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)1(نقديةقراءاتسلسلة

الإسلاميةالثقافهَلمركزمحفوظةالطبعحقوق

نفائس(مشروع)
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الإسلاميةالثقافةلمركزوالنشرمحفوظةالطبعحقوق
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!!خما

الصفحةالموضوع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005إهداء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000009مقدمة

00000000000000000000000000000000000000000000000013.الكتابيديبين

0000000000000000000000000000000000000000000000000016المؤلفلرجمه

000000000000000000000000000000000000000000000017صدقيتوفيقمحمد

،؟"
00000000000000000000000000000002صدقيالدكتوروفاةعطيمإسلاصيررء

00000000000000000000000000000000022صدقيتوفيقمحمدالطبيبترجمة

00062ابراهيمعبدهالطبيبتِربهسيرةمنوشيءوالإصلاحيةالعلميةالفقيدسيرة

000000000000000000000000000000000000034المنار.مجلةفيبكتابتهفهرس

000000000000000000000000000000000000000000000000054.الكتابصورة

000000000000000000000000074الإسلاميةالديانةصحةعلىالبرهانيةالخلا!ة

050000000000000000000000000000000000000000000000000000009fمقدمة

00051شُبَهبعضمحلىوالردعَليألشَلا"محمدسيدناصدقإثياتفي:الأولالباب!!-

000000000000000000000000000035..لَجنَهألتلإصدقهإثباتفي:الأولالفصل

00000000000000000000000085)حاشية(الكريمالقرآنإعجازأوجهبعضذكر

0000000000000000000000000000000000000000066)حاشية(بالصرفةالقول
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الصفحةالموضوع!!م!!!م
00000000000000000000000000000078شبَهٍبعضعلىالردفي:الثانيالفصل

.....التثليثبطلاناثباتفي:الثانيالباب!

............السِّليثبطلانفي:الاْولالفصل

...........التثليثابطالعلىالعقليالبرهان

التثليث.علىتدلانهاتوهمواالتيالنقليةالأدلة

.........القرآنيةالآيةتفسيرفي:الثانيالفصل

عليه.شبهةوردالصلبابطالفي:الثالثالباب

...................إبطالهفي:الاْولالفصل

.........اعتراضعلىالردفي:الثانيالفصل

والأنجيلالتوراةتحريفإثباتفي:الرابعالباب

...................الإسلاميةالمراجعثبت

...................المسيحيةالمراجعثبت

..........................إنجليزيةمراجع

......................الإنترنتمنروابط

!!سى!كلع

00079

00099

00116

...A11

00122

00127

..IYA

0037i

..ArA

0065%

00175

0001؟ا

.l..ي!8
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!م!!!ه!م!-

--ص!مم!عَ
ورحمة،المرسلينخاتمعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدثهالحمد

الغر-وصحبه،الطاهرينالطيبينآلهوعلىمحمد،!سيدناللعالمينالله

بعد؟أما،الدينيومإلىسنتهواتبعأثرهاقتفىومن،الميامين

الديانةصحةعلالبرهمانية)الخلاصةالكتابهذاعلىعينيوقعتفقد

بهوأعجبت-،-رَشًألنَةصذقيتوفيقمحمدالدكتور/لمؤلفهالإسلاهية(

كبيرةمساثلفيالكلامأطراتجمعقد-وجازتهعلى-لأنه؟كبيراإعجابا

المحمدية،النبوةصدقمسألةوأجفها،والمسيحيةالإسلامبين،الدينفي

وكتابهالأالمسيحيةلقضيةالتعرضثم،والسلامالصلاةأفضل20صاحبهاعلى

،-ومسيحيينمسلمينإلمنصفينالباحثينبينعليهالمجمعالاْمر-وتحريفه

-..بالتحريفموضوعياارتباطامرتبطوهو،الححليثثم،والفداءالصلبثم

صديقيهو،.فيهرأييطالبا،الكتابهذاعليئعرضالذيإنَوالحق

قليلةجدا،قديمةنسخةَوكان،عنانمحمدرائدأبو/المرحومالبخاثة

.بالمنصورةعامةمكتبةمنصررهاإنهليقال،الصفحات

التأليففرصةهي"هذهله:وقلت،الكتابهذافيضالتيوجدْتُ

بعدُوقفنانكنلمولكننا،فيهونرغبالاْمرهذانرجووكنابيننا"،المشترك

ممثلاالكتابهذافكان،منهالانطلاقيمكنناالذيالمشتركالموضوععلى
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نيةلبرهالخلاصة!اا!من!

بين-تقريبا-نصفينإلىالكتابينقسمحيث،المشتركالمدخللذلك

مع،الكتابهذانشرنعيدأناقتراحيفكان،والمسيحيةالإسلاميةالمباحث

يكونبحيث،نفعهمنيعطم،الكتابلأصلموازيايكون،عليهشرحوضع

وكذا،المقارنالدينفيالباحثعنهايستغئيلاوآلةًمدخلَاالكتابهذا

بالنقدالمهتم!كذا،الإسلامعلىالمسيحيةالشبهاتعلىبالردالمشتغل

المثقفبهوينتفع،منهويبدأيستخدمهبحيث،المسيحيواللاهوتالكتابي

بحيث،المباحثتلكعلىالوقوففيسواءحدعلىوالمسيحيالمسلم

للمقتصد(.ونهايةَللمجتهد)بدايةَيكون

بهالخاصالجزءفيمنَاواحدِكليعملأنواتفقنا،العملفيشرعنا

بطابعهجزةكليحتفظبحيثتاثم،كتابكأنهالآخر،عنمستقلاعملا

.الكتابشقَيبينبيسرالقارئيلحظهماوذلك،صاحبهونفَس،المميز

شرخْفي5/3/1202،الإثنين،عنانمحمدالبخاثة/صديقيتوفيثم7

منبانمائةالتسعيننحوأنجزقدوكان،لهوغفرعنهاللهعفا،الأربعين

الاسلامية.بالمباحثالمتعلقالجزءأغلبأنهيتقدكنتوكذلك،تعليقاته

هقَتيشحذْتُحتى،إتمامهعنوالأسفارالشواغلبعضصرفتنيثم

فيوليكونأولأ،النفعبهليعم؟لإتمامهالعملذلكنحوبكُفييتيوتوخهْتُ

ثانيا.صاحبيميزان

ب!يطاليا،،الثهعنابةسميرهيثمالواعد/الشافيالباحثإلىفعهدت

وكان،وتلميذهخِزيجُهوهو-،ر!ةألمنَهُ-رائدابيوبينبينيالمشتركالصديق

ناإليهفعهدت،المجالهذافيبعدهيخلفهمنأصلحَويراه،دائماعليهيُثني

15
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!!حهه!!!ىمم
ويراجعه،،وينقحه،منهجهنفْسِعلى-رَحَمَةألئَهُ-رائدابيعملمنبقيمايتم

اللّهفجزاه،يكونمااحسنعلىبذلكفقام،المسيحيةمراجعهفهرسويضع

خيرا.

هووها،مؤلفه!ترجمةمقدمتهووضعت،الكتابمنبقيماأتممتثم

والمسبحي،.،"المسلم،القارى3عزيزييديكبين

!وكتبه

عمرو

هـ1433القعدةذيمن18،الخميسليل

.آ1202أكتوبر4

11
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!ممه!!الكتا!ىمي

الطتابب؟بير

الكتابهذاْ-رصألتَهُ-صدقيتوفيقمحمدالدكتور/المؤلفكتبلقد

بعصرتاريخياالمعروفةالحقبةالمؤلفعاشحيث،صعبةظروفظلفي

الدينورجالالمسيحيينوالكتابالمستشرقينمنكثيرفيهابداالتي،التنوير

حيث،-كتابهمتثدمةفيهوبثنكما،صراحةالإسلاممهاجمةفيالمسيحي

أهلعلىالردفيالكتبيؤلفونالاْيامهذهفيأخذواالنصارى"ف!نقاك:

طريقهمعنويصذهم،القويمدينهمعنيردهمذلكاْدأظانين،الإسلام

والشاممصرفيالمسلمينوالعلماءالمثقفينمنجماعةفهمثلما)1(،المستقيم

بهذاعُرِفَتالفترةتلكفيأسماءولمعت،الطاعنينهؤلاءعلىللردوغيرهما

ألفالذيالمصرياللةعبدبنصبريبكأيوبمنهم،الكتابةفنالصنف

أالقولكتابعلىردا؟التوحيد"وتأييدالممليثروفيالفريدالجوهرةكتاب

اسمهقوصمدينةمنلقسلماالمسيحوتجسدالأقانيمتثليثفيالصريح

"،صبريبكأيوبدابيقمناظرةعلىردًّاألًفهكاندنياسيوسدا،"بطرس

.0918عام،مغاريوس،أفنديو"شنودة

،آنذاكقامنتالتيالكبيرةالمعرفيةالثورةحركةنغفلأنكذلكينبغيلا

لامتحاناتالأدياناْصحابعزَضالذيالأمر،الطبيعيةالعلومفيلاسيما

منكثيرعلىشبهتهدخلتالذيالتطور،فكرظهورمعخصوصا،صعبة

كتابنا.من94صانظر:)1(

13
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!!ه!!!
صحيحةغيرطوقسلوكعلىأركمتهمأو،دينهمفيفشككتهم،المتدينين

مختلفعلى،الحقبةلتلكالتطورفكراكتساحمعهذاوزاد،الدينتأويلفي

والإنسانية.التطبيقيةالعلميةالأصعدة

يحافظأنجهدهوحاول،البراثنتلكضحية-الشاب-مؤلفناوقع

فيفوقع،والطبيعيةالطبئةمعارفهوبينبينهايوفقوأن،الدينيةقناعاتهعلى

لكنَ،وللنسخ،السنةلحجيةإنكارهكانأخطرهاولعل،ودينية،علميةأخطاء

"المنار"مجلةفيالأفكارتلكنشرعندماعليهبالردسارعواوالعلماءالباحثين

وكتاباترضا،رشيدالعلامةشهادةوتدلنا-،البارزبنكتابهامنوكان-

أخطاءَبيانَتركتُوقدكبير،حدإلىالقولذلكعنتراجعأنهنفسهصدقي

رضا،رثحيدالعلامةكتبهاالتيترجمتهفيمذكورةلاْنها؟عليهاوالردالمؤلف

بها.الإطالةولعدم،الكتابمقدمةفيونقلتُها

عنرجوعهعلىتدلانإشارتينهذاكتابنافيأنللانتباهاللافتومن

:الرسولمعجزاتعنكلامهسياقفيقوله:الأولى،السنةحجيةانكار

الأحاديثفيمادونالمعجزاتمنالقرآنفيماذكرعلىاقتصرت"صانما

البينة،الآياتمنفيهاوردماإنكارعليهميسهلالمنكرينلأن؟الصحيحة

!دتَةعيَدوَصَ!إ)1(.محمدوجودأنكرفكأنماأنكرهمنف!نالقرآنفيمابخلاف

الصحيحةالاْحاديثفيالواردةالمعجزاتذكر"وعدم:قوله:والثانية

تفصيلًا:منهابعضًاذكرالقرآنلاْن؟صحيحةغيرأنهاعلىيدللاالقرآنفي

القمر")2(.كانشقاق

كابنا.من86صانظر:)1(

كابنا.من49صانظر:)2(

14
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!صيلمح!!الكتا!م
الدكتورفيهاتعثرالتيوالأخطاءالإشكالياتهذهف!ن؟حالكلوعلى

المرحلة،تلككتَابأبرزمنكانإنهالقولمنتمنعلا-رحًمَهُالتَهُ-صدقي

العلومعلىاطلاعاوأوسعهم،عنهللدفاعوحماسة،للإسلاموفاءوأكثرهم

للتصديمؤهلاجعلهمما،المسيحيةوالكتب،الغربيةوالثقافات،الطبيعية

منها،كتابمنبأكثر،وهجوما،دفاعا،عليهاوالرد،الشرسةالهجماتلتلك

وأصحها،بأخطائهتاثراكتبهاقلولعله،يديكبينالذياللطيفكتابنا

إخراجه.علىحفَزَنامماوهذا،ومضمونااستدلالا

حيثرضا،رشيدمحمدالكبيرالعلامهَشهادةالصددهذافيويكفيه

الفقيد"ومقالات:الكتاباولفيكاملاألحقناهمقالفي،تأبينهبمناسبةقال

عليهمالرددنيالمصنفةالكتبأكبرعنهايغنيلاالمبشرينعلىالردفي

".مستقلةكتبفيوطبعالمنارمنبعضهاجُردوقد،"الحق"إظهارككتاب

!ح!ى!كلع

15
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الخلا!البر!ا!م!هي!

