّص خٌيٕٛفيص، َغُ ؤٔٗ يآِ زٙدد  فِّٛد ، ؤٌميٕد وٍف ؽَٙٛٔد

ٌىعددذ خ ؤفضدً ٕٔدهٚ٘دي ، صِدجدص ٔدٕفٍّٛخ فٍٝ بٔفدِ٘د والي َؼٌٛوٓ، ٚخألٚ
 .خٌقُزيص زدٌٍ صخٌّمًْ 

ّددددء خٌعدددي ؤٔفّ٘دددد فٍ «خٌعُـّدددص خٌقُزيدددص خٌّٙدددعُوص»ِددددٌخ فدددٓ ٘دددٍٖ خٌٕٕدددىص 
 ؟ ً٘ ؤٌميٙد ؤيضد ؟ٌيه ٚؤَؼٌٛوٓ ٚزُٚظٕعدٔطودؼٛ

 يفٕد في ٕٔىص خٌفدًٔيه. جييب الكس:
، ِدـ ؤٔدٗ خٌعُـّدص خٌقُزيدص خٌّٙدعُوص لٕدٕد ، ٔدٍٕمي ؤيضدد   يكنل الدكتوز منكذر:  

 .يآِ زٙد خٌىدؼٌٛيه ٚخألَؼٌٛوٓ
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ؤي ؤٔددفدَ، ٔددسقص ٔدلصددص  ٕٔددىص خٌفدٔددًيه ٘ددي خٌعددي يددآِ زٙددد خٌمددٓ، ٚ٘ددي

ٚال يددآِ زٙددد  ،جددص صددفمص يددآِ زٙددد خٌىدؼٌٛيدده ٚخألَؼددٌٛوٓؤوؽددُ ِددٓ ِدظددٕمٛ 
 .فٍيٙد ٚ٘ي خٌعي ٕٔقعًّـٕدذ خٌمٓ ألٔٗ بٔفيٍي، 

 خٌٕٕىعيٓ؟ٌىٓ ِد خٌٍي ـقً خٌمٓ يُفض ٘دظيٓ 
 .٘دظدْ خٌٕٕىعدْ صممعد ِد في ٕٔىص خٌفدًٔيه ِٓ ؤوغدء

ٓ، زٕدٕعيزإٔدٗ ؤوسدُ ِدٓ ؤزيدٗ ؤوّيدد، ٚيصدفٗ ليٓ يعمًغ خٌىعددذ فدٓ ِؽال   .9
دالزٓ ؤوسدُ ِدٓ فدٔدٕص،  40ِددض ٚفّدُٖ  زقً ؤزيٗ خٌٍئٕص  49فُّٖ لىُ ٚ ألٔٗ
 ّدٌخ فقٍط خٌٕٕىعدْ؟ٗ زٕٕعيٓ، فيؤز

ٌط خٌددُلُ  د ٘ددٍخ خٌىغددإ، فٕٕددىص خٌُ٘سدٔيددصعصددممٌمددً   ً بٌددٝ  49خٌيٕددٛفيص فدد
99. 

ٌددُ يمسددً  ،«ًىىبٕ شىىبٍٝ اثىىٖ ظىى٘خ كىىع ٌِٓىىٚ»ٚوددٌٍه لدديٓ يمددٛي خٌىعدددذ: . 9
ٕٛفيص ٍ٘خ فٍٝ ؤٔفُٕٙ، ُٚ٘ يقٍّْٛ ؤٔٗ ال يّىٓ ٌٙددٚي ؤْ عدزقٛ خٌُ٘سدٔيص خٌي

: 99ؤفّدي خًٌُٔ ) يصسك ٍِىد  ٚفُّٖ ٕٔص، ٚؤٔٗ لىُ ؤَزقيٓ ٕٔص وّد في ٔفُ
ًىىىبٕ شىىىبٍٝ »ٚٚضدددقٛخ ٔمددددط:  ،يَوٛخ ٘دددٍيٓ خٌىغدددإيٓ، فمدددٍفٛخ خألَلددددَإفدد (99

 .«اثٖ .. ظ٘خ كع ٌِٓٚ  ِٝٓي .. ظ٘خ
 ىي  ِٓىي أزاّ ٓىٖ  ٗجىب ..ِىي أزاّ اظز٘دد ػ٠ِ ٓ »وٌٍه ٌّد لُئٚخ: . 9
يٕفٛ ، فدةْ خٌدٍي ٔدٍده آَخَ ٚـًٖٚ والِد  غيُ ِقمٛي ، فٍٛ خٔعًٕ فٍدٝ ِ «مدى

خ فددي ٚلددط ٚخلددً، فبٌ ٍِدده آوددُ،   ٚ ددد ٚفددً مدددَ عدددزقٛ ال يّىددٓ ؤْ ظىددْٛ لٍيف 
ٔفدد »ص، ٚخٔدعسًٌٛ٘د زمدٌُٛٙ: خٌؽدٔي «ٍِه آَخَ» ٙغرخٌعُـّص خٌقُزيص خٌّٙعُوص ز

 .«ٍِه بُٔخجيًـيٗ 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

ؤٌ يٕدد  ٌدٍخ يُيً ظصدميمدظُٙ، الـٕدذ خٌمٓ ، فةْ يصممْٛ خألوغدء ألُٔٙ
ٕٚٔعمًغ ِٓ والي ٕٔىص خٌفدٔدًيه خٌعدي ، زٙد خٌمٓ خٌعي ال يآِ خٌٕٕىص ٍٖ٘

 ظٕمٛ ٔسقص ؤٔفدَ، ألْ ـٕدذ خٌمٓ يُيً٘د.
 هل أخطأ الكتاب املكدس؟

 .ـٕدذ خٌمٓ: خألَٔر يفعُ ِد يىُؾ ِٕٗلدي . 9
فٍّيددص ودٔددط ِقٍِٛددص بٌخ  ؟لضددُظه ؟ ؤَ ؤٔٙددد ِددِٓٛددص فٍّيددص٘ددٍٖ خٌّقٍ فٙددً

خ فٍّي د   َ  زإْ خألَٔر يفعُ ِد يىُؾ ِٕٗ.يمٛي ؤَـٛ ؤْ ظٍوُ ٌي ِصً
ٝاَُىىىٔط رَىىىسم  ٝاَُىىىٔط رـىىىسة  »: فدددٓ ٔدددٛ  ـٕددددذ خٌمدددٓ ؤـددددذ. 9

ػىيٖ ﴿ :لدٛي خٌمدُآْ ِؽدً خٌفمدُش ٘دٍٖ :مديف،  «ٝرعسع إ٠ُ ٓٞضؼٜب ديش رَسم
ٖ  ﴿ٌٌٚه في لٌٛٗ: ، ﴾دٔئخ ىُسُة ِكىع َػىْي ـْ ب َر َٛ َ ىَد َٝ ِط  ْٔ ََّ ِسَة اُ ـْ َٓ َؾ  َِ  َدز٠َّ ِإَذا َث

َئىىخ   ِٔ فٙددُيٓ وددظ ظمددط  -ـٕدددذ خٌمددٓ  -ـ ضددٚؤَـددٛ ؤْ ظ[، 74 ]خٌىٙددف: ﴾َد
ٍٓ لّحددص، ؤي: ، ﴾ٝ ىىدٛب﴿وٍّددص  ٗ وّؽددً ٌخ٘ددر ٌٍسمددُ ِؽٍددَٚآ٘ددد ظ ددُذ فددي فددي

ّٙٓ ظ ُذ خٌٌُ يمً: )خٌمُآْ ٚظ ُذ في خٌسمُ، ٌُئيص خٌ ُٚذ، فيُٜ خٌّٙٓ 
ٍٓ لّحددص فعمدددٛي: ظ ددُذ فددي خٌسمددُ،  وّددد ظُخ٘دددد، ﴾ٝ ىىدٛب﴿لدددي: زدددً ، (فددي فددي

 .ٙد ظ ُذ في خٌسمُظُ ٚـً
ٖ  دٔئىخ﴿ :ً٘ ظعّٕه زدٌٕٛ ٕإٌٕي خٌمٓ َؤفط:ي ؟ ﴾ٝ دٛب رـىسة كىع ػىي
ٖ  دٔئىخفددٌمُآْ لددي: ﴿ ٔقدُ، ؤظّٕده زددٌٕٛ،ـيسٗ: ؤٚ  ﴾،ٝ ىدٛب رـىسة كىع ػىي

ٍٓ لّحص)ٌُٚ يمً:   .(ظ ُذ في في
 الف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحيةاخت

دخٌدٍي عٛزيدد ٕدفُ ـٕدذ خٌمٓ: ويف خٔعٙدًٙ زٔإٌٕي  ِ ٍ ويدف ٚ ُ خٌىدٍذ؟يق
ٍ ِ  خٌٍي ٕفُ خزٓ ٔيُخنخٔعًٙٙ ز  ُ خالٔعمدَ؟يق



 

 صحة الكتاب املكدس             
خألٔددفدَ ؤٚ ال ظددآِ زٙددٍٖ : ٘ددً ، ؤٔددد ٔددإٌعه ّدددٙزٔعٙددًٙ ٚؤـيددر: ؤٔددد ال ؤ

فّ٘دد فٍّددء ٔؤزٍٖٙ خٌٕٕىص خٌعي  خٌّٕدؽُش: ً٘ ظآِ ٔإٌعه ِٓ ؤٚيظآِ؟ فمً 
 فٍٖٙ خألٔفدَ ِٛـٛيش فيٙد؟ ، ودؼٌٛيه ٚؤَؼٌٛوٓ ٚزُٚظٛٔعدٔط 

 .لً: ال ؤئِٓ زٍٖٙ خٌٕٕىص، ٍٖ٘ ٕٔىص ِمُفص 
 ٌُٚ ؤعدٌسه زدالٔعٙٙدي زٙد.، ؤٔد ٌُ ؤٔإٌه ِٓ ٍٖ٘ خألٔفدَ ؤي ٔاخي

 من كتب أسفاز الكتاب املكدس؟

 ئةفد ،عُيمدص فدي خٌمىدُ فٍدٝ خٌىعدر حصٚـٛي ِقدٔي ٔي بٌخ ودْ ،زدٌّٕدٔسصٚ
ال ٚ ،ي ظددآِ زٙدددعددخٌىعدددذ خٌؤٔددفدَ ؤٔددعغيـ ؤْ ؤٔددعىُؾ ٌدده ِقدددٔي فدٔددًش ِددٓ 

 .ظسُيُن!!ؤيَي ويف ٔيىْٛ 
يصدٍك ، ٘دً والِدي خٌدٍي ال يعقددَ  ِدـ وٍّدص خهلل  فٓٔإٌط ـٕدذ خٌمٓ 

 وٍّص خهلل؟ بٌٝ  ؤْ يُضدف
 .ٔٗ غيُ ُِظره.. بِٙىٍص في والِفإـدزٕي: ؼّص 

خٌمّدً هلل وددٌك ) فمٍدط: سعدٗ ِدٓ ـًيدً،َٚظَّ  ،ٗ يد ـٕددذ خٌمدُٓظُ ؤٔد غيَّ ٌٌٍه 
 ،خألٌٚددديٓ ٚخآلودددُيٓ، َخِق خٌٕددددْ ؤـّقددديٓ، ؤلّدددً خٌدددُذ خٌدددٍي ؤَٔدددً يٕدددٛؿ

 ـٕدذ خٌمٓ؟يد سص ُظَّ ُِ  قسدَخضٍٖ٘ خٌؤٌيٕط ، (ٚعٍر ِٕد ِمسعٗ ٚخإليّدْ زٗ
ًٍ ِدد ٔدّي فٍد ٘دٛ، فددٌمُآْ فقً ٌٌده في خٌمُآْ ال ظٕعغيـ صدٍٝ خهلل -ٝ ِمّد

ٗ ٚضدقِد ٕٔعغيـ فمظ ٍٙخ ف، خ  ِٚد ٔمٍعٗ خٌفّٛؿ فٓ خٌفّٛؿ، ظٛخظُ -فٍيٗ ٍُٚٔ
 .في خٌمُآْ
ضددقط فددي وددالَ خهلل، ألٔٙددد فمددً ـٕدددذ خٌمددٓ  ؤِددد ُٚ لدددي: وعددر خٌّفٙددٌٛيٓ 

ؤٔد بٕٔدْ ِقٍدَٛ ٌٍخ ؤٔإٌه: ِٛخفمص ٌٍّقدٔي خٌُٚليص خٌعي يعمًغ فٕٙد خٌىعدذ، 
ِقددٔي َٚليدص ِعٛخفمدص فدي خٌفمدُش خٌٕددزمص ٌه  لًِطٓ، ِٓ خٌّفٌٙٛيي ؤلٕٓ ؤ

 ؟خٌّمًْ ، ً٘ ٔعضقٙد في خٌىعدذخٌّمًْ خٌىعدذؤٔفدَ ِـ 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

مٌزجٕٞ اٌُزبة ﴿كٞمَ ُِرمٖ .. ٙه بٌٝ ؤْ ٍ٘خ خٌّقيدَ ودعثيٕسٌمً ؤَيض ظ
 .!!﴾ثأمدمْٜ صْ موُٕٞٞ ٛرا ٖٓ ػ٘د اه
 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟

فٓ ٔصي لًّ خٌقصد فدي ِدُلٓ ٌٚٛلدد، ـٕدذ خٌمٓ ر يفيؤْ ِٓ  زًال  . 9
 ٔإٌٕي: ٌّدٌخ ٌُ ظُــ يد ِٕمٍ بٌٝ بٔفيً ِعٝ؟

ُ  ؤٔإٌه فٕٗ ألٔٗ في ِٛضٛؿ آوُ؟ ٌِ  ٚؤـير: ال فاللص ٌي زةٔفيً ِعٝ؟ 
ال »  لّدً خٌقصددىصدٛٚ ؤٔد ٔإٌعه فٓ ٔصيٓ يعمًؼدْ فٓ ؤُِ خٌّٕيك ز 

٘دً ، ٚؤٔدط ٌدُ ظمدً خإل٘دىدي: «ال مذِٔٞا ؿيس ػقىب كوىظ» «رذِٔٞا .. ال ػقب
 يمٍّٛخ فصد؟ ؟ ؤَ ؤُُِ٘ ؤْ ال زمًّ خٌقصد خٌّٕيك ؤُُِ٘

ال فٙدددٛ ، «ال روز٘ىىىٞا»خٌدددٕٛ خٌدددٍي فدددي ِعدددٝ ال يمدددً خٌّٙدددىٍص، ألٔدددٗ يمدددٛي: 
ٌُ ظُــ بٌٝ بٔفيدً يمٛي: فٌيٓ فًٕٖ ـٛخذ؛ خٌمٓ ٌىٓ يعمًغ فٓ خٌمًّ ، 

 ِعٝ!
 .ً ٌي خإل٘ىديٚلِ  ،ِعٝبٌٝ بٔفيً َــ خِ  لٕٕد،

  «ريىىىبً كىىىع ٌِٓٞرىىىٚث»زةٔدددٙدذ ِغدددٛي فدددٓ ٔدددٛ ـٕددددذ خٌمدددٓ ظمدددًغ . 9
 ٌِٔىٕٞال ر :أهىٍٞ ٌُىْ »ِدٓ بٔفيدً ِعدٝ:  خٔدّقٛخ خٌدٕٛ ٌص زٕيغص ـًخ ،إٚخٌّٕ

ٓىدٕ إظىساسيَ اُذىن  عكىئٗ األذىسٟ ٓز٠ عىسدًْٝ ٓىٖ ٛىرٙ أُدم٘ىخ كىبٛسثٞا إُى٠ 
 ًٙ ؤظٝ خزٓ خإلٕٔدْ؟ف  «دز٠ مأرع اثٖ اإلٗعبٕ

ُٙ ُ٘ق ٘دٍٖ ؤوٍ ِٕخٌٍي ٌؤُدٖ ِعٝ خٌّٕىيٓ خألذ  مٕر والَزخٌقٍّدء  
 .«ال يٛـً ٌٙد لً» ؤٔٗوً ِإوٍ، ٚؤفٍٕٛخ  خٌفمُش
ٝاُؤىىس ال مؼغىىع   رظِىىْ اَُىىٔط»ٌٕمددُؤ خٌددٕٛ خٌددٍي لددُؤٖ ـٕدددذ خٌمددٓ: . 9
ٝمجقىسٕٝ اثىٖ  .. ٝهىٞاد اُعىٔبٝاد رزصػىصعٝاُ٘جّٞ رعوظ ٖٓ اُعٔبء    ضٞءٙ

ال مٔضع  :اُذن أهٍٞ ٌُْ .. ٝٓجد ًضيس. اإلٗعبٕ ثريب ػ٠ِ ظذبة اُعٔبء ثوٞح



 

 صحة الكتاب املكدس             
 ،ٚخٌمّدُ ال يقغدي ضدٛءٖ ،عؾٍُ خٌٙدّٓؤي ٔد «ٛرا اُجيَ دزى٠ مٌىٕٞ ٛىرا ًِىٚ

ٙددً فٚيقددٛي خزددٓ خإلٕٔدددْ،  ،ٚخٌٕفددَٛ ظٕددمظ ِددٓ خٌٕددّدء، ٚلددٛخض خٌٕددّدء ظعّفددّؿ
 ظممك ٍ٘خ؟ ؤٔد ؤٔإٌىُ ً٘ ظممك؟ 

 .«ٕ ٛرا ًِٚال مٔضع ٛرا اُجيَ دز٠ مٌٞ»: خٌٕٛ يمٛيـٛخزي: ال، زيّٕد 
 هل أساء الكتاب املكدس إىل اهلل تعاىل؟

ددد ً ِ  ،خٌىعدددذ خٌّمددًْ ٌدديٓ ِددٓ فٕددً خهلل ،ؤيض  يٕدديء ، ؤي ف فٍددٝ خهللألٔددٗ يفدد
 :-فّ ٚـً-بٌٝ خهلل
ٍْ بٌددٝ  -فددّ ٚـددً-خٌىعدددذ خٌّمددًْ يُمددًؼٕد زددإْ خهلل. 9 لدديٓ يٕعمددً ِددٓ ِىددد

فدي خٌىٕددجٓ يصدَٛٚٔٗ  ،ِىدْ يُور فٍٝ خٌىُٚذ، ٚخٌىُٚذ ٔٛؿ ِٓ خٌّالجىص
ًٍ بٌددٝ  ،ْ، فدديفٍٓ خٌددُذ فٍيددٗدفٍددٝ ٘يحددص ِددالن ؤٔؽددٝ ٌددٗ ـٕدلدد ٚيددٍ٘ر ِددٓ ِمدد

 .صفدظٗز ٚيقُفٕدفٓ خٌىُٚذ  يعمًغ، ٚخٌىعدذ آوُ
ٝضىجبة رذىذ ز ِيىٚ    عأعأ اُعٔٞاد ٝٗصٍ»(: 7: 99صّٛجيًٌٕمُؤ ٔفُ )

دٌُذ ليٓ يٕعمً ِٓ ِىدْ ف، «ػ٠ِ أ ٘ذخ اُسمخ زسعٝعبز ٝ  زًت ػ٠ِ ًسٝة
 !ْ يُور فٍٝ خٌّالجىصبٌٝ ِىد
ٝٓجد إُٚ إظساسيَ صىؼد ٓىٖ اٌُىسٝة اُىري ًىبٕ ػِيىٚ »: (9: 1 لّليدي)في 

