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 فقال: علمياسألني أحد المثقفين سؤاال 

 اإلنجيل؟ حفظ الرب كتاب القران من التحريف والتبديل ولم يحفظ كتاب  لماذا

 ؟الكتب كلها من عنده أليست

 اجلواب: 

  الذي كان بيد املسيح عيسى ابن مرمي واحلواريني مل « الكتاب املقدس كالم اهلل»اإلجنيل األصلي
فظ وليس له وجود بعد رفع املسيح وقد َحــلَّ مكانه كتبها أربعة أشخاص، وهم:  أربعة أناجيل ُيح

)مىت، مرقس، لوقا، يوحنا( وملحٌق معها ثالثة وعشرون رسالة، كلها قد أحلِـّـفت بعد رفع املسيح، 
 را.فيكون اجملموع سبعة وعشرين سف

  وهؤالء األربعة أشخاص الذين  م،111م إىل سنة  73وقد بدأ تدوين األناجيل األربعة من سنة
دوَّنوها مل يثبت أهنم التقوا باملسيح ولو للحظة واحدة بل إهنم كتبوها بعد رفعه إىل السماء بزمن 

 وبينها من التناقض واالختالف الشيء الكثري.

  الستة وأربعني )الـمكونة من التوراة وغريها( إىل أسفار العهد وإذا أحضيفت أسفار العهد القدمي
يؤمن الربوتستانت بستة وستني منها  ،اجلديد السبعة وعشرين صار جمموع األسفار ثالثة وسبعني

 بينما يؤمن األرثوذكس والكاثوليك هبا كلها. ،وال يؤمنون بالبقية

  بشكل مستمر ِمن قِـَبـل أشخاص يضاف إىل ذلك أن هذه األناجيل األربعة يتم حتديثها
أن هناك  -حبسب قوهلم  –يكتشفون هؤالء املتخصصون  ،حيث أنمتخصصني يف األناجيل

يقولون و  revision فيحخرجون نسخة جديدة من األناجيل ،عبارات محقحمة يف النص األصلي
فبناء على هذا ال يستطيع  ،إهنا منقحة من تلك العبارات اليت اكتشفوا أهنا مقحمة يف النص

باحث أو عامل منصف أن يقول إن األناجيل األربعة حمفوظة كما كتبها مؤلفوها فضال عن أن 
الذي كان بيد  -كالم اهلل  -تـحَمـثِـّل النص األصلي لإلجنيل  -أو واحد منها  –يقولوا إهنا 

 املسيح واحلواريني.

 ناجيل األربعة والرسائل امللحقة هبا هي اإلجنيل إذا تقرر هذا؛ فإن اعتقاد املسيحيني بأن األ
)مىت، مرقس، لوقا، يوحنا(، وإذا كان   بل هي كالٌم بشر   ،يعترب خطًأ فادحا (كالم اهلل)األصلي 

فهي مثل   ،ألن البشر فيهم صفة النقص ،أن يعرتيه الصواب واخلطأ كالم بشر فمن الطبيعي
))اإلجنيل األصلي(( الذي أنزله اهلل على املسيح  كتب التاريخ وحنوها وليست كتاب اهلل املقدس

ألنه من  ،ولو أهنا ِفعاًل اإلجنيل األصلي لَـَما تعددت ولَـَما تناقضت فيما بينها ،عيسى ابن مرمي
 املعلوم قطعا أن اإلجنيل الذي كان بيد املسيح إمنا هو كتاب واحد.
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  فبعد دخول الشرطة الرومان ، لتاريخملن قرأ اوقصة ضياع اإلجنيل األصلي )كالم اهلل( واضحة
ومعهم اليهود ليقتلوه تفرق احلواريون، اجلميع يريد النجاة جبلده، ومل ُيفظوا اإلجنيل  ى املسيحعل

مث بعد  ،فضاع اإلجنيلألهنم صاروا يف خوف شديد من أعداء املسيح، ومل ينشروا رسالة املسيح، 
ى كل واحد منهم  ومس، وكتبوا ما مسعوه من الناس لوقا،عقود من الزمن جاء يوحنا ومىت ومرقس و 