المؤل!توجمة

في:ترجمةللمؤلفورد

للزركليوالأعلام)9/014(،كحالةرضالعمرالمؤلفينمعجمحمبم

العربيةالآدابوتاريخv(،)1644/العربيةالمطبوعاتومعجم)6/65(،

وغيرها.،(1104شيخوللوشى

بعضبياناتذكرمع،للزركلي"ايأعلام"كتابمنترجمتهونسوق*

لهوالمقالاتالكتببعضوزبادة"،المطبوعات"معجمكتابمنالطبعات

المعجم.نفسمن

بقلم،لهوالترجمةوتأبينهنعيهفي"المنارلمامجلةمنمقاليننوردثمكبم

رضا.رشيدمحمد/الشيخ

!!صىحهع

16
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!!م!!!مم

!دقيتوفيو4َمحمد
338(- Iron=029اهـ - Innsام)

الإصلاحفيالباحشِنالعلماءمن،مصريطبيب!دقي:توفيقمحمد

فيالسجونمصلحةطبيبكانأنإلىالطبيةالوظاثففيتقلب،الإسلامي

.القاهرة

مقالاتفنشر،العصريةالعلومعلىوتطبيقهاالدينيةبالأبحاثوأولم

والعلموالشعبواللواءوالمؤيدكالمنارالراقيةوالجرائدالمجلاتفيكثيرة

بمصر.

حتبه:من5

صفحة.0133،232المنارمطبعة(،أنبيائهكتبفيالله)دين-ا

جزآن.(الكائناتسنن)دروس-2

المنارمطبعة-إلخوالتشريحوالطبيعةالكيمياءعلمفي:الاْولالجزء-

صفحة.1333،186

والإصابات،الميكروباتعلمفي-محاضراتفيه:الثانيالجزء-

1333،المنارمطبعة-المعديةالأمراضمنعنهاينشاوما،التسلعية

صفحة.136

17
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!مىنيةلبرهالخلاصة!اامهىرهـ

المباحثمنكتبهمااولط(-الصحيحالعقلنظرفي3-)الدين

صفحة.1323،167المنارمطبعة،الدينية

ط(.-!الفداءالصلب)عقيدة-4

اسم)وهوأبقراطبقلم،6C-كرومراللوردعلىوالرد)الإسلام-5

المؤيد.جريدةفيتباعانشرمستعار(،

ط(.-الجديدالعهدكتبفي)نظرة-6

صفحة.264،مصر،النصرانية!عقائدالجديدالعهدكتبفينظرة-7

مصر.-الأمواتبينمنوقيامتهالمسيحصلبفي)الدكتور(نظرية-8

المنار.مجلةفيتباعاكتبهأكثرونشر

مزيدا-المنارمجلةصاحب-رضارشيدمحمدالعلامةلهذكروقد-

مقالته.فيسنوردها،والمقالاتالمؤلفاتمن

ترجمته:عنالمصادربعضذكر14(،0)9/المؤلفينمعجموفي

452،الأطباءمعجم:عيسىأحمد،بالظاهريةالمؤلفينفهرس

،6،09241Y:الأعلام:الزركلي2،793:العارفينهدية:البغدادي

16،17،التوحيدفهرس:البلديةالمكتبة،444،45:التيموريةفهرس

:235Brockelmann/-232مصرفيوالتجديدالإسلام:آدمس ryr

.594-12:834المنار،17:78المشرق()م،3،11

-ة+
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!!ىمي!!مني
عن،رًحمَهُألنَةرضارشيدمحمدالشيخللعلامةمقاليننورديليوفيما5

مجلةفيالثابتينالكتَابمنكانوالذي،صدقيتوفيقمحمدالدكتور

"المنار".

سردمجردعلىيقتصرلمحيث،خاصةاهميةالثانيوللمقال-

وبيانالدكتور،فيهاوقعالتيالعلميةالاْخطاءبعضتناولولكنه،الترجمة

التيوالسجالاتفيها،عليهوالردبمناظرتهقامومنعليها،الاجماليالرد

.الشأنهذافيتفت

المنار".دامجلةنشرتهالذياعتذارهنصبعدها!نورد-
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!حممالخ!!البرهامف!

0،5iء)؟(

عظيمإسلا!يرزء

أ2(صدقيالدكتوروفاة

رضارشيدمحمد:بقلمص

منرجلاٌالاسلامفقدهـ-،1338السنة0هذمنشعبانشهرأوائلفي

الصفيصديقنا،نيةًوأخلصهم،حجةًأنصارهواقوى،وتقوىدينًارجالهأفضل

قرٌاءعندالمعروف،صدقيئتوفيقمحمدالدكتوراسرتناوطبيبووليناالوفي

دينيةمنالمفيدةالكثيرةبمقالاتهومغاربهاالاْرضمشارقفي"المنار"

كرامته،أهلمنعليهمالثهأنعمالذينمعوحشره،برحمتهاللهتغمده،وعلمية

أمثاله.منالرجالفيبالقحطالمصابةالأيامهذهفيوأَكْثَرَ

واتفق،دمشقفيالمنار()منشئالسطورهذهوكاتب،بمصراللهتوفاه

وقععليئفعظم،أسابيعخمسةزهاءبعدإلابهاأعلمفلمالبريدكنعأن

ولم،الشامفيوالدينالعلمأهلإخوانناهنبهعلممنكلوعلىالمصاب

رياسةبأعماللاشتغالي؟رمضانشهرفيلهترجمةولا،تأبينكتابةاستطع

ليعرضوالتهاب،الأمويالكبيرالجامعفيدرسوقراءة،السوريالمؤتمر

منكلفيالصوتبرفعوالازديادالتهيجإلىيعودخفكلماكاناللوزتينفي

الأصواتوطلبمذكراتهوتلخيصالمؤتمر،جلساتنظاموضبطالدرس

العشرومي،أوقاتهأفضلفيالدرستركإلىاضطررتحتىاقتراحاتهعلى

مصيبة.يعني(')

(.f)؟2/47المنارمجلة)2(
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عظيمإس!!طي!!م!
الليلمنوقتوصرف،المناموقلة،الصياممشقةمع،رمضانمنالأخير

هذارمضانفياقرالمإننيحتى،الناسلقاءمنعنهمندوحةلافيماوالنهار

العامرمضانفيقرأتأننيعلى،القر؟نمنختماتثلاثمناكثرالعام

ختمات.عشرمنأكثرالماضي

فيوصِنوهتِربهبوفاةالعهدقريبة!فاتهكانتأنالاتفاقغريبمن

بالموتلهنذيرًاموتهعَدالذيإبراهيمعبدهالطبيب،والدينيةالعلميةالنشأة

به.اللحاقوقرب،مزضهبمثل

علملماانهعاصمالرحمنعبدالسيدعصيوابنوكيليإليئَكتب

الحمىهذههيكانتوإذا،محمومإنني:فقالحالهعنوسألهعَادَهبمرضه

محالهَ.لابهاميتفاناتيفوسية

إبراهيم،عبدهصنوهبعدعاشهاالتيالسنةفينفسهينعيكانماوكثيرًا

وكانعمر؟،ولدييربيمنأدريلا:يقولكانصحتهحالةفيإنهحتى

كتبهمافأعطى،المنارفيوينشرهلينقحهوأخرهالعقائدفيمقالكتابةفيشرع

ليإذنهعنهويبلغوني،ماتهوإذاإليئَيرسلوهبأنإليهموعهدأهلهإلى

يقتنعماالا،ْالمعنىفيالبَنقيحمنحياتهفييفبلفيماكعادتهبتصحيحه

فينشروقد،وفاتهبعدالإدارةإلىكتبهمافارسلوا،نظرهيوافقأوبصحته

أنثأتهاالتيا،لطبيةالمجلةبتحريرإليهعُهدأنهعميلابنوذكرالجزء،هذا

كاتبَا.جعبنيحتىيرفعنيالمنارزالماله:وقال،بمصرالأطباءجمعية

فيهانشرتالتيإلمنار-مجلداتمراجعةبعدعلميةًترجمةَلهوسنكتب

4;ومناظرمقالاته lيتبع.تعالىالثهشاءإنوالهند،مصرعلماءلبعضالدينية(

(.تالٍبمقال
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!!هىث!!!-
الطبيبتوجمة

)؟(صدقيتوفيقمحمد

رضارشيدمحمد:بقلم!

صدقي،توفيقمحمدالنطاسيأ2(الطبيبالوفيالصفيصديقناإلينانعي

بأعمالعنهاواشتغال))المنارلماإدارةعنبعيدينالشامدمشقفيونحن

فيوجيزةًنبذةللمنارفكتبنا،هنالكلرياستهاختارناالذيالسوريالمؤتمر

وبعد،لهمفصلةترجمةبكتابةووعدنا،مظالثامنالجزءفينشرتتأبينه

المجلةمنالساد!سالعددفيلهتاريخيةترجمةعلىاطلعنامصرإلىعودتنا

ثمالمنار،فيننقلهاانفرأينا0291سنةمايوشهرفيصدرالذيالطبية

فينشرمانصوهذا،الإصلاحيةالعلميةتوجمتهمننعلمبماعليهانقفي

الطبية:المجلة

صدقي:نوفيقمحمدالدكتورالمرحومببم

،الرجالأندرمنرجلاَسواءٌوالطبالأدباهلإلىاليوم)ننعي

وتطبيق،الشرعيبالعلمالطبمزجفيحياتهمقضواالذينالعلماءمن!عالمَا

ألدكتورلهالمغفوروهوألا،الحديثالعلمأصولعلىالإسلاميةالمبادىم

فيالمرحومولد.بالقاهرةالسجونبمصلحةالطبيبصدقيتوفيقمحمد

)21/483(.المنارمجلة)؟(

.الحاذقالطبيبالتطاسي:)3(
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!ميىقيالطبيب!محمدلوفيق!!ه!همث!