 ٚصدَ فٛق فعسص خٌسيط. ،ودْ فٛق خٌىُٚذؤي: ، «إ٠ُ ػزجخ اُجيذ
أمٜىىب اُىىسة إُىىٚ إظىىساسيَ »: خٌٍّدده لّليددد ( لدددي 94: 91 خٌٍّددٛن خٌؽدددٔي)فددي ٚ

 خٌفدٌٓ فٛق خٌّالجىص.ؤي ، «يْاٌُسٝث كٞماُجبُط 
بٌدٝ يعٕمدً ِدٓ ِمدً ٌ ،فدٛق ِدالن ؤٔؽدٝسدٖٛ ُوِ ؤْ ظُ  -فدّ ٚـدً-ً٘ يٍيك زددهلل

 آوُ؟



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

ؿ صددَ، ليّٕدد يقمٛذٌفٓ ِصدَفص خهلل  (94: 99 خٌعىٛيٓ)ٔفُ ٚيمًؼٕد . 9
ي غٍدددر فدددي ٍخٌّٙدددىٍص ٌيٕدددط فدددي خٌّصددددَفص، خٌّٙدددىٍص ِدددٓ خٌددد .. يقمددٛذ خهلل

 خٌّصدَفص؟
مؼوىىٞة ٝدىىدٙ  ثوىىع»، ٘ددٛ خٌددٍي خٔعصددُ خٌىعدددذ خٌّمددًْ يقمددٛذزمٕددر 

صبزػٚ إٗعبٕ دز٠ عِٞع »ٍ٘خ خإلٕٔدْ ٘ٛ خهلل، ؤْ ٔعىعٙفْٛ   «ٝصبزػٚ إٗعبٕ
ؤٔدٗ ال ، خٌدٍي ٘دٛ خهلل ٌّدد َؤٜ خإلٕٔددْ ؤي ، «اُلجس  ُٝٔب زأٟ أٗىٚ ال موىدز ػِيىٚ

 ؤي، «كلىر مؼوىٞة نكلىرٙ  كىبٗلِغ ُدى نضسة ُدى»يمًَ فٍٝ ِصدَفص يقمٛذ 
  «أعِو٘ىع ألٗىٚ هىد عِىغ اُلجىس»لددي:  ؼدُلدديَ فٍيدٗ،  غيدُألٔٗ  ،ضُزٗ فٍٝ فىٍٖ

أعِو٘ىع ألٗىٚ هىد »٘ٛ خٌّدعّىٓ، لددي: ودْ  ٌىٕٗ خٌفىٍ، ِىَٕٛ ؤْ يقمٛذُغُ ف
رجبزً٘ع  هبٍ: ٓب اظٔي؟ هىبٍ: مؼوىٞة  هىبٍ: ُْ ٕ إعِغ اُلجس  هبٍ: ال أعِوي 

 .«ُٖ مٌٕٞ اظٔي كئب ثؼد مؼوٞة  ٌُٖ إظساسيَ
أٌُىىبٕ كي٘يئيىىَ هىىبس ً: ألٗىىع كىىدػب مؼوىىٞة اظىىْ »خٌّٙددُ ٚٔصددً بٌددٝ خٌفددّء 
ب ُٞ ٚ ًٜ  خهلل. ٘ٛ خٌٙىٛ خٌٍي صدَفٗيقمٛذ ؤْ فُف ٌمً ، «ٗظسد اه ٝ 

دد فٍدٝ ٘دٍٖ خٌمصدص: ُ٘سدٔيص خٌٕٔىص خٌظمٛي  خٌّمصدٛي ِدٓ ٘دٍٖ »يٕدٛفيص ظقٍيم 
يسًٚ فيٗ يقمٛذ خٌ دٌر  ،خٌُٚخيص خٌ دِضص ٘ٛ خٌصُخؿ خٌفًٕي ؤي صُخؿ ِـ خهلل

يقص وصّٗ خٌٕدِيص خغعصر زُوعدٗ، ِدـ خٌقٍدُ ؤْ خٌدٕٛ ؤٚال ، ٌىٕٗ ليٓ فُف عس
غٍددر  .. يقمددٛذ يقمددٛذ٘ددٛ غٍددر فددي خٌّصدددَفص  فدٌددٍي ،«يعفٕددر خٔددُ خٌددُذ

 .-فّ ٚـً-خهلل
فدةْ ٙدً يٍيدك زددٌُذ ؤْ يٕدًَ؟ فيٕدًَ،  ُذخٌىعدذ خٌّمًْ يىسُٔدد زدإْ خٌد. 9

 خٌضقيف، خٌفدً٘، خٌٍي خوعٙف فٛخلر ؤَِٖٛ خٌىدعحص. ٘ٛ ٌٍي يًَٕخ
ػِىىى٠ أٗىىىع  ؼِىىىذ شىىىبٍٝ  ٗىىىدُٓذ  »:(90: 94 صدددّٛجيً خألٚيؤ فدددي )ٔمدددُؤ. 
ًٌب ُٝىْ   ألٗىٚ ز ىغ ٓىٖ ٝزاسىع»، خهلل ٘ٛ خٌٍي خوعدَ ٌُٙ ٘دٚي ٍِى د ؼُ ٔدًَ، «ِٓ



 

 صحة الكتاب املكدس             
فٍُ يٕفٍ٘د زدٌعّدَ، ٌدٌٍه غضدر  ،، ألْ خهلل ؤُِٖ زعٕفيٍ ٍِزمص وسيُش«موْ ً ٓع
 خهلل فٍيٗ.
ددددد فددددي ٔددددفُ ذ.  اُىىىىسة ٓىىىىغ اُوبضىىىىع   ًٝىىىىبٕ»: ( ٔمددددُؤ97:  9 خٌمضدددددش)ؤيض 

  «ٗيىىْٜ٘ألٕ اُىىسة ٗىىدّ ٓىىٖ أ ىىَ أ  ٝذِقىىْٜ ٓىىٖ مىىد أػىىداسْٜ ًىىَ أمىىبّ اُوبضىىع
 !!خٌُذ ًَٔ

ؤْ يُٙدسٗ زّؽدً ٘دٍخ  -فدّ ٚـدً-ٍيك زددهلليً٘  ،خٔؾُٚخ بٌٝ ٍٖ٘ خٌعٙسيٙدض. 4
 خٌٕٛ؟ 
كأٗىىىب ألكىىىسامْ ًبُؼىىىش  ُٝجيىىىذ مٜىىىٞذا »(: 99/ 4ٔدددفُ )٘ٛ٘دددـ ٔمدددُؤ فدددي . 9

فددي ِمسعددٗ ٚٔصددُظٗ  -فددّ ٚـددً-يٙددسٗ خهللٚخٌددٕٛ ٘ددٛ خٌددًٚي، ، خٌقددػ «ًبُعىىٞض
فدي  خهلل ٗيُٙدسَّ ٘دً ظمسٍدْٛ ؤْ خ ودٌٕدْٛ، ٌزإٔدٗ ودٌدًٚيش، ٌٚسيدط يٙدٛ ؤفُخيُٕسظ ٌ

 دًٌٚيش ٚخٌْٕٛ؟ زوعدزٗ 
اظزيوظ اُسة ً٘بسْ  ًججبز  ٓؼىيظ  ٓىٖ »: (44: 77 خٌَِّّٛ)في ؤفؾـ ِٕٗ . 9
ددخٌٕددىُخْ خٌدد: ّقدديظ ِددٓ خٌىّددُ يقٕددي ٚخٌفسدددَ خٌ، «سٔىىاُل ُٔ ُٖ، ى  ٍي ؤفدددق ِددٓ 

دد خٌددٍي ٕددىُخْودٌفدددٌُذ يُٙددسٗ فددي وعدددٍذ يُٕٕددر بٌيددٗ زإٔددٗ  ُٕ ٘ددً  !!ُى  ؤفدددق ِددٓ خٌ
 ؟ خٌعٙسيٗ ظمسٍْٛ ٍ٘خ

؛ ألٕٔد ٔقؾُ خهلل خٌقؾيُ فٓ ِؽدً ٘دٍخ خٌّمًْ ُٔفض خٌىعدذٔمٓ خٌٍّّٕيٓ 
 خٌىالَ.
 ؟بورا اهلل تعاىليأمس  هل 
 ؟ -ّ ٚـًف-ٕٕعمً بٌٝ ِٛضٛؿ آوُ، ً٘ يصًَ ٍ٘خ ِٓ خهللٌ
أٓىب ٓىدٕ ٛىؤالء اَُىؼٞة اُزىع ٝ»: (94: 90 خٌعؽٕيدص)فًِٕد يمٛي في ٔدفُ . 9

ب ك  رجِن  ًٜ زمعدً  -زمٕدر خٌدٕٛ  -إُِ دٌُذ يدفد، «ٓب ْٜٓ٘ ٗعٔخ مؼغيي اُسة إُ
 ؟ ٔمٛي: ال.إُِ زٍٙخًٙ خٌُذ يفوً ؤلً، 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

 ٗيمٌٛ بٌٝ ِدّٕٕـ ٌ، «ٌٛرا موٍٞ زة اُج٘ٞد»: (9: 94صّٛجيً خألٚي . )9
 ٝال رؼىىُق   ًىىَ ٓىىب ُىىٚ ٓىىٞاٝدس  ٝاضىىسة ػٔىىبُين  كىىبإٓ اذٛىىت: »ٌفٕددٛيَذ خ

علىى ً »: ، ال يصددًَ  ٘ددٍخ فددٓ خهلل«ػىىْٜ٘؛ ثىىَ اهزىىَ ز ىى ً ٝآىىسأح  علىى ً ٝزضىىيًؼب
ب   ٔ ً ٝدٔبًزا  ًٔ  ؟يإُِ زمعً خٌٕٕدء ٚخألعفدي ً٘ خهلل «ٝزضيًؼب  ثوًسا ٝؿ٘

  رذغىىْ ٕٞعىىوغبٓسح ألٜٗىىب رٔىىسدد ػِىى٠ إُٜٜىىب  ثبُعىىيق معىىرجىىبشٟ اُ». 9
 زٍٙخ؟ خٌُذ يإًُِ٘ ، «ٝاُذٞآَ رَُن  لبُْٜعأ

ِددد ـدددء فددي الجمددد ؛ ٚال ؤَخٖ ،  -فددّ ٚـددً-ِددٓ ففدجددر ِددد يُٕٕددر بٌددٝ خهلل. 4
ىددُ ِددٓ خإلٕٔدددْ ؤٚ زِ وددً ، ؤي «ُىىع ًىىَ كىىبرخ زدىىْ»: (91: 94 خٌىددُٚؾ)ٔددفُ 

ىدُ زِ  ودً  «ٌىًسا ٓىٖ صىٞز  ٝشىبحًَٝ ٓب مُٞد ذًًسا ٓىٖ ٓٞاشىيي ثِ »خٌميٛخْ ٘ٛ هلل، 
ىددُ خٌددُذ ال يُيددً زِ ألْ ، «ٌىىس اُذٔىىبز كزلدمىىٚ ثَىىبحٝأٓىىب ثِ »، -فددّ ٚـددً-٘ددٛ هلل

 -فّ ٚـً-، ً٘ خهلل«ٝإٕ ُْ رلدٙ رٌعس ػ٘وٚ»ٙدش، ٌٍخ يغدٌر زدفعًخجٗ زخٌمّدَ، 
ِددد ٌٔددر زٙدددش؟ ٘ددً يددإُِ خهلل زىٕددُ فٕددك خٌمّدددَ بٌخ ٌددُ ظفددًٖ يغدٌددر زّؽددً ٘ددٍخ؟ 

 خٌّٕىيٓ لعٝ ظُىُٕ فٕمٗ؟خٌمّدَ 
فددي  يخٚيآوددُ: خٌددُذ يُفددًف فٍددٝ ؤٔسيدددء خهلل لدديٓ يددٍوُ زددإْ  د  إوددٍ ٔصددٕ. 4ٌ

ٚؾ ّؤَخي ؤْ يعد ألٔدٗمعٍدص غُيسدص، ز: لعً ِدجعي فٍٕغيٕي (97: 97 صّٛجيً خألٚي)
دددد، لددددي ٌدددٗ: ظمعدددً ِددددجعيٓ ِدددٓ  ،ِدددٓ خزٕدددص خٌٍّددده ٘ددددٚي خ غُيس   ُ فغٍدددر ِٕدددٗ ِٙددد

ظمغدددـ فضدددُٛ٘  -ٚؤَـدددٛ ؤْ ال ظاخودددٍٚٔي فدددي خٌىٍّدددص خٌعدٌيدددص  - ٓيخٌفٍٕدددغيٕي
هىبّ داٝد ٝذٛىت ٛىٞ  »لعٝ ؤفُف ؤُٔٙ غيُ ِىعٛٔيٓ،  ،خٌٍوَٛي، ٚظمضُٖ بٌي

ُِِٔىي  أًِٔٞٛىبك  ٝأر٠ داٝد ثـِلْٜ  ٝز بُٚ ٝهزَ ٖٓ اُلِعغي٘ييٖ ٓبسزع ز َ
ً  ِددددجعي غٍفدددص، ٚ ، ؤلضدددُٚخ ؤِددددَ خٌٍّددده«ُٔقىىىبٛسح أُِىىىي  ، فٍّدددد زٍ دددطد٘ٚفددد

صدلسص خٌمٕٓ ٚخًٌالي ِيىدي زٕط  ٘دٚي: يد يخٚي ؤٔط ظٕعمك ّدجعيٓ، لدي ٌٗخٌ
 خٌٍّه ٘دٚي.
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َٝٗىىىسْٛ ثٔ٘بشىىىيس   أذىىىسط اَُىىىؼت اُىىىرمٖ كيٜىىىب»: (9: 90 خأليددددَ خألٚي. )4
ٌمدً ِفدَّش، بٔٙدد ، «ٌٕٝٛىرا صى٘غ ثٌىَ ٓىدٕ ث٘ىع ػٔىٞ  ضؤٝط ددمد ٝكىزٝٗٞا

 ؟-فّ ٚـً-ىيف يمصً ٍ٘خ في وعدذ يُٕٕر بٌٝ خهللفُُٔٙ٘ زدٌّٕد٘يُ، 
 فٍٝ ٍ٘خ خٌفقً؟ فَّٕفٗٚي فٍٝ ٍ٘خ خٌفقً؟ ً٘ خٌٕاخي: ً٘ فدلر خهلل يخ

 خٌٍّٛن خألٚي)في  ٍ٘خ خٌفقً غٍظ، خّٔقٛخ ٍ٘خ خٌٕٛ :ؤلٛي: ال، ٌُ يمً ٌٗ 
ْ  كىىع ػي٘ىىع اُىىسة»: (4: 94 ِؽددً ِٕددعميّد  ، ودددْ َـددً «داٝد ػٔىىَ ٓىىب ٛىىٞ ٓعىىزوي

لٕدر ٌمدً خٔدعمدَ   «ُْٝ مذد ػٖ شعء  ٓٔىب أٝصىبٙ ثىٚ ًىَ أمىبّ ديبرىٚ»خألٌف، 
ُٝىْ مذىد ػىٖ شىعء  »ُ٘، ٍِخويُ  لعٝ ٚ٘ٛ يمعً ِدجعي فٍٕغيٕي ٚيُمضُؤُِ خهلل

غٍدظ ٚخلدً ؤوغدإٖ  ، بٌخ  «ٓٔب أٝصبٙ ثٚ ًَ أمبّ ديبرىٚ إال كىع هضىيخ أٝزمىب اُذضىع
خ زددهلل ِدٓ ٕٔدسص ٘دٍخ دُِؤش خٌّٔد ز ، ٚ٘ٛٚخٌُذ فدظسٗ فٍيٗ ،يخٚي  ٌ ؤَٚيد خٌمؽي ، فيد

د ُُ٘ ٚبلضددددَ٘يٕي ٚظمغيدددـ ِدددٍخولعدددً خٌّددددجعيٓ فٍٕدددغي ٚؤِددددخٌىدددالَ بٌدددٝ خهلل، 
 .فٍيٗ، ٌُٚ يقدظسٗ قدلسٗ خهلل فٍيٌٗٙدٚي، فٍُ ي
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 .زًؤض خٌّٕدؽُش خآلْ

 هل أخطأ الكتاب املكدس؟

فًٚخ  ٌٍٙقر ؤصسك ٍ٘خ خٌٍّه فٍٝ ٍِه آَخَ ٍِه بُٔخجيً خٔعًٕ  ليٓ. 9
 زقً ؼالغ ٕٔيٓ.خٌيٙٛيي 

ٔددإٌٕي خٌددًوعَٛ: ٘ددً خـعددُخَ خألَٔددر  يإوددً فضددالظَٗٔددر خأللدديٓ لٍددُط: . 9
 ؼدزط فٍّيد ؟ ً٘ يعفك ٍ٘خ ِـ خٌقٍُ؟

ِدـ خٌقٍدُ؟ ٍ٘خ فًِٕد ظىٍّط خٌٍّٕص بٌٝ ٍٔيّدْ، ً٘ يعفك ٌٌٍه ؤلٛي ٌه: 
فٕددًِد ظىٍددُ خًٌٙ٘ددً ِددـ ، ٚوددٌٍه ٌ ددصٌٚدديٓ ٌٙددد خٌٍّٕددص ٌٙددد لددُْٚ خٔعٙددقدَ، ٚ

 دزص.ِـ خٌقٍُ؟ ؤَـٛ خإلـٍ٘خ ً٘ يعفك  ،ٍٔيّدْ
 اختالف نسخ الكتاب املكدس بني الطوائف املسيحية

ددد ٘ددٍٖ خٌٕٕددىص، ٔددٕفضدديٍص خٌٙدديه: لدددي  ٚوإٔددٗ يمددٛي: ٔددٍٕمي ٘ددٍٖ ٍمي ـدٔس 
 عي يآِ زٙد خٌّٕيميْٛ.ٌٕٕىص خٌخ

 .ٍٕمي خٌعُـّص خٌيٕٛفيص ٌقًَ صاللٙدٌٌٍه ؤلٛي: ٔ
 من كتب أسفاز الكتاب املكدس؟

ُِ ِخي  ِددد َُّ فضدديٍص خٌٙدديه  عدددذ خٌّمددًْ، ؤٔددد ـ فسدَخظددٗ فددي خٌىخ  فٍددٝ ٚضددصدد
ٌّددٓ يُيددً ٘ددُخءٖ، ؤٚ  ٚٔغسقددٗ ، ٚؤضددقٙد،ؤلٛخٌدده ٍوددآٚ د ،ٌددف وعدزددئؤؤْ ؤفددًن 

ٌٕٚط ؤلر ؤْ ظّخي ً خٌضُزدض ، يّظفٍٝ وٍّص خهلل  خٌّيديش ٌىٓخلعٕدءٖ زدٌّفدْ، 
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، ٚخٌضُزدض فٍيه  بٌ يىفيٕد ِد ٔقدٔيٗ خٌيدَٛ ِدٓ ضدُزدض ودإٔفٍّٛٔخ خٌىٕددِيُ فٍي 

