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مقدمة

وإخوتهمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

كل.وصحبكلوآلالكرامالأنبياء

الأناجيلفيالمذهلةالتناقضاتمسألةأنالقارئعلىيخفىلا

بمايدلوهذا.المنصفينأعينأمامومكشوفةمعروفةَصارتوالتوراة

وتغيرت،حُرفاقدوالتوراةالإنجيلأنعلى-للشكمجالايدعلا

.صارخبشكلمضامينهما

لقد.دليلدونوهناكهناتُلقىكلمةمجردليسوالتحريف

إلىالمستندةوالحججُ،للتحريفالفاضحةالدامغةالأدلةُتكاثرت

يسمعها.لمكأنمستكبرايصرالبعضولكن.العلميالبحثمنهجية

نجده،بالحجةالحجةيُقارِعأنمنوبدلا.تجاهلاأوجهلاعنهاويُعرِض

به.يُعتدعلميرأيدونالتشكيكمنزوبعةيُثير

حولالكتابأهلعلماءبعضيدارسهالذيالتعتيممنالرغموعلى

المسألةهذهأثاروامنصفينعلماءبينهموجدناأنناإلا،القضيةهذه

الحقيقةشمستحتلتذوبالعلنإلىوأظهروها،وحاسمحازمبشكل

الصاعق.الشمسإشعاعأمامطويلايصمدلنالخرافةفصقيع.الساطعة

يردومن.مكوناتهاكلفيوالانتظامالصدقعلىمبنيةالحياةهذهأنإذ

عصركلفيفهناك.ضلالهحفرةفييقعأنبدلاأُكذوبةَيجعلهاأن
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وشياطينه.مناصريهللباطلأنكما،للحقمناصر

التوراتيةوالعناصرالقيمبينالانفصاممنحالةيُشكلوالتناقض

ثانية.جهةمنالأخرىالفكريةالمعطياتوبين،جهةمنوالأناجيلية

هلامى،بشكلتقديسهيتمالذيالنصفيالمتذبذبةالمعطياتفإنلذلك

منحالةصنعوبالتالي،ومفرداتهالنصروحعلىتنقلبوأنبدلا

البشريالعقلفياقحامهايتممشوشةرؤىوتوليد،التوازنانعدام

مفضوحة.بصورة

منهجيةدراسةبعملسابقوقتفيقمتُ-تعالىاللهبفضل-وإنني

الدراسةهذهألحقتُوقد.الأناجيلبينالصاعقالتناقضفيهافضحتُ

فيمارأيتُوقد.ا"والأناجيلوالسنةالقرآنفياليهودصورة"بكتابي

فيالتناقضعلىيحتويمستقلكتابفيالدراسةهذهافردأنبعد

لديهم.ومعروفالعلمأهلبينمتداول-التناقضأيوهو،التوراة

الأناجيل.بمحتوياتالمتعلقةالمسائلبعضبدراسةقمتُأننيكما

والإنجيل.التوراةفيمحمدنبوةمسألةبتوضيحالكتابهذاوختمتُ

لوجههخالصاالجهدهذايجعلوأن،علمنابماينفعناأنأسالوالله

نعبدألاوبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواالكتابأهلياقل).الكريم

فإناللهدونمنأربابابعضابعضنايتخذولاشيئابهنشركولااللهإلا

للهوالحمد.(:64عمران")المُسْلِمُونَبِانااشهَدُوافَقُولُواتَوَلوْا

الذكرنزلنانحنإنا":التحريفمنالمحفوظالوحيدكتابهفيقالالذي

.9(الحجر:لحافظون")لهوإنا
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التوراةفيالتناقض

سِفْرمثل،الكثيرالكتابأهلعدالمقدسةالكتبمنضاع11(

وأوديةِسُوفةفيواهِبٌالرَّبحُرُوبكتابفييُقاللذلك):الحروب

سِفْرفيمكتوباهذاأليسَ)):ياشروسِفْر،14(21:عدد)((أرنونَ

بثلاثةوتَكلمَ)):لسليمانكتبوثلاثة،(0113:يشوع)((باشَرَ

الأَرْزمنالأشجارعنوتَكلمَ.وخَمساًأَلفانشائدُهوكانت.مَثَلٍآلاف

وعنالبهائمعنوتَكلم.الحائطفيالنابتالزوفاإلىلُبنانفيالذي

،33(و4:32الأولالملوك)((السمكوعنالدبيبوعنالطير

بفضاءالشعبَصَمُوئيلُفَكَلمَ)):لصموئيلالسلطنةقوانينوكتاب

25[01:الأولصموئيل)((الرًبأمامووضعهالسفْرفيوكتبهُالمملكة

فيمكتوبةٌهي)):الرائىجادوتاريخناثانوتاريخصموئيلوتاريخ

((الرائيجادوأخبارالنبيناثانوأخبارالرائيصموئيلأخبارسفر

يعدوورؤىوأَخياشمعياوكتاب،(9292:الأولالأيامأخبار)

الشِّيلونيأَخِيانبوةوفيالنبيناثانأخبارفيمكتوبةٌهيأَمَا)):الرائي

حناني:بنوياهو،(992:الثانيالأيام)اخبار((الرائىيعدورؤىوفي

،34[02:الثانيالأيام)أخبار((حنايبنياهوأخبارفيمكتوبةٌهي))

والأخيرةالأولىعُزياأُموروبقيةُ)):عُزياالملكعناشعياءوكتاب

ورؤيا،22[26:الثانيالأياماًخبار)((النبيآموصبناٍشعياءُكتبها

فيمكتوبةٌهيَهاومراحمهحَزَقيااُموروبقية)):حزقياعنإشعياء
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أخبار)((وإسرائيليهوذاملوكسِفْرفيالنبيآموصبنإشعياءَرؤيا

يُوشيا((إِرْمِيَا))ورثى:يوشياعلىإرمياومرثية(،3232:الثانيالأيام

بنووكان)):الأيامتواريخوكتاب،25(:35الثانيالأيامأخبار)

.23[:12نَحَميا(()الأيامأخبارسفْرفيمكتوبينالآباءرؤوسُلاوي

فيتوجدولا،القديمةالكتبفيتوجدمحمدعنالبشاراتبعض)2(

.المفقودةالكتبهذهفيموجودةكانتفلعلها.الحاليةالكتب

حدوثموعدتُهمِلعشوائيةورواياتقصصمجردالحاليةالتوراة)3(

ومكانها.القصة

سيراخوابنوالحكمةويهوديتطوبيا:الأبوكريفاكتبهناك)4(

ورغم.والثانيالاًولالمكابيينوكتاباسوسناوقصةفتيانالثلاثةوتسبحة

القديم،بالعهديسمىلماالسبعينيةالترجمةضمنكانتالأسفارهذهأن

أنعلىيدلمما.القانونيةالكتبضمنيضعوهالماليهودعلماءأنالا

أهوائهم.معيتوافقلامايحذفوناليهود

والأناجيل.للتوراةمتصلسنديوجدلا)5(

التيوالنسخة.آمونبنيوشيازمانقبلالتوراةهذهتواترينقطعلم)6(

حادثةفيضاعتبل.عليهااعتمادلاحكمهمنسنة18بعدوُجدت

بختنصر.

إن:النصرانيةعلماءأبرزأحدكيدسإسكندرالدكتورقال)7(

وإنها،موسىتصنيفمنليستالآنالموجودةالخمسةموسىأسفار

سليمانزمناٍلىتأليفها،ونسبَأورشليمأوكنعانفيكُتبت
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سنةبخمسمائةموسىوفاةوبعدسنةبألفالمسيحميلادقبليعني-

لغةبينبهيُعتدفرقٌيوجدلا:نورتنالدينيةالكتبعالمقال)8(

إسرائيلبنياطلاقزمنكُتبتالتيالقديمالعهدكتبسائرولغةالتوراة

تختلفواللغة.سنة009الزمانينهذينبينأنهمع.بابلسبىمن

عنتختلفالجاهليالعصرفيمثلاالعربيةفاللغة.الزمانباختلاف

فرقوجودعدموبسبب.اللغاتباقيهذاعلىوقس،الحاليالعصر

واحد.زمنفيكُتبتقدتكونالمقدسةالكتبلغةبين

إسرائيل.بنيحالتغيرت،المؤمنينالكهنةطبقةُانقرضتعندما)9(

حصلتأنإلىمؤمنينفكانوا،الربيعبدونوأخرىيَرتَدونتارةفكانوا

الأصلية.التوراةنسخةفضاعتالانقلابات

سفرمنوالثانيالأولالأصحاحينفيمرتينالخلققصةُوردت)01(

ذكراالإنسانخلقتعالىاللهأنذكرالأولالأصحاحفي.التكوين

.حواءخلقثمآدمخلقاللهإنيقولالثانيالأصحاحبينما،وأنثى

تناقض.وهذا

وفي،((نورفكاننورٌليكناللهوقال)):13:تكوينفيورد)11(

وهذا.((السماءجَلَدفيأنوارلتكناللهوقل)):114:تكوين

تناقض.

04:28إشعياءوفي،استراحاللهإنيقول22:تكوينفي)12(

فهناك،التعببعدتكونإنماوالاستراحة.يَعياولايَكَللااللهإنيقول

النَصين.بينتناقض
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والشرالخيرمعرفةشجرةوأما)):217:التكوينسفرفيورد]13[

ادملأن،خطأوهذا.((تموتموتامنهاتأكليوملأنكمنهاتأكلفلا

يمت.ولممنهاأكل

.وحدهآدميكونأنجداليس)ا:218:تكوينفيورد]14]

أنت)):بولسوصيةمعيتناقضوهذا.((نظيرهمعينالهفأصنع

أهلإلىالأولىبولسرسالة]((امرأةتطلبفلاامرأةعنمنفصل

.27]7:كورنثوس

((الالهالربوجهمنوامرأتهآدمفاختبأ))8؟3:تكوينفي]15]ورد

ومنروحكمنأذهبأين)):النبىداودقولمعيتناقضوهذا

.7]:913مزمور]((أهربأينوجهك

عندمنرجلااقتنيت)):قالت(قابيل)قايينحواءولدتلما]16[

ولكن.العبريةاللغةفييهوههوهناوالرب.1]4:تكوين]((الرب

وهذا.((عندهمأعرففلميهوهباسميوأما)):63:خروجفيجاء

تناقض.

إذوحدث.أخاههابيلقايينوكلم)):48:تكوينفيورد]17[

الترجمةوفي.((وقتلهأخيههابيلعلىقامقايينأنالحقلفيكانا

."الحقلإلىنخرجتعال"عبارةوالتسعينيةالسامرية

قتلمنكللذلكالربلهفقال)):415:تكوينفيورد]18]

يقتلهلالكيعلامةلقايينالربوجعل.منهينتقمأضعاففسبعةقايين

الإنساندمسافك6:))9:تكوينيناقضوهذا((،وجدهمنكل

01
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.((دمهيسفكبالإنسان

)):الأولففي.1101:و532:تكوينبينتناقضهناك]91]

وفي،((ويافثوحاماسامانوحوولدسنةمئةخمسابننوحوكان

((بسنتينالطوفانبعدأرفكشادولدسنةمئةابنسامكانلما)):الثاني

.(711:تكوين)سنة006ابننوحكانإذحصلالطوفانأنمع

مئةأيامهوتكونبشرهولزيغانه)):63:التكوينفيورد]02]

الزمانسالففيكانواالذينأعمارلأن،خطأوهذا.((سنةوعشرين

.جداطويلة

فيالإنسانعملأنهالربفحزن))6:6:تكوينفيورد]21[

-وندم)):60145:مزمورفيوورد((.قلبهفيوتأسف.الأرض

هذابأنعلما.؟!اللهيندمفهل.((رحمتهكثرةحسباللهأي

.فيكذبإنسانااللهليس)):2391:العددسفرفيجاءمايناقض

.((فيندمإنسانابنولا

ليستالتيوالبهائمالطاهرةالبهائمومن)):9و78:تكوينفي]22[

إلىاثناناثناندخل.الأرضعلىيدبماوكلالطيورومنبطاهرة

:7تكوينفيولكن.((نوحااللهأمركما.وأنثىذكراالفلكإلىنوح

وأنثى.ذكراسبعةسبعةمعكتأخذالطاهرةالبهائمجمعمن)):2

.((وأنثىذكرااثنينبطاهرةليستالتيالبهائمومن

علىيوماأربعينالطوفانوكان)):717:تكوينفيورد]23]

لفظةزيدتلقد.وليلةيوماأربعينالسبعينيةالترجمةوفي.((الأرض

11
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الأصل.على"ليلة"

فيالسابعالشهرفيالفلكواستقر)):5و84:تكوينفيورد]24[

تنقصالمياهوكانت.أراراطجبالعلىالشهرمنعشرالسابعاليوم

ظهرتالشهرأولفيالعاشروفي.العاشرالشهرإلىمتواليانقصا

الجبالرؤوسظهرتإذالأنه،اختلافالايتينفبين.(!الجبالرؤوس

جبالعلىالسابعالشهرفيالفلكاستقرفكيف،العاشرالشهرفي

.!؟أرمينية

مع.(!طعامالكمتكونحيةدابةكل)):93:تكوينفيورد]25[

لاويينفيكماالخنريرمنها،كثيرةحيواناتحرمتالموسويةالشريعةأن

.14وتثنية11

ابنهيلعنأنأرادلمانوحاأن:0227-9:تكوينفيجاء]26]

العبيدعبد!كنعانملعون)):وقالحامبنكنعانحفيدهلعنحام

مع،أبيهوزرالابنيتحملفلماذا.25]9:تكوين]((لإخوتهيكون

وهل؟أبيهبسببالعقابينالهلاالابنانتقول2416:التثنيةأن

.؟اخاهيستعبدالأخانعلىالتوراةتوافق

والبرجالمدينةلينظرالربفنزل)):115:تكوينفيورد]27]

18:تكوينفيالفكرةنفسوتكررت((.يبنونهماآدمبنوكاناللذين

.؟!اللهينزلفكيف.21

أبراموولدسنةسبعينتارحوعاش)):1126:تكوينفيورد]28[

أياموكانت)):1132:تكوينفيوجاء((.وهارانوناحور

12
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تكوينفيوجاء.((حارانفيتارحومات.سنينوخمسمئتينتارح

وكان.لوطمعهوذهبالربلهقالكماأبرامفذهب)):124:

أعمالفيوجاء.((حارانمنخرجلماسنةوسبعينخمسابنأبرام

،حارانفيوسكنالكلدانيينأرضمنحينئذفخرج)):74:الرسل

ساكنونالآنأنتمالتيالأضهذهإلىأبوهماتمابعدنقلههناكومن

ولدلماسنة07ابنتارحكانإنلأنه،متناقضةالآياتوهذه.((فيها

أبيهموتعندإبراهيمسنفتكون.سنة502وعمرهومات،إبراهيم

عمرهانإذابدفلاأبيهموتعندحارانترككانوإن.سنة135

فيجاءمايناقضوهذا.الموعدأرضإلىوصولهعندسنة135كان

منخرجلماسنة75كانإبراهيمعمرإنيقالحيث124:تكوين

.حاران

،حارانفيوهوإبراهيمدعااللهأن15-12:تكوينفيجاء]92[

.حارانإلىيجيءأنقبلدعاهاللهإن24-7:الرسلأعماليقولبينما

((،الأرضفيحينئذالكنعانيون))وكان12:6:تكوينفيجاء]03]

حينئذوالفرزيونالكنعانيونوكان))13:7:تكوينفيوردوكذلك

همابلموسىكلاممنليستاالآيتانفهاتان.((الارضفيساكنين

.ملحقتان

"حبرون"لفظة3714:و3527:و1318:التكوينفي]31[جاء

إسرائيلبنيأننعرفونحن.أربعقريةقديمااسمهاكانقريةاسموهو

حبرونإلىالاسمهذاغيروايشوععهدفيفلسطينفتحوابعدما

13
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شخصكلامالتكوينسفرفيوردمافيكون.(1415:يشوع)

موسى.كلاممنليسإذافهو،الفتحهذابعدعاش

عمرتبلدةاسمأنهامع"دان"لفظة1414:التكوينفيجاء]32[

القضاةعهدفيإسرائيلبنوفتحيشوعموتبعدفإنه.القضاةعهدفي

.(1892:القضاة)دانباسموسموها،لايشمدينة

جاءبينما،إبراهيمأخوهولوطاان1414:اليهوينفيورد]33[

.!أخيهابنأنه1412:تكوينفي

اعلم:لأبرامالربفقال))15:13:التكوينفيجاء]34]

لهمويستعبدونلهمليستأرضفيغريباسيكوننسلكأنيقينا

إقامةوأما)):1204:الخروجفيوجاء.((سنةمئةأربعفيذلونهم

فبين.((سنةوثلاثينمئةأربعفكانتمصرفيأقاموهاالتيإسرائيلبني

الثانية.فيزيدأو،03الأولىمنسقطفإما.اختلافالآيتين

بعدكمنولنسلكلكوأعطي)):178:التكوينفيجاء]35]

جميعلأن،خطأوهذا.((أبدياملكاكنعانأرضكل،غربتكأرض

الدهر،إلىمدةلنسلهتعطلموكذلك،قطلإبراهيمتعطلمكنعانأرض

.الأرضهذهفيوقعتالتيالانقلاباتمثلالأخرىالأراضيفييقعولم

فيه.لكسمعتفقدإسماعيلوأما)):1702:التكوينفيجاء]36]

امةوأجعلهيلدرئيساعشراثني.جداكثيراوأكثرهوأثمرهأباركهأناها

وهذا.إماماعشرالاثنيعننبوةرئيساعشراثني:وقوله.((كبيرة

إماماعشراثنايظهرلملأنه،خطأ
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فعلواهلوأرىأنزل)):الربيقول1821:التكوينفي]37[

.؟!نزلإذاإلايعلملافكيف.((إليالآتىصراخهاحسببالتمام

إبراهمزوجةوسارة.ادمعهدفيبالأخواتالإخوةتزوج]38]

أنهاغيرأبيابنةأختيهي)):0212:تكوينفيكماأختهكانت

189:لاويينفيكمامحرموهو.((زوجةليفصارتأميابنةليست

التكوين.نسخاللاويين.نسخفحدث.2722:وتثنية0217:و

اللهانالأمورهذهبعدوحدث)):221:التكوينفيورد]93]

يقللا)):113:يعقوبرسالةفيجاءولكن.((إبراهيمامتحن

تناقض.وهذا.((اللهقبلمنأجربإنيجربإذاأحد

ويزعم.بالبركةيعقوباللهوعد2123-25:التكوينفيورد]04]

بركتهاللهيحققفهل.إسحقعلىكذباويعقوبرفقةأن27تكوين

.؟!والكذببالخداع

ثلاثةوهناكبئرالحقلفيوإذاونظر)):922:تكوينفيورد]41]

.القطعانيسقونالبئرتلكمنكانوالأنهم.عندهارابضةغنمقطعان

تجتمعحتى))92:8:تكوينوفي.(!كبيراكانالبئرفمعلىوالحجر

لفظ"والصحيح،"غنم"لفظوقع8و2الايتينفي.((القطعانجميع

واليونانية.السامريةالنسخةفيكمابدلهما"الرعاة

أنمع.03]92:تكوين]وراحيلليئةالأختينيعقوبجمع]42]

امرأةتأخذولا)):1818:لاويينفيموسىشريعةحسبحرامهذا

.((للضرأختهاعلى
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التكوين.لآيةناسخةاللاويينآيةفتكون]43]

((لوجهوجهااللهنظرتلأني03:))32:تكوينفييعقوب]44[قال

.((قطأحديرهلمالله)):118:يوحناإنجيليقولبينما

بنبنيامينولدتراحيلأن1602-35:تكوينفىجاء]45[

أبناءأمماءذكر26والآيةالأصحاحنفسفيولكنه.كنعانفييعقوب

.أرامفدانفيولدواإنهموقاليعقوب

فيساكناإسرائيلكانإذوحدث)):3722:تكوينفيورد]46]

وسمع،أبيهسريةبلهةمعواضطجعذهبرأوبينأنالأرضتلك

والترجمة،الآيةهذهمنسقطشيئاأنيسلمونواليهود.((إسرائيل

.نظرهفيقبيحاوكان:هكذاتتممهااليونانية

الحوي،عنىابنةأهوليبامةتزوجعيسوأن362:تكوينفي]47]جاء

.حوريعنىإن3602:تكوينفييقولولكنه

فيملكواالذينالملوكهموهؤلاء)):3631:تكوينفيورد]48]

هذهتكونأنيمكنولا.((إسرائيللبنيملكملكقبلماأدومأرض

فيهقامزمانفيعاشكاتبهاأنعلىتدللأنها،موسىكلاممنالآية

بنحوموسىبعدوكان،شاولملوكهموأول.إسرائيلبنيعلىملك

مأخوذ93-3631:تكوينإنكلاركادمالعلامةوقال.سنة356

الحاشيةعلىمكتوبةكانتوإنما.4305-1:الأولالأيامأخبارمن

الأصل.منجزءأنهاالناقلفظن

كانوايوسفاشترواالذينأن3725:تكوينفيجاء4]]9
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الذينإنيقول36و28ايتيفيالأصحاحنفسفيلكنه.إسماعيليين

مديانيين،كانوااشتروه

كانالجوعأن15-42:و57و4156:تكوينفيجاء]05]

أن1115و43:تكوينفينقرأولكننا.كنعانوفيمصرفيشديدا

ليوسف.هديةيعقوبمنهأرسلطعامبهاكانكنعان

هذهأولفييزاد445:تكوينتفسيرفيهارسليالمفسرقال]51]

.؟طاسىسرقتملم:الاية

لكننا.مصرمنيعقوبسيصعداللهأن464:تكوينفيجاء]52]

مصر.فيماتيعقوبأن9433:تكوينفينقرأ

ولدتهمالذينليئةبنوهؤلاء)):4615:تكوينفيجاء]53]

ثلاثوبناتهبنيهنفوسجميع.ابنتهدينةمعأرامفدانفيليعقوب

.34كاندينةوأخذناالأسماءعددنافلو،خطأوهذا.((وثلاثون

جاءتالتييعقوببيتنفوسعددأن4627:تكوينفيجاء]54]

741:الرسلأعمالفيجاءمايناقضوهذا.نفساسبعينكانمصر

.75كانعددهمأنمن

السرير،رأسعلىسجديعقوبأن4731:تكوينفيجاء]55]

.عصاهرأسعلىسحدأنه1121:عبرانيينفيجاءولكن

ودفنوهكنعانأرضإلىبنوهحمله))05:13:تكوينفيجاء]56]

يوسفوعظام)):2432:يشوعفيوجاء((.المكفيلةحقلمغارةفي

قطعةفيشكيمفيدفنوهامصرمنإسرائيلبنوأصعدهاالتي
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فصارتقسيطةبمئةشكيمأبيحموربنيمنيعقوباشتراهاالتيالحقل

فنزل)):16و715:الرسلأعمالفيوجاء.((ملكايوسفلبني

شكيمإلىونقلوا،شكيمإلىونقلواوأبناؤناهووماتمصرإلىيعقوب

أبيحموربنيمنفضةبثمنإبراهيماشتراهالذيالقبرفيووضعوا

يعقوبإنالتكوينفيالواردةالعبارةتقول.تناقضهذاوفي.شكيم((

إستفانوسوأما،الحثيعفرونبنإبراهيماشتراهاالتيالمقابرفيدفن

فيدفنيوسفإنيشوعويقول.شكيمفيدفنيعقوبإنفيقول

الآباءإنيقولإستفانوسبينما،شكيمفييعقوباشتراهاالتيالأرض

اشتراهالذيالقبرفيدفنوا(يوسفمنهمالذينيعقوببنيأي)

شكيم.أبىحموربنيمنإبراهم

وفي.((هنامنعظاميفتصعدون))05:25:تكوينفيورد]57]

معكم.ههنامنبعظامياذهبوا:التراجمبعض

الموضعذلكاسمإبراهيمفدعا))4]:22:تكوينفيورد]58]

علىيطلقلمولكن.((يرىالربجبلفياليوميقالإنهحتىيرأهيهوه

.سليمانهيكلبناءبعدإلااللهجلالجبلهذا

ولا.فيكذبانسانااللهليس)):2391:العددسفرفيورد]95[

مدنمنتفرغوالن))01:23:متىوعند.((فيندمإنسانابن

،إنسانابنهوالمسيح،اذا.((الإنسانابنيأتيأنإلىإسرائيل

الله.هوليسالمسيحفإن-العددسفرحسب-وبالتالي
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الأناجيلبينالتناقض

المسيحسيدنانسبعلىالنصارىاتفاقعدمالفظيعةالكوارثمن

وإنني.النسبسلسلةفيصارخةفاضحةتناقضاتستشاهدلذا

ثمتعالىاللهابنهوالمسيحسيدناأنالقومأولئكيدعيكيفلأعجب

.بشدةمتضاربالنسبهذاوحتى،بشرإلىينسبونهتراهمذلكبعد

وإنجيلمتىإنجيلهماالمسيحنسبذكرافقطإنجيلينأنبالذكروالجدير

إنجيلهماإنجيلانذكرهعلىيأتيلمالأهميةبهذهأمراأنوالغريب.لوقا

وجودهعدمحولاستفهامعلامةمنأكثريثيرممايوحناوإنجيلمرقس

أنأرجحوإنني.المسيحلحياةيؤرخانأنهمايفترضسفرينفيبالمرة

عدمآثراوبالتالي،المسيحنسبحوليعلمانيكونالمويوحنامرقس

بالمسيحيلتقيالمأنماسيمالاأمرهما،يفتضحلاكىذكرهعلىالمرور

بالاتفاقالمسيحتلاميذمنليسواالاربعةالأناجيلأصحابوأيضا.أبدا

طويلتاريخالأناجيلوكتابةالسماءإلىالمسيحرفعوبين.يشاهداهولم

الرؤية.وضوحوانعدامبالغموضيمتازجدا

إبراهيم:إبراهيمابنداودابنالمسيحيسوعنسبسجلهذا))

((وإخوتهيهوذاأنجبويعقوب.يعقوبأنجبواسحاق.إسحاقأنجب

.2]1و:1متى]

بنعاليبنيوسفابنأنهمعروفا-المسيحالسيدأي-وكان))

.24[و323:لوقا]((يوسفبنينابنملكيبنلاويبنمتثات
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الدراساتفيعالمإلىيحتاجلاللعيانظاهرالنسبينبينمذهلفرق]1[

إلىرجعتولو،النسبسلسلةفيمستمرةوالتناقضات.الإنجيلية

.العجابالعجبلرأيتلوقاوإنجيلمتىإنجيلفىالتكملة

صوت:القائلإشعياءالنبيبلسانعنهقيلالذيهوهذاويوحنا))

متى]((!مستقيمةسبلهواجعلوا،الربطريقأعدوا:البريةفيمناد

:3[3.

منادصوت،الطريقلكيعدالذيرسوليقدامكأرسلأناها))

:1مرقس((]!مستقيمةسبلهواجعلوا،الربطريقأعدوا:البريةفي

.3]و2

البرية:فيمنادصوت:إشعياءالنبيأقوالكتابفيكتبكما))

.4]3:لوقا]((مستقيمةسبلهواجعلواالربطريقأعدوا

أماممستقيمةالطريقاجعلوا:البريةفيمنادصوتأنا:فقال))

.23]1:يوحنا]((إشعياءالنبىقالكما،الرب

هذهمصدرهوإشعياءالنبيأنعلىاتفاقهناكأننلاحظ]2]

اعلاهموجودهوكما-الصيغلكن.الأربعةالأناجيللدىالكلمات

يوحنا"عندالواردةالعبارةتلكالأبرزوالاختلاف.الاختلافبالغة

علىاتفقتالأناجيلباقيانمع،"الربأماممستقيمةالطريقاجعلوا

لنايعكسوهذا."مستقيمةسبلهواجعلواالربطريقأعدوا"عبارة

صياغةأنحتى.االعباراتصياغةفيالواضحوالتناقضالاختلافحجم

وتتكررمختلفالواحدةالحادثةهذهعنتتحدثالتيالعبارات
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ولم،لبعضهممعاصرينيكونوالمالأربعةهؤلاءأننستنتجبحيثالصيغ

وسلمعليهاللهصلىالمسيحللسيدمعاصرينيكونوا لانسجمتكذلككانوالوإذ،

القادمةالتناقضاتوكلالتناقضهذاأنكما.دقيقبشكلعباراتهم

فالروح.الأربعةلهؤلاءأوحىقدالقدسالروحأنفرضيةتدحض

وماالتناقضهذاينسبونفكيف،يتناقضلاالسلامعليهالقدس

إليه.اختلافاتمنسيأتي

منى،أقدرهوبعديالآتيولكن،التوبةلأجلبالماءاعمدكمأنا))

((وبالنارالقدسبالروحسيعمدكمهو.أحملأنأستحقلاوحذاءه

.11]3:متى]

لأحلأنحنيأنأستحقلامن،منيأقدرهومنبعديسيأتي))

((القدسبالروحيعمدكمفسوفهوأمابالماء،عمدتكمأنا.حذائهرباط

.8]و17:]مرقس

أستحقلامن،منيأقدرهومنسيأتيولكن،بالماءاعمدكمأنا))

:3لوقا]((وبالنارالقدسبالروحسيعمدكمهو:حذائهرباطأحلأن

]16.