أشنده)1(بلغفلماA)18سنةسبتمبر91الموافقهجرية8912سنةشوال24

الأبحاثإلىميلهفيالسرهو!ذلك،الكريمالقرآنفاستظهرلمكتبدخل

وجويلسانهانطلاقوفي،العصريةالعلوممباد!أعلىوتطبيقها،الدينية

المدرسةدخلثمcالبيانأعنَّةعلىيدهوضعفقدالقرآنحفظفمن،قلمه

!نال،الثانويةالمدارسدخلثم6918،سنةإجازتهاونال،الابتدائية

وكان،4091عاماجازتهاونال،الطبمدرسةدخلثم،0091عامإجازتها

بمكتوباجتهادهعلىالمعارفوزارةتشكرهأنفاستحقأقرانهعلىمتقدمَا

عناءمنوتخلصدروسهأتمأنفلما5491،سنةيوليو2فيمؤرخخاص

بهتشبعتماشطروجههموليًا،أبحاثهفيالمصليكالجوادانطلقالامتحانات

تارةيكتبفكانفسيحَاامامهالكتابةمجالوكان،وقلبهعقلهبحبهوامتلأنفسه

واللواءكالمؤيدالسيارةالجرائدفيولَارةًكالمنار،العلميةالمجلاتفي

مبحثكلفييضرب،اليوميةالصحفأمهاتمنوكيرها،والعلم!الشعب

عداكبيرَاعدداوالرسائلالمقالاتمنكتبهمابلغحتىصائببسهم

مقالاته:فمن،الممتعةالمؤلفات

الكلب.ونجاسةالخنزيرتحريم-ا

الصحيح.العقلنظرفيالدينمقالات-2

والمنسو!.الناسخ-3

.وحدهالقرآنهوالاسلام-4

المصاحف.-تاريغْ

.53-18سنمنأنهوالصواب،التمييزبمعنى)الأشد(أنظنالترجمةكاتبلعل)المنار(:1()
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!بيملبرهإئيةبخلإضة!اامهصيوهـ

---.الإسلامفيالرقفيكلمة-6

الإسلامية.الديانةصحةعلىالبوهانيةالخلاصةرسالة-7-

.ومضارهالنيلماء-8

فيه.ورأييالربا-9

.الإسلامفيالطلاق-01

.الزوجاتتعددفيبحث-11

..صحيحةفلسفةوالإلهيونالماديون-12

.مقالاتجملةفيالاسلاميالإصلاح-13

والعلم.القرآن-14

.الاسلامفيالعاداتخوا!ق-15

1 y-الاسلامفيالمرأةحجاب.

.والأرضالسماواتفينظرة-17

الاْعياد.فيوالضحاياالقرابين-18

.بالفتياتالزواجسن-91

كتبه:ومن،بالدياناتالخاصةالمقالاتمنغيرهاوكثيرجمنن

أنبيائه.كتبفياللهدينكتاب-ا

دارلمدرسةالفهالكائناتسنندروسمنوالثانيالأولالجزء-2

والإرشاد.0الدعو
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!عه-صدقيلوفيقالطبيب!محمد!مهىث!

كتاباته.أكثرفيبالدينالعلميمزجمتفننًاكاتئافقيدناكانفقدوبالجملهَ

عامفيالطبجائزةنالأنعقبف!نه،الوظائفمنفيهتقلبماوأما

فيطبيب!ظيفةإلىمنهانتقلثم،العيننيقصربمستشفىطبيبًاتعين4091

وانعم1191،سنةفيأولىدرجةطبيبورقي،5091سنةفيطرهسجن

إلىثممصرسجنإلىنقلثم،1391سنةالخامسالمجيديبالنيشانعليه

الوطأةشديدمرضهوكان،بالتيفوسمرضثم،1491عامالأحداثإصلاحية

يومفيربهجوارإلىمنتقلاَالدنياالحياةفارقحتىأسبوغاإلايمهلهلمعليه

شعبانشهرمنالثانياليومالموافق0291سنةإبريلشهرمنالأربعاء

)المنار(اهـ-.(ذنوبهوغفراللهفرحمة،1338سنةالمعظم

ذنوبنا،يغفراننسالهأي:مرارَا،يومكل--ئعالىاللهنستغفرإننا

هذاعلىداننا،وعفوه--تعالىاللهمغفرةإلىمحتاجبشركلأنونعتقد

بَعدبالمغفرةالمترجملهذاالدعاءالمجلةمناستغربنافقد!الاعتقادالاستغفار

وهبمالاْطباء،منالعددهذافيوفاتهمخبرذكرتممنغيرهدونالرحمة

انواسعة،بالرحمةلهمبالدعاءالوج!زةتراجمهمفيالكلامختمتاربعة

وماهذافكان،والصحفالجرائدفيمعهودغيرللمترجَمينبالمغفرةوالدعاء

بهذاجرىالقلمأنلناوالمتبادر،للاستغرابسسببينالتخصيصمنقبلهذكر

بارتكاب-المعروفينمنكانالمترجَمبأنتعريضًافليشقصدبعْيزالتخصيص

منوغيرهمالأطباءبينوممتاز،والتقوىبالصلاح.معروفهوبل،،الذنوب

بذلك.العصرأهل

ييمهـ%ة
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!!مه!!!!م!ى

والإصلاحيةالعلميةالفقيدسيرة
إبراهيمعبدهالطبيبتِربهسيرةمنوشيء

عبرةترجمتهفيكانإذاإلأالموتىمنأحدبترجمةد!المنار"يعنىلا

المناصبأرباببترجمةيحفللافهو،الاجتماعيأوالدينيالإصلاحفي

منبسيرةيهتموقد،العبرةهذهمنخلتإذاالدنيويةولاالدينيةوالمظاهر

الطبيبوصديقنامنها،القراءيفيدماعلىمشتملةًكانتإذاكبيرمظهرلهليس

الخاملينمنولا،الدنيويةالمناصبأصحابمنيكنلمصدقيتوفيقمحمد

وأهل،الطبقاتخيرهيالتيالوسططبقةمن-رحًمَهأدتَهُ-كانبل،المغمورين

أوليمنرجلفيهميوجدأنيقلالدنيويةوالمظاهرالمناصبفيالعلياالطبقة

بسيرتهالعاليةالمناصبإلىارتقىمنهؤلاءوأقل،والإصلاحالفضيلة

.الإمامالأستاذكشيخنا،الإصلاحية

وقراءة،الخديويةالمدرسةفيتلميذًاكانمنذالمناريقرأالفقيدكان

والاستدلالوالنظرللبحثالاستعدادمنفطرتهفيمابعثتالتيهيالمنار

إبراهيمعبدهالمدرسةفي!رفيقهصديقهوكان،يقولكانكماوالدينالعلمفي

وتربهالروحيكصنوهللكتابةيوفقلمولكنهالاستعداد،هذافيشاكلتهعلى

ولكنه،خاصةَإصلاحيةًترجمةَلهتكونآثارلهيكنفلم،الترجمةصاحب

البرومن،ووطنهأهلهفي!سيرتهومناظراتهوأخلاقهآدابهفيمصلحًاكان

الاَخر.بسيرةأحدهماسيرةنمزجأنالروحيينالاْخوينبهذين
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!ىوالاعم!ا!لعلميةالفقيد!مه!
العلميةالدينيةالمباحثمنصدقيتوفيقمحمدكتبهماأولكان

منالثامنالمجلدفينشرتالتي(الصحيحالعقلنظرفي)الدينمقالات

بعدعليهاعلقناوقد77(وا،132و396،و،417و033،)صالمنار

"المنار((.8(.م783و782،)صفيالجملةهذهنشرهامنالانتهاء

ماكلعنالبحثيحبكانكاتبهاأنهوالمقالاتهذهكتابةفيالسبب

ولهذه،الطبمدرسةفيتلميذوهو،الدينعلىالشبهاتمنلهيعرض

لتلاميذيعرضونالذينالنصرانيةودعاةالجديد،التعليم:مصدرانالشبهات

عبدهاسمهالمدرسةفيرفيقلهوكان،لغيرهميتصدونمما-بأبلغالمدارس

مباحثهما،بعضفيإلينايرجعانكاناإذسنينمنذعرفناهماإبراهيمأفندي

ذلك،وغير،والبعث،الروحكمسألةعليهمايشتبهماأهمعليناويعرضان

الاقتناعفيجلالدينيةالعلوميطلبمنمصرفييوجدلاأنهأظنوكنت

مسلموأحدهما،التلميذانهذانإلا،والبيانالإقناععلىوالقدرةوالاذعان

النظر،فيهافيدققانالاعتقادمسائلمنالمسألةيأخذانكانا،قبطيوالاَخر

منخرجافماكذا،فيهاالحقأنعلىيتفقاأنإلىالمناظرةفيويتناصفان

الإسلامفيالقبطيودخل،دينهفيشكوكهمنالمسلمخرجوقدإلاالمدرسة

وحكمه،الدينلبراهينوفهمتامةبصيرةعلىالمسلمفهو.الصحيحالبرهاني

.وإياهاللهثبتنا

إطالةبعدربهمااليههداهماالذياعتقادهماصورةهيالمقالاتوهذه

واننبوةالألوهيةفيالمسائلمنفيهاماوأكثر،سنينعدةوالاستدلالالنظر

المقتبسالتفسيرومن،الإمامللأستاذالتوحيدرسالةمنمقتبسالقرآنوفهم

بالنظراقتناعًابلتقليدًالاالمنار،فيأخرىمقالاتومنالمنار،فيعنه

27

http://kotob.has.it



!ال!الخ!!البرها!مه!
كتبومراجعة!إلتنقيبالبحثإليهاهداهلأكثيرةمساثلوللكاتب،والاستدلال

خالفهمنيدعووهو،رأيتكماشبهاتهمردفيسيمالاوالافرنجالمسلمين

القطعي،الدليلبينهماالحكميكونانبشرطالمناظرةإليكتبهمماشيءفي

الاعتقاد،تأييدمقامالمقاملأن؟المتواترةوالسنةوالقرآنالعقلإلاهووما

والاْجدادالآباءبتقليدولاالاَحاد،باخباريكونلاوهو

التيالمسائلبعضعليهأنكرواوقد،المقلدينالشيوخببعضوكاني

السبيل،ابنكمسألةللجمهورالمخالفينالعلماءبعفنوافقاوبها،انفرد

وان،عليهيغلظالمتعصب،.والجامديعذرهمنهماللئنفالهَئن،النسخومسألة

ابنصرانيةمن.صاحبهوخرج،اليقينإلىالشكمنالالريقةبهذهخرجقدكان

شبهاتهمفيراجعهمولو،-ذلكعنلتقصرتقاليدهموإن،الاسلامفيودخل

اهـماهَادِ!)1(مِنلَه،فًاالئَهُيُضْلِلِ!ؤمَنوالالحادبالجحودإلارجعلما

--1323(.)سنةالمنازفييومئذنشرناه

حولاً،15منذالفرقدينهذينسيرةمبدامنالمنارفينشرماهذا

العهد:ذلكفيمنهماعلمتهبماإيضاحَاأزيدهوإنني

ولاموقنينيكونافلمدينهفيالشكلهعرضقدمنهماكلكان

حامدأبيقاعدةعلىوالنظرالبحثعلىحملهماالذيهووالشك،مكذبين

يبحثويتحير،يشكمنكلماولكن،الخينظرلميشكلممن:الغزالي

ويوقن،يعلمحتىويثبتويخلصيجدّوينظر،يبحثمنكلوماوينظر،

كانعناكثروما،الكريمةوالأنفس،السليمةالفِطرأصحابشانذلك!انما

)33(.الاَيةالرعدسورة)1(
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ى!والإص!ا!لعلميةالفقيد!م!