 .ٚخٌغيَٛ
 هل أساء الكتاب املكدس إىل اهلل تعاىل؟

 .خهلل يُور فٍٝ خٌىُٚذ ؤْ خٌىعدذ خٌّمًْ: ٔمً خًٌوعَٛ فٓ. 9
د ٌٗ ِقدٔيجوالَ خهلل يخ وْٛ فضيٍص  ص .. ؤِدٔفُٙ ٍٖ٘ خٌٍ وّٕيمييٓ ، ٚٔمٓ ّ 

فٙددٍخ  ؛ي زدديٓ خٌٕددغٍَٛخٌٙدديه ال يٕددعغيـ فددي خٌٛلددط خٌمدددٌي ؤْ يفٙددُ خٌىددالَ خٌدد
 بٌيٗ. يُــ
 اإلُىٚ صىٞد اُىسة بظىٔؼ»فٕدًِد يمدٛي خٌىعددذ:  ٌٍعٛضديك: ذ ِؽددال  ٔإضُ 

يٛلدددـ ألٔدددٗ لدددديَ ٌؤٔدددٗ ـددددء زدددسظء ،  ظفيددً «ٓبشىىىيبً »وٍّدددص ، «ٓبشىىًيب كىىىع  ٘ىىىخ ػىىىدٕ
 .يعإٔٝ في خٌمىٌٌٍُه فةٔٗ خٌمصدٚ فٍٝ آيَ، 

مسًىىىت اُعىىىٔبء كىىىع   ُىىىيط ٓضىىىَ اه مىىىب مَىىىٞزٕٝ»يمدددٛي خٌىعددددذ:  ؤِدددد لددديٓ
ي ٍخٌّقٕدٝ خٌُٚلدي خٌد ٚخٌّٕددفًش، ٚ٘دٍخ ٘دٛ ٌُٕفصب٘دَش بٌٝ خفٍٙخ   «ٓؼٞٗزي

 بَ٘دئد بٌيٗ.خٌىعدذ  يُيً
ٙال ، ٌىدٓ فٕدًِد يفدً ٘دىٛ ّقًِٕد يىْٛ ٕ٘دن زظء في خٌمضدء يّٙي ِدعف

: ِددٌخ ظفٙدُ ٔإي فضيٍص خٌٙيهٚؤيمعدؾ بٌٝ خٌّٕدفًش يُور فٍٝ ؤـٕمص خٌُيك، 
ِٚؽٍدٗ ِقٕدٝ َِدّي،  فٍٙددؤـٕمدص؟ ال،  دخٌدُيك ٌٙدظفٙدُ ؤْ ِٓ ؤـٕمص خٌُيك، ٘دً 

: يً خهلل، ٚفيٓ خهلل، َٚـً خهلل في ٌٗ ٌوُُض  ليٓفضيٍص خٌٙيه  زٗ ِد ظفضًوّؽً 
 .ِفُي ِقدٔي، ِٚفدِفمدي: ٍٖ٘ خٌمُآْ خٌىُيُ، 

 وعدزي؟في  ٗخٌمُآْ ٚال يمسٌٌٍه في فٍّدٌخ يمسً  
ض خٌّٕددديك فدددي خٌقٙدددً ؽٙدددَٛخ»ٌدددًيٕد ِصددددَفص خهلل ٚيقمدددٛذ، زىصدددٛٚ . 9

ؤظدددٝ ٌىٕدددٗ ؤظدددٝ ٚصددددَؿ يقمدددٛذ،  ؤٔدددَٗخض ٛٙدددؾخٌ٘دددٍٖ ّٓ ِدددٓ ضدددٚ، «خٌمدددًيُ
لدي ٌٗ: ، خًٌٔيد ألِخيٚـسُٚظٗ  ال٘ٛظٌٗٛ خٔعىًَ خهلل  ٌٗيٓ ودهلل؛ ألٔٚ ،وٙىٛ
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 دهلل ؤوددٍ ـٕددً ٚؽٙددُيُخٔددي ٚيقدديٗ، فددِفددًن؟ لدددي: ال ؤلددً يٕددعغيـ ؤْ  يؤَٔدد
 ، ٌّٚد ال؟ د  ئَٗ ٌٍّيق ٌيقمٛذ
، مدٛذ يُيدً ظسُيدُ يقْ خهلل ي ؤ، ٚ٘دٔعيفدصٔصً بٌدٝ ِصدَفص خهلل ٚيقمٛذ في 

زقً فُٙيٓ ٕٔص ِٓ لغدـ فٙدًٖ ٚيعقمر خآلوُيٓ،  ألٔٗ ،(ٍِعٛيفّقٕٝ خّٔٗ : )
ٔدُخٖ فيٕدٛ،  عٗ ِدـ ؤويدٗٔمُؤ لصد ٌٍه فميٓ، ٌد  ٍِعٛييقمٛذ ِـ يقمٛذ، ِد ِخي 

يقمدٛذ ِدد ِخي  زدًٌدُ يقعّدً فٍدٝ فىدُ خهلل، ٚٚيُظر وغص،  ،ّخي يقًّ وغصيِد 
يُيدً ظ ييدُٖ، خهلل ٚخٌغسيقص خٌيقمٛزيدص خٌغسيقدص خٌمًيّدص، بٔٙد ، يفىُ ٚيعقمر ٚيٍعٛي
 فىدْ الزً ِٓ خًٌَْ.

 يوعدَٛ يدد خهلل ؤزٛٔد، ٘ٛ ؤزٛٔدد، ٌىدٓ ؤٔدط   :في خٌّٕيميص ٕٔعغيـ ؤْ ٔمٛي ٔمٓ
ٕٙددن خودعالف زديٓ خٌفىدُ خإلٔدالِي ف، خهلل صدًيمي، يخهلل ؤزد :ال ظٕعغيـ ؤْ ظمدٛي
يُيً ؤْ يغسك خٌفىُ خإلٔالِي فٍٝ خٌفىُ َٛ ِٚـ ٌٌه فدًٌوعٚخٌفىُ خٌّٕيمي، 

يٕس ي ؤْ ظفُٙ ٚ ، فقاللص خٌسُٙ ِـ خهلل ظىعٍف زيٓ خإلٔالَ ٚخٌّٕيميص،خٌّٕيمي
 .وّد ظفىُ خٌٕدْ

فددي خٌددًيدٔدض  ٖلدصددً فٍددٝ يوعددَٛخفٙددٛ ، فضدديٍص خٌٙدديه  ٔٙددىُ خهلل ِددٓ ؤـددً
ٗ.. ٌٚددي خٌٙددُف ؤْ يىددْٛ ٌددي فاللددص زٙىصدد ،ًيك ٌددي٘ددٛ صددٚ ،خألييدددْ ِمدَٔددصٚ

ٌُ يًَن ِد يقٍّٗ خٌىعددذ خٌّمدًْ ِدٓ  99 ٔفُ خٌفدِقصٌىٕٗ ليٓ ظمًغ فٓ 
 .﴾كبظأُٞا أَٛ اُرًس إٕ ً٘زْ ال رؼِٕٔٞ﴿ ، ٌٌٍه ؤلٛي ٌٗ:ِقدٔي
٘ددٍخ   «ٓؼىىيظ ٓىىٖ اُلٔىىس٘ىىبسْ  ًججىىبز اظىىزيوظ اُىىسة ً»زىصددٛٚ لٌٛددٗ: . 9

، ٍددصغف ٕ٘دددنودددْ ؤٔددٗ ٚلددط خٌمضدددء لددً ؤظددٝ، بْ َِددّ، فدددٌُذ ال يٕددىُ، ِٚقٕدددٖ: 
خهلل ِٚفدُي َِدّ،  فٙدٍخ خٌدٕٛخهلل،  ٌديٓ ٘دٛفدق، ؤ٘ىٛ  .. ِٓ خهللٌىٕٙد ٌيٕط 

 .ٚلط خٌمضدء فٍٝ خٌٙقر خإلُٔخجيٍي فيٗ يصف
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ؤْ يُمدددَُ خًٌّيٕدددص زىدٍِٙدددد لددددي: خهلل ِدددٓ خٌٕسدددي ٚعٍدددر  ،فٕدددًِد ظىٍدددُ خهلل. 9
ْ  ثَ اهزَ ز  ً ٝآسأح  على ً دسٓٞا ًَ ٓب ُٚ  ٝال رؼق ػٜ٘» ألٔٗ ؤُِ: لدٔي،

 ٍ٘خ ٘ٛ خهلل؟  فًٙ  «ٝزضيؼبً  ثوساً ٝؿ٘ٔبً   ٔ ً ٝدٔبزاً 
 «ٖٓ اُعٔبء ػ٠ِ  ٔيغ كجٞز اُ٘بض ٝثصْٜٔ ٓؼِٖ ؿضت اه»خًٌيٕٛٔص، بٔٙد 

 .ٚلط ًٌٍيٕٛٔص، ٚٚلط إلفغدء خٌفُٚؽّص ، ف(97: 9ص َِٚي)
أٓسٗىىب ٓزسكيٜىىب كلعىىوٞا  ﴿ٝإذا أزدٗىىب إٔ ِٜٗىىي هسمىىخِٚؽٍددٗ ِددد ـدددء فددي خٌمددُآْ 

أٓسٗب ٓزسكيٜىب كلعىوٞا كيٜىب كذىن ػِيٜىب اُوىٍٞ كىدٓسٗبٛب فدهلل ؤُِ زدٌفٕك ﴿، كيٜب﴾
 ؼدُ فٕدك، ٚ يقيٙٛخ فدي ظدُف  ؤْ خٌٕدْ يإُِظًِيُ لُيص  يُيً ليٓ، فدهلل  ردٓيساً﴾
 .سُيءخٌيُ ٚغسُيء فيمعً خٌفيٙد،  ٖٓ خٌمُيص زّيًُِ ٍ٘
فضدٛ ٌودُي، زيّٕدد  ٓ يخٚي ؤْ يإظي زّدجعيٓفضيٍص خٌٙيه: خهلل عٍر ِلدي . 9

فضدديٍص خٌٙدديه ، ٌٚيددط وُي خٌددٕٛ يمددٛي: ِدددجعي غٍفددص، ٚ٘ددي عددُف خٌقضددٛ خٌددٍ
  ؟في ٍ٘خ خٌٕٛزٌٍه ؤُِ خهلل يخٚي  ىسُٔي: ؤيٓي

خهلل وّد ودْ ٍٖٙ ٔسٛش فٓ خٌّٕعمسً، ف، «دُِشٕظفدِي خٌ»زىصٛٚ ٔٛ: . 9
د يعٛفً   ّ ؿضت اه ٓؼِٖ ػ٠ِ » :في لٌٛٗ وّد في خٌىعدذ خٌّمًْ،]خٌففدَ[ يخي

ٍٙددقر ٌمصددً ٚوددٌٍه ٘ددٍخ خٌددٕٛ ٔسددٛءش ٌّددد ٔي  «صٜٔىىْإ ٔيىىغ كجىىٞز اُ٘ىىبض ٝ
 دُِي.ٕخٌ

ٝأٓب ثٌس اُذٔىبز كزلدمىٚ ثَىبح  ٝإٕ  ..ُع ًَ كبرخ زدْ»زىصٛٚ ٔٛ: . 4
 ِد ٘ٛ ِقٕدٖ؟ «ُْ رلدٙ رٌعس ػ٘وٚ

مْ أٓىب اُس ىَ ًجذى  اُلىساء مُٞىد  ػىد»: (1 ؤيدٛذ)يمٛي خٌىعددذ فدي ٔدفُ 
مّددددَ ؤي خٌخإلٕٔددددْ زدٌّمدَٔدددص ِدددـ خهلل فٙدددٛ  وفمدددٗ خٌفدددُخء، ؤي ؤْ ، «اُلٜىىىْ
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ب٘ددَش   «اُذٔبز مؼسف صبدجٚ  أٓب شؼجع كى  مؼىسف»: خٌىعدذ ٚيمٛي ،يٛلٙخٌ
 قًٖ فٓ خهلل.في زُ  بٌٝ خٔفصدي خٌٙىٛ خٌُٙيُ

 ِد فاللص ٍ٘خ زدٌٕٛ؟
خْ ِٕدددٌُ ليددٛ خٌٕقفددص ؤٚ خٌٙدددشٓ ٚيقددض، زيّٕددد ُفيددخٌمّدددَ  ٔمددٓ ٔقٍددُ ؤْ

 زقىٓ خٌمّدَ، فّد ٘ٛ خٌّقٕٝ خٌُٚلي ٌٍٕٛ؟ؤي ٚعدُ٘، 
دٌٙددش زددٌقىٓ، ف، ٌىدٓ ٕ٘دد خٌّٛضدٛؿ «اَُسمس كدمخ ُِقدمن»: يمٛي خٌىعدذ

خٌمّددَ خٌدٍي ٚؤِدد خٌٙدش ظُِّ ٌٍُذ يٕٛؿ خٌّٕديك، ألْ   «َُسمسا» فًيص ٌٍمّدَ
يُيدً خهلل ؤْ  ليِقٕٝ ٍَٚ٘خ ٙٛ خٌُٙيُ خٌّٕفصً فٓ خهلل، فيٕس ي ؤْ يُىُٕ فٕمٗ 

زإفىددَ يٕس دي ٚ دهلل ٕ٘دد يدعىٍُ زإٌ ددِفد  «ٖٓ ُٚ ثذإ ُِعٔغ كِيعىٔغ»يٛصٍٗ بٌيٕد 
هىىد أُػغىىع ٌُىىْ إٔ رؼسكىىٞا ظىىسل  » ٌدديٓ وددً ٚخلددً يمددًَ فٍددٝ فّٙٙددد، ؤْ ٔفّٙٙددد،
ؤْ يغٍك يٕٛؿ ٌٍٙقر، ٌىُٕٙ لددٌٛخ:  ، ٚٔمٓ ُٜٔ ؤْ زيالعٓ ؤَخي«ٌِٓٞد اه

ؼّددص، ِدددض خٌسدددَ ِددٓ ؤـددً خألفمددً يٕددٛؿ زددُيء،  ْؤَغددُ ال، زددً ُٔيددً زدَزدددْ، 
ًَىبح رعىبم » ، فيمٛي خٌىعدذ:خٌٙدشٚؤِد فدٌمّدَ ٕ٘د يُِّ بٌٝ خٌٙىٛ خٌُٙيُ، 
، «ٓىىٖ اُضىىـغخ  ٝٓىىٖ اُدم٘ٞٗىىخ أُذىىر..  إُىى٠ اُىىرثخ  ًٝ٘ؼجىىخ صىىبٓزخ أٓىىبّ  بشمٜىىب

ي ٍٚٔفُٙ خٌىالَ خٌدؤِدِٕد، خٌّىعٛذ خٌٍي ٔصً بٌيٗ ليٓ ٔضـ فٍٙخ ٘ٛ خٌّقٕٝ 
 .ٓ خٌٕغَٛزي

ػٔىىَ داٝد ًىىَ ٓىىب ٛىىٞ ٓعىىزويْ كىىع ػىىيٖ اُىىسة إال كىىع »زىصددٛٚ ٔددٛ: . 4
ًىَ ث٘ىع ثدّ »، ِؽدً غيدُٖ ِدٓ خٌسٙدُ، يخٚي ٘دىٛ يك، صدم«هضىيخ أٝزمىب اُذضىع

ؤٌدديٓ ٘دددٍخ صددميمد ؟ ٘دددً يخٚي ِمددَُٚ ِدددٓ   «ذغىىبء ٝذيىىىس اُلغىىبسيٖ اُزىىىٞاثيٖ
 خٌعٛزص؟

خظفد٘ددض لٍسدٗ ودٔدط يخٚي ٚ، "خظفد٘دض خٌمٍدرظٛـً في خٌمٍر ٘يء خّٔٗ "
ْ ٚالزدً ؤْ ٔقدُف ؤؤَٚيدد خٌمؽدي،  خِدُؤش لضديصٚ٘دي يفص بال في لضديص ٚخلدًش، ؾٔ
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ُـّددص ٘دددٚي، ٚخٌٕمدددط خٌعددي ٚضددقعٙد خٌع فّددُ فددٓ فضدديٍصلدديٓ ظمددًغ . 9
ظقٕددي ؤْ ٘دددٚي ظددٌٛٝ خٌمىددُ،  «خزددٓ ٔددٕص فددي ٍِىددٗ»خٌيٕددٛفيص لدددي : بْ لٌٛددٗ: 

 ٚفُّٖ ٕٔص.
ؤي ِضٝ فٍيٗ ٔدٕص ٚ٘دٛ فدي خٌٍّده ..  ٍٚ٘خ ٌيٓ صميمد ، زً ِقٕٝ خٌٕٛ:

 ٍٚ٘خ ٘ٛ خٌّقٕٝ خٌصميك.
٘ددٍخ غيددُ ِمسددٛي ٚيمددٛي:  ،فضدديٍص خٌٙدديه ال يمسددً خـعددُخَ خألَٔددربٌخ ودددْ . 9

خٌٍّٕدص ظدعىٍُ،  لدٛي خٌمدُآْ: زدإي ِٕغدك ٚزدإي ِميددْ ظمسدً: فٍّيد  .. فةٔي ؤٔدإٌٗ
 خًًٌٙ٘ يعىٍُ؟ 

 ]زمٕر خٌىعدذ خٌّمًْ[؟ لّدَ زٍقدَ ظىٍُ :ٌي بٌخ لٍط  ٚ
: خٌمّددَ ٌىعددذ خٌّمدًْخ فميٓ لددي، ٍ٘خزدإليّدْ فّٕٙد : ٔقُ، ٌهي إلٛفٕ
 .. فٙدٍخزصدٛض بٕٔددْ، ـقٍط لّدَ زٍقدَ يٕغدك خهلل فًّ ِقفّش.. فٕٙٙد،  ظىٍُ

 ِمسٛي.
ألْ خٌٍّٕدص ٌديٓ فٕدً٘د لسددي صدٛظيص .. فىيدف ، ٚؤِد ودالَ خٌٍّٕدص، فدال ؤلسٍدٗ

 يصًَ ِٕٙد خٌىالَ؟ ؤٔد ال ؤلسً ٍ٘خ.
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 هل  يأمس اهلل تعاىل بورا؟

ٌٗ بْ يخٚي َٚـدلدي: ليٓ فمً صمك ٌي  ،فٕدذ خٌمٌٓؤٔد ِٓ خٌٙدوُيٓ . 9
 فمدظلغقٛخ خٌ ٍفدص  فُٙ خٌقضٛ خٌٍوُي وٍٗ ،، ٌُٚ يمضُٚخ ِدجعي غٍفص ٚخؤلضُ

 .ؤلضُٚ٘د، ؤٔد آٔفب فٍٝ ٍ٘خ خٌىغإٚ، ِٓ خٌقضٛ خٌٍوُي 
 سٗ؟لعٗ خهلل فٍٝ ٍٖ٘ خٌىغيحص؟ ً٘ فدٌىٓ خٌٕاخي: ً٘ زىَّ 

داٝد ػجدي اُري اذزسرٚ  اُىري دلىظ ٝصىبمبي »ال ، فمً لدي فٕٗ: خٌفٛخذ: 
ددد فددٓ ٚصددديد خهلل، ي ٌددُ يقعسددُ خٌىعدددذ خٌّمددًْ ٘ددٍخ خٌفقددً ؤ  «ٝكساسضىىع ـ  وُٚ