مل يالحظ أنه و ، إجنيل لوقا(، مىت، إجنيل مرقسيوحنا، إجنيل إجنيل كتابه إجنيال، ومساه بامسه )
 .اإلجنيل الذي كان بيد املسيحنفس هو  كتبهإطالقا إن الذي   يقل أحد منهم

  الذي كان بيد املسيح مل كالم اهلل( األصلي )أن كتاب اإلجنيل وهبذا تبني بالدليل التارخيي
ومل تتناقله األجيال، فبناء عليه فال يصح أن توصف تلك األناجيل بأهنا كالم  ُيفظه احلواريون،

 اهلل.
  وتناقلته عن ظهر قلب، )صلى اهلل عليه وسلم( أما القرآن فقد حفظه أصحاب النيب حممد

 وقد حفظوه بطريقني:، أجيال املسلمني

من القرن األول اإلسالمي، وهي موجودة النسخة األصلية من القرآن حمفوظة : أن الطريق األول
 .متحف يف تركيا يف مدينة اسطنبول يف اآلنإىل 

ن املسلمني ُيفظون آيات القرآن يف قلوهبم، ويقرءونه يف الصلوات من : أالطريق الثاني
يف املدارس ُيفظونه، بعضهم حفظهم، وأعدادهم باملاليني، على مدى القرون املاضية، والطلبة 

 .ُيفظه كله، وبعضهم ُيفظ نصفه، وبعضهم ُيفظ ربعه، وهكذا

حفظ الرب كتاب القران من التحريف والتبديل ومل ُيفظ   ملاذاجواب سؤال السائل: )وهبذا تبني 
وهو أن اهلل َعِهد إىل علماء بين إسرائيل ِحفظ اإلجنيل فلم ُيفظوه، أما (، اإلجنيل؟ كتاب 

القرآن فقد حفظه املسلمون قرنا بعد قرن، وسيظل حمفوظا إىل هناية الدنيا، ألن القرآن هو كتاب 
اهلل اخلامتي الذي ال كتاب بعده، حيث أن النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم( هو النيب اخلامتي 

للتحريف والتبديل لظل الناس يف ضياع عن اهلداية وعن  بعده، ولو تعر  القرآن الذي ال نيب
طريق اجلنة، ألنه لن يكون هناك نيب يأتيهم بكتاب يهديهم إىل الدين احلق، وهذا ليس من رمحة 

 اهلل بعباده، أن خيلقهم وال جيعل بينهم كتاب يهتدون به إىل طريق اجلنة.

اىل حبفظ القرآن بأمره الكوين من التبديل والتحريف والضياع، فقال فلهذا تعهد اهلل سبحانه وتع
، والذِّكر هو القرآن، مساه اهلل ذِكرا، ألن 1يف القرآن العظيم )إنا حنن نزلنا الذِّكر وإنا له حلافظون(

                                                             
 . 9آية ، سورة احِلجر1
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طريق أيضا احلق املؤدي إىل اجلنة فيتبعه، ويعرف  الدينيعرف عن طريقه لإلنسان، فيه ذِكرى 
 ملؤدي إىل النار فيتجنبه.الضالل ا

 .نقص منهزاد فيه أو يح من أن يح  ( أي حافظون له وإنا له حلافظونوقول اهلل )

 كانت موجهة إىل بين   ملسيح عيسى ابن مرميا إن الرسالة السماوية اليت جاء هبا السيدوللعلم، ف
 .ىل العرب وغريهم من شعوب العامللم تكن موجهة إ، فغري إسرائيل وحدهم فقط ال

  للتحريف( ببعثة النيب حممد صلى  تتعرضكن )حىت لو مل ت تنتهي صالحيتها مؤقتةمث إهنا كانت
  اهلل عليه وسلم.