بشكهمالراضينالشاكينالتلاميذمنالطبمدرسةفيالتلميذينهذينحول

-التعطيلإلىذلكبهمانتهىحتىوالاستدلالللنظرالتاركين،وحيزتهم

الجهل.منكمرةفيهموإنما،علمعلىذلكفيانهمويحسبون،والإلحاد

علىالشبهاتمنلهماعرضفيمابحثهماالفاضلانالتلميذانذانكبدا

ولتمَهمامنجعلاثم-والبعثوالرسالةالألوهيةوهي-:المطلقالدينأصول

وجودمسألةفيفبدءاالأصولهذهمناصلجملفيللبحثمعينةًمواعيد

وبعض،الكلامكتببعضذلكفييراجعانوكانا،وصفاتهوتوحيدهالخالق

الترجمةهذهكاتبإلىويرجعان،الرازيكتفسيرالخاصةكتبهغيرفيمباحثه

بهمافانتهى،شبهتهتستعصيأوفهمهعليهمايشكلفيماالمنار(و)صاحب

واتصافهووحدانيته-تعالى-اللهبوجوداليقينيالايمانإلىوالنظرالبحث

علىوالاستد.لالالنظرفيشرعاثم،نقصكلعنوتنزهه،الكمالبصفات

وآلهعليهالثهصلىمحمدخاتمهمفرسالة،والسلامالصلاةعليهمالرسلبعثة

عندهمافثبتوالجزاء،البعثوعلى-تعالى-اللهكلامالقرآنوكون.،وسلم

طويل.زمنفيذكرماكل

الروح-مسألةفيالبحثأثناءفيوشذوذهماشبهاتهمامن0أتذكرومما

قد،وجودهافيمستقلةللبشرالروحبوجودأقنعهماأنقبلكاناأنهماوالبعث

الشذوذ.منلهماعرضماأغربمنهذافكانالجسديالبعثبعقيدةاقتنعا

واليومورسلهوكتبهوملائكتهبالئه2ستدلالاَوانظرَاإيمانهماصحأنوبعد

المباحثبعضلمخالفةالقرآنآياتبعضفيمشكلةشبهاتلهمابقيالاَخر

جاءنيإبراهيمعبدهالمرحومانوأذكر،بالتدريجفزالتلها!التاريخيةالعلمية

لي:وقال،جيبهمنالشريفالمصحفأخرجثم،مكتبيفيإليئَوجلسمرةَ
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!!مئي3!!!حم!
عرضهافاحببتعلاماتعليهاوضعتمعدوداتآياتفيمستشكلإنني

وجهعرفتآيةًتلاوكلما،علييتلوهاطفقثم،الإشكالازالةرجاءعليك

قالأتمهاماإذاحتى،ويقنعهإشكالهيزيلبمالهففسرتهاالاها،استشكاله

قلبه:أعماقمنمنبعثمؤثربصوت

الثه(.رسولطمحمدَاأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأن)أشهد

لأنه؟الشرعيةالمحكمةفيإسلامهإثباتعلىعازمغيرأنهوأخبرني

يخبرنيكانثم،الدنيويةالمعاملاتمنشيءلاْجللادئهمسلممؤمن

عنلهكاتمَايظلأنإياهومناشدتهم،إسلامهمنالقربىوذويوالديهبامتعاض

علىيفيضموظفًاطبيبَاصارأنبعدوكان،سنينعدةذلكوبقي،الناس

يحسنونمافوقمعاملتهممنويحسنويواسيهم،راتبهمنبيتهوأهلوالديه

بأنالقرآنفيأمرنن--تعالىاللهإن:لوالديهيقولكان.وأنه،معاملتهمن

عَلَاجَهَدَاكَ)هـان:بقولهالدينأمرفياطيعكماولا،بالمعروفاصاحبكما

اَلدُنيَافِىوَصحَاحِتهُمَاتُطِغهُمَآفَلَاعِقمبِهِءلَكَليَشَمَابِتشْرِكَأَق

منهاورزق،مسلمةَفتاةًوتزوجاسلامهاظهرذلكبعدإنهثممَغوُوفا!أا(4

وتعليمهما.تربيتهمايحسنكانأولادًا

بالعملنفسهومطالبة،القرآنحفظفيبالاسلاماطمثنانهبعدشرعوقد

،تلاميذيمنولاأصدقائيمنأحدمنأرولم،وآدابهباخلاقهوالتخلق،به

إنني:فقالنفسهمنشاكيًامتالمَامرةًجاءنيوقد،ذلكفيمثلهكيرهمولا

المؤمنينصفاتاقرأولكنني،اضطرابولازلزالفيهليسيقينئاإيمانًامؤمن

أ،آثارهعنهوتتخلفالشيءيوجدفكيف،كلهابهامتصفَاأرانيفلاالقرآنفي

)5؟(.الاَيةلقمانسورة)1(
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!ىالاص!الفقيدا!لعلمية!!نه!
بهتزولماعندكأجدأن!ارجو،الأمرهذافيالتفكرمنوغمّحيرةلفيإنني

.الحيرةهذه

الإيمانيتبعماأنخلاصته،غمتهوكشفأرضاهمفصلاًجوابًافأجبته

منهاالكثيرينطبعص!انما،الإسلامعقبدفعةَكلهيحصللاالكمالصفاتمن

والمعاملاتوالآدابالعباداتمنالإسلامشرعهالذيبالعملالنفسفي

عليهايساعدكجديدةإسلاميةتربيةعليهتتربئبذلكنفسكفطالِبله(:)قلت

النية.وحسنالفطرةسلامةمناللهوهبكما

الإسلامأحكاممنيعلمانبمايعملانكاناالرجلينهذينلىانهذا،

العمليةالأحكامفييبحثانالعقائدمباحثمنالفراغبعدشرعاوقد،وفضائله

لهمايعرضفيماإليئويرجعان،الاستدلالفيالاستقلالمنعليهجريابما

أنهالماثدةسورةفيالوضوءآيةمنفهماأنهماذلكمنوأذكر،إشكالمن

إلىالمشقةمنذلكفيماعلى،صلاةلكليتوضاَنفكاناصلاةلكلواجب

ينتقضلممابوضوثهيصليالمتوضئوأنواجبغيرذلكبأنأقنعتهماأن

الكتببعضمراجعةعلىالمسائلبعضفيأحيلهماأحيانَاوكنت،بالحدث

ومطالعةًللكتباقتناءَأكثرهماالمترجَموكان،الدينيةالكتبمنكثيرَافاقتنيا

بصعوبةوناهيكاحمد،الإماممسنداشترىإنهحتىفيها،ومراجعةَلها

.المحدثغيرعلىفيهالمراجعة

+،
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!ممالخ!!اِلبرها!مه!!

عليهوالردوكتبهالترجمةصاحبمقالإت

للبشرآدمأبوةمسألة

عليه:مرنالذيباستقلالهالدينأصولفيالترجمةصاحبكتبهمااول

لهاصححوكنتآنفًا،قلناكما(الصحيحالعقلنظرفي)الدينمقالات

وقد0،غيردونبهاقتنعمافيصححالمسائلمنبهاخطأفيماواراجعه،العبارة

أئاليسآدمبانالقولمنإليهزهبماالمقالاتهذهفيعليهواحدكيرأنكر

الاْنواع،أصولفي)داروين(مذهبشبهةردفيذلكقالوقد،البشرلجميع

.الإسلامفيقطعيلأصلمنافٍغيروكونه

النساءسورةأولتفسيرفياقررهاقدالإمامالأستاذكان!سألةوهذه

صاحبكتبعندماالمنارفينشرتتكنلمولكنالأزهر،الجامعفي

ظنيعلىيغلبولكن،منهسمعهاانهالاَنأذكرولافيها،كتبهماالترجمة

أعلمصهانما،ذلكفيتفصيلاَراذكولا،كتبهماكتبأنبعدلهذكرتهاأنني

ذلك.ذكروتقدم،المنقحةغيرالمساثلبعضفيمعهأبحثكنتأنني

أجبناهموكتانجةَقولاَالمسألةهذهفيتخطثتهفيالمنارقراءراجعَنالما

منليسانهاحدهما:،وجهينمن8(م29.)صالمنارعلىالانتقادبابفي

نأوثانيهما:،لغيرهمينشرونهمابكلرأيهميقرنواأنالصحفأصحابشأن

قطعيا،ثبوتَاداروينمذهبثبوتتقديرعلىالمسالةفيذكرهماذكرالكاتب

ينقضلاثبتاذاوانه،ظنيةنظرياتانهيقولهوبلالاَنعندهثابتغيروهو

يوافقه.ماالقرآنمنيؤخذأنيمكنبل،القرآننصوصمنشيئًا
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ى!عليهالرالنر!كتبه!فهيث!

أجبنا8(م479)صالمنارعلىالانتقادبابفيأخرىنبذةٌكتبناثم

تعالى:بقولهالترجمةصاحبعلىالردفيالمنتقدينبعضكتبهعمافيها

وببعض7!)1(ئرَامِن!هُءءَادَمكَمَثَلِأللًهَعِندَسمَئمَثَلَ)إتً

آدمبأننؤمنأنناتنس)ولا:نصهماالجوابهذاآخرفيوقلنا،الأحاديث

علىالمعترضلالزامالتاويلوإنما،تأويلبلاوردكما،الترابمنخلق

(.المرتابينإقناعأوالدين

مقالاًالمنارمنعشرالرابعالمجلدفيكتبالترجمةصاحبانثم

دراليوميةالصحفبعضفينشرهامقالاتبعد(الإنسانخلق)كيف:عنوانه

تلكبعضفيعليهأوردإنهفيه:قالشديدًارذًاداروينمذهبعلىفيها

كبيزاإنحتى،برهانهأسساكبروتدك،أركانهأهمتقوضاحتمالاتالمقالات

شبليالدكتور:يعني-عليناالردعلىيقدرلمالشرقفيأنصارهاعظممن

صحةفيتشككنتإذاقائلاَ:الاخوانبعضسألنيوقد)قال(:-شميل

تلكسردثمطين؟منالإنسانخلقعلميالناتفسرفكيفداروينمذهب

1(.4م303صفيمقاله)يراجعالسؤالهذابجوابوأتبعها،الاحتمالات

العقائدفيمذهبنابأنالمنارفيمرةغيرصرحناوجيز(:)استطراد

وانذكرهماوأن،الصالحالسلفجمهورمذهبهوفروعهوكذاالدينوأصول

منهفغرضنا-السلفلمذهبمخالفتأويلاْوتفسيرمنلغيرناأولناننشره

المرتابين؟بعضلعقولمسائلهمنمسألةتقريبهـاما،الدينعنشبهةدفعإما

منالمعلومةالقطعيةغيرالمسائلبعضفيالسلفمذهبيخالفمنلأن

المؤمنينسبيلغيرمتبعَاولامرتدًّايعدلاوتاولاجتهادعنبالضرورةالدين

)95(.الاَيةعمرانا!سررة)1(
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!!ئهى!!!مال!
القرآنوكونالإلهيالكلامفتوىفينشرناوقد،الحقلهتبينمابعدمن

أخطأمنعذرفينفيسَاكلامَا-الترجمةهذهقبلالقارئيراهاالتيمنهبعبارته

تيميةابنالإسلاملشيخالدينخدمةوقصدالنيةبحسنالمتأولينالعلماءمن

تحقيقهفيمثلهالاْعلامالعلماءمنلأحدنرلمخيزا(الأمةمذهعنالله)جزاه

طبقةمنصدقيتوفيقمحمدوالطبيبالإمامالأستاذأننعتقدونحن،وحسنه

،الإخلاصبمنتهىعنهويدافعونالإسلامينصرونكانواالذينالعلماءأولئك

الشبهويردون،بحقيتهعليهالمنكرينوإقناع،دعوتهإثباتعلىويحرصون

الحديثيشملهمممنوانهم،المعقولبالتأويلوأخرىبالدليلتارةً،عنه

فأصاباجتهدولمنالاجتهاد،اجرفأخطااجتهدلمنيثبتالذيالصحيح

لهالذيالمطلقبالمجتهدخاصغيرلأنه؟الحقإصابةوأجرالاجتهادأجر

الإسلامشيخارشدنامافيهماونقول،الخلافمسائلجميعفيخاصمذهب

العلماءمنوغيرهم،الباقلانيوالقاضىِالأشعريالشيخمثلفينقولهانإلى

جَإَُو)وَألَذِب:العلمفيالتفاوتمنبينهماماعلىمنهموهما،المخلصين

وَلَايالايحَنِسَبَقُونَاآتَذِيفَلاضشًاآغفِرْفًاوًرَشايَقُولُوتَبَغدِهِمْحَمأ

تعالى--اللهونسال!)1(خيمؤُوفاتكَهـتأءَانَوُألفَذِينَغِلًآقُلُوبخَافِىتخعَلْ

الدين.يومزمرتهمفيويحشرنا،المثابينالمجتهدينمنيجعلناأن

مسألةسنتينمنذإلينانسبواقدالأزهريينبعضأنأيضًاالقراءويذكر

فينشروهامقالاتفيبذلكوكفروناالبشر،لجميعأبًاآدمكونانكار

ولا،الامامالأستاذوالتكفيرالأنكارهذافيمعنايشركواولمالجرائد،

قالواانهمعلىذلكفدل-تعالىالثهرحمهما-صدقيتوفيقمحمدالطبيب

ولهم.لناالثهغفر،للهوىاتباعاقالوهما

1(.0)الآيةالحشرسورة)1(
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!!م!!!ى
وحدهالقرآنهوالإسلاممسألة