الآتيوهو،تعرفونهلامنبينكمولكن!بالماءاعمدأنا))

.27]و126:يوحنا]((حذائهرباطأحلأنأستحقلاوأنا،بعدي

ولوقامتىولكن،"عمدتكم"الماضيالفعلعلىمرقساعتمد]3]

استخدميوحناأنحينفي.*اعمدكم"المضارعالفعلىاستخدما

."أعمد"
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الصيغة.فيالاختلافمعبالماءالتعميدأنعلىالأربعةاتفق]4]

فلمالآخرونأما،"التوبةلأجل":وسببهالتعميدعلةذكرمتى]5]

نهائيا.يذكروه

أنإلا،يحيىسيدنابعدسيأتيالمسيحسيدناأنعلىالجميعاتفق]6]

منبينكمولكن"المسيحسيدنابهايقصدجداغريبةعبارةأضافيوحنا

يحيىسيدنايقولأنيمكنفكيف."تعرفونهلا

.؟!بعديمنسيأتيوأيضابينكمالمسيحالسيدأن(المعمدانيوحنا)

البتة.منسجمةغرالعبارةإن

،"أحملأنأستحقلاوحذاءه"عبارةوذكرالثلاثةمتىخالف]7[

عدموليس،الحذاءرباطيحلأناستحقاقعدمعنيتحدثونوالباقون

متى.عندكماحملهاستحقاق

وإنما،صحيحةكونهافيأشكالحذاءعنتتحدثالتيالعبارةإن]8]

بالتأكيدوهو-المسيحليعظمواالأناجيلوأصحابالرواةنسجمنهي

فيالتناقضوجودوالسبب-والأكاذيبالتلفيقعنغنىوفيعظيم

الخامسةالنقطةفيوضحناهكماالسياقواختلافالكلاميةالصيغة

مستوىمنليستبالأحذيةالمتعلقةالألفاظهذهوأيضاالسابقة

الكلاميأسلوبهمبمكانةتليقولا-والسلامالصلاةعليهمالأنبياء-

وامتلاكهم،البشربينوالجلالةبالعظمةالمتفردةوألفاظهم،العظيم

والبلاغة.للفصاحة

أماوالنارالقدسبالروحالتعميدكانهليوحنايذكرلم]9]
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أنبيد.الأناجيلأصحاباعتقادحسبفقطالقدسبالروح

.النصوصخلالمنلكيتضحكماالمسألةهذهفياختلفواالآخرين

بهالذيالحبيبابنيهوهذا:يقولالسماواتمنصوتوإذا))

.]317:متى]((!سروركلسررت

سررتبكالحبيبابنيأنت:يقولالسماواتمنصوتوإذا))

.11]1:مرقس]((!سروركل

تغيرتالكلماتبعضأنسيمالا،العبارتينبينواضحافرقاإن]01[

.!وتبدلت

وبعدما.إبليسقبلمنليجربالبريةإلىبيسوعالروحصعدثم))

.2]1و4:متى]((أخيراجاعليلةوأربعيننهاراأربعينصام

يوماأربعينفيهافقضى،البريةإلىيسوعالروحاقتادالحالوفي))

مرقس]((تخدمهالملائكةوكانتيجربهوالشيطانالوحوشبينوهو

.]1213و1:

فاقتاده.القدسالروحمنممتلئاالأردنمنفعاديسوعأما))

تلكطوالشيئايأكلولم،يجربهوإبليسيوماأربعينالبريةفيالروح

.[12و4:لوقا]((جاعتمتفلماالأيام

إذ،المسيحألوهيةحولالنصارىمزاعمتدحضالنصوصهذه]11]

الذيالإلههذاوما؟!يجربهانالشيطانيستطيعفكيفإلهاكانلو

.؟!ويجوعيصوم

استخدمواوالآخرون،"بيسوعالروحصعد"متىعند]12[
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فصعد.باللغةالعالمونإلايعرفهلالغوىفرقويوجد."اقتاد"كلمة

عليه.مسيطراقاده:تعنيواقتاد.علا:تعني

فيالبريةأنيعنيمما،"البريةإلىبيسوعالروحصعدمتى"عند]13[

الأناجيل.باقيعنغائبالمعنىوهذا،عاليةمنطقة

"الشيطان"لفظةاستخدمبل"إبليس"لفظةمرقسيذكرلم]14]

الآخرين.عكسعلى

عنغائبالتفصيلوهذا"ليلةوأربعيننهاراأربعين"متىذكر]15]

الآخرين.

لوقا"وعند،"البريةإلىيسوعالروحاقتاد"مرقسعند]16]

يلزموهذاالبريةباتجاهقادهالأولأنوالفرق".البريةفيالروحفاقتاده

الآخر.المعنىبعكسفيهاداخلينغيريكوناأن

عندموجودةغيروهذه"تخدمهالملائكةوكانت"مرقسعند]17]

ولوقا.متى

لهذهفقلالله،ابنكنتإن:لهوقالالمجربإليهفتقدم))

.3]4:متى](!خبزإلىتتحولأنالحجارة

أنالحجرلهذافقل،اللهابنكنتإن:إبليسلهفقال))

.3[4:لوقا]((خبزإلىيتحول

لفظةاستعمللوقاأنحينفي،"المجرب"لفظةاستعملمتى]18]

."إبليس"
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صيغةاستعملولوقا،"الحجارة"الجمعصيغةاستعملمتى]91]

.الحجر""المفرد

مرفوضفالأول،ومعنويمادي:معنيينتحتمل"اللهابن"لفظة]02]

.مقبولوالثاني

بكلبلالإنسانيحياوحدهبالخبزليس:كتبقدقائلا:فأجابه))

.4[4:متى]((!اللهفممنتخرجكلمه

يحياوحدهبالخبزليس:كتبقد:قائلايسوععليهفرد))

.4]4:لوقا]((!اللهمنكلمةبكلبل،الإنسان

مشابهةفيهاأنحيث،"اللهفم"وهيمنكرةلفظةمتىعند]21]

.والأعضاءالجوارحعنالمنزهاللهإلىالأعضاءوإسناد،للمخلوقات

بسببلوقاعندالواردالسياقعنالمسمومةاللفظةهذهغابتلذلك

قبحها.

ممالكجميعوأراه،جداعاليجبلقمةالىأيضاإبليسأخذهثم))

8].4:متى]((وعظمتهاالعالم

((الزمنمنلحظةفيكلهاالطلمممالكوأراهإبليسأصعدهثم))

:5[.4لوقا]

."أصعده"و"أخذه"لفظتيبينوالمضمونالشكلاختلاف]22]

عندموجودةوغير،متىعندموجودة"عالجبلقمة"عبارة]23]

لوقا.

موجودةغيروهي،"الزمنمنلحظةفي"عبارةلوقازاد]24]
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إ.متىعند

قدلأنهأسفلإلىنفسكفاطرح،اللهابنكنتإن:لهوقال))

قدمكتصدملالكيأيديهمعلىفيحملونكبكملائكتهيوصى:كتب

.6[4:متى((][بحجر

فإنهالأسفلإلىهنامننفسكفاطرحاللهابنكنتإن:لهوقال))

لئلايحملونكأيديهمفعلى،يحفظوكلكيبكملائكتهيوصي:كتبقد

.]01و911و4:لوقا]((بحجرقدمكتصطدم

متى.عندتوجدلاالتي"هنامن"عبارةلوقازاد]25]

."يحفظوكلكي"عبارةلوقازاد]26[

أيديهمفعلى"و"أيديهمعلىفيحملونك"الصيغتيناختلاف]27]

."يحملونك

((!إلهكالربتجربلا:أيضاكتبوقد:يسوعلهفقال))

.7]4:متى]

!(!إلهكالربتجربلا:قيلقد:قائلايسوععليهفرد))

.12]4:لوقا]

."قائلايسوععليهفرد"و"يسوعلهفقال"بينالاختلاف]28]

."قيلقد"و"كتبوقد"بينالاختلاف]92]

متى]((!ليوسجدتجثوتإنكلهاهذهأعطيك:لهوقال))

:4]9.

منفيهاوماكلهاالممالكهذهعلىالسلطةأعطيك:لهوقال))
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أماميسجدتفإن.أشاءلمنأعطيهاوأناإليسلمتقدفإنها،عظمة

.7[و46:لوقا]((!لككلهاتصير

النص.فيتظهرلوقاعندكثيرةزيادات]03[

لوقا.عندموجودةغيروهي"جثوت"كلمةمتىذكر]31]

،"أماميسجدت"لوقاعندأما"ليوسجدت"متىعند]32]

.صارخفرقوبينهما

تسجد،إلهكللرب:كتبفقد!شيطانيااذهبيسوعلهفقال))

.01]4:متى]((!تعبدوحدهوإياه

وإياه،تسجدإلهكللرب:كتبقد:قائلايسوععليهفرد))

.8]4:لوقا((]!تعبدوحده

."قائلايسوععليهفرد"و"يسوعلهفقال"بينالاختلاف]33]

لوقا.عندتوجدلاالتي"شيطانيااذهب"عبارةمتىزاد]34[

((يخدمونهوأخذوا،إليهجاؤواالملائكةبعضوإذاإبليس،فتركه))

.11]4:متى]

يحينأنإلىيسوععنانصرفتجربةكلإبليسأنجزوبعدما))

.13]4:لوقا]((الوقت

لوقا.عندالموجودةغير"الملائكة"لفظةمتىذكر]35]

ملكوتاقتربتوبوا،فقكقائلا:يبشريسوعبدأالحينذلكمن))

.17]4:متى]((السماوات

اللهملكوتواقتربالزماناكتملقد:قائلااللهبإنجيليبشر))
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.15]و114:مرقس]إ((بالإنجيلوآمنوافتوبوا

."اللهملكوت"مرقسوعند،"السماواتملكوت"متىعند]36]

متى.عندالموجودةغير"اللهبإنجيليبشر"عبارةمرقسعند]37]

متى.عندالموجودةغر"بالإنجيلوآمنوا"عبارةمرقسعند]38[

.22]4:متى]((حالاوتبعاهوأباهماالقاربفتركا))

الأجراءمعالقاربفيزبديأباهمافتركاليتبعاهالحالفيفدعاهما))

.02]1:مرقس]((وتبعاه

وتبعواشيءكلتركوا،البرإلىبالقاربينرجعواوبعدما))

.11]5:لوقا]((يسوع

المثنى.بصيغةلوقاوعند،بالمفرد"القارب"لفظةمتىعند]93[

.يذكراهلمالآخرينأنحينفي"زبدي"أبيهمااسمذكرمرقس]04]

عندتذكرلمالملاحظةوهذه،أجراءالقاربفيإنقالمرقس]41]

الآخرين.

منتعانيالقراشطريحةحماتهفوجدبطرسبيتإلىيسوعوذهب))

.14[8:متى]((الحمى

مرقس]((الحمىمنتعانيالفراشطريحةسمعانحماةوكانت))

:1[03.

إليهفطلبواشديدةحمىتعانيسمعانحماةوكانت))

38].4:]لوقاإعانتها((

اسمذكراالآخرينأنمع،بطرساسمبذكرمتىتفرد]42]
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إلىاستنادابطرسنفسسمعانانأحدهميقولوربما،"سمعان"

إننافأقول.2]01:متى]((بطرسدعيالذيسمعان)):النص

ألقابه.أوالاخرىأسمائهعنوليسبذاتهالاسمعننبحث

التفاصيلهذهمثللأن،"الفراشطريحة"عبارةلوقايذكرلم]43]

عنه.غائبة

((تخدمهوأخذتونهضتالحمىعنهافذهبتيدهافلمس))

.15]8:متى]

حالاالحمىعنهافذهبتوأنهضهابيدهاوأمسكإليهافاقترب))

.31[1:مرقس]((تخدمهموقامت

فيفوقفتعنهافذهبتالحمىوزجر،فراشهابجانبفوقف))

.93]4:لوقا]((تخدمهموأخذالحال

."تخدمهم"الاخرينوعند"تخدمه"متىعند]44]

."بيدهاوأمسك"مرقسوعند،"يدهافلمس"متىعند]45]

.الإمساكغيرواللمس

الآخرين.عنغائبالمعنىوهذا،"الحمىوزجر"لوقاعند]46]

مرقسوعند،نفسهاتلقاءمنأي"ونهضت"متىعند]47[

وسلم.عليهاللهصلىالمسيحالسيدبمساعدةأي"وأنهضها"

المسكونينمنكثيرينالناسإليهأحضرالمساءحلولوعند))

متى]((جميعاالمرضىوشفىمنهبكلمةالشياطينيطردفكانبالشياطين

:8[16.
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منجميعإليهالناسأحضرالشمسغربتلماالمساءحلولوعند))

عندكلهمالمدينةأهلاحتشدحتىبالشياطينومسكونينمرضىكانوا

شياطينوطردمختلفةأمراضمنيعانونكانواكثيرينفشفى.الباب

((هومنعرفوالأنهميتكلموابأنللشياطينيسمحلمولكنهكثيرة

.34[و33و132:]مرقـس

مصابونمرضىعندهمكانالذينجميعاخذالشمسغربتولما))

وشفاهممنهمواحدكلعلىيديهفوضعإليهيحضرونهممختلفةبعلل

.!اللهابنأنت:قائلةتصرخوهيكثيرينمنشياطينأيضاوخرجت

:4]لوقا((المسيحأنهعرفواإذيتكلمونيدعهمولايزجرهمفكان

.و41]04

"عبارةفاستخدماالآخرانأما"الشمسغربتولما"لوقاعند]48]

."المساءحلولوعند

كانأنهلوقاوعند،منهبكلمةالشياطينيطردكانأنهمتىعند]94[

منهم.واحدكلعلىيديهبوضعيشفي

فيمقحمةوهي،"!اللهابنأنت"مدسوسةعبارةلوقاعند]05]

سيدناعلىالألوهيةلإضفاءبائسةمحاولةوهذهمفضوحا،إقحاماالسياق

ومرقـس.متىيذكرهالملذلك،المسيح

يراهالمنتتضحالسياقفيواختلافاتواضحةزياداتتوجد]51]

كلماتها.ويأمل

سيد،يا:قائلالهوسجدإليهتقدمبالبرصمصابرجلوإذا))
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.2]8:متى]((!تطهرنيأنقادرفأنت،تريدكنتإن

أمامهركبتهعلىفارتمىإليهيتوسلبالبرصمصابرجلوجاءه))

.04]1:مرقس]((!تطهرنيأنتقدرفأنتأردتإن:وقال

سيد،ياقائلا:إليهوتوسلوجههعلىخرحتىيسوعرأىإنما))

.12]5:لوقا]((!تطهرنيأنقادرفأنتشئتإن

السابقة.الحالاتفيالكلامسياقاختلاف]52]

متىمنواهيةمحاولةفي،"لهوسجد"دخيلةعبارةمتىعند]53[

ركبتيهعلىفارتمى"عبارةفاستخدممرقسأما،المسيحالسيدلتأليه

معلهالسجوداستساغالمسيحأنتزعمفالأولى،فرقوبينهما".أمامه

((!تعبدوحدهوإياه،تسجدإلهكللرب:كتبفقد)):القائلهوأنه

يستلزمفلاشخصأمامالركبتينعلىالارتماءأما.01]4:متى]

محاولةفيمتىأخاهلوقاوتابع.للشخصسجودايكونأنبالضرورة

."وجههعلىخر"متناقضةمختلفةعبارةفاستخدمالمسيحتأليه

ولوقا.مرقسفعلكماالتوسلتفيدعبارةمتىيستعمللم]54[

واعرض!اذهببل،أحداتخبرلا!انتبه:يسوعلهوقال))

ذلكفيكونموسىهاأمرالتيالتقدمةوقرب،ال!هنعلىنفسك

4[.8:متى((]!لهمشهادة

تخبرلا!انتبه:قائلابشدةأنذرهبعدمايسوعصرفهالحالوفي))

تطهيركلقاءوقدمالكاهنعلىنفسكواعرضاذهببل،بشيءأحدا

و143:مرقس]((!لهمشهادةذلكفيكونموسىبهأمرما
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]44.