  اإلجنيل لو كان حمفوظا فإنه له مدة معينة وينتهي العمل به كما هو احلال يف التوراة كذلك فإن
 .إىل يوم القيامةأما القرآن فمن أعظم خصائصه أن اهلل أمر بالعمل بأحكامه والزبور وغريها، 

  وهذا من ألن القرآن هو دستور اإلسالم،  حمفوظا وقويا،اإلسالم دين وببقاء القرآن حمفوظا بقي
 .رمحة اهلل بالناس أمجعني

  من احلق، ففيها أدلة على أن  اكثري   ئايف األناجيل املنتشرة بأيدي املسيحيني شيوللعلم أيضا، فإن
 دليال نو مثانية وعشر ، وفيها وال إلـٰها، وال ابَن اإللـٰهوال ابن الرب،  ااملسيح بشر رسول، ليس رب

 تتضمنألهنا كتب تارخيية، ، وغري ذلك من احلقائق املفيدة، 2نيب اإلسالم على نبوة حممد
 .معلومات صحيحة

  ،احلقيقة متام املعرفة، ويأيت هذه : يعرف األولواملسيحيون يف هذا الشأن ينقسمون إىل قسمني
اعرتافهم ألن ، ا، ولكنهم ينكروهنعلى رأسهم الباباوات وغريهم من رجال ونساء الدين املسيحي

، ورسالتهيتعلق بالسيد املسيح عيسى ابن مرمي،  يف كل ما هإرجاع احلق إىل نصاب باحلقيقة يعين
فإذا حصل ذلك فقدوا هيمنتهم على الرعية، ألن اإلسالم ليس وإثبات نبوة حممد، نيب اإلسالم، 

فيه طبقية وهيمنة على الناس وابتزاز للبنات وأكل أموال الناس حبجة صكوك الغفران وغري ذلك، 
 بل اجلميع سواسية كأسنان املشط.

دون ، درسوهم وقساوستهما يلقنهم أهلهم ومح يؤمنون مبالناس األبرياء الذين هم  الثانيالقسم و 
  .، بدافع تقليد اجملتمعإعمال العقلمناقشة و متحيص و 

                                                             
 انظر هذه األدلة اإلجنيلية يف كتاب:  2

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible 
 وهذا الكتاب منشور هبذا العنوان يف شبكة املعلومات. 

ر به يف التوراة شَّ ـــبَ ـــمح ـدليال على وجود النيب ال 99« )البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب»وانظر أيضا كتاب 
 بريوت. –الناشر: دار ابن حزم  ،تأليف د. صالح الراشد ،واإلجنيل(
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  ،وللعلم، فقد أرسل اهلل سبحانه وتعاىل أنبياء ورسال كثريين بكتب متعددة على مدى العصور
 واإلجنيل.وتلك الكتب إما ضاعت واندثرت ومل يعحد هلا ذِكر، وإما حترفت كالتوراة 

  أما الوحي الذي أنزله اهلل سبحانه وتعاىل على عبده ورسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم، فقد
، وذلك (()) إنا حنن نزلنا الذِكر وإنا له حلافظون، كما وعد اهلل تعاىل يف القرآن تكفل اهلل حبفظه

، باعدهم عن طريق الناريدهلم إىل طريق اجلنة، ويأبديا ألن اهلل رحيم بعباده، أرسل هلم كتابا 
 .وجعله حمفوظا بني أيديهم

 :وهبذا يتبني شرف كتاب القرآن من وجوه أربعة 

 : أن اهلل حفظه من التحريف والتبديل.األول

 : جعله خري كتبه، يتضمن أفضل أحكام اهلل.الثاني

 : جعله للناس كافة، العرب والعجم وغريهم.الثالث

 اإلميان به والعمل مبا فيه إىل هناية الدنيا.: جعله الكتاب الواجب الرابع

 3مت اجلواب حبمد اهلل.

 بن سليمان ماجد

ajed.alrassi@gmail.comm 

 00966505906761هاتف: 

  

                                                             
كتاب )أين التوراة واإلجنيل األصليني؟(، ملؤلفه: ماجد بن سليمان الرسي، وهو منشور يف شبكة املعلومات هبذا   املعلوماتيراجع ملزيد من 3

 االسم.
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