ماهوعنهوالدفاعاثباتهوحاول-رَحَمَةألنَة-للمترجموقعشذوذأكبر

منمدةَوالاقتناع،الدينأصولمنليستالسنةكونعلىالشبهةمنلهعرض

إلىيحتاجولامسلمًاكانبهعملفمن،وحدهالقرآنموالإسلامبأنالزمن

هوبهواقتنعذلكلهعرضولما،مؤقتةَشريعةَكانتلأنها؟السنةمعرفة

وعرضاهكعادتهماجاءاني-عنهمااللهعفا-إبراهيمعبدهالطبيبوصديقه

عليهفأوردتعليهالأدلةمنعندهقاممالبيانالترجمةصاحبوانبرى،علي

الرأيهذاأنأعلمكنتلىاننيزمنا،فيهابالبحثيشتغلكاناعتراضات

منكثيرَاأنأيضَاواعلم،المسلمونيسكنهاالتيالأمصارمنكثيرفيمنتشر

،والمناظرةبالكتابةإلاتتمحصلاالأنظارفيهاتختلفالتيالكبيرةالمباحث

الترجمةلصاحبالمسالةتمحيصفىِعليالوقتولتوفيرالسببينفلهذين

المنار،فيلينشرهذارأيهيكتبأنعليهاقترحت،بالمشافهةوصديقه

خروجمنالكتابةفيمالهوبينتالاْقطار،وسائرهصرعلماءعلىويعرض

هو)الإسلاممقالفكتب،التفصيلحيزإلىالأجمالحيزمنالعلميةالمسائل

524(،-اه)صهالمنارمنالتاسعالمجلدفيونشرناه(وحدهالقرآن

ماوإلى،فيهلهالباحثينبعضسبقإلىفيهأشرناوجيزَاتعليقَاعليهوعلقنا

المراددمالى،إبراهيمعبدهالطبيبوقرينهتِربهومعمعهفيهمذاكراتيمنسبق

الأزهرعلماءندعو)فنحنقلنا:ثم،والباحثينالعلماءعلىعرضهمنبكتابته

مندونهعرضماودفع،بالدلالْلالمسألةهذهفيالحقبيانإلىوغيرمم

شبهاتفيبالنظرتكونلاالعصرهذهفيالدينعلىالمحافظةف!ن،الشبهات
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!!ه!!!صيم
وإنمامذاهبها،انقرضتالتيالأسلاميةالفرقشذوذاو،اليونانيةالفلسفة

الشبهاتمنلهميعرضماودفع،الدينبحقيةاهلهمنالمتعلمينب!قناعتكون

العستمسكين،للمعتقدينيعرضماوأهونها،الثابتةوفروعهاصولهعلى

علىوالرسالةبالألوهيةمؤمنًاالعقيدةسليمأعرفهف!نني،المقالةهذهككاتب

علىاهونمثلهإقناعكإنوإنما،للفريضةمؤديًا،المسلمينجماعةعليهماوفق

إقناعهإلىمناظرةيحتاجفلاحجةَالشرعيالنصيعدلأنه؟الدينعلماء

وقد،التعليقمناهـالمراد(الوحيبنصوصعليهليحتجوالرسالةبالاْلوهية

أعرضهاالمواضيعمذهفيأفكاري)فهذه:المقالةاواخرفيأيضَاهوكتب

نأضلالفيأننييعتقدممنوأرجو،وعلمائهمالمسلمينعقلاءعلى

آثمَا(.اللهعندكانصالا،الحقإلىيرشدني

كي!دقئ

الدحتورعلىالبشريطهالشيخرد

علماءمنالبشريطهالشيخالمقالةهذهعلىللردتصدىمنأول

الجامعشيخكانالذيالبشريسليمالشيخالمرحومنجلوهوالأزهر،

ذلكفيفكتبالعهد،ذلكفيبمصرالدينيةالعلميةالمعاهدورئيس،الأزهر

فينشر(القياس،الإجماع،السنة،الكتاب:الإسلام)اصول:عنوانهمقالأَ

نشر(والعقل)الدينعنوانهومقالا711ً(-996ص)مننفسهالتاسعالمجلد

9(.م781-77اأصفي

هو)الإسلامعنوانها:رسالةفيالردهذاعلىالترجمةصاحبورذَ

وعلقنا359(-609)مننفسهالمجلدفينشرتالرد(رد-وحدهالقرآن
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!!م!هيلمح!!!
أمن(والسنةالقرآنهو)الاسلامالصحائفرؤوسفيعنوانهتعليقَاعليها

فيه،وقعالذيالأكبرالخطألهمبينَاالتعليقهذافكان(359-ص.39

-الإسلام)أصولعنوانها:مختصرةَقَولةَفكتب،عنهالرجوععلىلهوحاملاَ

فيهاصرحالعاشرالمجلدمن14(.)صفينشرت(واعترافإنصافكلمة

ثمالمنار،صاحبأستاذهكتبهممالهظهرالصوابوأن،الشططارتكببأنه

وأقلتهمماالثهوأستغفرالأشهاد،رؤوسعلىهذابخطئيأعترف)فأناقال:

،أخرىمرةَالخطأهذامثلفيالوقوععنالصيانةواسألهذلكفيكتبته

والتدبر،التفكرطولبعدالبحثهذامنليظهرالذياعتقاديبأنوأصرح

عملاًالمسلمينمنوالخلفالسلفعليهأجمعوماالقرآنهوالإسلامأنهو

بُني،عليهمااللذينالإسلامأصلَيئأناخرىوبعبارة،واجبدينأنهواعتقادًا

التيصَ!اللًهُعلروَسَوَطريقته:اي،السلفعندبمعناهاالنبويةوالسنةالكتابهما

المجمعغيرالقوليةالسننذلكمنوأسشي(،الدينفيالعملعليهاجرى

النبيفوضهاالتي)ايالدنيويةبالأحوالشديدةعلاقةلهكانوماعليها،

والفطر،المالزكاةومقاديرالحدودبعضمنهاوعد(الناسإلىمطًشُيَهووَسَلَىَ

ينكرإنماوهو،عليهمجمعاستثناهمابعضولكن،منهاتؤخذالتيوالاْصناف

مطلفَا.منهكونهلا،القطعيةالدينأصولمنكونه

بقلم(وحدهالقرآنهو)ايإسلاممقالةعلىمفصلمطولردجاءثم

في(الدكناَباد)حيدرفيالمقيمينالعربعلماءمناليافعيصالحالشيخ

منعشرالحاديالمجلدفينشر(النبويةوالاْحاديث)السننموضوعهالهند،

مباحثعلىالمترجمفرد52(وا،454و،37وأ،214و،14ا)صالمنار

والسنة(الاَحادوأخباروالنسخالتواترفي)كلماتعنوانها:مقالات3فيمنه

77(.وا،688و،495ص11م)راجعالمجلدهذافينشرت
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!!ههلمح!!!-
المجلدفينشرتمقالاتفيالردهذاعلىاليافعيالأستاذردثم

52(وا،44وا37،وا،928و2،.وا،125ص12:)معشرالثاني

بهذهالهندفيالعلماءاهتمامعلىتدلعبارةَالردهذاخاتمةفيوقال

الفاضلالدكتوركتبهماجواب)هذا:فقالفيهاالحكممناوطلب،المناظرة

المنارفيذلكيطبعأنالاسلامشيخحضرةأرجووأناالاختصار،بغاية

ينظرهومن،المنارقراءمنكثيرفيهرغبقدفانه،متفرقةدفعاتولو،الأغر

كتبتهلأني؟والزللالخطأفيهمايصلحأنحضرتهمنوالتمس،الاعتباربعين

ورسولهدثهإرضاءَولكن،الجوابعنالإعراضأردتكنتانبعدبعجلة

،ارتجالاٌذلككتبتذلكفيرغبواالذينالكرامل!خوانثمصَلتتَهُعَتهوَك!،

الإسلامعلماءمناْلتمسوكذلكرأيهملخصيذكرأنالأسلامشيخمنوألتمس

الزمانفإن؟والتخطئةبالتصويبولويتكلمواان-الدينبهموأيدالثهحفظهم-

(.الشبهاتلأضعفولوالخلافحبالىيبادرونماأولاْهلهترونكما

الآحاد(وأخبار)النسخ:عنوانه،مقالاَذلكفيكتبناللدعوةإجابةًهـاننا

996)صفينشر - 6Ar)المناظرةمذهانتهتوبه)12(المجلدذلكمن

ثم،سنيناريعفيالمنارمنمجلداتاربعةمنأجزاءعدةشغلتالتيالطويلة

وحورنااللغويالشرعياليقينالآحادأخباربعضوإفادة،السنةمسالةأوضحنا

الحمد.ودثهلاْحد،مثلهعلىنطلعلمبماالمنارفيوالظناليقينمعنى

بعلمدرائهامنكثيرلاشتغالسببَاكانتالطويلةالمناظرةهذهإن:ونقول

الأنصارمنللسنةفصارغيرهمإلىمنهمذلكسرىوقد،الدينوأصولالسنة

وازدياد،نماءفيعددهميزالولا،قبلمنلهايكنلمماوغيرهامصرفي

الحمد.ولثه
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!ماليىالمبشرينالتر!علىمم!هىوهـ

المبشرينعلىالترجمةصاحبرد

الأسبابأحدكانواالنصرانيةدعاةأنإلىالترجمةهذهأولفيأشرنا

الشكمنالانتقالالىبهانتهىالذي،الدينفيالبحثإلىللمترجَمالباعثة

الدكتوربتِربهالبحثهذاانتهىكما.الإسلامعنالدفاعإلىثم،اليقينإلى

النفسيوالاصلاحوالصلاح،الإذعانيالبرهانيالإسلامإلىابراهيمعبده

الرد،الإسلامعنالدفاعبقصدالمترجَمكتبهماأهمكانوقد.والاجتماعي

وقد،كتبهمعلىواطلاعه،معهممناظراتهإليهحفزتهالذيالدعاةأولثكعلى

الإفرنج،منالعقليينلطائفةالإنكليزيةالكتبمنكثيربقراءةلذلكاستعد

النصرانية.علىردواالذينوللملاحدة

الكتبأكبرعنهايغنيلاالمبشرينعلىالردفيالفقيدومقالات

المنارمنبعضهاجردوقد"،الحق"إظهارككتابعليهمالردفيالمصنفة

عشرالخامسالمجلدينفينشرماوأوسعهاوأقواها،مستقلةكتبفيوطبع

ومقالة:ايإسلام(فيوالضحايا)القرابين:كمقالةالمنارمنعشروالسادس

وتراجع(العهدينفيومحمدعيسى)بشائر:ومقالات،(القرآنمنكله)الدين

(51م،47وه،56وا،586و،494و،274و،253و،812)صفي

391!3فيوتراجع(وقيامتهالمسيحصلبقصهَفي)نظريتيورسالهَ i i-

1'م216 t،السادسالمجلدفي(النصرانيةوعقائدالعهدينكتبفيو)نظرة

أيضًا.عشر
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!!مه!!!ح
لورد"إلىفتوسلواالمبشرينالرسالةهذهمقالاتبعضهاجتوقد

أبدثا،منعًاصدورهومنعالمنارب!لغاءالمصريةالحكومةإلىيوعزبأنكتشنر"