ْ  كع ػي٘ع اُسة» د ػٖ شعء  ٓٔب أٝصبٙ ثٚ ًىَ ُْٝ مذِ   داٝد ػَٔ ٓب ٛٞ ٓعزوي
فيٙدد  عدؽال  ِّودْ  دش يخٚيوً ليِٚقٕدٖ: ؤْ ، «أمبّ ديبرٚ إال كع هضيخ أٝزمب اُذضع

 بال في ِٔدٖ زدُِؤش ؤَٚيد خٌمؽي. ُِ خهلل،أل
ٍددُ ف ،فٙددٍُ  ٚؤلضددُ غُ  ،ُُ٘يلغددـ ِددٍخو ٍيٓيص خٌّدددجعي فٍٕددغيٕي خٌددلضددٚؤِددد 

ؤفدُخْ ٚبيودٌُٙ في  ،قدظسٗ فٍٝ ُٔٙ خٌٕدْ زدٌّٕد٘يُوّد ٌُ يقدظسٗ خٌُذ فٍيٙد، ي
د خٌغٛذ، فىً ٌٌه ٌُ يقدظسدٗ فٍيدٗ خٌدُذ، ٚخفعسدُٖ   ّ مٕدر ؤٚخِدُ فددِال  زِٕدعمي

 فٕٗ. ه؟ ٍ٘خ خٌٍي ؤٔإٌخٌفقً زٍٙخخٌُذ يمسً ًٙ فخٌُذ، 
ْ خٌمّدددَ َِددّ ؤٚخٔددعٕعؿ  ،فددٓ وٕددُ فٕددك خٌمّددَـٕدددذ خٌمدٓ لىدٝ ٌٕددد . 9
 .. ٌٍُٙيُ
 ىُٕ ؤفٕدلُٙ؟ٌعُ  ّد ٌٔر خٌمّيُف ، خٌمّدَ َِّ ٌٍُٙيُ لٕٕد  .. 
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ٌدٚٔدٕص،  9000لسدً د  ؤفيٗ بُٔخجيٍيٌٛ وُٕط  ُٚ ؤَيدً ٌٚدٗ خزدٓ،  ًفٕدًي لّددَ 

ٍ٘خ خٌدٍي وددْ ...  فٕمٗؤوُٕ ٚبِد ؤْ فًيٗ زٙدش، ؤةِد ؤْ فخٌعَٛخش، لىُ ؤعسك ؤْ 
 ؤفٕدلُٙ؟ّد ٌٔر ٘االء خٌمّيُ لعٝ ياُِ خٌسُٙ زىُٕ فيصٕقٗ خٌيٙٛي، 

 هل أخطأ الكتاب املكدس؟

 لضدُ ٌديؤ :لٍط ٌدٗٚ ،ـٕدذ خٌمٓ: خألَٔر يإوً ِٓ فضالظٗ، ؤٔد ٔإٌعٗلدي 
 فٍُ يفقً.ُِــ فٍّي،  ٍٖ٘ خٌّقٍِٛص ِٓ

 : ً٘ خٌٍّٕص ظعىٍُ؟ ـٕدذ خٌمٓ ٔإي
ٚلدددً خوعٙدددف خٌقٍدددُ لدددًيؽد  ؤْ خٌٍّٕدددص ظدددعىٍُ، ، خٌٍّٕدددص ظدددعىٍُ، ٔقدددُٚؤـيسدددٗ: 

ٚظٕددعغيـ فسددُ خإلٔعُٔددط ِٙدددً٘ش صددَٛش خٌفٙدددِ خٌددٍي ٔددّقٛخ ِددٓ والٌددٗ وددالَ 
 خًٌّٕ.
ِٕغدك خٌّٕدً، يمدٛي ٚؤلًَ ٔدٍيّدْ فٍدٝ فٙدُ ِٕغدك خٌغيدُ  -فّ ٚـً-خهللبْ 

ِ٘غَن اُغَّْيسِ ﴿: -فّ ٚـً-خهلل َٓ َ٘ب  ْٔ ل ِِ َِل  ُػ ًُ  ٖ ِٓ َ٘ب  أُِٝري وٛٔده ٚ[ 94]خٌّٕدً: ﴾َشىْعء   َٝ
 .فٍٖٙ ِٙىٍعه ،ْ خًٌّٕ يعىٍُؤظقُف ال 

ٚظسدديي  ٚٔديٍص ٌٍعٛخصدًؤٌٚديٓ فٕدًٖ ٍِّىعدٗ ، خًٌّٕ ليٓ يميُ ٌٍخ ؤٔإٌه: 
 خٌّقٍِٛدض؟ 

فٍيددٗ -٘ددٍٖ خٌعددي فُفٙددد ٔددٍيّدْخٌفددٛخذ: ال َيددر ؤْ فٕددًٖ ٚٔدديٍص ٌددٌٍه، ٚ
 .-ظسدَن ٚظقدٌٝ-زمًَش خهلل -خٌٕالَ

 املكدس إىل اهلل تعاىل؟هل أساء الكتاب 

د: : خٌُوٛذ فٛق خٌىُٚذ يقٕي ـٕدذ خٌمٓيمٛي . 9  .ؤْ خٌُذ يإظي ُِٕف 
 خّٔقٛخ خٌٕٛ ٚخلىّٛخ: ٚؤـير: 

د؟   «زًت ػ٠ِ ًسٝة»  ً٘ ِقٕدٖ ؤٔٗ ـدء ُِٕف 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

ٍٖ   «ْاُجبُط كٞم اٌُسٝثي» قٕٝ ٘دٍخ ؤٔدٗ ـددء يًٙ ف، بٔٗ ـدٌٓ ، ٌٚيٓ زّد
د؟ ً٘ فّٙعُ ِٓ  خٌّقٕٝ؟  ٍ٘خ خٌٕصيٓ ُِٕف 

ٌٕي  ِ ٛ ؤٔي لٍط في لٛي  ِد ٌُ ؤلٍٗ، ليٓ ٔمً فٕيـٕدذ خٌمٓ ٌٍُّش خٌؽدٔيص يم
 ٚؤٔد ٌُ ؤلً ٍ٘خ. ،ِفدِ ؤٔٗ ٚؤِؽدٌٗ ..  ﴾أمدمْٜ ﴿مد اه كٞم: ظقدٌٝخهلل 

ٍ ِ  خٌُذ ؤْ خٌمٓ: ؤَخيي ـٕدذ دظقٍيمد  فٍٝ لصص خٌّصدَفص ل. 9  يقمدٛذ ُيق
ألٔٗ يُيً صدَفٗ،  ٌىٕٗ، ٌمؾصفي  يقمٛذ ٕيؤْ يفٗ ودْ زةِىدٔ خٌُذ ٚؤْ ،د  ئَ

فددي ُغٍدر يسددَن يقمددٛذ بال بٌخ صددَفٗ ٚؤْ  يٕدعغيـ الخٌددُذ  .. ٚودإْؤْ يسدَودٗ
 !!خٌّصدَفص

 .يقمٛذ ٘ىٛ ٍِعٛييسَُ خٌمٓ ٌٌه زإْ 
ٌُِ ال٘ىٛ ٍِعٛي يقمٛذ، لٕٕد    ؟!صفِٓ غيُ ِصدَ خهلل يسدَوٗ ، 

 :خٌّصدَفصلصص ظإٍِٛخ ٍ٘يٓ خٌٕصيٓ في 
خ «عِو٘ع ألٗىٚ هىد عِىغ اُلجىسأ»ُذ يمٛي ٌٗ: خٌ .9  ٌ فٍيدٗ،  غيدُ لدديَخٌدُذ ، ب

 «.ٗٚ هد عِغ اُلجسألعِو٘ع أ»ٌٌٍه يمٛي ٌٗ: 
ضىىسة  ُٝٔىىب زأٟ أٗىىٚ ال موىىدز ػِيىىٚ»: ، ليددػ يمددٛيدٔي ؤ٘ددً ِٕددٗؽددخٌددٕٛ خٌ.9

ٌدُ يىدٓ يسدَودٗ، زدً  خٌُذ ليٓ وددْ يصددَؿ يقمدٛذؤي ؤْ ، « مؼوٞة رُدن كل
فددّ -خغعصددر خٌسُوددص ِددٓ خهلل : يقمددٛذسدٔيددص خٌيٕددٛفيصخٌُ٘ظقٍيددك ٕٔددىص لٕددر 
 .«ُٔب زأٟ أٗٚ ال مودز ػِيٚ» -ٚـً
 ٍ٘خ ظٙسيٗ.«: ٓؼيظ ٖٓ اُلٔس»فٓ ٔٛ ـٕدذ خٌمٓ  . لدي9

خٌدُذ زٕدىُخْ يٕدعفيك ِدٓ  يٙدسٗ ؤْ ؤَفدضخٌٍي لٍُعٗ ؤٔد ؤيضد ، ٚؤٔد  ٔقُ ٍ٘خ
مٓ ٔدُفض ؤْ ٕف، «ٓؼيظ ٖٓ اُلٔس كبظزيوظ اُسة ًججبز»دٌٕٛ يمٛي: فوُّٖ، 

 .يُٙسٗ خهلل زدٌٕىُخْ
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  ِ د هللؤ  ٙ  ؤفضً ِٓ ؤْ يُٙسٗ زدٌٕىُخْ؟ -فّ ٚـً-د ٚـًظُ ظٙسي

 هل أمس اهلل يف الكسآن باملعصية؟
ْزَسِكيٜب لٛي خهلل : ﴿ـٕدذ خٌمٓ لُؤ  ُٓ َٗب  ْس َٓ ؤُِٔدد  ، فمدي:ِٓ فًٕٖ﴾ ؼُ ؤوًّ  أَ

فدآليددص خٌمددُآْ، فددي غيددُ ِٛـددٛيش خٌىٍّددص )خٌّقصدديص( ِعُفيٙددد زدٌّقصدديص، ٚ٘ددٍٖ 
َِِي ﴿ظمٛي:  ْٜ َٗب إَٔ َٗ ِإَذا أََزْد ْزَسِكيٜب َهْسَمخً  َٝ ُٓ َٗب  ْس َٓ   فّدٌخ لصً؟ ﴾أَ

ب﴿خٌفٛخذ:  َٜ  .[94 ]خإلُٔخء:  ﴾َكَلَعُوٞا ِكي
فٕدمط  .. ِقٕدٝ خٌفٕدك، خٌفٕدك ٘دٛ خٌىدُٚؾ فدٓ عدفدص خهللال يقدُف ٚخٌمٓ 

ىٍّددص خٌّٕددإٌص، ف فددٓ عدفددص خهلل، ؤَـددٛ ؤْ ظُخـددـ ٘ددٍٖ .. ؤي وُـددط، سددص عخٌُ
 .وُـٛخ فٓ ؤُِ خهلل: قٕيظ ﴾كلعوٞا﴿

 ٌىٓ زّدٌخ ؤُُِ٘ خهلل؟ 
ِ   ٌمً  .وُـٛخ فٓ عدفص خهلل ؤي:ُ٘ زدٌغدفص ففٕمٛخ، ُ  ؤ
ٍدٛ ف .. ؤْ ٔمدٛي: ؤِدُُ٘ زدٌّقصديص فىُـدٛخ فدٓ عدفدص خهللٌ ٛيدد  ال يصدك بٔٗ 

 .ؤُُِ٘ زدٌّقصيص ٌىدْ ٍ٘خ ًِّلص  ٌُٙ خٌٍيوُـٛخ فٓ عدفص خهلل 
َٗىب ﴿: -فّ ٚـً-ّـ بٌٝ لٛي خهللخٔ ىب ثَثبَء َٜ ْي َِ َٗب َػ َ ىْد َٝ ًخ َهبُُٞا  ََ ُِٞا َكبِد ِإَذا َكَؼ َٝ

ىىٕٞ ُٔ َِ ىىب اَل َرْؼ َٓ  ِ ىى٠ اهَّ َِ َٕ َػ ىىبِء ُ أََرُوُُٞىىٞ ََ َلْذ ُْ ُس ِثب ُٓ َ اَل َمىىْأ َّٕ اهَّ َْ ِإ ىىب ُهىى َٜ َٗىىب ِث َس َٓ ُ أَ اهَّ َٝ﴾ 
 [.97 ]خألفُخف:

 هل  يأمس اهلل تعاىل بورا؟

ٔمدددٓ  ٔدددُفضقدددٛي بٌدددٝ خٌىعددددذ خٌّمدددًْ خٌدددٍي ٔيفٕدددد  ،ـٕددددذ خٌمدددٓ .9
خٌٍّدٛن ، ٌٌٚده فدي ٔدفُ )لصص ال يٕعٕي ٙد خٌقمدًألٔٗ يٍوُ  ،عٗلًٔي خٌٍّّٕيٓ

خٌٕسدي ودُٚؾ فدٓ خٌٕدفُ ظمًغ فمً يصًَ فٓ خٌُذ، (، ففيٗ ِد ال 99: 9 خٌؽدٔي
ٓىىٖ  ٝكئىىب ٛىىٞ صىىبػد  كىىع اُغسمىىن إذا ثقىىجيبٕ صىىـبز ذس ىىٞا »: زيعددٗ ِددٓ خٌيٙددـ



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

 ، ودددْ«هىىبُٞا ُىىٚ: اصىىؼد مىىب أهىىسع  اصىىؼد مىىب أهىىسعٝ»َٚؤٚخ خٌٕسددي خٌيٙددـ،  «أُدم٘ىىخ
 مىب أهىسع  مىب أهىسع  كبُزلىذ» :ْٚيمٌٛدٛ ،ٖءَٚخ ْيفُٚ خألٚالي ، فصدَد  ؤلُف خٌيٙـ

 «.إ٠ُ ٝزاءٙ  ٝٗظس إُيْٜ ]اُ٘جع اُيَغ[
ْ ُؼىٜ٘»، فةٔدٗ ال يصدك فيدر،  ٌٙدُ : ٘دٍخ خٌدٍي ظفقٍٛٔدٗ خٌٕسي ٚزًي ؤْ يمٛي

صدد دَ، فّدددٌخ ودٔددط خٌٕعيفددص؟ خٌعفدددي خألخٔددعىًَ لددٛش خهلل ضددً ؤي ، «ثبظىىْ اُىىسة
 .«اص٘يٖ ٝأزثؼيٖ ُٝداً  ٝاكزسظزب ْٜٓ٘ ٖٓ اُٞػس  زبٕثَّ كلس ذ دُ »

 ًٌٚخ ؟ 49؟ ٌّدٌخ ؤفٕٝ خٌُذ ِد فدجًش ٍ٘خ خٌٕٛ ؤٔإٌه ـٕدذ خٌمٓ:
 ظٙسقد؟ًٌٚخ ؟ وُ ِْٚ خٌٛخلًش ِٕٙٓ؟ ؤٌُ  49ؼُ ويف خٔعغدفط يزعدْ ؤوً 

ُٝؼىىْٜ٘ » زٙددٍخيقدددلسُٙ خٌددُذ ص ٘دداالء خألعفدددي خٌصدد دَ لعددٝ ِددد ٘ددي ـُيّددٚ
 ؟«مب أهسع  مب أهسع»؟ ؤوً ٌٌه ألُٔٙ لدٌٛخ : «ثبظْ اُسة

 ٌخؤوسُٔدي زّدد ؟ٍي لعدً ِددجعي فٍٕدغيٕيٚفي خٌّمدزً: ِد ٘دي فمٛزدص خٌٕسدي خٌد
 ؟ -فّ ٚـً-فدلسٗ خهلل
: 4 خٌٍّدٛن خٌؽددٔيْ ٔفُ )ألٔمٓ ُٔفض لًٔيص خٌىعدذ،  ،ـٕدذ خٌمٓيد . 9
ؤوٍعٗ ِدـ صددلسعٙد، ؼدُ ٚ ،خزٕٙدّ٘د ٚالؤُ عيٓ ٍٔمط خٌُّؤظيٓ خٌٍمصص يُىسُٔد ز (94

 ٌٕٕددٍمٗ.. فٍدُ ظٕددّك ٌٙددد فغٕددي خزٕدهفدي خٌيددَٛ خٌعددٌي ـدددءض ظمدٛي ٌصدددلسعٙد: ؤ
إٕ ٛىىرٙ أُىىسأح هىىد هبُىىذ ُىىع: ٛىىبرع اث٘ىىي  »، فددٍ٘ر ظٙددىٛ٘د: خألَ خٌؽدٔيددص زددٌٍه
ُٜىىب كىىع اُيىىّٞ  كعىىِو٘ب اث٘ىىع ٝأًِ٘ىىبٙ  صىىْ هِىىُذ   ٗأًىىَ اث٘ىىع ؿىىداً ك٘أًِىىٚ اُيىىّٞ  صىىْ 

 -، فٙدي ظٙدىٛ ٌٍٍّده، ويدف ؤوٍدط  «ٜ٘ىباآذس: ٛىبرع اث٘ىي  ك٘أًِىٚ  كلجىأد اث
  !إوً خزٕٙد؟ال ظّٕك ٌي ز ٚخٌيَٛ ،خزٕي –زدٌقدفيص 
خٌٍّدٛن )ِد ـددء فدي زٕسر ٔمٓ ُٔفض لًٔيص ٍ٘خ خٌىعدذ  ،ـٕدذ خٌمٓ. 9
صىىىؼد »ٚفيددٗ: بٔدددُخجيً،  خٌددٍي ؤلدِدددٗ زٕددٛقؾددديُ خٌلعفدددي ال(، فددٓ خ40: 9 خألٚي
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ىىب    ًٝىىبٕ اَُىىؼت مضىىسثٕٞ ثبُ٘ىىبي   ٔيىىغ اَُىىؼت ٝزاءٙ ًٔ ٝملسدىىٕٞ كسًدىىب ػظي

 .«دز٠ اَٗوذ األزض ٖٓ أصٞارْٜ
ٚيفعّدددـ ٍِيدددْٛ زُخِيٍددددي  ،فٕدددًِد ظفدددِٛ خٌسُخِيدددً زىددددإْ خٌقددددٌُ :ؤٔدددإٌىُ

 ٚيصُوْٛ: ـٛٚٚٚٚٚٚي، ً٘ ظٕٙك خألَ ؟ 
: ـدٛٚٚٚٚي، ٘دً ٍِيْٛ بٕٔددْ صُن، ؼُ خٌٙىً ٍٙخ خٌَٛلص زٍٖ٘  ٌٛ َفقُط 

 ؟!خٌَٛلص عّّقظ
 ي.خ؟ ؤَيً بـدزص  فٓ ٍ٘خ خٌٕازٕي بُٔخجيً ويف خٔٙمط خألَ  ِٓ ؤصٛخض 

 ما عالقة هرا بوحي اهلل تعاىل؟
ٔمدددٓ ٔدددُفض لًٔددديص ٘دددٍخ خٌىعددددذ ألٔدددٗ يعمدددًغ فدددٓ ؤ٘ددديدء  ،ـٕددددذ خٌمدددٓ

 ٚخٌٛلي -فّ ٚـً-ؤوسُٔي ِد فاللص خهلل ، .. ِؽال   ٘ىصيص ال فاللص ٌٍٛلي فيٙد
اُىىسداء اُىىري رسًزىىٚ كىىع رىىسٝاض ػ٘ىىد »: (4: 99ظيّٛؼدددْٚفددي ) ّددد يمٌٛددٗ زددٌٛٓز