الكاهنعلىنفسكواعرضاذهببل،أحداتخبرلا:فأوصاه))

لوقا](([لهمشهادةذلكفيكونموسىبهأمرماتطهيركلقاءوقدم

:5[14.

:للعيانواضحةبصورةالثلاثةالحالاتفيالكلماتاختلاف]55[

."فاوصاه"،"يسوعصرفه"،"يسوعلهوقال"

اللفظتانوهاتان."أنذره"مرقسوعند،"!انتبه"متىعند]56]

لوقا.عنبالكليةغابتا

((!نهلكإننانجنا!سيديا:قائلينيوقظونهإليهالتلاميذفأسرع))

.25[8:متى]

مرقس]((؟نهلكأننايهمكأما،معلميا:لهوقالوافأيقظوه))

:4[38.

((!نهلكإنناسيد،ياسيد،يا:قائلينوأيقظوهإليهفتقدموا))

24[.8:لوقا]

."معلميا"مرقسوعند،"سيديا"متىعند]57[

مرتين."سيديا"تكرارتملوقاعند]58[

المزعومةالألوهيةصفةلإضفاء"نجنا"لفظةبزيادةمتىتفرد]95]

المسيحإلىيتوجهونلتلاميذصورةمتىرسمحيث،المسيحسيدناعلى

تعالى.اللهإلىيتوجهونولا،النجاةبطلب

غيروهي؟"نهلكأننايهمكأما"عبارةبذكرمرقستفرد]06]
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الكذبفيزميلانأنهماأيزميليهبكلمةأقصد).زميليهعندموجودة

استنادا-أجزمفانا،لبعضهمامعاصرانأنهمابمعنىوليس،المسيحعلى

ولم،بعضهميعرفوالمالأناجيلأصحابأن-أقدمهاالتيالأدلةلكل

.(لوجهوجهايلتقوا

وزجرنهضثم.؟الايمانقليليياخائفونأنتملماذا:لهمفقال))

.26[8:متى]((تامهدوءفسادوالبحرالريح

فسكنت.!اخرساصمت:للبحروقالالريحوزجرفنهض))

لاكيف؟هكذاخائفونأنتملماذا:لهمقالثم.تامهدوءوسادالريح

.04]و493:مرقس((]؟لكمايمان

لهم:قالثمالهدوء.وسادفسكناالهائجوالماءالريحوزجرفنهض))

.25[و824:لوقا]((؟ايمانكمأين

المسيحسيدناقالهاالتيالعبارةفيواختلفتالأناجيلتناقضت]61]

.لتلاميذه

.!اخرساصمت:للبحرقالالمسيحإنبالقولمرقستفرد]62[

زميليه.عندموجودةغيروهي

الريحإنحتىهذامن،ترى:وقالواالناسفتعجب))

.27[8:متى]((؟يطيعانهوالبحر

إنحتى،هذاهومن:لبعضبعغهموقالشديداخوفافخافوا))

.41]4:مرقس]((؟يطيعانهوالبحرالريح

إذنهذاهومن:للآخرأحدهموقالذهلواخافواوإذ))
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.25[8:لوقا]((؟فتطيعهوالماءالرياحيأمرإنهحتى

ومرقسمتىعند"البحر".فلفظةبشدةالثلاثةالصيغاختلاف]63]

صارتومرقسمتىعند"الريح"ولفظة.لوقاعند"الماء"صارت

لوقا.عند"الرياح"

لاقاه،الجدريينبلدةفي،المقابلةالضفةإلىيسوعوصلولما))

شرسانوهما،القبوربينمنخارجينكاناالشياطينتسكنهمارجلان

:8متى]((الطريقتلكمنالمرورعلىيجرؤأحديكنلمحتىجدا

[28.

الجراسيين.بلدةإلى،البحيرةمنالمقابلةالضفةإلىوصلواثم))

((نجسروحيسكنهإنسانالقبوربينمنلاقاهالقاربمننزلوحالما

.2[1و5:مرقس]

إلىنزلفلما.الجليلمقابلتقعوهيالجراسيينبلدةإلىووصلوا))

:8لوقا]((طويلةمدةمنذالشياطينتسكنهالمدينةمنرجللاقاهالبر

.27]و26

الجراسيين؟!أمالجدريينبلدةهوهل.البلدةاسمفيتناقضهناك]64]

."البحيرة"لفظةبذكرمرقستفرد]5؟[

الجليل.مقابلتقعالبلدةأنمعلومةبذكرلوقاتفرد]66]

الشياطين.تسكنهمارجلينأنيذكرمتىأنالصارخوالتناقض]67]

.[اثنينوليسواحدشخصأنهيذكرانزميليهأنحينفي

فلما،فراشعلىمطروحامشلولايحملونبعضهمفجاءه))
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لكغفرتقد!بنىيااطمئن:للمشلولقالايمانهميسوعرأى

.2]9:متى]((خطاياك

أنيقدروالمولكنهم.رجالأربعةيحملهبمشلولبعضهموجاءه))

يسوعكانالذيالمكانفوقالسقففنقبوا.الزحامبسببإليهيقتربوا

فلما.عليهراقداالمشلولكانالذيالفراشدلواثمكشفوهحتىفيه

((!خطاياكلكغفرتقدبنييا:للمشلولقالايمانهميسوعرأى

.[5و4و23:مرقس]

يدخلواأنحاولوامشلولاإنسانافراشعلىيحملونبعضهموإذا))

صعدوا،الزحامبسببلإدخالهطريقايجدوالمولما.أمامهويضعوهبه

.يسوعقدامالوسطإلىفراشهعلىاللبنبينمنودلوهالسطحالىبه

لوقا]((!خطاياكلكغفرتقدالإنسانأيها:قال،ايمانهمراىفلما

.02]91و18و5:

أربعة،المشلوليحملونكانواالذينالرجالعددأنمرقسذكر]68]

زميليه.عنغائبةالمعلومةوهذه

،"بنييااطمئن"متىعند.وتناقضتالثلاثةعباراتاختلفت]96]

."الإنسانأيها"لوقاوعند،"بنييا"مرقسوعند

.3]9:متى](([يجدفإنه:أنفسهمفيالكتبةبعضفقال))

إنه؟هكذاالزجلهذايتكلملذا:قلوبهمفييفكرونفأخذوا))

.7]و2:6مرقس](![يجدف

الذيهذامن:قائلينيفكرونوالفريسيونالكتبةفأخذ))
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.21]5:لوقا]((؟التجديفبكلامينطق

إنه":الثلاثةالكلاميةالصيغبينشاسعاختلافلنايتبين]07[

ينطقالذيهذامن""،؟هكذاالرجلهذايتكلملماذا"،"يجدف

.11؟التجديفبكلام

فيبالشرتفكرونلماذا:فسألهمفيهيفكرونمايسوعوأدرك))

.4]9:متى]((؟قلوبكم

فسألهم:قلوبهمفيفيهيفكرونمابروحهيسوعادركالحالوفي))

.8]2:مرقس]((؟قلوبكمفيالأمربهذاتفكرونلماذا

فيتفكرونفيم:قائلافأجابهمفيهيفكرونماأدركيسوعولكن))

.22]:5لوقا]((؟قلوبكم

الثلاثة.الكلاميةالصيغبينشاسعاختلاف]71]

:يقالأنأمخطاياكلكغفرتقد:يقالأن:الأسهلهوما))

.5[9:متى((]؟وامشقم

خطاياكلكغفرتقد:للمشلوليقالأن-أسهلالأمرينأي))

.9]2:مرقس]((؟وامشفراشكاحملقم:لهيقالأنأو

أنأم!خطاياكلكغفرتقد:أقولأن:أسهلالأمرينأي))

.23]5:لوقا((]؟وامشقم:أقول

الثلاثة.الكلاميةالصيغبينشاسعاختلاف]72[

رأىالضرائبجبايةمكتبمنبالقربمارايسوعكانوفيما))

.9[9:متى]((هناكجالسامتىاسمهجابيا
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((الجبايةمكتبفيجالساحلفىبنلاويرأىسائرهووفيما))

.14]2:مرقس]

فيجالسالاوياسمهضرائبجابيفرأىذلكبعدوخرج))

.27]5:لوقا]((الجبايةمكتب

أنفيبدو.شخصيتينبينالفاضحوالاختلافالفظيعالتناقض]73]

في،الضرائبجابيشخصيةانتحالطريقعنالأغبياءخداعحاولمتى

جابيهوفمنإ،"لاوي"هوالضرائبجابيأنيذكرانزميليهأنحين

نفسفيضدانيجتمعأنمحال.؟!"لاوي"أم"متى"الضرائب

الموقف.ونفسالوقت

يأكللماذا:لتلاميذهقالوا،ذلكالفريسيونرأىوعندما))

.11]9:متى]((والخاطئينالجباةمعمعلمكم

والخاطئينالجباةمعيأكليسوعوالفريسيونالكتبةرأىفلما))

.16]2:مرقس]((والخاطئينالجباةمعيأكللماذا:لتلاميذهقالوا

تأكلونلماذا:قائلينتلاميذهعلىوالفريسيوناليهودكتبةفتذمر))

.03]5:لوقا]((؟وخاطئينجباةمعوتشربون

معويشربونيأكلونكانواالمسيحسيدناتلاميذأنلوقاعند]74]

سيدناإلىالفعلهذانسباومرقسمتىأنحينفيوالخاطئينالجباة

التلاميذ.وليسالمسيح

ولوقا.مرقسأثبتهاالتي"الكتبة"لفظةمتىيذكرلم]75]

أوسقطتالمفردةهذهأنحينفي،"اليهود"بذكرلوقاتفرد]76]
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عدممصلحتهامنخفيةأيدعلىيدلنامما،ولوقامتىكلاممنأسقطت

.اليهودإلىالتهمتوجيه

إلىالمحتاجينهمالأصحاءليس:قالكلامهميسوعسمعوإذ))

لارحمةأطلبإني:القولمعنىوتعلموااذهبوا!المرضىبلالطبيب

.]1213و9:متى((]خاطئينبلأبرارالأدعوجئتمافإني.ذبيحة

الطبيبإلىالمحتاجينهمالأصحاءليس:وأجابيسوعفسمع))

.17]2:مرقس]((!خاطئينبلأبرارالأدعوجئتما.المرضىبل

الطبيبإلىالمحتاجينهمالأصحاءليس:قائلايسوععليهمفرد))

:5لوقا]((خاطئينبلأبراراالتوبةإلىلأدعوجئتما!المرضىبل

.32]و31

موجودةغيروهي،"ذبيحةلارحمةأطلبإني"عبارةمتىزاد]77]

زميليه.عند

زميليه.عندموجودةغيروهي"التوبة"لفظةلوقازاد]78]

نحننصوملماذا:يسألونهيسوعإلىيوحناتلاميذتقدمثم))

.14]9:متى]((؟تلاميذكيصومولاوالفريسيون

يسوعإلىبعضهمفجاءصائمينوالفريسيونيوحناتلاميذوكان))

فلاتلاميذكوأما،الفريسيينوتلاميذيوحناتلاميذيصوملماذا:يسألونه

.18[:2مرقس]((؟يصومون

الطلباتويرفعونكثيرايصومونيوحناتلاميذإن:لهوقالوا))

فيأكلونتلاميذكوأماالفريسيينتلاميذأيضايفعلوكذلك
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.33]:5لوقا](([نيشربوو

الذيالنصخصوصا،الثلاثةالصيغبينمكشوفكبيراختلاف]97]

لوقا.أورده

ماتتالانابنتي:قائلالهوسجدتقدمقدللمجمعرئـيسإذا))

.91]18و9:متى]"((!فتحيابيدكوالمسهاتعالولكن

إنوما.إليهجاءقديايرسواسمهالمجمحرؤساءمنواحدوإذا))

الصغيرةابنتي:قائلابإلحاحإليهوتوسل،قدميهعندارتمىحتىرآه

:5مرقس](([فتحيالتشفىبيدكوالمسهافتعال.الموتعلىمشرفة

.23]و22

عندوانطرحجاءقدللمجمعرئيسوهويايرساسمهرجلوإذا))

عمرهاوحيدةابنةلهلأنبيتهإلىيرافقهأنإليهوتوسليسوعقدمي

42[.و841:لوقا((]الموتعلىأشرفتوقدسنةعشرةاثنىحوالي

.يذكرهلملذلك،يايرسهوالرجلاسمأنمتىيعرفلم]08]

إلهالمسيحبأنالعميانليقنع"لهوسجد"عبارةبذكرمتىتفرد]81[

أنإذ.النصوصمقارنةخلالمنمتىتدليسانكشفوقد.لهيسجد

الانطراحأوقدميهعلىالارتماءوبينلشخصالسجودبينفرقاهناك

عليهما.