النائبذلكفيكلمنيوقد،صدقيتوفيقمحمد!الدكتورمنشئهوبمحاكمة

رئيسأقآبكبانإليوعهدباشا،ثروتالخالقعبدالعهدذلكفيالعمومي

المسألة،فيوكلمَنافقابلناه،الترجمةوصاحباناباشا(سعيد)محمدالوزراء

طعنها،شدةفيالمستنكَرةالمقالةتلكمثلكتابةإلىيعودأنالمترجَمونهى

آخرفيالقارئيراهكماالردفيالمنارلهجةتخفيفوجوبفيوكَقَمنا

A(.59)صعشرالسادسالمجلد

الترجمةصاحبإلىعهدناوالارشادالدعوةدارمدرسةأنشأناولما

فييوجدلاانهمعتقدينفيها،الصحةوحفظالكاشْاتسنندروسب!لقاء

برنامجبشرطالدروصهذهأداءعلىيقدرعصريعالمولأطبيبمصر

المدرسةطلبةبعضكتبهماهوونقح،قيامخيربالأمرفقام،غيرهالمدرسة

جزئين.فيبعضهاطبعئم،المنارفيونشرت،الدروستلكمن

منركنَاكان-رحًمَهُألنَهُ-صدقيتوفيقمحمدالطبيبإنالقولوجملة

ولامصرفيتلميذًاولالناصديقَانجدولم،مصرفيوالاصلاحالعلمأركان

محسنًاكانوقد،غيرهتحريرهفيثمينةمساعدب!لهوكانالمنارخدمغيرها

أكبر،علينامنتهباننعترفونحن،عليهوصاحبهالمنارمِنَةدائمًايذكرشكورًا

وفضله،بيتناطبيبللمنارالقلميةومساعدتهصداقتهفيإخلاصهفوقكانفقد

نفسهوعنعناالجزاءأفضلوجزاه-تعالى-الثهفرحمهأولادنا،علىكبير

وأمته.ودينه

ه،؟-غ؟ة
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!يمه!إ!عتر!م

)1(واعترافإنصاف!طمة

صدقيتوفيقمحمد!ى

بحث،بحثينفيينحصرالمسألةهذهفيكتبتهماأنالبصيرالناقديرى

يأتوالمعليّالرادّينأنيرىثم،العمليةالسنةفيوبحث،القوليةالسنةفي

الكبيرأستاذناوأنغليلاً.يرويأوعليلاًيشفيالاْولالمبحثفيبشيء

هوبل،البحثهذافييوافقنيرشيدمحمدالسيدالعظيمالإسلامومصلح

الذيالوحيدفالشطط(العملية)السنةالثانيالبحثوأما.الأولمرشدي

النبيمنالصحابةفهمماوجوبإنكاريهو؟ارىماعلىفيهارتكبته

عليهأجمعولكن،القرآنفيمذكورَايكنولمواجبدينانه!لدنَصُطًتيوَسَرَ

وأهم.بينهماختلافأدنىبدون!اعتقادًاعملاً؟وخلفهمسلفهمالمسلمون

المنارصاحبكتبهماأن!أرى،الصلاةركعاتمسالةالحقيقةفيذلك

علىهذابخطئيأعترففانا،عليئالردفيكافٍالمسالةهذهفيالفاضل

الصيانةوأسأله،ذلكفيكتبتهأوقلتهمماتعالىاللهوأسئغفرالأشهادرؤوس

ليظهرالذياعتقاديبأنوأصرح.أخرىمرةالخطأهذامثلفيالوقوععن

أجمعوماالقرآنهوالإسلامأنهو:والتدبرالتفكرطولبعدالبحثهذامن

وبعبارة،واجبدينأنهواعتقادًاعملاًالمسلمينمنوالخلفالسلفعليه

بمعناهاالنبويةوالسنةالكتابهمابنيعليهمااللذينالإسلامأصلَيأنأخرى

ولا.الدينفيالعملعليهاجرىالتيعَلَألئةفَيوَسَلآطريقتهأي؟السلفعند

14(.01/0)المنارمجلة)1(
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!!ه!!!-
اذكانماولااتباعها،علىالمجمعغيرالقوليةالسننعنديذلكفييدخل
والفطرالمالزكاةومقاديرالحدودكبعضالدنيويةبالأحوالشديدةعلاقة

فأبيح.العزيزالكتابفييذكرلممماذلكوكير؟منهاتؤخذالتيوالأصناف

التقريروبهذا،مقتضعندناوجدإذاالمسائل0هذأمثالفيالتصرفبعض

تعالىالنّهنسأل،السابقتينمقالتيّفيأوردتهاالتيالإشكالاتجميعتزول

والزلل.الشططمنوالصيانة،والعملالقولفيالهداية

!دقيتوفيقمحمد:الدكتور

طرهسجنباسبتالياتالطبيب

ويذعنمعتقِد،واْنهالرجلفيقولناصدقظهرأناللهنحمد)المنار(:

الحق.أنهلهيظهرلما
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!نه!!المنا!ىصى

المنارمجلةفيبحتاباتهفهرس

8(./)المنارأجزاء6-الصحيحالعقلنظرفيالدين

9(.)المنار/والمنسوخالناسخ

9(.)المنار/وحدهالقرآنهوالإسلام

.'(/0)المنارالمصاحفتاريخ

1(.0/المنار1واعترافإنصافكلمة

.'(/0)المنارالإتهيةالشرائعفيالنسخ

1(.0/)المناروالإلهيونالماديون

(.1)/)المناراجزاء4-والعلمالقرآن

/11(.)المناراجزاء3-النبويةوالأحاديثالسنن

/12(.)المنارالإسلامفيالعاداتخوارق-

/13(.)المنارجزآن-الإسلامفيالمراةحجاب-

(.)/4)المنارالإنسانخلقكيف-

/11(.)المنارالعلميةالمسائلدقائقبيانفيفصل-

/11(.)المنارجزآن-المترجمينإلىأسوقهاعربيةعلميةكلمات-

1(.ء/)المنارالأديانفيوالضحاياالقرابين-
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!!م!!ى
/15(.)المنارالقرآنمنكلهالدين-16

أجزاء7-والجديدالعتيقالعهدينفيومحمدعيسى17-بشائر

)المنار/15(.

جزآن-الأمواتمنوقيامتهالمسيحصلبقصةفي18-نظريتي

16(.)المنار/

أجزاء8-النصرانيةعقائدوفيالجديدالعهدكتبفي-نظرة91

16(.)المنار/

جزء91-الكائناتسنندروسوالإرشاد،الدعوةدارمدرسة-02

21(.-91-18-/17)المنار

/21(.)المنارالوجودفلسفةفيصدقيالدكتورمذكرات-21

!ح!كلصحهى
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!مفههلمح!ا!لكآ!ى!ال!م!

الكتابِصورة

الئانية،الطبعةانهافيهاالمكتوبلكن،الطبعةتلكتاريخالنسخةعلىيردلم

هجرية.ا316سنةكانتالاْولىالطبعةان586(،)15/المنارمجلةفيوورد

الغلافصورة
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صمهىث!!!ى

الأولىالصفحةصورة
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يينثَ!ضات!إيه-همر!ضا
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!!م!ه!!!مم

الرَّ!جَمصأتِجصِآللَّهِ
أصَرَك!ا)1(

وأ!لدَه،كلهالدينعلىليظهرهالحقبدينرسولهأرسلالذيدنهالحمد

بهفأخرج؟مثلهمنبسورةياتواأنعنالثقلينأعْجَزَعندهمنبكتاب

الظهور،أتمالحقائقلهموأظهرالنور،إلىالظلماتمنالناسعَلَطهُتٌروَسَلآَ

ورسوله،عبدهمحمدَاوأنيولد،ولميلدلمالذيالثهإلاإلهلاأنهفعلّموا

شريعته،باتباعالفائزينا-لهوعلىعليهاللهمفصليوجَدُ،ومنوجدمنأشرف

وبعد؟طريقتهاقتفاءفيالإصابةمنهجالسالكينوأصحابه

أهلعلىالردفيالكتبيؤلفونالأيامهذهفىأخذواالنصارىف!ن

طريقهمعنويصدّهم،القويمدينهمعنيرذهمذلكأنظانّين،الإسلام

نورَبأفواهكمتطفثواأنأتريدون؟،والأحلامُالأوهامُهذهفما.المستقيم

يُعابُ.وأمر،عُجالثلشيءهذاإن،؟الإسلام

الهمم،إليهتوجهتماوأحسن،الخدمأشرفالحقخدمةكانتولما

وما،فيهينازعوننامادلائلَوذكرت،فيهعليهمورددتُّالكتابهذاألَفتُ

توكلت.عليهبالتهإلاتوفيقيوما،استطعتماالإصلاحَإلاأريد

.للسياقلفظيمنمزيدة)1(
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!!نهى!!!عمى
الاختصاروعيب،المملالتطويلوَصْمَةمنبريئَااللهبحمدفجاء

،والصوابالحقإلىيرشدناان،صعابلكلالميسرالثهَفأسألالمُخِل.

،الأنامعندمقبولاويجعله،المنكرينوأوهام،المبطلينشبهاتعن!يصونه

الدعاء.مجيبالنداءسميعانه،والعامالخاصبهمنتفعّا

)1(:أبوابأربعةعلىورنبتُه

علىوالرد،يَخَهأدغكوَألشَلأنممحمدسيدناصدقإثباتفي:الأولالبابء-

:فصلانوفيه:شُبَهٍبعض

أدشَلَا".عَلَيهَآدضَلاةُصدقهاثباتفي:الأولالفصل-

شبه.بعضعلىالردفي:الثانيالفصل-

فصلانوفيه:التثليثبطلاناثباتفي:الثانيالباب!ل

التئليث.بطلانفي:الأولالفصل-

القرآنية.الاَيةتفسيرفي:الثانيالفصل-

:فصلانوفيه:عليهشبهةوردالصلبإبطالفي:الثالثالباب!

إبطاله.في:الأولالفصل-

.اعتراضعلىالردفي:الثافيالفصل-

والإنجيل.التوراةتحريفإثباتفي:الرابعالباببي

aحهع!!+س

.الكتابأبوابفيالشروعثم،المقدمةلتتميم،لفظيمنالمقدمةنهايةإلىمذابعدما)1(
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جاضطرأإلمجا

وأ!نجيلىالتوواةتحريؤإثباتفي
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!مىوالإنجيلتحر!التواإلبا!ئههلمح!

جاالمجمانجطراّ

والإنجيلالتوراةتحريفإثباتقي

.ولفظيٌّ،معنوفي:قسمانِالتحريفَ)1(أن:اعلم

ينازعوننالاالنصارىأنإلا،والانجيلالتوراةفيحاصلانوكلاهما

بغايةولكن،فيهنازعوناالذيالثانىِنثبتأنهناأردناولذلك،الأولفي

معناهغبرعلىتفسيرهبمعنىالكلامتحربف:مقدسكتابأيفيتحرلفكلمةإتعنى)?(

تبديلاللغةفيالتحريفأصلويعنى.الحقيقيمعناهيخالفمعنىهـاعطالْهدليلبدون

منالاَبةنقلاي:الرَتيبيالتحريفمنها:كثيرةمعانلهاصطلاحأوالتحرلف.المعنى

وهذا،لفظهظاهريخالفماإلىوتبديلهالمعنىتحريفومنهاآخر.مكانالىمكانها

فهومعناهغيرعلىوحملهحقمتهبخلافالكلامفسرمنوكل،بالرايالتفسيريشمل

والتبديل.والتغيير،النقصأوالزيادةمنكليشملوهو:اللفظتحرلفومنها.تحريف

الكتابكلاممنلي!أيدينابينالذىالكتاببعضأنبمعنى:بالزلادةالتحريفأولأ:

فيالزيادة-أكثرأوبكلمةالآيةفيالزبادة-أكئرأوبحرفالاَيةفيالزيادة-الأصل!