ٌمدً ٕٔددي زددٌٛٓ   «ًىبزثط  أدضىىسٙ ٓزى٠  ئىىذ  ٝاٌُزىىت أمًضىب ال ظىىئب اُسهىىٞم
ٌّددٌخ يُٕٕدر ٚ٘دٍخ؟ ِدٓ خٌسٙدُيص  ٌخ ظٕدعفيًخٌّىغٛعددض، ِددؤي ِقغفٗ َٚلٛلدٗ، 

 ٍ٘خ بٌٝ ٚلي خهلل؟
فٍدٝ ، بٔدٗ يٕدٍُ «ظِْ ػ٠ِ زمعٌب ٝأًىي  ٝثيىذ أٗيعىيلٞزض»يُىًّ فيمٛي: 

 ّد فاللص ٍ٘خ زٛلي خهلل؟، فؤصمدزٗ 
، ٌّددٌخ يُٕدفً خهلل فدي «زاظىزط ثوىع كىع ًٞزٗضىٞضأ»زىسدُ: زدٌٛٓ  ٖيُىسدُؼُ 
 ؟«زاظزط ثوع كع ًٞزص٘ٞضأ»ؤْ صًيمّٙد  يىسُ صًيمٗزٌٛٓ ٚ٘ٛ  لصصٚليٗ 

 ِد فاللص ٍ٘خ زٛلي خهلل؟
 !!.«ٝأٓب رسٝكئط كزسًزٚ كع ٓيِيزط ٓسمًضب»خصً خٌٕٛ: يٛ

، صدًيمي فدالْزإٔي لدزٍط ٚخًٌظي ؤوسُ٘د بٌٝ ؤوعر َٔدٌص ، ٚؤٔد خآلْ ِٕدفُ
ٔدٍُ ٌدي فٍدٝ  .. ٚؤلدٛي ٌٙدد: ٔعدٌ َؤفدطخألٚلدزٍط  ،خألٔعدٌ ّٔيُ َٚؤيط خألن



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

، ٛلي خهلل؟ ٘دٍٖ ِٙددفُ ٘ىصديصفٍدٝ خزدٓ فّعدي، ِدد فاللدص ٘دٍخ زدٚ ،ٚالي فّيؤ
خ ِدٓ ودالَ خهللٌىٕٙدد ؤٗ، زٌٛٓ في َٔددٌص وعسٙدد ٌصدًيم ٔفٍٙد فدّ -صدسمط ـدّء 
 !!-ٚـً

 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟

عٕدلضددض غيدُ ِّٙدص خٌٌفٕدذ خٌمٓ زقض خٌعٕدلضدض لددي: ٘دٍٖ  ٌوُُض ليٓ 
ظٕدلضدددض ٛـددً ظال يٙددُ ٘ددٍخ، فدددٌُّٙ ؤٔددٗ ال  ،97ؤَ  7؟ 49 ؤَ 99 .. ال ظدداؼُٚ

 خٌّمًْ.في خٌىعدذ  ِّٙص
 ٌٌٍه ٔأوٍ زقض خٌعٕدلضدض خٌّّٙص.

ألٕ أكىسامْ ًضلىس ٓىراثخ ُِلغيىخ؛ صىبزد ُىٚ »(: 99: 7 ٘ٛ٘دـ. يمٛي ٔدفُ )9
أُىىىىراثخ ُِلغيىىىىخ .. اإٓ مىىىىرًس إصٜٔىىىىْ  ٝمؼبهىىىىت ذغيىىىىزْٜ  إٜٗىىىىْ إُىىىى٠ ٓقىىىىس 

فٍددٝ وغيحددعُٙ زدددٌُـٛؿ بٌددٝ ِصددُ  ؤفددُخيُ ٔددسظؤي ٔدديقدلر خٌددُذ   «مس ؼىىٕٞ
 ٍٖ فمٛزعُٙ.ٙف  «إْٜٗ إ٠ُ ٓقس مس ؼٕٞ»

إُى٠  ْكىسامأثَ مس غ » :( ليٓ لدي9: 1 ٘ٛ٘ـ)ٍ٘خ خٌّقٕٝ في  خٌٕفُ ياوًٚ
خ فمٛز«ٓقس  ٌ  .بٌٝ ِصُ خقٛيٚي ؤْ ص ٔسظ ؤفُخيُ، ب

ٝأٗىىب »ُ : فددُخيؤ فددٓ يعمددًغ ( ٚ٘دد4ٛ: 99 ٘ٛ٘ددـ)ٔمددُؤ فددي ٔفددٓ خٌٕددفُ  ٌىٕددد
 ىغ إُى٠ ال مس..   دزل ذ أكسامْ ٓٔعٌبً إمبْٛ ثأذزػْٜ  كِْ مؼسكىٞا أٗىع شىليزْٜ

 َٓ ٌددٓ يُـددـ ٔددسظ ؤفددُخيُ بٌددٝ ِصددُ، زددً  :ؤي  «ٌىىِِٚ أزض ٓقىىس  ثىىَ أشىىٞز ٛىىٞ 
 د ؟عٕدلض ِّٙخٌٔيٕعمُ ُِٕٙ في ؤَ  ؤَ٘ٛ ]خٌقُخق[، ؤٌٚيٓ ٍ٘خ 
وٍدٗ فدي ٔدفُ ٘ٛ٘دـ، .. خٌٕدفُٚؤَـٛ ؤْ ظاللؾٛخ ؤْ ٍ٘خ وٍٗ ٚلـ في ٔفدٓ 
 ٓقىس إُى٠»: فٓ ٔسظ ؤفدُخيُ في ٌخض خٌىعدذ خٌٍي يآِ زٗ ـٕدذ خٌمٓ، يمٛي

  .«ٓقس أزض ال مس غ إ٠ُ»  «مس ؼٕٞ



 

 صحة الكتاب املكدس             
 ٔمدُؤ ، زيّٕدد«اه ُىْ مىسٙ أدىد  هىظ»: (97: 9 يٛلٕدد) ٔمُؤٖ في ظٕدلض آوُ،. 9

ٗظىىسد اه » ( ؤْ يقمددٛذ لدددي:90: 99 خٌعىددٛيٓفددي ٔددفُ )فددي لصددص خٌّصدددَفص 
ب ُٞ ٚ ًٜ خ   «ٝ   ٌ  .-فّ ٚـً-َؤٜ خهلليقمٛذ ب

اآة ٗلعىٚ اُىري أزظىِ٘ع »: يمدٛيف (97: 4) ًغ يٛلٕد فٓ خآلذ في. يعم9
، فدٌٕٛ صُيك في ؤْ خٌعالِيٍ «ٛيئزٚٝال زأمزْ   مَٜد ُع  ُْ رعٔؼٞا صٞرٚ هظ

:  (99: 9في )ُِلٓ  خٌّٕيك ظقّيًفي لصص ، زيّٕد ٔمُؤ صٛض خآلذٌُ يّٕقٛخ 
 ٔدّقٛخفٙدً   «ًٝبٕ صٞد  ٖٓ اُعٔٞاد: أٗىذ اث٘ىع اُذجيىت اُىري ثىٚ ظىسزُد »

 ؤَ ٌُ يّٕقٛخ؟ خآلذ؟ صٛض
أٗىذ اث٘ىع اُذجيىت  »: خٌمدجدً خٌٕدّدءخآلظدي ِدٓ  صدٛضفدٌّٔقٛخ صدٛظٗ،  مًٌ

ُىْ رعىٔؼٞا »: ٚ٘دٍخ يٕددلض لدٛي يٛلٕدد صدٛض خآلذ،  ٘دٛٚ ،« اُري ثىٚ ظىسزُد 
 .«صٞرٚ هظ

( ؤْ زٕدي بٔدُخجيً ٔدّقٛخ صدٛض خٌدُذ: 99: 4في ٔفُ )خٌعؽٕيص وٌٍه ُٜٔ ٚ
ٖ ُىىْ رىىسٝا كٌٌِٔىىْ اُىىسة ٓىىٖ ٝظىىظ اُ٘ىىبز  ٝأٗىىزْ ظىىبٓؼٕٞ صىىٞد ًىى ّ  ٌُٝىى»

 بُٔخجيً صٛض خهلل؟  ّٛٔـ زٕ ، فًٙ «صٞزح  ثَ صٞربً 
زيّٕددد ، «ُىىْ رىىسٝا صىىٞزح  ثىىَ صىىٞربً »  «أٗىىزْ ظىىبٓؼٕٞ»ٌمٌٛددٗ: ٔقددُ، خٌفددٛخذ: 
 .«هظ صٞرٚ ٞاعٔؼرُْ »يمٛي يٛلٕد : 

صددّٛجيً )فددي وّددد خهلل يٕددًَ،  ٌوددُض ؤْ ٔصددٛٚ خٌٕددًَ خٌعددي ِددُض ِقٕددد. 4
ًٗب كيٌىرة  » :(97: 99 خٌقدًي) ٔدفُ فئمُؤ ، زيّٕد (90: 94 خألٚي ُىيط اه إٗعىب

فدٓ ظعمدًغ ؤودُٜ  د  ٔصٛصدَؤيٕدد خٌُذ ال يًَٕ؛ زيّٕد  بٌخ   ،«ٝال اثٖ إٗعبٕ كي٘دّ
 خٌُذ، فإيّٙد ٔصًق؟ًَٔ 

 ٍٖ٘ ظٕدلضدض ِّٙص ٚلـ فيٙد خٌىعدذ خٌّمًْ.
 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

 ملاذا يسفض املسلنون قدسية الكتاب املكدس؟
 ألَِٛ:ٍ٘خ خٌىعدذ  ٔمٓ ُٔفض لًٔيص - زدوعصدَ – ـٕدذ خٌمٓ

قددُف ؤٔددّدئُ٘، ال ظُ ؤٚال : ألٔددٗ ِددٓ وعدزددص ِفٙددٌٛيٓ، ال يُقددُف ِددٓ ٘ددُ، ال 
 ْ.ِٛفٌٙٛفُٙ غيُ ؤٔسيدء،  َؤ ؟ً٘ ُ٘ ؤٔسيدء: يُقُف

ٍ ِ ، ٔمٓ ُٔفض لًٔيص ٍ٘خ خٌىعدذ ؼدٔيد :   ،جدُٗ خٌسدعً فٓ خهلل ٚفٓ ؤٔسيدألٔٗ يُق
غيـ ؤْ ظعصددَٖٛ فددي خٌسٙددُيص ٔددٛؤ ِددد ظٕددعفإِٔدددش، ٘دددَزي وّددُ،  خألٔسيدددء فيفقددً

ٔددٛق ٔددىُ ٚظقددُٜ ؤِدددَ فدددٌٕسي خآلٔددٕص، ِٛـددٛي فددي ٘ددٍخ خٌىعدددذ فددٓ خألٔسيدددء، 
 خٌفًٕ. ِٕٙدلصٛ يمٙقُ  .. بٌٝ آوُٖ .. ٌٛط ِٔد زدزٕعيٗٚؤٚاليٖ، 

فددي  -فددّ ٚـددً-ألٔددٗ يٕدديء بٌددٝ خهلل ،ٔمددٓ ٔددُفض لًٔدديص ٘ددٍخ خٌىعدددذؼدٌؽددد : 
 يٗ.ظُٙيقدظٗ ٚفي خألٚخُِ خٌّٕٕٛزص بٌ

 .ألٔٗ يعٕدلض زقضٗ ِـ زقض ،ٔمٓ ُٔفض لًٔيص ٍ٘خ خٌىعدذخزقد : َ
عٙد زقدض م  ؤوغدء  صدم   يمٛي ألٔٗ ،ٔمٓ ُٔفض لًٔيص ٍ٘خ خٌىعدذودِٕد : 

: ال ظىعدَٚخ ٍٖ٘ خٌعُخـُ، فٍٖٙ ٌٕد ـٕدذ خٌمٓ يمٛي - ٌألٔف –خٌعُخـُ؛ ٌىٓ 
ودؼٌٛيددده دٌعُـّدددص خٌقُزيدددص خٌّٙدددعُوص، خٌعدددي ؤٔفّ٘دددد فٍّددددء وخٌعدددُخـُ ودعحدددص، 

، ٚودٌٍه ٕٔدىص خٌُ٘سدٔيدص خٌيٕدٛفيص خٌعدي خٔدعُّ خٌقّدً ٚؤَؼٌٛوٓ ٚزُٚظٕعدٔط 
ٔٙدد صدممط ؤوغددء أل ِدجص ٕٔص، ٌىٓ ـٕدذ خٌمدٓ يمدٛي ٌىدُ: يفدٛخ ٘دٍٖ،فيٙد 

 .ٚخٌعي ظٕمٛ ٔسقص ؤٔفدَ ِٓ وعدذ خهلل ،خٌعي يقعُف زٙدفدًٔيه ٕٔىص خٌ
ٓب فٍيددٗ،  ،ٌىددٓ ـٕدددذ خٌمددٓ ٚفددًٔي زٛفددً ٚفددًٔي ؤْ فمددً ٚٚفددً خٌمددُ ييدد

ِٛخفمدص  ِيدديشألٕٔدي ؤضدفط  ،بضدفعي في خٌىعدذ خٌّمًْ خٌٍي ٔيصدًَٖ يًوً
ٓىىىٖ مصمىىىد ػِىىى٠ ٛىىىرا »ٚؤلدددٛي زّدددد يمٌٛدددٗ خٌىعددددذ: فإٔدددد ؤ٘دددىُٖ،  ،ٌدددُٚق خٌىعددددذ

دٌىدؼٌٛيددده ٚخألَؼدددٌٛوٓ ِخيٚخ ف  «اٌُزىىىبة  مصمىىىد اه ػِيىىىٚ اُضىىىسثبد أٌُزٞثىىىخ



 

 صحة الكتاب املكدس             
ٖٝٓ مذىرف شىيًئب ٓىٖ ٛىرا » ىعٛزص،ٔيّيً خهلل فٍيُٙ خٌضُزدض خٌّٚٔسقص ؤٔفدَ، 

خ.ألزٛوُيفدلٍفٛخ ٔسقص ؤٔفدَ خظٕعدٔط ٚ، ٚخٌسُ«اٌُزبة مذرف اه ٗقيجٚ  ُ  ، ٘ى

*** 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

 

 

 خطايا األنبياء
ِددٓ ؤـددً خٌىعدددذ خٌّمددًْ : ٔمددٓ ٔددُفض يمددٛئددّقٕد فضدديٍص خٌٙدديه، ٘ددٛ 

ٌُوُض في  وغدش َغُْ يىْٛ خألٔسيدء ؤيُفض فٙٛ ٔسيدء، خألٗ، وىغديد خأل٘يدء خٌعي 
 «.ًَ ث٘ع ثدّ ذغبء»ْ خٌمُآْ خٌىُيُ لدي: ؤ

؟ : ٕ٘دددن ِفّٛفددص ِقيٕددص ِددٓ خٌٕدددْ ال يىغحددْٛفضدديٍص خٌٙدديه ٙددً يمددٛي ٌٕدددف
 ﴾ٝٓىىب رىىأذس ٓىىٖ ذٗجىىي ٓىىب روىىدُّىىي اه  لىىس﴿ُيـٌوددُ خٌمددُآْ خٌىددُيُ  ويددف ٚلددً
وددددْ خٌمدددُآْ فٍمدددً ، [91ً: ]ِمّددد ﴾كبظىىىزـلس ُىىىرٗجي ُِٝٔىىىؤٓ٘يٖ﴿ [9]خٌفدددعك: 

ألٔددٗ  ،يء عسيقدديٚ٘ددٍخ ٘دد، د  إْ فٕددًٖ ٌٔٛزددزددخٌىددُيُ يٙددًٙ فٍددٝ َٔددٛي خإلٔددالَ 
﴾ ٝٓىىىب رىىىأذس ٓىىىٖ ذٗجىىىي ٓىىىب روىىىدُّىىىي اه  لىىىس﴿ُيـٌدددٌٍه لددددي خٌمدددُآْ: بٕٔددددْ، 

وّدد ٌوُ٘دد خٌىعددذ  ٔسيددءخألُ ؤوغددء ٌودُآْ ﴾، فددٌمكبظزـلس ُرٗجي ُِٝٔؤٓ٘يٖ﴿
  زُٙ. ألُٔٙ ،ؤُِ عسيقي ٍٚ٘خ، خٌّمًْ

 هل  يأمس اهلل تعاىل بورا؟

 ْ: بْ خهلل ٌدددُ يمدٔدددر يخٚي فٍدددٝ ِدددد فقٍدددٗ فدددي زٕدددي فّدددٛخٌدددًوعَٛ لددددي. 9
ِدـ ؤْ  ،عفدال  خؼٕديٓ ٚؤَزقديٓ  عددفإوٍ ،زعديْٓ خهلل ؤَٔدً يُ خٔدعٕىُ ؤٚ، ٚخٌفٍٕغيٕييٓ

 .ٌٚيٓ )ؤعفدال (  «صجيبٕ»خٌٕٛ خٌعَٛخظي يمٛي: 
وّدٓ ٔدٕيٓ،  ِدٓ ًلدؤفّدُٖ يىدْٛ دٌغفدً ففُق زديٓ خٌصدسي ٚخٌغفدً، ٚؼّص 

 ٌقدُٕٙ زدٔدُ خٌددُذ، فددٌٕسئدٕص،  94ؤٚ  99ٚؤِدد خٌصدسي فديّىٓ ؤْ يىدْٛ فّدُٖ 
ٚ٘دٍخ يمصدً، ٚال  فعدُخْ،خال ٛلدـف عددْ وُـدخٌدًزعٚ ٚ٘ٛ ال يقٍُ ِد ٔيمصدً،



 

 صحة الكتاب املكدس             
 ِٗددد فقٍددٌٌدده ٚفاللددص زدديٓ  فددال ،ليددٛخْ  ٗىددً عفددً يُفعُٔدديقٕددي ؤْ ظمددَٛ خٌددًٔيد ٌ

ذ يىىاَُىىس مٔ»يمددٛي:  خٌىعدددذ ألْ ،دٔددُ خٌددُذخٌيٙددـ ِددـ خٌصددسيدْ، ٘ددٛ ٌقددُٕٙ ز
 «.مساَُس
لصً ِـ يخٚي في لُٚذ زٕي فّْٛ ، فٙدي لدُٚذ، ٚخٌمدُٚذ ٚؤِد ِد . 9

ضددمديد٘د يىٛٔددْٛ ِددٓ خٌصدد دَ ٚخٌىسدددَ، ٚوددٌٍه لددُٚذ خٌفعٛلدددض خإلٔددالِيص، 
 فٙىٍخ خٌمُذ يخجّد  .في خإلٔالَ،  ، ٚوؽيُ غيُ٘دش يٚلُٚذ خٌُ

يداخذ زدٓ فمً فدلر خهلل ِدٓ فقٍدٗ،  وّدد فقدً ِدـ ٚؤِد خٌمعً في لدي خٌٍُٕ، 
 في ٚلط خٌٍُٕ. لعً َئٔدء خٌفيٗ صُٚيص خٌٍي