علىمشرفةإنهاقالازميليهلكن،ماتتقدالبنتأنمتىذكر]82]

واضح.تناقضوهذابعد.تمتلمأنهاأيالموت

أخاويوحناويعقوببطرسإلايرافقهأحدايدعولم))
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.37]:5مرقس]((يعقوب

الفتاةوأباويعقوبويوحنابطرسإلامعهيدخلأحدايدعلم))

.51[:8لوقا]((وأمها

إلىتستندعبارةوهي،"وأمهاالفتاةوأبا"عبارةلوقاأضاف]83[

متى.إليهايتطرقولممرقسعنغائبةمعلومة

الأرواحعلىسلطةوأعطاهمعشرالاثنيتلاميذهإليهدعاثم))

.1]01:متى]((وعلةمرضكلويشفواليطردوهاالنجسة

اثنيفعين.اليهفأقبلواأرادهمالذينودعاالجبلإلىصعدثم))

.14]و313:مرقس]((ليبشرواويرسلهمليلازموهعشر

فيكلهالليلوقضىليصليالجبلإلىخرجالأيامتلكوفي))

عشراثنيمنهمواختارتلاميذهاستدعىالنهارطلعولما.للهالصلاة

.13]12و:6لوقا]((رسلاأيضاسماهم

زميليه.عكسعلىالجبلذكرعلىمتىيأتلم]84]

.الصلاةوهوالجبلالىالخروجسبببذكرلوقاتفرد]85]

علىسلطةتلاميذهأعطىالمسيحالسيدإنبالقولمتىتفرد]86]

ليطردوها.النجسةالأرواح

رسلا.تلاميذهسمىالمسيحسيدناإنبالقوللوقاتفرد]87]

]14-01:]متىعندفهيعشر.الاثنيالرسللأسماءبالنسبة]88]

ذكرمع91]-3:16]مرقسعندوهي.تداوسذكرمع

،تداوسذكربدون16]14-])6:لوقاعندوهي.تداوس
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.!يعقوبأخويهوذا:آخرشخصذكروإنما

لامايفعلونتلاميذكانها:لهقالواالفريسيونرآهمولما))

.2]12:متى](([السبتفيفعلهيحل

يحللاماتلاميذكيفعللماذا!انظر؟ليسوعالفريسيونفقال))

.24]2:مرقس((]؟السبتيومفعله

فعلهيحللاماتفعلونلذا:لهمقالواالفريسيينبعضولكن))

.2]6:لوقا]((؟السبتفي

وهذا،كلهموليسواذلكقالواالفريسيينبعضأنلوقاعند]98]

لزميليه.مخالف

.زميلاهفعلكماالسؤالسياقفيالكلاميوردلممتى]09[

زميليه.عندالموجودةغير"انظر"لفظةمرقسزاد]19]

((؟جاعواعندماومرافقوهداودفعلهماقرأتمأما:فأجابهم))

.3]:12متى]

احتاجواعندماومرافقوهداودفعلهماقرأتمأما:فأجاهم))

.23]2:مرقس]((؟وجاعوا

معجاعحينماداودفعلهماقرأتمأما:قائلايسوععليهمفرد))

.3[:6لوقا]((؟مرافقيه

سافر.بشكلالثلاثالحالاتفيالكلاميةالصيغاختلاف]29]

إلاالشياطينيطردلاانه:قالواهذاسمعوافلماالفريسيونأما))

.24[12:متى]((!الشياطينرئيسببعلزبول
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يسكنهبعلزبولإن:فقالواأورشليممننزلواالذينالكتبةوأما))

.22]3:مرقس((]!الشياطينيطردالشياطينبرئيسوإنه

الكتبة،إلىفنسبهمرقسأماالفريسيينالىالقولنسبمتى]39]

.فرقوبينهما

مرقس.بعكسأورشليمذكرعلىيأتلممتى]49]

الحالتين.فيوالكتبةالفريسيينإلىالمنسوبالكلامصيغةاختلاف]59]

.03]12:متى]((ضديفهومعيليسمن))

.04]9:مرقس]((معنافهوضدناليسمنفإن))

العبارتين.بينفاضحتناقض]69[

واقفونوإخوتكأمكإنها:الحاضرينمنواحدلهفقال))

.47[12:متى]((!يكلموكأنيطلبونخارجا

((!يطلبونكالخارجفيوإخوتكأمكإنها:لهفقالوا))

.32]3:مرقس]

مرقسلكن،"واحدلهفقال"واحدشخصالقائلمتىعند]79]

."فقالوا"الناس!منمجموعةإلىالكلامنسب

جلية.بصورةالحالتينفيالقولصيغتااختلاف]89]

أخيهوالسماواتفيالذيأبيبإرادةيعملمنكللأن))

.05]12:]متى((!وأميوأختي

مرقس](()وأميوأختيأخيهواللهبإرادةيعملمنكللأن))

3:[35.
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علىمؤشروهي"السماواتفيالذيأبي"عبارةمتىعد]99[

جاهدايحاولحيثالمرفوضةالحسيةالأبوةإثباتأجلمنمتىلهاث

لإثباتمحاولةهناكأنكما،تعالىاللهابنالمسيحأنعلىدليلإعطاء

هذهغابتلذلك،مرفوضالأمروهذاالسماواتفيأيتعالىللهالمكان

((،اللهبإرادة)):يقولحيثمرقسأوردهالذيالنصعنتماماالعبارة

.((السماواتفيالذىأبيبإرادة)):يقلولم

أذنانلهمن.ثلاثينوبعضهستينوبعضهضعفمئةبعضهفأثمر))

و9].138:((]متى!فيسمع

من:قالثم.مئةوبعضهستينوبعضهضعفاثلاثينبعضهفأعطى))

.9[و48:مرقس]((فليسمعللسمعأذنانله

أذنانلهمن:ونادىهذاقال.ضعفمئةثمراأنتجنبتولما))

.8[8:لوقا]((!فليسمعللسمع

ومرقس.متىعندالألفاظفيوالتأخيرالتقديم]001]

.زميلاهفعلكما"للسمع"لفظةذكرعلىمتىيأتلم]101]

والستين.الثلاثينيذكرولم"ضعفمئة"بذكرلوقااكتفى]201]

السماواتملكوتأسرارتعرفواأنلكمأعطيقدلأنه:فأجاب))

.11[13:متى]((ذلكلهميعطفلمأولئكاما

الذينأما.اللهملكوتسرتعرفواأنلكماعطيقد:لهمفقال))

.11]4:مرقس]بالأمثاللهميقدمشيءفكلخارجمن

أما.اللهملكوتأسرارتعرفواأنأعطىقدلكم:فقال))
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.01]8:لوقا]((بأمثالفأكلمهمالآخرون

الثلاثة.الصيغوتناقضاختلاف]301]

الذيفحتىعندهليسمنوأمافيفيضالمزيديعطىعندهمنفإن))

.12[:13متى]((منهينتزععنده

ولوقا.مرقسعندموجودةغيرالسابقةالعبارة]401]

أويسمعواأندونويسمعونيبصرواأندونينظرونفهم))

.13[13:متى]((يفهموا

ولايسمعونوسمعايبصرونولاينظروننظرا:إنهمحتى))

.12]4:مرقس]((خطاياهملهمفتغفريتوبوالئلايفهمون

((يفهمونولاويسمعونيبصرونولاينظرون:إنهمحتى))

.01]8:لوقا]

الثلاثة.الصيغوتناقضاختلاف]501]

تفهمونولاتسمعونسمعا:يقولحيثإشعياءنبوءةتمتففيهم))

.14]:13متى((]تبصرونولاتنظرونونظرا

موجودةوهي،إشعياءإلىالمنسوبةالنبوءةهذهبذكرمتىتفرد]601[

يأتولم.إشعياءإلىمنسوبةغرلكنها،مرقسعندباللفظلابالمعنى

ذكرها.علىلوقا

23]13:متى((]ثلاثينوغيرهستينوالآخرمئةالواحدفينتج))

((مئةوبعضهمستينوبعضهمضعفاثلاثينبعضهم،فيثمرون))

.02]4:مرقس]
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ومرقس.متىعندمتعاكسبشكلالكلماتفيوالتأخيرالتقديم]701]

نهائيا.الرقميةالتفضيلاتهذهذكرعلىلوقايأتلم]801]

دهشواحتى،مجامعهمفياليهوديعلمأخذ،بلدتهإلىعادولما))

ابنهوأليس؟المعجزاتوهذهالحكمةهذهلهأينمن:وتساءلوا

وسمعانويوسفيعقوبوإخوته،مريمتدعىأمهأليست؟النجار

((؟كلهاهذهلهأينفمن؟عندناجميعاأخواتهأوليست؟ويهوذا

.و56[55و31:54متى]

سمعوهحينكثيرونفدهشالمجمعفييعلمأخذالسبتحلولما))

المعجزاتوهذهلهالموهوبةالحكمةهذهوما؟هذالهأينمن:وقالوا

ويوسييعقوبوأخامريمابنالنجارهوهذاأليس؟يديهعلىالجارية

.3]و62:مرقس]((؟هناعندناأخواتهأوليست؟وسمعانويهوذا

السبت.ذكرعلىمتىيأتلم]901[

وهذهلهالموهوبةالحكمةهذهوما)):بالقولمرقستفرد]011]

.((يديهعلىالجاريةالمعجزات

هذاأليس"مرقسوعند،"النجارابنهوأليس"متىعند]11]

."مريمابنالنجارهو

وضعالذيمرقسعندمفقودالاسموهذا"يوسف"متىعند]112[

."يوسي"وهوآخراسممنهبدلا

وها،تعالىاللهابنالمسيحسيدىناأنالأناجيلأصحابيزعم]113[

تناقضانوهذان.((؟النجارابنهوأليس)):يقولمتىهو
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.وضلالخطأعلىجانبينمنواضحان

ولامنهوروحاللهكلمة-السلامعليهما-مريمبنالمسيحأنفالحق

له.أب

((!بهاتتزوجانلكحلالاليس:لهيقولكانيوحنالأن))

.4[14:متى]

بزوجةتتزوجأنلكحلالاليس:لهيقولكانيوحنافإن))

.18[:6]مرقس((!أخيك

موجودةغيروهي"أخيكبزوجة"عبارةبذكرمرقستفرد]114]

عليهيحيىسيدناقولفيواختلفاالاثنانتناقضوبالتالي،متىعند

.-السلام

مقفرالمكانهذا:وقالواإليهالتلاميذاقتربالمساءحلوعندما))

طعاماويشترواالقرىإلىليذهبواالجموعفاصرف.الوقتفاتوقد

.15]14:متى]((لأنفسهم

المكان:وقالواتلاميذهإليهتقدمالنهارمنكبيرجزءمضىولما))

والمزارعالقرىإلىليذهبواالجمعفاصرف.ينقضيكادوالنهارمقفر

.36]و635:مرقس]((يأكلونمالهمويشترواالمجاورة

اصرف:لهوقالواعشرالاثناإليهتقدميقضيالنهاركادولما))

طعاماويجدواهناكفيبيتواالمزارعوإلىالمجاورةالقرىإلىليذهبواالجمع

.12[9:لوقا](([مقفرمكانفيهنالأننا

والمختلفةالمتناقضةالأقوالهذهفيوردتعديدةتناقضات]115[
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أنإلاعليكوما.أخرىتارةألفاظاوتنقص،تارةألفاظاتريدوالتي

الأناجيل.أصحابفيهاوقعالتيالكوارثحجملتعرففيهاتتأمل

أنتمأعطوهم.يذهبواأنلهمحاجةلا:لهمقاليسوعولكن))

.16[:14متى]((ليأكلوا

.37]6:مرقس](([ليأكلواأنتمأعطوهم:قائلافرد))

.13[9:لوقا]((!ليأكلواأنتمأعطوهم:لهمفقال))

نفسعنتتحدثالتيالثلاثةالنصوصفيواختلافاتتناقضات]116]

الوقت.نفسفيالحادثة

14:((]متىوسمكتينأرغفةخمسةسوىهناعندناليس:فقالوا))

.[17

ونعطيهمخبزاديناربمئتيونشترينذهبهل:لهفقالوا))

.37[6:]مرقس((ليأكلوا؟

ذهبناإذاإلاوسمكتينأرغفةخمسةمنأكثرعندناليس:أجابوا))

.13[9:لوقا](!كلهالشعبلهذاطعاماواشترينا

الثلاثة.النصوصفيواختلافاتتناقضات]117[

بماملأوهاقفةعشرةاثنتيالتلاميذرفعثموشبعواالجميعفأكل))

.02[14:متى]((الكسرمنفضل

كسرمنمملوءةقفةعشرةاثنتيرفعواثموشبعواجميعافأكلوا))

.43]و642:مرقس]((السمكوبقاياالخبز

اثنتاعنهمالفاضلةالكسرمنرفعثم!وشبعواالجمعفأكل))
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17[.9:لوقا]((قفةعشرة

الثلاثة.النصوصفيواختلافاتتناقضات]118[

النساءعدامارجلآلافخمسةنحوالآكلينعددوكان))

.21]14:متى((]والأولاد

مرقس]((رجلالافخمسةفكانواالخبزمنأكلواالذينوأما))

:6[44.