.الكتابمجموعفيالزيادة-الكتابمنجزء

ماجميععلىيشتمللاأيدينابينالذيالكتاببعضانبمعنى:بالنقصالتحريفثانياَ:

هذايكونوقدنسياناَ،أوعمداَ،إمابعضهضاعقديكونبأن،بالردحالأنبياءكتبه

أكئر-أوبحرفالاَيةفيالنقص-الكتابمنجزةااوآيةاوكلمةأوحرفاَالبعض

.الكتابمجموعفيالنقص-واحدجزءفيالنقص-أكثرأوبكلمةالاَيةفيالنقص

بآخر-حرفتبديلفيالتحريف-أخرىبدلكلمةتبديلفي:بالتبديلالتحرلفثالثأ:

علماءوبينهاعرفهاكماوأقسامهالتحريفمعنىمذا.باخرىحركةتبديلفيالتحريف

،المقدسالكتابتحريفيمكنهل)كاهن(،بسيطالمسيح)عبدانظر:إ،المسلمين

7(.:صفحة
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!!ه!!!عصيع!
"إظهارمنها،كبيرةمطولاتفيالإسلاميونالعلماءاثبتهقدلأنه؟الاختصار

:فنقول،الغليلويرويالعليليشفيمافيهف!ن"،الحق

)1(،هيرودسوفاةإلىهناك"وكان21/15(:متىقول:الأولالشامد*-

والمرادابنى"،دعوتمصرومنالقالْل:بالنبيالربمنقيلمايتملكي

اسرانيلبملكرومانيالالئوخمجلسولقبه،الأدوميأنتباترابنهوالكبير:"هيرودس1()

خلاليسوغولدولقدالميلاد.بعدالرابعةالسنةفيتوفيوقد.م.قالأربعينالسنةفي

صفحة:،التجسدسر)أرشمندريت(،موسي)سلوان،هيرودسحكممنالأخيرةالسنة

وعمرهتُوفي.عربيةكانتكيبُرسفامه.يهوديدممنالملكميرودسيكنلم1411(.

)صلاح،اليهوديةبريةحدودعندلحمبيتمنبالقرباليهوديةفيودفنعامأ،سبعون

وفاةويؤيد18(.:صفحة،المسيحيالايمانحقائقإلىمدخل،اليسوعيجودةاْبو

سفينسيسكاياالروصيالحاليالتأريخقبلالرابعةالنةفيالكبيرهيرودس

المفصلالكنيسةتاربخكذلك72(.:صفحة،الأوائلالمسيحيون)سفينسيسكايا،

اما18(0صفحة،المفصلالكنيسةتار!،اليسوعيحمويصبحي،كزال)أنطوان

المسيح،المسكين)متىالميا،دقبل5سنةيكرنأنيجبانهفيرىالمسكينمتىالأب

يسوع،شداروس)فاضلشداروصفاضلالأبويؤيده.38(:صفحة،وأعمالهحياته

عاميهبينانهنجمةإلياسيرىحينفي.ا(.:صفحة،الكنيسةتقليدنيالمسيح

الدكتورأما381(0:صفحة(،رسالته-)حباتهالمسبحبسوع،نجمة)إلباسم.ق6و

الشة4بينوقعقديكونقدالميلادإنفيقولالتحديدفيفيترددالخضريجرجسحنا

جزء،المسيحيالفكرتاريخقس(،)دكتورالخضريجرجر)حنام.ق6إلىم.ق

سنة6تحديدأوقعالميلادانشربنتييهسطفانالاْبيرىجنفي(.016:صفحة،أول

أما124(0:صفحة،المقدسالكتابقراءةإلىدليل)أب(،شربنتييه)سطفان.مق

6عامقبلتمقدأنهلابدالميلادأنفيرىديورانتويلالحضارةقمةموسوعةصاحب

212(.:صفحة،11جزء،والمسيحقيمر-الحضارةقصهْ،ديورانت)وبلم.ق

)جونم.ق7والسنةم.ق6السنةبينتمقدالميلادهذا(ندرينجونيرىوختاماَ

38(.:صنهحة،الأربعةوالأناجيلبسوع،درين
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!ىمى!!مهىث!!ا!نجيل
البابمنالأولىالاَيةإلىالإنجيليوأشار،يَخَهبلشَلأئمُيوشمعهوالقائلبالنبي

لاْنهاعَلنوبلشَلأئمبعيسىالاَيةلهذهعلاقةلا،غلطوهذا،كتابهمنعشرالحادى

كما،"أولادهدعوتمصرومن،أحببتهأنا،طفلاكانمنذإسرالْيل"إنهكذا:

الذيالإحسانبيانفيالآيةفهذه1881،سنةالمطبوعةالعربيةالترجمةفي

صيغةالإنجيليئُ!حزف،إسرائيلبنيعلىيخةنت!لاموسىعهدفيالثهفعله

مترجملا-لّباعِهِوحزف،قالمافقال،بالمتكلمالغائبوضميربالمفردالجمع

184سنةالمطبوعةالعربية iمنعلىخيانتهمتخفيلالكنأيضا،وغيره

دعوا"كلماهكذا:الاَيةهذهبعدالمدعوينحقفيوقعلاْنه؟البابهذاطالم

علىالأمورهذهتصْدُقولا،"للأصناموقربواللبع!ليموذبحواوجوههمولوا

الذينعلىولا،معاصريهكانواالذيناليهودعلىتصدقلابل،عَلَنهَأدشَلأنمُعيسى

عبادةعنتابواقدكانوااليهودلأن؟سنةخمسماثةإلىميلادهقبلكانوا

مابعد،سنةوثلاثينوستبخمسمائةعَيهألتَلَإُميلادهقبلجيدةتوبة)1(الأوثان

فيمصرحموكماالتوبةتلكبعدحولهايحوموالمثم،بابلاسرمنأطلقوا

التواردخ.

"فعلهياد،التعظيمسبيلعلىلربهالإنسانخضوعميالعبادة:الأوثان"عبادة)1(

لفظويطلق.الدينيةالشعاثرهيوالعبادات،لربهتعظيمانفسههوىخلافعلىالمكلف

علىيطلقأو،الأرواحوعبادة،الكواكبكعبادة،كاذبلالهالخضوععلىمجازأالعبادة

أحدإلىالثديدالميلعلىأو،الأمنامكعبادة،الاَلهةإلىترمزالَيالأشياءتعظيم

الاْشياءوعبادةالأصتامعبادةبينوالفرق.المعشوقكعبادة،لهوالتذلل،الأشخاص

تقومالثانيةأنحينعلى،اللهإلىلتقربوسيلةالصنماتخاذعلىتقومالاْولىأنالمادية

ترمزصورةهولىانما،إلهألشىالصنمأنذلكومعنى،لذاتهاالماديةالأشياءعبادةعلى

اللبناني،الكتابدار،الفلسفيالمعجم)دكتور(،صليبا)جميلانظر:ايإلهدا،إلى

.1(51:عمفحة،8291،اْولجزء،بيروت
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!مه!!!!
نجنابل،تجربةفيتدخلنا))ولا)6/13(:متىقولالثاثي:الشاهدتج

الجملة:وهذه،"آمين،الأبدإلىوالمجدوالقدرةالملكلكف!ن،الشريرمن

كاتلك"رومن9وفرقة،إلحاقيةالأبدلماإلىوالمجدوالقدرةالملكلك"فإن

ترجمةفيولا)1(،اللاتينيةترجمةفيتوجدولاجزما،ب!لحاقيتهايحكمون

ومراسيمهالمقدصالتريدنتينيالمجمعأبحاثفيصدقتالكاثرليكيةالكنيسة"إن)?(

علىالتصديقورامت،المختلفةاللاتينيةالترجماتفيبحثتقدالكنيسةف!ن،الكريمة

يعتمدون،المؤمنينبأيديرسميةترجمةلتكون،الكنيسةفياستعمالاًوأكثرهاأصحها

عليها.وفضلتها،الأخراللاتبنيةالترجماتساثرعن"الفولكاتالاففرزتصحتها.على

والعبرانيةكاليونانيةالأصليةللترجماتتركتلكنهارسمياَ،استعمالهاعلىالقراروقر

تار!فيالوضاحالكوكب،اليسوعيححام)فانانظر:وقوتهاكا!اعتبارهاكلوالسريانية

133(.:صفحة،البروتستانتاخترعهماعلىالإ!لاح

.St(وجيرومإيرونيموسالقديى!يعتبرالفولكاتا: Jeromeفيالغربآباءاعظممن

ضدوجدليةنسكيةمقالاتمعالمجالهذافيعظيمتراثله،المقدسللكتابتفسيره

)علىستريديونفيم345سنةحواليالرابعالقرنمنتصففيوُلد.ورصائلالهراطقة

ثقافةثقفه،أوسابيوسيُدعىأبوهوكان،غنيةرومانيةاسرةمنباكويلياإيطاليا(حدود

توجهذلكوبعد،عصرهعلماءمنصارحتىالفلسفةعلومفيتبحرروما،فيعالية

سوريا.إلىوصلحتىكئيرةأقاليموطافالشرقإلىوسافر.اللاهوتعلملدراسة

أغريغوريوصالقدي!يدعلىتتلمذحيثالقسطنطينيةإلىم038سنةحواليوذهب

بينالفترةفيروماإلىوذمب.المقدسالكتابتفاسيرمنهوقعلمسنتينلمدةالنزينزي

rAO - rAYللأسقفمنافستهبعدوغادرها.روماأصقفداماسوسالأنبايشاورهوكانم

الضريرديديموسيدعلىوسَلمذ،م386صنةمصرزارثم.داماسوسوفاةبعدالجديد

الكتابترجموقدواللاتينيةالعبريةفيبرعوفد.اللاموتيةالاسكندربةمدرسةمدير

الكاثوليكية.الكنيسةاعتمدتهاوالتى"بالفولغاتالماالشهيرةبترجمتهاللاتينيةإلىالمقدس

صفحة:،)يرونيموسللقدي!للشبابرسالة،حبيب)يوسفانظر:م"042صنةوتوفي

6-.)9

144

http://kotob.has.it



!مىوا!نجيلتحر!التورااثبا!مه!