 .. : ٔددُفض لًٔدديص خٌىعدددذ خٌّمددًْ زٕددسر لصددص خٌّددُؤظيٓخٌددًوعَٛ يمددٛي. 9
ِددـ صدددلسعٙد فٍددٝ ؤْ يددإوٍٛخ خزددٓ خٌؽدٔيددص فددي خٌيددَٛ ٚخظفمددط  ،ٚخلددًش ؤوٍددط خزٕٙددد

ألِددُ ودددْ زددإُِ خهلل ، ٌددٍخ ؤَيددً ؤْ ؤلددٛي خٌعدددٌي ... ٚفضدديٍص خٌٙدديه يقعمددً ؤْ ٘ددٍخ خ
 .ؤْ خٌىعدذ خٌّمًْ ٌيٓ وٍٗ والَ خهلل٘يحد  ِّٙد  ـًخ ، ٚ٘ٛ 

زدٛلي ِدٓ خهلل، ٗ ُوعدر خٌىعدذ خٌّمًْ ٌيٓ وٍدٗ ودالَ خهلل، ٌٚىٕدؼدٔيص:  ؤلٛي
ٛلي، ٘دٙديش ضدً دٌيٚٔٛ٘د زٚ ،لصٍط عيخٌىعدذ ٌوُ خأللًخغ خٌٚخٌّقٕٝ: ؤْ 

خٔدىُ، ٌىدٓ خهلل ٌدُ يمدً ٌٍدٛط:  خهللٚ .. وٍدي خزٕدهُؤش : ٌُ يمً ٌٍّددهلل فخٌٙقر، 
يٕدر ؤْ ٌٙددٚي ٌُ يمدً خهلل  ٚوٌٍه فةْ وعر ٘ٙديش ضً ٌٛط؛ ألْ ٌٛط ؤوغإ،

، زدً ودالَ خهللٌديٓ ٙدٍخ خٌىدالَ ف، «لىصي ػىٞزح أٓىيُ»: ٚيمدٛي ٌدٗٗ، يٙعّيخٚي ٚ
ذ ألْ خٌىعدد ،ضً ٘دٚيفٙٛ ٘ٙديش ٍ٘خ خٌىالَ  ٕفُفًِٕد وعر خٌٚوالَ ٘دٚي، 

ضيٍص خٌٙيه مً ـدٔر خٌصٛخذ ف، ف«ٝأػٞشْٛ ٓجد اه  اٌَُ شاؽ ٝكعد»يمٛي: 
 .ْ وً ِد ـدء في خٌىعدذ خٌّمًْ ٘ٛ ؤُِ بٌٙيليٓ خفعمً ؤ

ففدددي لصدددص  ،ٚلىدددُ زدإليخٔدددص فٍددديُٙ ،خٌىعددددذ خٌّمدددًْ وعدددر ضدددً خٌسٙدددُيص
ٌيٙدد بعددَيه، ٌىدٓ ٕ٘ددن ؤِدَٛ ُوعسدط ودي ُٔـدـ وِد لصدً خٌىعدذ وُ ٌخٌُّؤظيٓ 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

 صدسُ خهلل ُِٚخلّدٗٔدُٜ ٚ، خٌٙدقر ٙد ي فد٘دعدخٌمدٌص خأليزيص خٌُٜ ٚٔ ،ؤوُُِٜش 
 .فٍيٗ

يٕددّـ ِددٓ ىددٓ ٌفّددٗ ٌددُ يمٍددٗ، ٚفٍددٝ  د  والِدد ٚضددقُط  ئددؤفضدديٍص خٌٙدديه ٌوددُ 
قٕددًِد خٔعٙددًٙض زصددفدض خهلل فددي خٌمددُآْ ف ٔدديُٜ يلددص والِددي، خٌّٕدددؽُش خألٌٚددٝ

َِ  د  ٚفيٕ خ  يًهلل ْ ب :ٚلٍُط  : خٌسدذ ٌدٗ يدً، فّدد ِقٕدٝ يدً ٔإٌٕي خٌٙيه، ٚلدي، ـال  ٚ
 .ؤُِ ِفدِخٌسدذ؟ ٍ٘خ 

  ِ ٔمددٛي:  فمدديٓ فيددٗ َِددِٛ ٌٍىددالَ، ؤيفدددِ، خٌىعدددذ خٌّمددًْ ؤغٍسيعددٗ وددالَ 
فددي خٌيددَٛ  ؤٔددٗ ؤٔٙددٝ فٍّددٗ ٚخٔددعُخقيقٕددي  ، فٙددٍخخٌددُذ ؤٚ خٔددعُخق خٌددُذ ـدددٌٓ،

ب٘ددَش  فٙدٛ خٌٛلدٛفٚؤِدد  ٌُخلدص،بٌٝ خخٌفٍْٛ ب٘دَش ٚيعقر، فدٌُذ ال خٌٕدزـ، 
 ..ًٌيٕٛٔص، ٚ٘ىٍخخبٌٝ 

 ما عالقة هرا بوحي اهلل تعاىل؟
ي عٍسٗ خٌُٔٛي زٌٛٓ ِٓ ظٍّيٍٖ، ٚلددي: ٍفضيٍص خٌٙيه فٓ خٌُيخء خٌ ظمًغ
 ِٓ لصص َـً ٕٔي َيخءٖ؟ خٌعي ظقٛي فٍيٕدِد خٌفدجًش 

ليٓ ـدء خٌُٔٛي زٌٛٓ ٌٍٛفؼ خلعدؾ بٌٝ خٌُلٛق ، ٚودٌٍه خلعددؾ ٌٍدُيخء، 
خ خٌُٔدٛي زدٌٛٓ  .. معددؾ ٌٍُلدٛق خٌعدي ٕٔديٙد٘ٛ ِٚألْ خٌٛلط ليٍٕخن ٘عدء،   ٌ ب

ؤٚ ، ؤٚ ئًَدٙد  ،ّٙد ٌرودُيٓبٌيٙدد، ٌيٕدٍ ِمعددؾ، ٚ٘دٛ َلٛق ودصص فًٕٖ ودْ 
 .ؤي د ودْ
ِيٕر لٛي  يَٜ ِٕي زّد ـدء في َٔٛش خأللّخذٔاخي: فضيٍص خٌٙيه ؤ ًٌي

فاللددص خٌّددإِيٓ ٚخٌّٕددٍّيٓ زّٛضددٛؿ ِيددً ِٚيٕددر ، ٚٔدداخٌي: ِددد زٕددط ـمددٗ 
ىىىَِ كَ ﴿ ٗزٕدددط ـمددد ىىىْ٘ ِٓ  د  ْمىىى٠ شَ َضىىىب هَ َّٔ َٜ َٝ ًَ َ٘  ْ َٝ اً شَ سَ َعىىىب  ىىىب فاللدددص خٌّدددإِيٓ ِدددد   ﴾بَٜ

 ؟ ِٙدوً فدجٍيصِٚـيٓ زيّٕٙد  ٚخٌٍّّٕيٓ زإُِ



 

 صحة الكتاب املكدس             
﴾؟ ِدٌخ ؤٔدعفيً ت  َٜ َُ  عثِ ا أَ دَ مَ  ْذ جَّ ﴿ رَ : ِٓ لٌٛٗ ّآِخٌٍُّٕ ٚخٌٕعفيً ِٚدٌخ ي

 ؤٔد ِٕٗ؟
 "َـددي ٕٚٔددء ٔدّئدّٗ د  ِدٓ ِىعسعدي خوعدزد ٗؤً٘يعدفضيٍص خٌٙديه ليٓ ِخَٔي 

، فٍٛ ؤودٍٔد زدٕفٓ ِٕغمدٗ، ِدد فاللعدي ؤٔدد زمصصدُٙ؟ ِٚددٌخ مُآْ خٌىُيُ" خٌ ُٙفي
 ؤظقٍُ ِٓ لصص ِٚـيٓ فًّٕ٘د ِٙدوً فدجٍيص؟

 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟

يّؽً ُ فُخيؤْ ؤٍىعدذ يقُف ٌَْ خؤي يٚ، ُفُخيؤ ٔسظ فٓ خًٌوعَٛ ظىٍُ. 9
ٍّىدص ٚؤْ خٌّ، سدطؤٔد شفُّٙىٛٔص ِٓ خٌ ص خٌٕدُِش، ٚ٘ي ٍِّىخٌٍّّىص خٌّٙدٌيص

فدٓ ؤَٚ٘دٍيُ، فقٕدًِد ظىٍدُ خهلل  ٚفدصدّعٙديٙدٌٛخ ٚزٕيددِيٓ، ٍِّىدص خٌفٕٛزيص ٘ي 
يٛـٗ والِٗ ٌٍٍّّىص خٌّٙدٌيص خٌعي فد٘ط في ٘دُ فؾديُ؛ ٌدٌٍه  ؤفُخيُ فمً ودْ

 ّؽددًي ِقددُٚف زدٌٕٕددسص ٌٕددد ِٚفٙددَٛ .. ؤفددُخيُوددالَ ٚ٘ددٍخ ؤظددٝ زٙددد بٌددٝ خٌٕددّدء، 
ؤفدُخيُ ِدٓ  ِّٙدد فّدً :، يقٕدي«شًبُؼى ْكىسامأٗىب أل»، ٚلٌٛدٗ: خٌٍّّىص خٌّٙدٌيص، 

 ٚلط زُوص.ٌٚيٓ ٔعيفص، ألٔٗ ٚلط ييٕٛٔص، ، ٚال ٍيٓ ٌٙد ِمدزً، فؤَِٛ
 دٔيدصؼُ فدي ِدُش ؼ «،أٗزْ ُْ رعٔؼٞا صٞد اآة»: لٌٛٗ فضيٍص خٌٙيه ٔمً. 9

 ، ٚلدددي«ري ثىىٚ ُظىىسزداُذجيىىت اُىى عٛىىرا ٛىىٞ اث٘ىى»فددي لصددص خٌّقّٛييددص لدددي خهلل: 
 .ظٕدلضٚفٍيٗ فٕٙد : بْ خهلل ظىٍُ، خٌٙيه

ظٕدلض، ألْ خٌّٕيك ٚـٗ والِٗ ٌٍيٙدٛي خٌدٍيٓ وددٔٛخ يٛـً ؤي ال ٚخٌفٛخذ: 
ٌفحددص ِقيٕددص ِددٓ ، ؤي خٌىددالَ ِٛـددٗ  «ُىىْ رعىىٔؼٞا»لدددي ٌٙددُ: ؤٔددعُ ٗ، ٚيمدَٚٚٔدد
خٌٛليدً  ٘ٛ ٛلٕد خٌّقًّخْفي٘يء عسيقي، ٍٚ٘خ   «ظُْٝ رسٝا صٞزرٚ ه»خٌيٙٛي، 

 .ؤلً غيُُٖ يّٕقٗ ٌٚخٌٍي ّٔـ صٛض خآلذ، 
ٝكىىع اُـىىد ٗظىس مٞد٘ىىب معىىٞع ٓوىج ً إُيىىٚ كوىىبٍ:  »(: 91: 9 يٛلٕددٚيدًي فٍيددٗ )

ىىٛىىٞذا دَ  َ اه اُىىري مسكىىغ ذغيىىخ اُؼىىبُْ  ٛىىرا ٛىىٞ اُىىري هِىىذ ػ٘ىىٚ: مىىأرع ثؼىىدي َٔ



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

ٌُىٖ ُيظٜىس إلظىساسيَ   ٝأٗىب ُىْ أًىٖ أػسكىٚ  صبز هىدآع  ألٗىٚ ًىبٕ هجِىع  ز َ 
إٗىع هىد زأمىذ اُىسٝح ٗىبشال ٓضىَ »ٝشىٜد مٞد٘ىب هىبس :   ُرُي  ئذ أػٔىد ثبُٔىبء

دٔبٓخ ٖٓ اُعٔبء كبظزوس ػِيٚ. ٝأٗىب ُىْ أًىٖ أػسكىٚ  ٌُىٖ اُىري أزظىِ٘ع ألػٔىد 
ى ٝٓعزوساً  ثبُٔبء  ذاى هبٍ ُع: اُري رسٟ اُسٝح ٗبشالً  ٔلِ د ػِيىٚ  كٜىرا ٛىٞ اُىري مؼ

 «.ثبُسٝح اُودض
 .ـ خهلل، ٌٚيٓ وً خٌٕدْفمظ ٘ٛ خٌٍي ّٔيٛلٕد بٌخ  
 «.كع دضٖ اآة ذجَّس اه ُْ مسٙ أدد  ٌُٖ االثٖ اُٞديد اُري»

 هل أساء الكتاب املكدس إىل اهلل تعاىل؟

وّٕدديميٓ ٚٔمددٓ صددَٛش ـٕددً،  ٍؤوددزددً ِددـ يقمددٛذ زمٛظددٗ،  صدددَؿ ٌددُ يعخهلل
ي ٍٛ ٘ىٛ خٌُذ يٕدٛؿ خٌّٕديك خٌدٚ٘ ،ؽَٙٛ ِالن خٌُذ فٓ خٌىعدذ ٔمُؤ في
ؽٙدَٛخض خٌدُذ يٕدٛؿ خٌّٕديك فدي فٙدٍٖ وٍٙدد ، ٚـدًفْٛ ٚبزدُخ٘يُٕدٛق ّؽُٙ ٌ

 فضيٍص خٌٙيه ٍ٘خ خألُِ ٌيٓ لفص فٍٝ وعدزي. ٚبٔىدَخٌقًٙ خٌمًيُ، 
وّٕدٍُ ٘دٛ ٚيعإٔدف، ٚيمدّْ، ٚيٕدًَ،  ؤٔدٗ صدفدض خٌدُذ ِٓ: بْ خٌٙيه لدي

 .٘ٛ لُ ..يُفض ٍٖ٘ خٌعقسيُخض فٓ خهلل 
 هل نسب الكسآن الكسيه صفة املكس هلل تعاىل؟

خألُِ، ؤٔد وُـً ِٕيمي ال ؤلسً زإي صدَٛش ِدٓ خٌصدَٛ  ؤْ  ٔإفىٓ يٌىٕ 
، ؤٔدد لدُ زّدد قعمدً٘دٛ لدُ زّدد يوّد ، زّد خفعمً ؤٔد لُٚ ..يُمدي فٍٝ خهلل ؤٔٗ ِىًّدَ 

ٌٓىسٝا ٌٝٓىس اه ٝ﴿صفص خٌّىُ صدفص ٘ديغدٔيص،  خفعسُ إٔد وُـً ِٕيميف، فعمًؤ
ٚفمٍدي ؤٔد لُ،  .. ٝ ؤي ِقٕٝ ودٔطفٍٍٖ٘ صفص ال ؤلسٍٙد   ﴾ٝاه ذيس أُبًسمٖ

 ٚي فٓ بيّدٔي؟إِ خٌٙيهًٙ فال يمسً ٍ٘خ! 
ء في وعدزي زٕدء  فٍدٝ فىدُ ِقديٓ د ـدٌّ خٌٍّّٕيٓخإلوٛش قًَ لسٛي ف ٚوٌٍه

 ، ٚال يقير خٌىعدذ خٌّمًْ.ٍٙخ ؤُِ ودٚ زُٙف، ٗصفدظٚظفًٕٖ، ٚخهلل  ٓف



 

 صحة الكتاب املكدس             
 هل أساء الكتاب املكدس إىل اهلل تعاىل؟

د  فّدؽال  ٙدد ِٙددفُٖ ٚؤفىددَٖ، وٍّددض ٌيٛصدً ز خهلل يٕدعىًٌَىعدذ ، في خؤيض 
ٌٛ ؤَخي خهلل خٌعٛخصً ِقي، فىيف يىْٛ ٌٌه؟ ً٘ يىٍّٕي زىالَ ال ؤفّٙٗ؟ ؤَ ال 

 ِفِٙٛد  ٌي لعٝ يٛصً بٌي خٌفىُش خٌعي ؤَيً٘د؟ د  والِ مٛيزً ؤْ ي
لددً ظؾٙددُ فددي وددً خٌىعدددذ فددٓ خأل٘دديدء خٌعددي خٌسمددػ فضدديٍص خٌٙدديه لدددٚي 

 ، فدٌىعددذ ٌديٓخٌٕددْ وغديد ٚصفدض خهلل، و، في خٌىعدذ ؤٔٙد غٍظفٍٝ ض ٌٍسق
يقّددً وددٍخ ٚوددٍخ .. ال يىغددإ ٚظٙددًف بٌددٝ ظضددىيُ خٌسغددً خٌفسدددَ خٌددٍي ِٕددُليص 

َّٛ  .. خٌىعدددذٍددٝ خٌىددً خٌىعدددذ ٌدديٓ وددٌٍه، ٚلددً لىددُ خهلل زدإليخٔددص ف فىددُ  َ  صدد
 .خإلٕٔدْ

فٍدٝ خأللدً ؤْ  ٌدٗ ىددْ يٕس ديٌيسمدػ فدٓ خٌمدك  ٚلً فدض خٌٙيه ، ٌٚدٛ وددْ
فدي خٌّدٍوَٛش ِٛفؾدص خٌفسدً، فٓ خٌّقدٔي خٌٕدِيص خٌعي لدٌٙد خٌّٕيك في  يعٕدءي

خٌّميدددْ ٘ددٍخ ، لددً لسٍددٗ ٚال زقددًٖ ؤ(، ٚ٘ددي ِقدددٔي ٔدددِيص ٌددُ يددإض زٙددد 4 ِعددٝ)
أدجىٞا  » ِٕٚٙدد :ؤلٛخٌٗ،  .. والِٗ ظصُفدظٗ .. .. ليدظٗ .. خإلٌٙي ٌٙىٛ خٌّٕيك

أدع٘ٞا إُى٠ ٓجـضىيٌْ  ٝصىِٞا أل ىَ اُىرمٖ معىيئٕٞ   ثبزًٞا الػ٘يٌْ  أػداءًْ
 .«إُيٌْ

أٓب أُٝئىي أػىداسع اُىرمٖ ُىْ مسمىدٝا إٔ أِٓىي » :خٌفمُش خٌعي ٌوُ٘د خٌٙيهؤِد 
ٚٔمددٓ ٔفٙددُ ًٌيٕٛٔددص، يددَٛ خب٘دددَش ٌفٙددٍخ   «ٝاذثذىىْٞٛ هىىدآع  كىىبرٞا ثٜىىْ  ػِىىيْٜ
 .عىٍُ زدٌُِّظص خهلل فًِٕد ٍّوـيًخ  

خٌصفص خٌٛليًش ؤفغٝ هلل ظٕقد  ٚظٕقيٓ خّٔد ، ٌىٓ  خٌمُآْ خٌىُيُٚخهلل ِمسص، 
ٚفددي ٚخهلل ؤيَٜ زصددفدظٗ،  ،خٌعددي ٌددُ يقغٙددد خهلل فددٓ ٔفٕددٗ فددي خٌمددُآْ ٘ددي خٌّمسددص

ٌُع ال   اث٘ٚ اُٞديد   دز٠ ثرٍاُؼبُْ ٌٛرا أدت اه»: ٔمُؤ في وٍّص خهلل ِمدزٍٗ 
ّٕديك خٌددٍي يٕدٛؿ خٌبٔدٗ   «ُىٚ اُذيىبح األثدمىىخٓىٖ مىؤٖٓ ثىىٚ  ثىَ رٌىٕٞ  مِٜىي ًىَ