علىيأتلمفمرقس.النصينفيوغموضواختلافتناقض]911[

آلافخمسةمنأكثرالآكلينأنقررومتى.والأولادالنساءذكر

يحسبولم،آلافخمسة-متىحسب-أكلواالذينالرجالأنإذ

.آلافخمسةمنأكثرالآكلينأنعلىيدلفهذا،والأولادالنساءعدد

ولوقا.مرقسمعلوماتمعتناقضذلكوفي

قبلأيديهميغسلونفلاالشيوختقاليدتلاميذكيخالفلماذا))

.2[:15متى]((؟يأكلواأن

الطعاميتناولونبلالشيوخلتقليدوفقاتلاميذكيسلكلالماذا))

.5]7:مرقس]((؟نجسةبأيد

النصين.بينفاضحاختلاف]012]

علىالمحافظةأجلمناللهوصيةأنتمتخالفونولماذا:فأجابهم))

.3]:15متى]((؟تقاليدكم

تقاليدكمعلىلتحافظوااللهوصيةرفضتمأنكمحقا:لهموقال))

.9]7:مرقس](([أنتم
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النصين.بينواضحاختلاف]121]

أمهأوأباهأهانومن.وأمكأباكأكرم:قائلااللهأوصىفقد))

.4]15:متى]((لهعقاباالموتفليكن

أمهأوأباهأهانمن:وأيضا!وأمكأباكأكرم:قالموسىفإن))

.01]7:مرقس]((!لهعقاباالموتفليكن

مرقسوعند،تعالىاللهإلىمنسوبمتىعندالكلامأننجد]122]

.؟[الصوابفأيهما،موسىسيدناإلىمنسوب

الذيهوالفممنيخرجمابل،الإنسانينجسالفميدخلليس))

.11]15:متى]((الإنسانينجس

أما.ينجسهأنيمكندخلهإذاالإنسانخارجمنشيءلا))

للسمعاذنانلهمنتنجسه.التيفهيالإنسانمنالخارجةالأشياء

16].و715:مرقس((]فليسمع

أذنانلهمن"عبارةزادمرقسأن،كماالصيغتيناختلاف]123]

متى.عندموجودةغيروهي"فليسمعللسمع

.15]15:متى]((!المثلذاككفسر:بطرسلهوقال))

.17[7:مرقس]((المثلمغزىالتلاميذاستفسره))

مرقسعندأما،المثلتفسيرطلب(مفرد)بطرسأنمتىعند]124]

واضح.فاضحتناقضوهذا.المثلعناستفسروا(جمع)التلاميذفإن

.91[7:مرقس((]طاهرةكلهاالأطعمةيجعليجعلمما))

منمرقسأضافهاالعقلتصادممرفوضةشاذةعبارة]125[
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متى.عندموجودةغيروهيبها،وتفردعنده

السرقة،الفسق،الزنى،القتل،الشريرةالأفكارتنبعالقلبفمن))

.91]15:متى]((التجديف،الزورشهادة

،الشريرةالأفكارتنبع،الناسقلوبمن،الداخلمنفإنه))

،العهارة،الخداع،الخبث،الطمع،الزنى،القتل،السرقة،الفسق

22[و721:مرقس]((الحماقة،الكبرياء،التجديف،الشريرةالعين

التناقضفحصل،متىعندتجدهالاكثيرةكلماتمرقسزاد]126]

.المفضوح

متى((]!الإنسانينجسفلامغسولةغيربأيدالطعامتناولوأما))

:15.[02

موجودةغيروهي،بذكرهاوتفردمتىاخترعهاشاذةعبارة]127]

مرقس.عند

((وصيداصورنواحيإلىوذهبالمنطقةتلكيسوعغادرثم))

.21[:15متى]

مرقس]((صورنواحيإلىوذهبالمنطقةتلكيسوعتركثم))

:7[24.

متى.بعكسصيداذكرعلىمرقسيأتلم]128[

.25]15:متى]((لهوسجدتإليهاقتربتالمرأةولكن))

منهيائسةمحاولةفيمرقسدونمتىبهاتفردشاذةعبارة]912]

المسيح.ألوهيةلإثبات
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لجراءويطرحالبنينخبزيؤخذأنالصوابمنليس:فأجاب))

.26[:15متى]((!الكلاب

أنالصوابمنفليس!يشبعونأولاالبنيندعي:لهاقالولكنه))

.27]7:مرقس]((الكلابلجراءويطرحالبنينخبزيؤخذ

البنيندعيبها"تفردعبارةمرقسأوردفقد.الاثنانتناقض]013]

متى.عنالعبارةتلكغابتوقد!"يشبعوناولا

مالكفليكن[ايمانكعظيم،المرأةأيتها:يسوعفأجاها))

.28]15:]متى((تطلبين

منالشيطانخرجفقداذهبىالكلمةهذهلأجل:لهافقال))

2].79:مرقس((]!ابنتك

الصيغتين.بينوتعارضاختلاف]131]

سمكاتوبعضسبعة:أجابوا.؟عندكمرغيفاكم:فسألهم))

.34[15:متى((][صغار

:8مرقس](([سبعة:أجابوا.؟عندكمرغيفاكم:فسألهم))

[5.

تفردحيث،"صغاريمكاتوبعض"عبارةعندهمنمتىزاد]132[

بذكرها.

.36]15:متى]((والسمكاتالسبعةالأرغفةأخذثم))

.6]8:مرقس]((السبعةالأرغفةأخذثم))

.السمكاتذكرعلىمرقسيأتلمالمقامهذافي]133]
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.3]15:9متى]((مجداننواحىإلىوجاء))

.01]8:مرقس]((دلمانوثةنواحيإلىوجاء))

المكان.اسمتحديدفيومرقسمتىبينوتناقضاختلاف]134]

.4]16:متى]((يونانللنبيحدثماإلاايةيعطىولن))

.12]8:مرقس]((!آيةالجيلهذايعطىلن))

مرقس.إليهينتبهلماستثناءيوجدمتىعند]135[

الفريسيينخميرمنحذركمخذوا!انتبهوا:يسوعلهموقال))

.6[:16متى]((والصدوقيين

الفريسيينخميرمنحذركمخذوا!انتبهوا:قائلاوأوصاهم))

.15[8:مرقس((]هيرودسوخمير

ومرقس،"الصدوقيين"لفظةأوردفمتى!الاثنانتناقض]136[

.!"هيرودس"لفظةأورد

لملأنكمبعضابعضكمتحاجونلماذا،الإيمانقليلييا:لهمفقال))

.8]:6]متى]((؟خبزاتتزودوا

((؟خبزعندكمليسلأنهبعضابعضكميحاجلماذا:لهموقال))

.17[8:مرقس]

الصيغتين.بينمكشوفاختلاف]137[

إيليا،النبىإنكوغيرهمالمعمدانيوحناإنكبعضهميقول))

.14]16:متى]((الأنبياءمنواحدأوإرميا،إنكوآخرون

وآخرونإيلياإنكوغيرهمالمعمدانيوحناإنكبعضهميقول))
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.28]8:مرقس((]الأنبياءمنواحدإنك

وآخرونإيلياإنكوآخرونالمعمدانيوحناإنكبعضهميقول))

.91]9:لوقا]((!قاموقدالقدامىالأنبياءمنواحدإنك

عندموجودةغيروهي،"إرمياإنكوآخرون"عبارةمتىزاد]138]

زميليه.

زميليه.عندموجودةغيروهي"قاموقد"عبارةلوقازاد]913]

((!الحياللهابنالمسيحهوأنت:قائلابطرسسمعانفأجاب))

.16[16:متى]

.92[8:مرقس]((!المسيحأنت:بطرسفأجابه))

.02]9:لوقا]((!اللهمسيحأنت:بطرسفأجابه))

منهمحاولةفيالكذبمتىتعمدمع،الصيغبينفاضحاختلاف]014]

تعالى.اللهابنهوالمسيحأنخرافةلإثبات

لاتفكرلأنكأماميعقبةانت[شيطانياأماميمناغرب))

.23[16:متى]((!الناسبأموربلاللهبأمور

بأموربلاللهبأمورلاتفكرلأنكشيطانياأماميمناغرب))

.33]:8مرقس]((!الناس

."أماميعقبةأنت"عبارةبذكرمتىتفرد]141]

.4[17:متى]((ربيا:ليسوعيقولبطرسفبدأ))

.5[9:مرقس]((سيديا:ليسوعيقولبطرسفبدأ))

.33]9:]لوقا((معلميا:ليسوعبطرسقال))
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"،"سيد"،""ربألفاظثلاثةبينمريعوتناقضاختلاف]142]

"رب"لفظةأضافمتىبأنالجازمالاعتقادإلىيقودناوهذا."معلم

المسيح.ألوهيةلإثباتالفاشلةالكثيرةمحاولاتهضمنكمحاولةعندهمن

((!اسمعواله.سروركلبهسررتالذيالحبيبابنيهوهذا))

.5[17:متى]

.7]9:مرقس]((!اسمعواله.الحبيبابنيهوهذا))

.35]9:لوقا]((!اسمعواله.اخترتهالذيابنيهوهذا))

الثلاثة.الصيغبينواضحاختلاف]143]

17:متى]((شاؤواماكلبهفعلوابليعرفوهولمإيلياجاءقد))

.]12

جاءكما،شاؤواماكلأيضابهعملواوقدفعلاأتىقدإيلياإن))

.13[9:مرقس]((الكتابفيعنه

عبارةبذكرتفردمرقسأنملاحظةمعالصيغتيناختلاف]144]

."الكتابفيعنهجاءكما"

يتعذبوهوبالصرعمصابلأنهابنيارحم،سيديا:وقال))

إلىاحضرتهوقد.الماءفيأوالنارفييسقطماوكثيرا.شديداعذابا

.16]و1715:متى]((يشفوهأنيستطيعوافلمتلاميذك

وبهابنيإليكأحضرتمعلميا:قائلاالجمعمنواحدعليهفرد))

طلبتوقدويتيبسبأسنانهويصرفيزبديصرعهتملكهحثماأخرسروح

18]17و9:مرقس]((يقدروافلميطردوهأنتلاميذكمن
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تنظرأنإليكأتوسلفعلميا:قائلانادىرجلالجمعفيوإذا))

ويخبطهفجأةفيصرخيتملكهروحاإنوهاالوحيد.ولديفإنهابنيإلى

منالتمستوقد.يرضضهأنبعديفارقهوبالجهد،فيزبدالروح

.04[و93و938:لوقا((]يقدروافلميطردوهأنتلاميذك

."معلميا"زميليهوعند،"سيديا"متىعند]145]

،"ابنيإليكأحضرت"مرقسوعند،"ابنيارحم"متىعند]146]

."ابنيإلىتنظرأنإليكأتوسل"لوقاوعند

لأنه"متىفعند.الشخصوعلةمرضتحديدفيالاختلاف]147[

روحا"لوقاوعند،"أخرسروحوبه"مرقسوعند"بالصرعمصاب

."يتملكه

."الماءفيأوالنارفييسقطماوكثيرا"عبارةبذكرمتىتفرد]148]

يصرعهتملكهحيثما"مرقسفعند.الحالةهذهأعراضاختلاف]914]

يتملكهروحاإنوها"لوقاوعند،"ويتيبسبأسنانهويصرفيزبد

تمامامتىعنغائبةالتفاصيلوهذه."فيزبدالروحويخبطهفجأةفيصرخ

إلىأحضرتهوقد"متىفعند.الثلاثةبينالأقوالصيغتناقضت]015]

منطلبتوقد"مرقسوعند"،يشفوهأنيستطيعوافلمتلاميذك

تلاميذكمنالتمستوقد"لوقاوعنديقدروا"فلميطردوهأنتلاميذك

الصيغبينمفضوحاختلافإلى".بالإضافةيقدروافلميطردوهأن
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.والكلماتوالجمل

متىإلى،والأعوجالمؤمنغيرالجيلأيها:قائلايسوعفأجاب))

17]17:متى((]!هناإليأحضروه؟أحتملكممتىإلى؟معكمأبقى

إلى؟معكمأبقىمتىإلى!المؤمنغيرالجيلأيها:قائلافأجاهم))

.91]9:مرقس]((!إليأحضروه؟أحتملكممتى

متىإلى!والمنحرفالمؤمنغيرالجيلأيها:قائلايسوعفأجاب))

لوقا]((!هناإلىابنكأحضر:للرجلوقال؟.وأحتملكممعكمأبقى

:9]41.

مرقسوعند("والأعوجالمؤمنغيرالجيلأيها"متىعند]151]

والمنحرف".المؤمنغيرالجيلأيها"لوقاوعند"،المؤمنغيرالجيلأيها"

زميليه.عندالموجودةغير"وأحتملكم"لفظةعندهمنلوقا]152]زاد

الىالكلامتوجيهيتمومرقسمتىفعند،كبيرتناقضهناك]153[

إلى"هناإلىابنكأحضر"عبارةتوجيهفتملوقاعندأما،التلاميذ

واضح.وتضادتلاعبوهذا.التلاميذوليسالرجل

تلكمنوشفيالصبيمنفخرجالشيطانيسوعوزجر))

.18]17:متى((]الساعة

إنيالأصمالأخرسالروحأيها:لهقائلاالنجسالروحزجر))

الصبيوصرعالروحفصرخ.!بعدتدخلهتعدولامهفاخرجآمرك

.]26و25)9:مرقس((]خرجثمبشدة

إلىوسلمهالولدوشفي،النجسالروحيسوعفزجر))
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.42]:9لوقا]((أبيه

متىأنكما.زميليهعندليستكثيرةتفاصيلمرقسزاد]154]

واختلفا.نصيهمافيتناقضاولوقا

نحنعجزنالماذا:وسألوهانفرادعلىيسوعإلىالتلاميذتقدمثم))

.91]:17متى]((؟الشياطيننطردأن

نقدرلملماذا:انفرادعلىتلاميذهسألهالبيتيسوعدخلوبعدما))

.28]9:مرقس]((؟الروحنطردأننحن

."الروح"فذكرمرقسأما،"الشياطين"لفظةمتىذكر]155]

المعلومةوهذه،بيتادخلواوتلاميذهالمسيحأنمرقسذكر]156[

متى.عنغائبة

مثلايمانلكمكانلو:لكمأقولفالحق.ايمانكملقلة:أجابهم))

فينتقلهناكإلىهنامنانتقل:الجبللهذاتقولونلكنتمخردلبزرة

.02]17:متى]((شيءعليكميستحيلولا

(([والصومبالصلاةإلابشىءيطردلاالنوعهذا:فأجاب))

92].9:مرقس]

النصين.بينمذهلوتناقضفاضحاختلاف]157]

الأعظم،هومن:يسألونهيسوعإلىالتلاميذتقدمالساعةتلكفي))

.1[18:متى]((؟السماواتملكوتفي،إذن

كانواإذافسكتوا.الطريقفيتتجادلونكنتمفيم:تلاميذهسأل))

و933:مرقس]((بينهمالأعظمهومنفيتجادلواقدالطريقفي
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[34.

46].9:لوقا]((فيهمالأعظمهومنفيجدالبينهموحدث))

فلمزميليهعندأما،المسيحسؤالعلىأقدمواأنهممتىعند]178[

وهذا.بينهمفيمايتجادلونكانواوإنما،المسيحسيدناسألواأنهميرد

يخفى.لاتناقض

لكم:أقولالحق:وقال،وسطهموأوقفهصغيراولداإلهفدعا))

ملكوتتدخلوافلنالصغارالأولادمثلوتصيرونتتحولونلاكنتمإن

.]3و18:2متى((]أبداالسماوات

لهم:وقالبذراعيهوضمهوسطهمفىوأوقفهصغيراولداأخذثم))

ومن.قبلنيفقدالصغارالأولادمنهذامثلواحداباسميقبلمنأي

.37]و936:مرقس]((أرسلنيالذيذاكبل!أنايقبلنيفلاقبلني

هذاباسميقبلمنأي:لهموقالبجانبهوأوقفهصغيراولداأخذ))

كانمنفإن،أرسلنيالذييقبلقبلنيومن،قبلنيفقدالصغيرالولد

.48[و947:لوقا]((العظيمفهوجميعابينكمالأصغر

الثلاثة.النصوصبينبيناختلاف]915[

متى]((؟سببلأيزوجتهيطلقأنللرجليحلهل:فسألوه))

:91]3.