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

ٔ د ِٓ ؤـٍه ِٚدٓ ؤـٍدي، ِدٓ ٌدٗ آٌخْ ٌٍٕدّـ فٍيٕدّـ،  كزَىٞا اٌُزىت »صدَ بٕٔد
 .«رضِٕٞ إذ ال رؼسكٕٞ» :دٌىعدذ لديف  «ديبح أثدمخألٌْٗ رظٕ٘ٞ ٌُْ كيٜب 

ٔمددٓ ٚلددًَٖ، ؤلعُِددٗ ٚٙددٍخ خٌُـددً ؤ، ف٘ددىُ فضدديٍص خٌٙدديه ؤفددي خٌىعدددَ، ؤٔددد 
ٓ ّعسديي ٌخٌفضً خاللعُخَ ز ؤصًلدء، ٘ٛ يآِ زٙيء، ؤٔد ؤئِٓ زٙيء آوُ، ٌىٓ

 .ٍ٘خ ٌٓ يىْٛ، ظقصر ٚضُذ ٚ٘عيّص ٚب٘دٔص يىْٛ زيٕٕد 
ٔمعدَُ ٚٔمٓ ً خٌفدٔر خٌّٕيمي، ِؽ ِ ؤٚؤٔد  ،يّؽً خٌفدٔر خإلٔالِيخًٌوعَٛ 

 .ٚٔمر زقض ،ؤصًلدءٔمٓ  ، َغُ خوعالفٕدٕدٔمًَ زقضٚ، ٕدزقض
فضديٍص خٌٙديه  ٚوٌٍهدهلل يمصً ٌٕفٕٗ، ففٓ ٔعدجؿ والِي،  ٚال  إٌِٕط ؤٔد 

فّٓ زمي ِٕيميد  ؤٚ زمي ٍِّٕد  ؤٚ يٙٛييد  ، ال يّٕٙدي ؤيضدد  ٌٌده،  ٌيٓ ِٕاٚال  
فضدديٍص ٌ لددٛيٌٚددٌٍه ؤٚي فددٓ ٔفٕددٗ ؤِدددَ خهلل، اىددً بٕٔدددْ ِٕددوّددد ال يّٙددٗ، ف

 .فٓ ؤٔفٕٕد، ٌٚيٓ فٓ خآلوُيٓ د  خٌٙيه: ٔٛف ٔقغي لٕدز
ٕدددؽُخض ٘ددٛ ٘ددٍٖ خٌّّعىفددً زةلدِددص ْ خٌٙددىٛ خٌؤ لدديٓ فٍّددُط  فٛـحددط ٌمددً

ٚفضديٍص خٌٙديه، ؤزٛ فسدً خٌدُلّٓ فسدً خهلل خٌُ٘ديًي ، ؤ٘دىُٖ ؤٔدد قّيّ خٌصًيك خٌ
لدًَ ٘دٍخ ، ٚؤٔدد ؤٚعيًش ٚفاللص ِمعُِص ظفّقٕي ِقٗ ٌُ ؤلدزٍٗ، ٌٚىٓ  َٚغُ ؤٔي

فضيٍص خٌٙيه زٕد ٚزيٛظٕد ِفعٛلص ٌ، فمٍٛفي يَٛ ِٓ خأليدَؤْ يإظيٕد ٚؤظّٕٝ  ،خٌٙيه
 .، ٚ٘ىُخ  يًي٘فسً خهلل خٌُ

*** 
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 السائل:
 ( حمسَّف؟7: 5يوحنا 1هل نص )

 .ٕٚٔعٙي زدٌٕالَ بْ ٘دء خهلل ،ٔسًؤ زدٌٕالَ
 .يىُ َٚلّص خهلل ٚزُودظٍٗخٌٕالَ ف
ٛـددٗ ٌ ٔدداخٌي خٌٕدديً  زدددٌفٛخذ مدضددُيٓ، ٚؤَـددٛ ؤْ يسددًؤّخٌٕدديًيٓ خٌ ىددالُِ

 .خٌفدضً خٌمٓ َؤفط ُِٙلي
كئٕ اُرمٖ مَٜدٕٝ كع اُعىٔبء »يمٛي خٌٕٛ:  (7: 4 يٛلٕد خألٌٚٝ)َٔدٌص في 
، خٌٕداخي: ٘دً «اآة ٝأٌُِخ ٝاُسٝح اُوىدض  ٝٛىؤالء اُض صىخ ٛىْ ٝادىد :ص صخ

مُف؟ ُِ  ٍ٘خ خٌٕٛ ؤصيً ؤَ 
 :زأفت الكسجواب 

 ٗ ِٛـدٛي، ٌٚىٕدفدي زقدض خٌٕٕده غيدُ ِٛـدٛي ٘دٍخ خٌدٕٛ :ؤٔعغيـ ؤْ ؤلٛي 
ىعٛزد  فيٙد ِودْ  ؤْ خٌٕٛ ٌٕد ؽُٙض ، فعسيٓؤوُٜ ص خٌالظيٕيص، في ٕٔه في خٌٕٕى

 .في خألغٍر بٔٙد ِٗ ِٛـٛيش زىظ خٌيً، ٌىٓ
ال٘ددٛض خآلذ فددي لضددديد وُـددً ِٕدديمي ال ؤفعّددً فٍددٝ ٔددٛ ٚخلددً ٌىٕددي 

 ؼّص ، فةْ ودْخ  ٚخلً د  ٔص ، ٌٚيٓقًٕي آالف خٌٕصٛٚفٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ، 
 ٙىٍص ٌقًَ ٚـٛيٖ في زقض خٌّىغٛعدض، فٍٙخ ٌيٓ ِخفعُخ  فٍٝ ٍ٘خ خٌٕٛ 

ٔددفُ بٌددٝ خٌعىددٛيٓ  ٔددفُ ِددٓ فٍددٝ وددً خٌىعدددذ، ألْ ٘ددٍٖ خٌقميددًش ِسٕيددص، فٕددًي 



 

 (4مناظسات فيينا   ) 

، فدٔدعىًَ صدي ص خٌفّدـ« هبٍ اه: ٗؼِىْ اإلٗعىبٕ ػِى٠ صىٞزر٘ب  ًَىجٜ٘ب»، دخٌُئي
فٍددٝ  ٚؤلددًَ، ِٛـددٛيش فددي وددً خٌىعدددذ خٌّمددًْ ٘ددي زدٌٕٕددسص ٌقميددًش خٌؽدددٌٛغٚ

 ٓ ؤٔفدَٖ خٌٕعص ٚخٌٕعيٓ.ِٓ ؤي ِ فميًش خآلذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْخٔعىُخؾ 
 في زقض خٌٕٕه.غيُ ِٛـٛي ي ٌوُظٗ ٍخٌٕٛ خٌ ٚخٌىالصص:

 :منكر دكتوزالجواب 
زدإْ خٌؽالؼدص ، ٍٚ٘خ خٌٕٛ ٘ٛ خٌٕٛ خٌٛليً خٌٍي يًٙٙ فٍٝ فميًش خٌعؽٍيدػ 

٘دددٍخ خٌدددٕٛ غيدددُ ِٛـدددٛي فدددي ِقؾدددُ خٌعدددُخـُ ٚخٌٕٕددده خٌقدٌّيدددص، ٚ٘دددُ ٚخلدددً، 
 ،ص خٌّسٕدددغصخٌقُزيدددودددٌٍه ٚٔيدددص خٌيٕدددٛفيص، خٌُ٘سدٚدٌعُـّدددص خٌقُزيدددص خٌّٙدددعُوص، و

خٌٕٕدددىص خٌسٌٕٛددديص ظُـّدددص خٌميددددش ٚ غيدددُ ِٛـدددٛي ٚودددٌٍهف، يٚخإلٔفيدددً خٌٙدددُ
 .خٌيٛٔدٔيص خٌّعُـّص بٌٝ خٌقُزيص ٕغُيصيخٌسٚ

صفمص ) "؟في وعدزٗ "ويف يفىُ خإلٔفيٍيْٛٚخيٓ ـُيَٚ  ٍ٘خ خٌٕٛ يمٛي فٕٗ
 ،ًْٚؤوٍيّٕددد، يٕددددْٚ وٍدددط ِٕٙدددد خلعسدٔددددض آزددددء خٌىٕيٕدددص ِؽدددً بيُ »: (919

 ،خٌٕدددىًَٕيصدض: فدددي خٌّىغٛعدددغيدددُ ِٛـدددٛي  ، ٚ٘دددٛ«، ٚؤؼٕدٔددديْٛٚظُظٍيددددْٔٛ
عدددض خٌىعدددذ ٚ٘ددٍٖ ؤ٘ددُ ِىغٛ ،ِىغٛعددص ٚخ٘ددٕغٓٚ ،ٚخٌفدظيىدٔيددصخٌٕدديٕدجيص، ٚ

 .خٌّمًْ في خٌيٛٔدٔيص
ٌُ يُي ٍ٘خ خٌٕٛ في خٌّىغٛعدض فيّد لسدً خٌمدُْ : »خآلزدء خٌيٕٛفيْٛيمٛي 

خٌعُـّددددض خٌمًيّدددص، ٚال فدددي ؤلٕدددٓ ؤصدددٛي خٌعُـّدددص خٌىددددِٓ فٙدددُ، ٚال فدددي 
خٌالظيٕيص، ٚخٌُخـك ؤٔٗ ٌيٓ ٜٔٛ ظقٍيدك وعدر فدي خٌٙددِٗ، ؼدُ ؤلمدُ فدي خٌدٕٛ 

 .«ؤؼٕدء ظٕدلٍٗ في خٌ ُذ
٘دٍخ ٔدٛ ؤيوٍدٗ ؤلدً خٌُٕٕددن فدي »: فٕدٗ عمدٛيفَف خٌىعدزيدص دخٌّقدٚؤِد يخجدُش 
 .«صٍر خٌىعدذ

 .ٚ٘ىٍخ فةْ خٌٕٛ غيُ ِٛؼٛق
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 .خٌعي ٌوُ٘د خٌمٓ زقض خٌٕمدطد  فٍٝ خٌُي ُٔيقؤَيً 

 هل نسب الكسآن الكسيه صفة املكس هلل تعاىل؟

ٌديٓ ِدٓ صدفدظٗ  -فدّ ٚـدً-ؤٔد ال ؤٚخفك ؤْ خهلل ِدوُ، فدهلل ٌديٓ زّددوُ، فددهلل
ُٚ  بُُٞا﴿َهىيفٛٔدد ٔمدُؤ: خٌّىُ، ٌىدٓ  ََُُ٘جِيلَزَّ٘ى  

ِ ٞا ِثىبهَّ ُٔ ى َرَوبَظى ِيل ُِ َٞ ُِ  َّٖ َُ َُ٘وىٞ َُ  َّْ ُٚ صُى ى َِ ْٛ أَ ىب َٝ َٓ  ِٚ
ىىىىَي  ِِ ْٜ َٓ َٗب  ْد ِٜ َٗىىىى َشىىىى ْس ٌَ َٓ َٝ ىىىىساً  ٌْ َٓ ىىىىُسٝا  ٌَ َٓ َٝ    َٕ ََُقىىىىبِدُهٞ ِإَّٗىىىىب  َٝ  ِٚ ىىىى ِِ ْٛ ْْ اَل  بأَ ىىىى ُٛ َٝ ىىىىساً  ٌْ َٓ

 َٖ ِؼىي َٔ ْْ أَْ  ُٜ َٓ ْٞ َهى َٝ  ْْ ُٛ َٗىب ْس َّٓ ْْ أََّٗىب َد ِٛ ِس ٌْ َٓ َٕ َػبِهَجُخ  ب ًَ ًَْيَق  َٕ َكبٗظُْس  ُؼُسٝ َْ  ]خٌّٕدً: ﴾َم
  ٌٍّدوُيٓ.فمٛزص خهلل٘ٛ في خآليص [ فدٌّىُ 41-49

فصدٍعٗ فدي وعددزي "ظّٕيدٗ ٚلدً  ،ٌٍّٙددزٙص خٌٍفؾيدص (خٌّىدُ)خٔعىًَ وٍّدص ٚلً 
 خٌمُآْ خٌىُيُ فٓ يفدٜٚ خٌّسغٍيٓ".

 هلل. خُٔ خٌّمسصٕٔسص : ٌيٓ في خٌمُآْ خٌمٓ يمٛي
 (.94)خٌسُٚؾ:  ٝٛٞ اُـلٞز اُٞدٝد﴾ٚؤـيسٗ: ﴿

 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟

 عٛىىرا ٛىىٞ اث٘ىى»: ًخْ فمددظ ٘ددٛ ِددٓ ٔددّـ لددٛي خهللخٌّقّدد: يٛلٕددد خٌمددٓ يمددٛي
 «اُذجيت اُري ثٚ ظسزد

اُذجيت  عٛرا ٛٞ اث٘»: (97: 9زغُْ خٌؽدٔيص ) ٚؤـيسٗ زمٛي زغُْ في َٔدٌص
فددٌمٓ َؤفدط   «ٖٓ اُعٔبء ٓوج ً  اُري أٗب ُظسزد ثٚ  ٝٗذٖ ظٔؼ٘ب ٛرا اُقٞد

ِفّٛفدص ٘دٛ ٚ ؤي، «ٗذىٖ»زغُْ يمدٛي: فمظ يٛلٕد ّٔـ خهلل، زيّٕد ُٜٔ  :يمٛي
 ٍ.يخٌعالِ

 ما عالقة هرا بوحي اهلل تعاىل؟
 ﴾؟رجذ مدا أثع ُٜت﴿ ـٕدذ خٌمٓ يمٛي: ِد فدجًش لصص
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صددٍٝ خهلل فٍيددٗ -ٌٚددٛ صددًَ ِددٓ فددُ خٌٕسددي ،ٌٕقددُف ؤْ خهلل يددٍَ خٌىفددُ ٚؤـيسددٗ:
ٍُٔٚ-. 

ٌُوُض لصص ِيً يٕإي خٌمٓ:  ؟في خٌمُآْ ٌّدٌخ 
 -صٍٝ خهلل فٍيٗ ٚٔدٍُ-خٌٕسي يىٙف ُٔيُش -فّ ٚـً-ٌٕقٍُ ؤْ خهلل ٚؤـيسٗ:

ِٚ ﴿ٚيُىسُ زقىٓ ُِخيٖ  ْي َِ ُ َػ َْ اهَّ َؼ ْٗ َِِّري أَ ُِ  ٍُ ِإْذ َرُوٞ ْيىَي  َٝ َِ ِعىْي َػ ْٓ ِٚ أَ ْي َِ َذ َػ ْٔ َؼ ْٗ أَ َٝ
ارَّىِن اهََّ  َٝ َ ىَي  ْٝ ى٠ اَُّ٘ىبَض  َش ََ َرْل َٝ  ِٚ ْجِدمى ُٓ  ُ ىب اهَّ َٓ َْٗلِعىَي  رُْلِلىع ِكىع  َٝ  ْٕ ُ أََدىَن أَ اهَّ َٝ

ىىب ََ ٔ ددد فٍددٝ غيددُ ِددُخي ، فددٕقٍُ ِٕٙددد [97 ]خأللددّخذ: ﴾ُٙ َُرْل ؤْ خٌمددُآْ يددإظي  ؤليد
 .ٌُيؽسط ؤٔٗ ِٓ والَ خهلل ،-صٍٝ خهلل فٍيٗ ٍُٚٔ-خٌٕسي
 ٌُ ٍُ آوُ وُض لصص ِيً في خٌمُآْ ألٚ َٖ َدىَسط  ﴿ِ ي ِ٘ ِٓ ىْؤ ُٔ ُْ َِى٠ ا َٕ َػ ٌُىٞ ٌَْع اَل َم ُِ

 َّٖ ُٜ ْ٘ ِٓ ا  ْٞ ْْ ِإَذا َهَض ِٜ اِط أَْدِػَيبِس َٝ َعًسا ۚ ِكع أَْش ٌدٕقٍُ زدإْ  ، فدٍوُ٘د[97 ]خأللدّخذ: ﴾َٝ
 .خهلل ؤزغً فديش خٌعسٕي

*** 
 :ناظسةمديس امل

ْ ؤْ ٔ ٍددك ٘ددٍخ خٌّٛضددٛؿ ِٚضددغُ - ٌألٔددف –ٔمددٓ ٚ ،فٕددًٔد ٔدداخي ؤويددُ
 ظفضً. .ٕيًخٌٔىعُ زٕاخي خًٌوعَٛ ٌٍخ ألٕٔد ظفدِٚٔد خٌٛلط، 

 السائل:
 حول نكد الكتاب املكدس

َ فٍٝ َٔدٌٛٗ ٚفٍدٝ ِدٓ خظسقدٗ، ؼدالغ ٔمددط ؤلٌٛٙدد زُٕ خهلل، ٚخٌصالش ٚخٌٕال
 في ؤلً ِٓ يليمص:

 فٍددٛٔمددً خٌىعدددذ خٌّمددًْ فددٓ ِددٓ خٌفٕددْٛ خٌددٍي ٌددُ يسعًفددٗ خٌّٕددٍّْٛ، . 9
 9071َخٌّعدٛفٝ فدي فددَ  ؤِزدالَي زغدُْؤْ ٔفدً َـقٕد بٌٝ خٌمُْ خٌمديي فٙدُ 
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 ،ٚخٌسدلؽْٛ  خفعًّ فٍيٗ خٌّعإوُْٚ( ، Yes and Noٚ) :خّٔٗلً وعر وعدزد  وسيُخ  

 .%90صمك زغُْ ِٕٗ بال ٚٔمً فيٗ خٌىعدذ خٌّمًْ ِٓ ؤٌٚٗ بٌٝ آوُٖ ٌُٚ ي
فدي ـّيدُظيٓ ِٕقدٌّعيٓ، زٍ ددض ِىعٍفدص، خٌّٕديمي ال ٕٔد ٔعىٍُ ٚوإٕٔد ؤ٘قُ ؤ

ؼدددُ يُِيٕدددد خٌّٕددديميْٛ يدددآِ زّصددديُ خٌىعددددذ، ال خٌىعددددذ خٌّمدددًْ ٚال غيدددُٖ، 
ٌٚٙدددُ ِدددد  ،ٔعّٕددده زدددٗ ٌٕدددد ِددددٔعّٕددده زددددٌٕٛ،  ؤٔ دددد ٔمدددٓ خٌّٕدددٍّيٓ فيعّٕٙٛٔدددد

 .ٕصٛٚخٌفٍٝ ِسٕيص يعّٕىْٛ زٗ، ٌىٓ خٌّٕدلٙدض وٍٙد 
ال  ٔمددٓ لدددي:لدديٓ  خٌمددٓ َؤفددط زددٗ ظفضددً٘ددٛ ِددد ٚ ،ٚؤٔددد ؤفددُف ِٕددٍ خٌسًخيددص

ٌىٕددد ٔددآِ زدددٌّقٕٝ، ٌىددٓ ٘ددٍخ خإليّدددْ ، ِمددُفٔددآِ زٙددٍخ خٌددٕٛ، يقٕددي خٌددٕٛ 
خٌّمصدٛي، ٚخٌٍفدٛء  ٘دٍخ ٘دٛ خٌّقٕدٝزدٌّقٕٝ ٌٗ ِىددعُٖ، فدٌىدً يدعىٍُ ٚيمدٛي: 