مرقس]((؟زوجتهيطلقأنللرجليحلهل:ليجربوهوسألوه))

:01[2.

."سببلأي"عندهمنمتىزاد]016]
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طلاقوثيقةالزوجةتعطىبأنموسىأوصىفلماذا:فسألوه))

7[.91:متى((]؟فتطلق

((الزوجةتطلقثمطلاقوثيقةتكتببأنموسىسمح:فقالوا))

.4]01:مرقس]

منسؤالشكلعلىالعبارةجاءتمتىفعند.فاضحتناقض]161]

منهم.جوابشكلعلىجاءتمرقسوعند،الفريسيين

.9[91:متى]((الزنىيرتكببمطلقةيتزوجوالذي))

(([الزنىترتكبآخرمنوتزوجتزوجهاالزوجةطلقتوإن))

.12[01:مرقس]

عام،بشكل"مطلقة"لفظةذكرتمتىفعند.النصانتناقض]162]

زوجها.تطلقالتيالزوجةحالةفيوالتخصيصالتحديدتممرقسوعند

ملكوتهؤلاءلمثللأنتمنعوهمولاإلييأتونالصغاردعوا))

.14[91:متى](([السماوات

ملكوتهؤلاءلمثللأن،تمنعوهمولاإلييأتونالصغاردعوا))

14[.01:مرقس((]!الله

."اللهملكوت"مرقسوعند"،السماواتملكوت"متىعند]163]

صلاحأي،الصالحالمعلمأيها:ويسألإليهيتقدمشابوإذا))

.16]91:متى]((؟الأبديةالحياةعلىلأحصلأعمل

يسأله:لهوجثارجلإليهأسرعالطريقإلىخارجاكانوبينما))

مرقس]((؟الأبديةالحياهلأرثأعملماذاالصالحالمعلمأيها
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01:.[17

لفظةأوردمرقسأنحينفي،"شاب"لفظةمتىأورد]164[

."رجل"

هالةليضفي،عندهمن"لهوجثا"عبارةبزيادةمرقستفرد]165]

عديدةتناقضاتهناكأنكما.المسيحسيدناعلىوالألوهيةالقداسة

السياقين.فيشديدةواختلافات

متى]((الصالحهوواحد؟الصالحعنتسألنيلماذا:فأجابه))

91:[17.

إلاصالحااحدليس؟الصالحتدعونيلماذا:لهقاليسوعولكن))

.18]:01مرقس]((اللهوهوواحد

السياقين.بينشديدةتناقضات]166]

متى]((السماواتملكوتيدخلأنالغنيعلىالصعبمنإنه))

91:.[23

01:مرقس]((!اللهملكوتإلىالأغنياءدخولأصعبما))

]23.

فأوردهامرقسأما،المفردبصيغة"الغني"لفظةمتىأورد]167]

الجمع.بصيغة

."اللهملكوت"مرقسوعند"،السماواتملكوت"متىعند]168]

إلىالإنسانابنيسلمحيثأورشليمإلىصاعدوننحنها))

أيديإلىويسلمونهبالموتعليهفيحكمونوالكتبةالكهنةرؤساء
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.91]18و02:متى]((ويصلبونهويجلدونهمنهفيسخرونالأمم

إلىالإنسانابنيسلموسوفأورشليمإلىصاعدوننحنها))

أيديإلىويسلمونهبالموتعليهفيحكمونالكتبةوإلىالكهنةرؤساء

01:مرقس]((ويقتلونهويجلدونهعليهويبصقونمنهفسخرونالأمم

.34]و33

كتبهاالتيالأمورجميعتتموسوفأورشليمإلىصاعدوننحنها))

ويهانبهفيستهزأالأممايديإلىسيسلمفإنه:الإنسانابنعنالأنبياء

.33]و32و18:31لوقا]((يقتلونهيجلدوهانوبعد.عليهويبصق

فيسخرون"متىفعند.الثلاثةالصيغبينمدهشاختلاف]916[

عليهويبصقونمنهفيسخرون"مرقسوعند،"ويصلبونهويجلدونهمنه

عليه.ويبصقويهانبهفيستهزأ"لوقاوعند،"ويقتلونهويجلدونه

."يقتلونهيجلدوهأنوبعد

الأمورجميعتتموسوف"شاذةغريبةعبارةبزيادةلوقاتفرد]017]

عديدةتناقضاتإلىبالإضافة."الإنسانابنعنالأنبياءكتبهاالتي

.!واضحكاقرأها

منهتطلبلهوسجدتمعهاوهمازبديابنيأمإليهفتقدمت))

:هذانابناييجلسأنقل؟أجابت؟تريدينماذالها:فقال.معروفا

02:متى]((مملكتكفييساركعنوالآخريمينكعنأحدهما

.21[و02

لا:لهوقالا،زبديابناويوحنايعقوبإليهتقدمعندئذ))
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ترغبانماذا:فسألهما.منكنطلبماكللناتفعلأنفينرغبمعلم

يمينكعنواحد:مجدكفينجلسأنهبنا:لهقالا؟لكماأفعلأنفي

.37[و36و01:35مرقس](([يساركعنوواحد

المسيحسيدنامنطلبتالتيهيزبديابنيأمأنمتىذكر]017[

المسيح.منطلبااللذانهمازبديابنيأنفيذكرمرقسأما،

منهمحاولةفي"لهوسجدت"عندهمنشاذةبزيادةمتىتفرد]172[

مرقس.عنتماماغائبةالعبارةوهذه،المسيحعلىالألوهيةلإضفاء

النصين.يقرألمنتتضحواضحةتناقضاتذلكإلىأضف

وإذا.كبيرجمعتبعهاريحايغادرونوتلاميذهيسوعكانوفيما))

.03]و0292:متى]((الطريقجانبعلىجالسينكاناأعميان

ابنكانكبيروجمعتلاميذهومعهأريحامنخارجاكانوبينما))

((يستعطيالطريقجانبعلىجالساالأعمىبارتيماوس،تيماوس

.46]:01مرقس]

جانبعلىجالساالعميانأحدكانأريحاجوارإلىوصلولما))

.35]:18لوقا]((يستعطيالطريق

أنهفذكراولوقامرقسأما(،مثنى)أعميانأنهمامتىذكر]173[

.(مفرد)واحدأعمى

أنحينفي،بارتيماوسهوالأعمىهذااسمأنمرقسذكر]174]

بالكلية.لوقاعنغابالاسمهذا

.03]02:متى]((!داودابنياربياارحمنا:صرخا))
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15:مرقس]((!ارحمنيداودابنيسوعيا:قائلايصرخأخذ))

[47.

.38]18:لوقا]((!ارحمنيداودابنيسوعيا:قائلافنادى))

"،يصرخأخذ"مرقسوعند،اثنانأنهماأي"صرخا"متىعند]175[

."فنادى"لوقاوعند

في،"ربيا"وهيبهاوتفردعندهمنشاذةعبارةمتىزاد]176[

المسيح.سيدناعلىالألوهيةلإضفاءمنهمحاولة

."ارحمني"ولوقامرقسوعند،"ارحمنا"متىعند]177]

1].21:((]متىالزيتونجبلعندفاجىبيتقريةإلىووصلوا))

((الزيتونجبلعندعنيابيتوقريةفاجيبيتقريةإلىوصلوا))

.1]11:مرقس]

بجبلالمعروفالجبلعندعنياوبيتفاجيبيتمناقتربولما))

.2]91:9لوقا]((الزيتون

.زميلاهذكرهاالتي"عنيابيتقرية"متىيذكرلم]178]

فاستخدملوقاأما،"وصلوا"الفعلومرقسمتىاستخدم]917]

شىءوالاقترابشيءالوصولأنمعلومهووكما"اقترب"الفعل

،"وصلوا"استخدمالأنهماجمععنتحدثواومرقسمتىأنكما.آخر

."اقترب"مفردعنفيتحدثلوقاأما

ومعهامربوطةأتاناالحالفيتجدالكماالمقابلةالقريةادخلا))

.2]21:]متى((جحش
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جحشاتجدانإليهاتدخلانوحالمالكماالمقابلةالقريةإلىاذهبا))

.2[11:مرقس]((مربوطا

جحشاتجدانتدخلانهاوعندمالكماالمقابلةالقريةإلىاذهبا))

03[.:91لوقا]((مربوطا

لمزميليهأنحينفي،جحشومعهاأتاناهناكأنمتىذكر]018]

.(الحمارة)الأتانيذكرا

أنذكرازميليهأنحينفي،المربوطةهيالأتانأنمتىذكر]181[

.المربوطهوالجحش

.31[22:متى]((اللهلسانعلىلكمقيلماقرأتمأفما))

مرقس]((العليقةعنالحديثفي،موسىكتابفيقرأتمأفما))

:12[26.

02:لوقا]((العليقةعنالحديثفيذلكإلىأشارموسىفحتى))

[37.

عقائدبذلكمؤسسا"اللهلسان"شاذةبعبارةمتىتفرد]182]

لمالمنكرةالعبارةوهذه،للمخلوقالخالقومشابهةوالتجسيمالتشبيه

النصوصفيواختلافاتتناقضاتذلكإلىأضف.زميليهعندترد

.للقارئتتضحالثلاثة

إ((فكركوكلنفسكوكلقلبكبكلإلهكالربأحب))فأجابه:

.37]22:متى]

يااسمع:هيجميعاالوصاياأولىيسوعفأجابه))
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قلبكبكلإلهكالربفأحب-واحدربالهناالرب،إسرائيل

.03[و1292:مرقس]((قوتكوبكلفكركوبكلنفسكوبكل

لملذلك"واحدربإلهناالرب"عبارةتعمدعنمتىأخفى]183]

يحاولمتىأنعلىيدلوهذا.ذكرهابأنفضحهمرقسلكن،يذكرها

الباطلةعقائدهتأسيسفيأهدافهيحققلكي،تعالىاللةوحدانيةإغفال

المتعددين.والآلهةالتثليثفي

24:متى]((سبتفيأوشتاءفيهربكميكونلالكيفصلوا))

[02.

.18[13:مرقس]((شتاءفيذلكيقعلالكيفصلوا))

عندموجودةغيرالعبارةوهذه،"سبتفيأو"متىزاد]184[

مرقس.

.22]24:متى]((ستختصرالأيامتلكأنولولا))

.02[13:مرقس]((الأيامتلكاختصرقدالربأنولولا))

النصين.بينواضحاختلاف]185]

يقولالمعلم:لهوقولوافلانإلىواذهبواالمدينةادخلوا:أجابهم))

26:متى((]تلاميذيمعالفصحسأعملوعندكاقتربتقدساعتيإن

[18.

وسيلاقيكماالمدينةإلىاذهبا:لهماقائلاتلاميذهمناثنينفأرسل))

إن:البيتلربقولايدخلوحيث.فاتبعاهماءجرةيحملرجلهناك

((؟تلاميذيمعالفصحسآكلفيهاالتيغرفتيأين:يقولالمعلم
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.14]و14:13مرقس]

هووالدليل،التلاميذأرسلالمسيحسيدناأنمتىذكر]186[

أرسلإنهيقولمرقسلكن."اذهبوا"و"ادخلوا"الأفعالاستخدام

يخفى.لاتناقضوهذا.تلاميذهمناثنين

النصين.بينوتناقضهالتفاصيلاختلاف]187]

.21[26:متى]((سيسلمنيمنكمواحداإن))

14:مرقس]((معيالآنيأكلوهوسيسلمنيمنكمواحداإن))

.]18

21[.22:لوقا((]المائدةعلىمعيهييسلمنيالذييدإنثم))

الثلاثة.النصوصبينواضحاختلاف]188]

.22[26:متى]((؟ربياأناهل:يسألهمنهمكلوأخذ))

14:مرقس]((؟أناهل:الآخربعدواحدايسألونهوبدأوا))

.[91

علىالألوهيةلإضفاء"ربيا"عبارةعندهمنمتىزاد]918]

ومرقس.متىعنلىالنصينبمقارنةافتضحأمرهلكن،المسيح

؟((واحدةساعةمعيتسهرواأنتقدروالمأهكذا:لبطرس))فقال

.04]26:متى]

تسهرأنتقدرألم؟سمعانيانائمأنتهل:لبطرسفقال))

.37]:14مرقس]((؟واحدةساعة

واضح.بشكلالسياقيناختلاف]091]
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((الجليلييسوعمعكنتوأنت:وقالتخادمةإليهفتقدمت))

.96]26:متى]

مرقس((][الناصرييسوعمعكنتوأنت:وقالتإليهنظرت))

:14.[67

56].22:لوقا((]!معهكانوهذا:وقالتفيهالنظرفدققت))

هذاتلاميذأحدأنتألست:بطرسالبوابةالخادمةفسألت))

.17[:18يوحنا]((؟الرجل

الأربعة.النصوصبينفظيعوتناقضاختلاف]191]

تتفقدانالأخرىومريمالمجدليةمريمذهبتالسبتانتهاءبعد))

.1]28:((]متىالقبر

وسالومةيعقوبأمومريمالمجدليةمريماشترتالسبتانتهىولما))

.2]1و:16مرقس]((القبرإلىأتين...ويدهنهليأتينعطريةطيوبا

علىيأتلممتىأنحينفي،حضرتسالومةأنمرقسذكر]291]

.بالمرةذكرها

67

http://kotob.has.it



الأناجيلفيهامةمسائل

تشبيهأنكما.الفاسدةالنصرانيةالعقيدةاسسمنالتجسيمإن]1]

الذاتإلىالأعضاءنسبيتمحيث،بكثرةموجودبالمخلوقالخالق

.31]22:متى]((اللهلسانعلىلكمقيلماقرأتمأفما)).الإلهية

مثلحيزايشغلتعالىوأنهالمكان،داخلمحصوراللهبأنالاعتقادوأيضا

قال:القدسبالروحقالنفسهداودفإن)):والأجسامالموادباقي

عنوجلس)).36]12:مرقس]((يمينيعناجلس:لربيالرب

.91]:16مرقس]((اللهيمين

طريقعنوذلك،المسيحالسيـدلتأليهالفاشلةالحثيثةالمحاولات]2]