د فيٗ ٘يء ِٓ خألِ ًِ ًبٌٝ خٌٕٛ عسق   ٚخظفد٘ٗ. ٘قدَٖٚخلً ، ٌىٓ ٌى
خٌىدؼٌٛيده  ؟ ٘دً يقعسدُخألٔفدَ خٌٕدسقص ٔددلغص فدي ٕٔدىص ِدٓ خٌىعددذ. ً٘ 9

؟ ٘ددً يىفددُُٚٔٙ خ  وفدددَ خٌسُٚظٕددعدٔط() ـ ؤٔددفدٍَيٓ لددٍفٛخ خٌٕددسٚخألَؼددٌٛوٓ خٌدد
د  ٌٍىعدددذ ظمُيفددعسددُْٚ ٘ددٍخ ٘ددً يق ؟ٔددمغٛخ ِددٓ وعدددذ خهلل ٔددسـ ؤٔددفدَؤألٔٙددُ 

 خٌّمًْ وّد ٘ي خٌٕؾُش خإلٔالِيص ٌٗ؟
ٌّددٌخ  ؟ٌّدٌخ ٔاوً في ِٕدؽُخظٕد ِٕٚدلٙعٕد فٍدٝ خألِدَٛ خٌعدي ٔىعٍدف فيٙدد. 9 

 ﴾ ٌُىْ دمىٌْ٘ ُٝىع دمىٖش وً ِٕد فٍٝ ؤٔٙد ٘ديء يىصدٗ، ؤي ﴿ال ٕٔؾُ بٌٝ فميً
ُ  ال دد عقدددْٚ ٚخٌعددُخلُ ٔعفددٗ ُٚٔوددّ وددً ِفٙٛيخظٕددد فددي خٌعٛخفددك خالـعّدددفي ٚخٌ ٌِ

 ؟ٚخٌقيٗ في ٚعٓ ٚخلً في ٔالَ
خ.   ُ  ـّخوُ خهلل وي
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 : كس زأفتجواب ال
 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟

 خٌُٔددٌص خٌؽدٔيدصِدٓ زغدُْ  ٙدد فضديٍص خٌٙديه فدٓي خٔعٙدًٙ زعدزدٌٕٕسص ٌريص خٌ
فضيٍص خٌٙيه ظىٍُ فٓ فّدي خٌُذ يٕدٛؿ خٌّٕديك، فٕدًِد ظىٍدُ خهلل خآلذ ؤلٛي: 
 .«اُذجيت اُري ثٚ ظسزد عٛرا ٛٞ اث٘»ٌّٕدء ٚلدي: ِٓ خ

ٍْ َٚي ٕعًٙٙ زٕٛ ٕد ي٘ ٌٗىٕ يٛلٕد ٚيقمدٛذ  ّٔـٚفيٗ  في لديؼص ؤوُٜ،ؼد
ْ دلديؼعدددّٙدددد ، ف(97 ِعدددٝ)فدددي وّدددد عفٍدددي خٌصدددٛض خآلذ فٍدددٝ ـسدددً ٚزغدددُْ 
 أثقىسرْ ٝال  ُْ رعٔؼٞا صٞرٚ»ٌٍيٙٛي: ؤٔعُ  في خألٌٚٝ يمٛي خٌٕٛف ْ،دِىعٍفع
غددُْ ٚيقمددٛذ ، ٚؤِددد زيىٍددُ ِفّٛفددص ِقيٕددصألٔددٗ وددالَ صددميك، خ ، ٚ٘ددٍ«ٛيئزىىٚ

 ٚيٛلٕددددد ،صددددٛض خٌددددُذ  فٍددددٝ ـسددددً خٌعفٍددددي ٛخٔددددّقفمددددً خٌمسيددددر  ٚيٛلٕددددد
 .ديّخٌُذ في ٚلط خٌقّٔـ صٛض  ]خٌّقًّخْ[

 حول نكد الكتاب املكدس
خٌٕدددجً لدديٓ ظىٍددُ فددٓ خٌُـددً خٌددٍي ٔمددً  ٌددًوعَّٛددد ظمددًغ فٕددٗ خزدٌٕٕددسص ٌ

 .د  يمصمظ ِٕٗ فم% 90خٌىعدذ فٛـً ؤْ 
%، 40فإلًُ٘ ٚصدٍٗ ي ٚصٍٗ ، ٍخٌَٕٛ خٌ.. ٍ٘خ ِمًخَ  فىُٖ ٘ٛؤلٛي: ٍ٘خ 

لٕدر خٌٕدَٛ  يمىدُ ىً ٚخلدًفِدض ِٓ ؤـً خٌىعدذ، ٚؼّص ِٓ %، 900آوُ ٚ
 ي ٚصٍٗ.ٍقمً خٌٚخٌ

ددد فدديجٔفددٓ خألِددُ يخٔفددً  وددً ٚخلددً لٕددر فىددُٖ، لٕددر  يٕمددً خٌمددُآْ، ّّٓ 
 ي ٚصٍٗ.ٍخٌَٕٛ خٌ

 وفدَ؟إٔفدَ خألزٛوُيفد إِٓٛخ زٍيٓ خٌٕدْ خًٌ٘ مدي: ف خٌٕدجًخًٌوعَٛ ٔإي 
خٌعىفيدُ  .. ال ٔىفُ ؤلدًخ   .. ظىفيُ فًٕٔد، فٕمٓ خٌّٕيمييٓ ٌيٓ ال  ٚؤـيسٗ:

 .فًٕٔدؤيٙد خٌٍّّْٕٛ، ٌٚيٓ فًٕوُ 
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، وّد لصً خٌٙىٛ فًٕٖ َٔٛ ِقيٓ في ٍ٘خ خٌّٛضٛؿبْ ٍ٘خ ٔمٓ ٔمٛي: 

 «ً٘يعخ اه ثئكساط ٝأرِلٜب ً٘ذ أضغٜد»زٌٛٓ، ودْ فًٕٖ َٔٛ ِقيٓ ِـ 
فإصسك زٌٛٓ ( ؤْ خهلل غيُٖ، 1(، ٌىٕد ٔمُؤ في ٔفُ )ؤفّدي 99: 9)غالعيص 

 .يصزدٌّٕيم ِخٌُٔٛي خٌىدَ
*** 

 سائل:ال
 هل تناقض الكسآن الكسيه؟

ِدددـ ؤٔدددي ظٕددددلض فدددي خٌمدددُآْ،  خٌدددًوعَٛ ِٕمدددٍ ؤوؽدددُ ِدددٓ ِدددُش: ال يٛـدددًلددددي 
يٓ ظٕدلضد  في خٌمُآْ ، ٚوعسدعُٙ خٔعىُـط ٌٙىٛ ظٕٛٔي ِٛـٛي ٕ٘د ِدجص ٚٔع

 ٔيُي فٍي، ٌُٚ يُي  فٍٝ ؤي ِٕٙد. ٌٗ فٍٝ َٚلص، ٚلدي: بٔٗ
 يكاطعى الدكتوز منكر بالكول:

 ً٘ يّىٓ ؤْ ظقغيٕي ظٕدلضد  ٚخلًخ  ِٕٙد؟ 
 السائل:

؟ ؤَ يقدًي وّٕديٓ ؤٌدف وٕدٕص ِّدد ظقدًْٚ ، ٘دً ٘دٛيدَٛ فٕدً خهللخٌِؽال  لصص 
 ٕٔص؟

ألَ  في ٔعص ؤيدَ؟ ؤَ في ً٘ وٍمط خٌّٕدٚخض ٚخ يتدخل الكس زأفت ،ويكول:
 يدَ؟ؼّدٔيص ؤ

 :دكتوز منكرالجواب 
يفددددٜٚ بـدزعٙدددد فدددي وعددددزي "ظّٕيدددٗ خٌمدددُآْ خٌىدددُيُ فدددٓ ، ٚٔددداخٌيٓ عُٔدددإٌ
 .خٌّسغٍيٓ"
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فددي  دوٍمعددخٌٕددّٛخض ٚخألَ  ؤْ فدي خٌمددُآْ : ؤيددٓ ٚـددًض خٌمددٓ يإٚؤٔدد ؤٔدد
خٌّقٕٝ  ، فمً فّٙط  َٛش فصٍطٔآيدض ِٓ خٔعٕعفعٙد ؼّدٔيص ؤيدَ؟ ؤٔد ؤفُف ؤٔه 
ٌدٓ  د  عدٛيال  ٚلعد إؤٍديٚألٔٗ ٔعفً خٌفٛخذ ِفصال ، ، ٚوغح د، خَــ بٌٝ وعدزي 

 ـيسٗ.ؤ
َ٘خ   ِكىىعفددي خٌمددُآْ ﴿ ٔفددً :خٌٕدددجً يمددٛي ىىَق َظىى ُْ َٖ أَ ِعىىي ْٔ ُٙ َذ ْوىىَداُز ِٓ  َٕ ىىب ًَ   ّ ْٞ  ﴾َمىى
َٕ ٔفً: ﴿[، ٚفي آيص ؤوُٜ 4: ]خٌّقدَؾ ب َرُؼَدٝ َّٔ ِٓ َ٘خ   َُْق َظ  !.[47 خٌمؿ:] ﴾أَ

 ؟في ٔفٓ خٌّٛضٛؿ دْْ ظعمًؼديعخآلً٘ ٚخٌفٛخذ: 
ٙددً ٘ددٍخ ظٕدددلض؟ ال فٔددٕص،  14ٚفّددُ خٌددًوعَٛ  ،ٔددٕص 49فّددُي  :ؤلددٛي لدديٓ

 ِىعٍف.ِٓ خٌٕصيٓ يعمًغ فٓ ِٛضٛؿ  ألْ وال   د ،ٌيٓ ظٕدلض
َٕ  ِكىع﴿فٙدٍخ يدَٛ خٌميدِدص،   ،ؤِد خٌٍي يعمًغ فدٓ وّٕديٓ ؤٌدف ٔدٕص ىب ًَ   ّ ْٞ َمى

ُٙ ذَ  ْوَداُز َ٘خ  ِٓ َُْق َظ َٖ أَ ِعي ْٔ.﴾ 
 ٔدفص؟ 94ً٘ ٘ي  ، ويسأل:يتدخل الكس زأفت 

ٚخٌٕدٕيٓ خٌعدي ظٕسٕدي فٍيٙدد  ،ؤَضديص ؤيدَ ٔدفص ٍٖ٘ 94دخٌ:  فيجيب الدكتوز منكر
  ٕٔيٓ ؤَضيص، ٔمٓ ٔعمًغ فٓ ؤيدَ خهلل، وّٕيٓ ؤٌف ٕٔص.

ِٚ إَُ  طُ سُ ْؼىىمَ  َّْ صُىى ﴿فددد خألٌددف ٔددٕص يددَٛ ؤِددد  ىىع َمىىِكىى يىى ًَ   ّ ٞ َٕ ىىأَ  ُٙ ازُ دَ ْوىىِٓ  ب ِٓ َ٘ َظىى َق ُْ ىىخ   ب َّٔ
َٕ دَ ُؼىىرَ  فددُٚؾ خٌّالجىددص  ٚ٘ددي يعمددًغ فددٓ لضدديص ؤوددُٜ،فٙددٛ [ 4 :ٕددفًش]خٌ ﴾ ٝ

ٍمددًيػ فددٓ ٌيٕددع ُق ؤٌددف ٔددٕص؛ ، ٚ٘ددٛ ِددد  -فددّ ٚـددً-ٌّٚٔٚٙددد زددإُِ ِددٓ خهلل
«   ٓب ثىيٖ اُعىٔبء ٝاألزض ٓعىيسح ذٔعىٔبسخ ػىبّ: » -صٍٝ خهلل فٍيٗ ٍُٚٔ-خٌٕسي

ٌعٍمددددي خألِددددُ،  -فددددّ ٚـددددً-جىددددص بٌددددٝ خهللخٌّالظقددددًي فددددُٚؾ فىّٕددددّدجص ٔددددٕص 
ظّدِددد  فددٓ آيددص فٙددٍٖ ؤٌددف ٔددٕص، فٙددٍٖ خٌمضدديص ِىعٍفددص  ِٕٙددد، يٚٚوّٕددّدجص ٌٍٕددّ

 خٌىّٕيٓ ؤٌف ٕٔص.
 ٌيٓ فًٕ خٌّٕيمييٓ، زً ٘ٛ فًٕ خٌٍّّٕيٓ.ـٕدذ خٌمٓ: خٌعىفيُ يمٛي 
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ُ بال خٌىفدَ ، ٚ  دَــ بٌدٝخٌعىفيُ فًٕوُ فدزىصٛٚ ؤِد ٚؤلٛي: ٔمٓ ال ٔىف ِ

 .٘يح د ففس دِٕٗ ٌعُٜ ٔعُٔط خإل
 هل تناقض الكتاب املكدس يف هرا؟

 ٔدّقٛخ صدٛض خآلذ،خٌمٓ فٓ ِٕإٌص ّٔدؿ صدٛض خآلذ: ؼّدص ؤٔددْ  يمٛي
 ، ٌٚيٓ في لصص خٌقّدي.ٌعفٍيٌىٓ في لصص خ

ٍخ خٌددٍي ؤَيددًٖ، ، ٚ٘دد«ٝٗذىىٖ ظىىٔؼ٘ب صىىٞرٚ»ٔددّقٛخ صددٛض خآلذ،  ٌمددً، ٔقددُ
 ٍ٘خ خٌٍي ؤَيًٖ.  «رعٔؼٞا صٞرٚ ُْ»خٌٕٛ خآلوُ يمٛي: ألْ 

 ما عالقة هرا بوحي اهلل تعاىل؟
 .٘عدء ودْخٌفٛ  ألْخٌٍي يُيًٖ زٌٛٓ ُِٙ ، ـٕدذ خٌمٓ : خٌُيخء يمٛي 

ي ٔدإٌط: ٌىٕديك، ٚؤلًٔد يمعدؾ خٌُيخء في ِؽً ٘دعدء فييٕدد، صم ٚؤلٛي: ٍ٘خ
 ؟ِٗد فدجًش ؤْ يٛضـ ٍ٘خ في والَ خهلل ٚفي ٚلي

 خطايا األنبياء

دألٔسيددء ف ،«ًىَ ث٘ىع ثدّ ذغىبء»: غددء خألٔسيددء زمدًيػفٍدٝ ؤو خٌمٓ ٕعًٙٙي
 .ْئٚوغد

َػَقى٠  ﴿ىسددجُ خٌال  ،صد دجُخٌفدي ٔمٓ ٔقعُف زدإْ خألٔسيددء يىغحدْٛ ٚؤلٛي:  َٝ
  ٟ َٞ ـَ ُٚ َك ُّ َزثَّ َّْ اْ َزَجبُٙ  * ثَد ُٚ  صُ ٟ   َزَثى ىَد َٛ َٝ  ِٚ ْيى َِ ؤيدٓ [، ٌىدٓ 999،999]عدٗ: ﴾َكَزىبَة َػ
يخٚي زددُِؤش ؤَٚيدد ٚوسدُ ففدَٛ ، يدٗٚظقُٔدٛق ىُ ٔٚزدزٕعيٗ،  ٌٛط ِٔدٍ٘خ ِٓ وسُ 

 ؟خٌمؽي
 .ٌٝ خألٔسيدءزدهلل ِٓ ٕٔسص ٍ٘خ خٌىالَ ب ؤفٌٛ 
 :خٌمدددُآْلددددي فٕدددٗ يخٚي ٔٙدددُ خٌٕددددْ زدٌّٕد٘ددديُ،  لددديٓ ٌودددُ وعددددزىُ ؤْفدددي ف
﴿ َٕ ب َٔ ْي َِ َد ُظ ُٝ َُِدا َ٘ب  ْج َٛ َٝ اة   َٝ َّٝ ُٚ أَ َؼْجُد ِإَّٗ ُْ َْ ا  .[90]ٚ: ﴾ِْٗؼ
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 بورا؟ هل  يأمس اهلل تعاىل

 بيد٘دد ِمدَٔدد  خٌفعٛلدض خإلٔدالِيص،  ؤٚ خٌمُٚذ خإلٔالِيص، ظمًغ خٌمٓ فٓ
فٙدً ، «اهزَ عل ً ٝزضيًؼب»ٚخألعفدي: ٕدء صّٛجيً فٓ لعً خٌٕٔفُ ـدء في زّد 

 ؟خٌٕٕدء ٚخألعفدي ْفي خٌفعٛلدض خإلٔالِيص يمعٍٛودْ خٌٍّّْٕٛ 
ّٓ خٌقددُذ ظٕددغـ وعدزٙددد "٘دد  ُيددً ٘ٛٔىددٗيِ خلددُؤ ِددد وعسعددٗ ٌعقددُف خٌفددٛخذ:

، خلدُؤ ِدد وعسدٗ "لضددَش خٌقدُذ"ٓ غٛٔعدف ٌٛزدْٛ فدخلُؤ ِد وعسٗ ٚ ،ُذ" فٍٝ خٌ
ٚويدف  ،فدي وعدزدٗ "ؽدالي خٌىٕيٕدص" فدٓ فعدٛق خٌّٕدٍّيٓ خٌّاَن زالٔدىٛخ ؤزددٔيّ
 .ودٔٛخ يقدٍِْٛ خٌٕدْ

زديٓ  ؟ الِفدي ٌٍّمدَٔدص«اهزَ عل ً ٝزضيؼبً »ؤيٓ ٍ٘خ ِٓ وعدزىُ ليٓ يمٛي: 
 .ٍ٘خ ٌٚخن
ّٕدؽُظدٗ ؤَزدـ زؤ٘ىُ ٌفٕدذ خٌمٓ ٍٖ٘ خٌفُصص خٌعي ؤظدلٙدد ٌدي ، خٌىعدَ  في

ٚؤفعدّ  ،ٚ٘ٛ صًيك لّديُ ؤفىدُ زصدًخلعٗ ،ٌي خٌفّيًٚخٔعمسدٌٗ  ،ُِخض في فييٕد
 .فُفٗ ٍِٕ ٕٔٛخض عٛيٍصؤفإٔد  ،زٙد

فسددً خهلل خٌُ٘دديًي خٌددٍي َفددٝ ٘ددٍٖ  ،فسددً خٌددُلّٓ  يٚؤ٘ددىُ ٌددألن خٌٙدديه ؤزدد
ؤْ يفقدً ِدد  -فدّ ٚـدً-َٛوُ خٌىُيُ، ٚؤٔإي خهللٚؤ٘ىُ ٌىُ لض ،خٌّٕدؽُخض

 .ٚؤْ يسدَن في ؤفّدٌٕد ،ال فٍيٕد ،لٍٕدٖ لفص ٌٕد
 ؤٔع فُن ٚؤظٛذ بٌيه. ،ؤً٘ٙ ؤْ ال بٌٗ بال ؤٔط ،ٔسمدٔه خٌٍُٙ ٚزمًّن

*** 
 مديس املناظسة:

د ؤظمًَ ٌىُ زٛخفُ خٌٙىُ  .ٚخٌٕالَ فٍيىُ َٚلّص خهلل ٚزُودظٗ ،ٚؤٔد ؤيض 

*** 