ذلكإلىويسعونللمسيحيسجدونكانواالناسانتزعمتالفةنصوص

:يسألونالشرقمنالقادمينالمجوسبعضأورشليمإلىجاء)).الأمر

فجئناالشرقفيطالعانجمهرأينافقد؟اليهودملكالمولودهوأين

انالأذهب)):--هيرودسوقال.2]1و2:متى]((لهلنسجد

فقد)):يقولالمسيحأنالعلممع.8]2:متى]((لهوأسجدأيضا

.01[4:متى]((!تعبدوحدهوإياه،تسجدإلهكللرب:كتب

اليومذلكوأما)):إلهالمسيحأنأكذوبةتفندالتيالنصوصمن]3]

الابنولاالسماءفيالذينالملائكةلا،أحديعرفهمافلاالساعةوتلك

لاالمسيحأنعلىتدلالآيةفهذه.32]13:مرقس]((الآبإلا

أنبدلاالإلهأنإذ.إلهاليسأنهعلىيدلمما،القيامةيوممتىيعرف
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نهارااربعينصاموبعدما)).شيءلكلوشاملاكلياعلمهيكون

للمسيحتنسبالآيةفهذه.2[4:متى]((أخيراجاعليلةوأربعين

صعدثم)).؟!ويجوعيصومالذيالإلههذافما.والجوعالصوم

.1]4:متى]((إبليسقبلمنليجربالبريةإلىبيسوعالروح

الأممأيديإلىويسلمونه)).؟!إبليسيجربهالذيالإلههذافما

فبدأ)).91]02:متى]((ويصلبونهويجلدونهمنهفيسخرون

((!تنبأ:لهويقولونويلطمونهوجههويغطونعليهيبصقونبعضهم

؟!.ويصلبويجلدمنهيسخرالذيالإلههذافما.65]14:مرقس]

.؟!نفسهعنالدفاععلىقادرغيروهوعبيدهعنسيدافعكيف

لكماالمقابلةالقريةادخلا:لهماقائلا،تلاميذهمناثنينيسوعأرسل))

إلي.وأحضراهمارباطهمافحلاجحشومعهامربوطةأتاناالحالفيتجدا

2].1و21:متى]((إليهمابحاجةالرب:فقولا،أحداعترضكمافإن

وأخذواعليهوبصقوا)).؟!وحمارةحمارإلىيحتاجالذيالإلههذاما

عنهنزعواسخريةأوسعوهوبعدما.رأسهعلىبهاوضربوهمنهالقصبة

ما.و31]2703:متى]((الصلبإلىوساقوهثيابهوألبسوهالرداء

.؟!الصلبإلىويساقمنهويسخرويضربعليهيبصقالذيالإلههذا

عبدايكونأنأحدايمكنلا)):المسيحألوهيةتبطلالتيالنصوصومن

الله:إلهينوجوداستحالةيعنيفهذا.24]6:متى]((لسيدين

((اللهوهوواحدإلاصالحاأحدليس)):واحدإلههوبل.والمسيح
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إلايعبدلأنيصلحأحدهناكليسأنهمعناهوهذا.18[01:مرقس]

12:مرقس((]سواهآخروليسواحداللهفإن)):وحدهتعالىالله

[32.

أجلمنتلهثالتيالنصوصهذهالأناجيلأصحابأكاذيبمن]4[

غفرانسلطةالأرضعلىالإنسانلابنأنتعلموالكي)):المسيحتأليه

قادرالمسيحأنالساذجينلاقناعمحاولةفهذه.6[9:متى]((الخطايا

النصهذاوإليك.وحدهتعالىللهالأمرهذاأنمع،الخطاياغفرانعلى

((ملائكتهالإنسانابنيرسل)):ملائكةللمسيحأنيزعمالذي

الكائنالإنسانابنيسيطركيفأفهمفلست.41]13:متى]

منوالكفرالتجديفويستمر.!السلامعليهمالملائكةعلىالبشري

((!أيضاالسبتربهوالإنسانفابن)):الأناجيلأصحابقبل

.28[2:مرقس]

المسيح:سيدناإلىوالوقاحةالكفرينسونالأناجـلأصحاب]5]

ولكن.المعمدانيوحنامنأعظمالنساءولدتهممنبينيظهرلمإنه))

فهذا.11]11:متى]((!منهأعظمالسماواتملكوتفيالأصغر

يحيىالنبيمنأعظمهوالسماواتملكوتفيالأصغرأنيزعمالنص

وتستمر.المخلوقاتأعظمالأنبياءأنيعرففالكل،(المعمدانيوحنا)

هذهحجبتلأنكوالأرضالسماءربالآبأيهاأحمدك)):الوقاحة

.25]41:متى]((!للأطفالوكشفتهـاوالفهماءالحكماءعنالأمور
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،إذاإ.للأطفالكشفتأمورعنمحجوبونوالفهماءوالحكماءفالعلماء

والمعارفالشرعيةوالعلومالسماويةالكتبدراسةمنالفائدةما

هوبلأمواتبإلهليسفإنه)).؟[مناأعلمالأطفالكانإذاالإنسانية

للغاية،قبيحالكفريالنصوهذا.27[12:مرقس]((أحياءإله

.؟!للأمواتإلهايكونلافكيف،شيءكلالهاللهأنإذ

لاحقيقةاللهابنالمسيحأنيعتبرونحينالنصارىاعتقادفساد]6]

هذا:يقولالسماواتمنصوتوإذا)):النصوصهذهوإليك.مجازا

.17[3:متى((][سروركلسررتبهالذيالحبيبابنيهو

.4[6:متى]((يكافئكهوالخفاءفييرىالذىالسماويوأبوك))

أردنافلو.62:تكوين.9[6:متى]((السماواتفيالذيأبانا))

تعالى،اللهأبناءهمالناسكللكاناعتقادهمفيالنصارىمعالمضي

تفيدمجازيةالبنوةهذه،إذا.النصوصهذهوفق،وحدهالمسيحوليس

الحقيقة.وجهعلىوليستوالمحبةالرحمة

للمسيحفنسبوا.الأدببسوءالمسيحيصفونالأناجيلأصحاب]7]

تكونهكذافما.34[12:متى]((الأفاعيأولاديا)):قالأنه

فقال)).؟!الآخريندعوةفيوالطيبالحسنالأسلوبأين.[الدعوة

أنيطلبونخارجاواقفونوإخوتكأمكإنها:الحاضرينمنواحدله

((؟إخوتيهمومن؟أمىهيمن:أخبرهللذيقائلافأجاب!يكلموك

أمهمعالابنتعاملهذاهل،عليكمبالله.48]و1247:متى]
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إلىيسوعفالتفت)).؟!بالكليةالمفقودالاحتراموأين،؟!وإخوته

.23]16:متى]((!شيطانياأماميمناغرب:لهوقالبطرس

.؟[تلاميذهمعالمعلميتعاملهكذاهل

خرجثم)):مثل.محددةأوقاتاتوردنصوصانجدأنناالعجيبمن]8[

بعدالثالثةنحوثم،ظهراعشرةالثانيةالساعةنحوأيضاالساحةإلى

مرقس]((صباحاالتاسعةالساعةوكانت))5].02:]متى((الظهر

،قرونبعدةالمسيحبعدكتبتالأناجيلأنعلىيدلوهذا.25]:15

لاحق.وقتفيإلاتعرفلمالزمنيةالساعةتقسيماتأنإذ

يكونأيامستأتيولكن)).صلبهوعدمرفعهإلىيشيرالمسيح]9[

02].2:مرقس]((بينهممنرفعقدفيهاالعريس

:مذمومشاربهاوأنمذمومةالخمربأنيعترفلوقاإنجيل]01]

ولاخمرايشربولاالربأمامعظيماالمعمدانيكونوسوف))

.15]1:لوقا]((مسكرا

بيتعلى-المسيح-فيملك)):133:لوقاإنجيلفيورد]11]

إلىيملكلمأنهنعلمونحن.((نهايةلملكهيكونولن،الأبدإلىيعقوب

.!نهايةلملكهكانحيثالأبد

نعرفونحن.((نبيةهناكوكانت))2:36:لوقاانجيلفيورد]12]

.نبياتالنساءبينليسأنه

جاءقدالإنسانابنفحتى)):0145:مرقسبينتناقضهناك]13[
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يتبعنهكناللواتي)):1541:ومرقس((،ليخدمبلليخدملا

.((الجليلفيكانعندما-المسيحيخدمنأي-ويخدمنه

تسميهوأنتابنافستلد21:))1:متىبينتناقضهناك]14]

وتسمينهابناوتلدينستحبلينأنتوها))1:31:ولوقا((،يسوع

((.يسوع
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والإنجيلالتوراةفيمحمدنبوة

القديم(العهد)التوراة:أولا

منوسطكمننبياإلهكالربلكيقيم))18:15:تثنية]1[

وسطمننبيالهمأقيم))18:الآيةالأصحاحونفس.((مثليإخوتك

.((بهأوصيهمابكلفيكلمهمفمهفيكلاميوأجعلمثلكإخوتهم

بنيأخوةهمإسماعيلولدلأن،العربيعني"إخوتكمن"وقوله

إسرائيل.

((أغيظهمغبيةبأمةشعبا.ليسبماأغيرهمفأنا)):3221:تثنية]2]

محمد.رسالةقبلالعربهوالغبيةبالأمةوالمقصود

وتلألأسعيرمنلهموأشرقسيناءمنالربجاء))33:2:تثنية]3]

.((لهمشريعةناريمينهوعنالقدسربواتمنوأتىفارانجبلمن

إعطاؤهسعيرمنوإشراقه،لموسىالتوراةإعطاؤهسيناءمنفمجيئه

جبالمنفارانلأن،للقرآنإنزالهفارانمنوتلألؤه،لعيسىالإنجيل

الإسلامية.المحمديةالشريعةأتتومنه،مكة

أناها.فيهلكسمعتفقدإسماعيلوأما))17:02:التكوين]4]

أمةواجعلهيلدرئيساعشراثني.جداكثبراوأكثرهوأثمرهأباركه

كبير.شعبسيدسيكونمنإسماعيلولدمنتجعلالنبوةهذه((.كبيرة

لمحمد.إلاإيماعلولدفييتحققلموهذا
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بينمنومشترعيهوذامنقضيبيزوللا)):9:401التكوين]5]

لقبهووشيلون.((شعوبخضوعيكونولهشيلونيأتيحتىرجليه

.الشعوبلهوخضعتأتىالذيلمحمد

جلالكالجبارأيهافخذكعلىسيفكتقلد)):453:المزمور]6]

لاالبشارةوهذه.محمدهووالبيانالسيفنبيالجبارالنبى.((وبهاءك

.غيرهعلىتنطبق

الحمدأمةإنها.محمدأمةعنتنبئالبشارةهذهإن.914المزمور]7[

معا.والسيف

سكنهاالتيالديارصوتهاومدنهاالبريةلترفع))42:11:إشعياء]8[

الابن"قيدار"سكنهاالتيالصحراءيقظةعلىنبوءةإنها.((قيدار

.الحجازفيومحمدالإسلامإلىتشيرفهي.لإيماعيلالثاني

يقململأنه"محمدنبوةقيمكة"بالعاقرالمراد.كله54:إشعياء]9]

المستوحشة"بني"وتعبير.وحيفيهاينزلولم،إسماعيلبعدنبىفيها

ها))54:16:فيالمذكور"الحداد"و."هاجر"أولادإلىإشارة

بسيفه.المشركينقاتلحيث،محمدإلىإشارة((الحدادخلقتأنذا

لله.شعبابالمسلميناليهودلاستبدالنبوءةهذهكله.65:إشعياء]01[

"مناة"ذكرعليهيدلكما15].65:]((آخراسماعبيدهويسمى))

.11]65:]العربآلهة

الذي"الشركعنكناية)التمثالصورة:المزدوجةدانيالنبوءة]11[

منحجرينقطعالرابعةالمملكةزمن،وفيممالكأربعيمثل
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:2]تحملهالتيالوثنيةوالممالكالتمثالفيسحق"قطعتهيدبغير"جبل

علىلينشئالسماءسحابعلىالآتيالبشرابنوصورة.45]31-

فالحجر.37[13-7:]العالمممالكأنقاضعلىاللهملكوتالأرض

الإسلاميةالدولةهياللةوملكوت،محمدهوالشركتمثاليضربالذي

.والرومالفرسأنقاضعلىقامتالتي

الجديد(العهد)الإنجيل:ثانيا

عشراتبصحبةآتالربإن!انظروا))14::يهوذارسالة]12]

.((قديسيهمنالألوف

إشارةفهي"قديسيه"لفظةأما،محمدوهوالسيدبمعنىهنا"الرب"

صحابته.إلى

:417:و.((؟اليهودملكالمولودهوأين))2:2:متى]13]

ملكوتاقتربفقد،توبوا:قائلايبشريسوعبدأالحينذلكمن))

يبشرانالمعمدانمعوهو،دولةيؤسسلمالمسيحإن.((!السماوات

وشريعة.دولةالإسلامهوالسماواتفملكوت،أرضهفياللهبدولة

ملكوتيشبه:قال،آخرمثلالهموضرب))13:31:متى]14]

فحبة.((حقلهفيوزرعهاإنسانأخذهاخردلببزرةالسماوات

الإسلامعنكنايةوهذه.اللهلملكوتصورةشجرةتصيرالتيالخردل

بشريعته.فيهوالنجاة

،الإسلامعننبوءةالإنجيليالمبدأهذاإن.116-02:متى]15]
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الكتبأهلمنظهرمنآخرالمسلمينبأنيبشرفهو،أرضهفياللهدين

آخرين.سيكونونوالنصارىاليهودمنوالأولين،أولينسيكونونالمنزلة

صارنفسههوالبناةرفضهالذيالحجر)):43و2142:متى]16]

منسينزعاللهملكوتإن:لكمأقوللذلك...الأساسيالزاويةحجر

منينزعالذياللهملكوتإن.((ثمرهيؤديشعبإلىويسلمأيديكم

الحجروأن.الإسلامهوثمارهتؤديأخرىلأمةويعطىالكتابأهل

محمد.هوفيهالزاويةرأس

وحدهالذي"الموعودالغالب".2692-2:الرؤياسفر]17[

محمد.هوالأممعلىسلطاناأعطي

وسوف)):1416:يوحناإنجيلحسب.بالفاوقليطالنبوءة]18]

14:و.((الأبدإلىمعكميبقىآخرمعينايعطيكمأنالآبمنأطلب

إن.1314و12و:8،16و2614:26،15:26،16:7،

ابنعيسىقال)وإذ:القرآنفيالمذكور"أحمد"هوالموعودالفارقليط

منيديبينلمامصدقاإليكماللهرسولإنيإسرائيلبنييامريم

بالبيناتجاءهمفلماأحمداسمهبعديمنيأتيبرسولومبشراالتوراة

.[6:الصف](مبينسحرهذاقالوا
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