ألحقها،منتلومالفرقةوهذه،الإنكليزياللسانفيالفرقة0هذتراجممن

مُبالِ.غير،الربكلاممنجزءًاهذهلعبتهوجعل

،لمأ)2("كرشباخف!ن،")1("بروتستنتفرقةمحققُوأيضاوردهْا

)1(

(2)

وينكرون،والشركةالمعموديةسوىللكنيسةالسبعةالأسرارمنالبروتسحَانتيقبل"لا

لأجلالصلواتواقامة،بهموالتشفعوالقديسينالعذراءإكرامويحرمون،الاستحالة

فيالعلياالباباسلطةيرفضرنثمالَمْطَهر.وجودينكرونلأنهم؟والغفرانات،الموتى

يستعملونولاالدن!،منالبريءالعذراءمنوالحبلالخطأ،منوعصمته،الكنيسة

فيالمجمل)الأب(،الفركاني)أنطوانانظر:(،،منهمالقليليون)إلأوالصلبانالصور

:بيشويالأنباالمقدسالمجمعسكرتيرداويقول69(.:صفحة،الجامعةالكنيسةتاريخ

!الناصريليسوعنسجدلاْنناأصناموعبدةمثركونإنناالمسلمونعلينا"يفول

الايمانضرح)أنبا(،)بي!ث!ويانظر:"،التهمةبنفىويتهمونناالآنيأتونالبروتستانت

الثالث:شنودةالأنباالأرثوذصالأقباطبطريكويقول37(.:صفحة،الأرئوذكسي

الثالث)شنودةانظر:،!"الوئنيةبقاياكنالأيقوناتيعتبرونالبروتستانتمن)والمتطرنون

.(517:صفحة،أولجزء،المقارناللاهوت-اللاهوتيالحوارفي،)أنبا(

Johannجرش!باخجاكوبجوهان Jakob Griesbach:بوتسباخ:مدينةفي"ولد

الا.812:عامتوفي،1745:عام،ألمانيافي

جينا،جامعةفيالجديدللعهدأصتاذاوكان،سيملرالدكتوريدعلىهالجامعةفيدرس

الجديد،العهدمخطوطاتمنالعديدجمعاجلمنأوروبافيعديدةمدنفيتجولوقد

والقوطية،،السيريانيةمثل:وبمخطوطاتالاَباء،باقتباساتخاصاامتماماوأبدى

الأسلوبمؤسسويعتبر.بالاهتمامقبلهتحظىلاكانت!قد،والسريانية،والأْرمينية

الجزءمنبدايةالجديدبالعهدالمتعلقةالأعمالكلاعتمدتحيث،النصيللنقدالعلمي

ثلاثإلىالمقدسالكتابمخطوطاتقسموقد.عليهعثرالثامنالقرنمنالأخير

انصي.للنقدقانوناعثرائنىبوضعوقام،والبيزنطية،والغربية،السكندرية:مجموعات

اعماله:أمممن

.'.1775/1774Testamentum Graece 3, Vols!؟لل،No-
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!!مه!!!م
ردُّوها،التحقيقفيرتبتهماعلوفيكانواالذينوالمحققينو"وتستين")1(،

)1(

.Symbolaecriticae ad supplendas et corrigendas variarum .N T-
1785.،lectionum collectiones

.Commentariuscriticus in textum Graecum .N T-

1771،De codicibus quatuor evangelislarum Origenianis-

,ssionن!اThe Text Of The New Testament ' Its TransكلمC-

.Corruption، and Restoration'Fourth Edition - By: Bruce M

1Metzger & Bart .D Ehrman - Publisher: Oxford University Press

167/165.:NewYork5002,- Page

Johann"4فتشناين،جاكوبيوهان Jakob Wettstei:باسيل:مدينةفيإولد

1754".عام:توفي،3916عام:ولدبسوشرا،

الجامعيةدرا!تهاثناءلهسُمحالجديد،للعهدالنصيالنقدعلماهمنموعنه:نبذة

بجمعوقام،بالمكتبةالموجودةالاْساسيةالجديدالعهدمخطوطاتعلىبالاطلاع

مصداقيةعلىيوثرلاالقراءاتاختلافأنلإثباتوسعىمنها،المختلفةالقراءات

،المخطوطاتجمعاجلمنوفرنساانجلترامنكلإلىعلميةبرحلاتوقام.الكتاب

فرنساإلىبالعودةونصحه،بهكبيرااهتماماأبدىالذيبنتليرشثاردبالعالموالتقى

منمكون،سنواتاستغرقضخم،عملب!عدادقام،الافرايميةالمخطوطةلبحث

المستلمالنصتجمعقائمةفيالجديد،للعهداليونانيالنصعلىيحتويان،مجلدين

التوضيحاتمنالعديدعلىتحتوي،تعليقاتإلىبالإضافة،مختلفةقراءاتوعدة

له.اللاحقةالأعماللكلهامامرجعاذلكبعدعدت،الآبالْيةوالاقتبامات

أعماله:أهممن

Testamentum Grxcum editionis receptor ' cum\/للأأ،"No-(

.1751onibus Variantibus Codicum MSSةc!أسL

,ca ، A Dictionary of Artsاح!ةThe Encyclopedia Britكا.C-

-Sciences 'Literature And General Information ' eleventh edition

,Vol.82' VETCH to ZYMOTIC - Cambridge University Press

.565/564:London،1191 - Page
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!عمىوالإنجيلاتحر!اْلتوالبا!!مهى!

كانف!ذا،تحريفبدونأيضاالمشهورةالصلاةالمحرفونتركماهذافعلى

مشهورا.يكنلمممابغيرهابالكفماالمشهورةالصلاةفيأثَّرتحريفهم

بطنفييونانكانكماالأنه)12/04(:متىقول:الثالثالثاهدء!

الاْرضقلبفيالإنسانابنيكونهكذا،ليالوثلاثأيامثلاثةالحوت

السيدكلاممنوليس،صريحغلطالقولوهذا(،ليالوثلاثأيامثلائة

،المباركالجمعةيوممنالنهارنصفمنقريباصلبالمصلوبلأن؟المسيح

الساعة.فيوماتيوحنا،إنجيلمنالتاصععشرالإصحاحمنذلكيظهركما

كما،ودفنهفكفنهالمساء،وقتبيلاطسمنجسدهيوسفوطلب،التاسعة

ليلةفيدفنهفكان،إنجيلهمنعشرالخاصالإصحاحفيمرقسبذلكصرح

كماالاْحد،نهارمنالفجرقبيلإلىالقبرفيالجسدهذاومكث،السبت

أنتعلمهذاعملتإذايوحنا.إنجيلمنالعشرينالإصحاحفيبذلكصرح

ماف!نهيقينا،غلط"ليالوثلاثأيامثلاثةالأرضقلبفي"يمكث:قوله

الإنجيل.هذأبهشهدماعلى،وليلتينواحدايوماإلامكث

النبيبارمياقيلماتَتمَ"حينئذا:2719:متىقول:الرابعالشاهد

"،إسرائيلبنيمنثمنوهالذيالمثمنثمنالفضةمنالثلاثينوأخذوا:القائل

هذايوجدلابل،أصلاارمياكتابفيلهوجودلاالقولمذاف!ن،غلطوهذا

يوجد،نعم.الألفاظبهذهالقديمالعهدكتبسائرمنآخركتابفيالمضمون

عبارةلحهآدتهـلأنمُزكرياكتابمنعثرالحافىيالإصحاحمنعشرالثانيالعددفي

جلي.فرقالعبارتينبينلكن،العبارةهذهتناسب

عَليهألئَلأنمُزكرياكتابلعبارةعلاقةلا،الفرقهذاعنالنظرقطعومع

ماوأن،الأمرحقيقةيعلموتأملهما،العبارتينماتينراجعومن،متَىبعبارة
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!منه!!!ع
باسمزكرياكتابتسميكانتاليهودأنمنقيلومايقينا،غلطمتىنقله

بكتابقيلماتم))وحينئذيقل:لممتىف!نذلكومع.محضادعاءأرميا؟

أنفيصريحنصوهذا"القائلالنبيبأرمياقيلما"تمقال:ولكنأرميا"،

الباطل.وادعائهملتأويلهموجهلاوحينئذ،غيرهلاالقائلنفسموأرميا

"ف!ن8(:و)5/7ايأولىرسالتهفييوحناقول:الخامسالشاهدئج

وهؤلاء،القدسوالروح،والكلمة،الأب:ثلائةهمالسماءفييشهدونالذين

والماء،،الروح:ثلاثةهمالأرضفييشهدونوالذينواحد،همالثلاثة

"لأنهكذا:محققوهمقالكماالعبارةواْصل،الواحد"فيهموالثلائة،والدم

همالثلاثةوهؤلاء،والدم،والماء،الروحوهم:ثلاثةيشهدونالذينالشهود

فييشهدونالذينف!ن)):الكلماتهذهالتثليثمعتقدوفالحقالواحد"،في

فييشهدونوالذين،القدسوالروح،والكلمة،الأبوهم:ثلاثةالسماء

.......................................بالحاقهاوأقر،")9(الأرض

ماوهو،الضتضمنمنكانهاالصفحةجانبعليكتعليقال!كتوبةالحواشيإضافهْدا)1(

:عبارةمثلوأدقها،النسخاقدمفيتردلمالتيالأجزاءبعضإضافةفيسببيبدو

إالذينعبارةوأيضأ،\(8:)روميةفي،الروححسببلالجسدحسبلي!"السال!ن

)قى(،رياض)يوصفانظر:.7(":5يوحنا)1فيالراردةئلاثة"ممالسماءفييشهدون

لتدعيمالإضافاتبعضأحيانأحدثت"وقد.17(،65:صفحة،المقدسالكتابوحى

الأبثلاثةهمالسماءفييشهدون!والذين:عبارةاضافةفيحدثكما،لاموتينكر

لاالجارةمذهإنحيث،7(:5:يوم)اواحد"همالثلاثةومؤلاءالقدسوالروحوالكلمة

العبارةمذهولعل،عثرالخاس!القرنقبلماإلىترجعيرنانيةمخطوطةأيفيتوجد

نصإلىمقصودةك!ضافةوليس،لاتينيةمخطوطةفيكعامثيتعليقفياصلأجاءت

النورعبدأمني!انظر:!،النصصلبفيالنتَاخأحدادخلهاثم،المقدسالكتاب

=المعارفدائرة،!ض"دكتورحبيبصموئيل،ض!دادكتورفارسفايز،ض()دكتور
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!د-وا!نجيلاتحى!التواثبا!!مه!

"كرش!با!")1(،00000000000000000005............................

)1(

مخطوطةايفيولاموجودةغيرالزيادةهذه"إن592(.:صفحة،ثالثجزء،الكتابية

ستجعلكانتالتيالثالوثيةالجدالأتمنبالرغم،اليونانالآباءعندتُذكرولايونانية

متنفينعلأموجوداَكانأنهحالفيطبعاَضرررياَ،أمراَالهامالمقطعهذامثلذكر

زمنيأمتأخرةالأحرفصغيرةيرنانيةمخطوطاتأربعفيموجودةمنهوالزيادة.النص

عثر"الادصمنواثنتانعثر،الخاصمنوواحدةعثر،الثانيالقرنمن"واحدة

التاسعالقرنمنبدءاًالفولغاتامخطوطاتفيلهاوبُشهد،اللاتينمنبتأثيروذلك

الهرطوقيعندموجودْالزيادةلهذهذكرأقدم.اسبانيةمخطبرطاتفيذلكوقبل،فصاعداَ

أفريقيا.شمالفيترتليانوسعند،الفترةنفسفيوربما،(،بسام)385برسكليانوس

إسبانيافيانتشرتهناكومن،الزيادةهدهموطنأفريقيامنالشماليالقسميعتبروهكذا

مقبولةغير،اليوم،الإضافةمذهشرعيةان..الفولغاتا.فيذلكبعددخلتثملاحقأ،

الجديد،العهدإلىمدخل،)دكور(كرافيذوبولوس)يوحناانظر:!كانقدي.نم!أيفي

،6002،ثانيةطبعة،حمص،الأرثوذكسالروممطرانية،ملحمآأفرا:الأبتعريب

(.f%هصفحة

فيالمفدسللكتابالألمانيالناقد1812(-)1745فرشباخجاكوبجون)ولد

كاصباروالدهكانحيث،دارمثتاتميسنولايةفيصغيرةبلدةوهي،بتزباخمدينة

التعليمفرانكفورتفيوتعلم.1745ينايرمنالرابعفيالقساVVV-5017كونراد

شبيبةتوابعمنكاحداأصبححيث،ومال،ولايبزغ،توبنغنجامعاتوفي،الأساسي

الجدبد.العهدنصوصنقدإلىاننباههتحولسببذملروكان.الملتزمينأكثرومنزملر

ولدىوانكلنرا.وهولنداوفرنساالمانياعبرأدبيةبجولةقامالجامعيةمسيرتهختاموفي

كرسيفيتعين1773فيولكن،خارجيكمحاضرالوقتلبعضعملمالإلىعودته

مارصفيتوفي.حياتهبقيةأمضىحيثفيينا،الىتحوللهتم1775وفي،الأستاذية

يحملجديداعهدابهدمثنوالذيالجديد،للعهدبنقدهترتبطكرشاخشهرة.1812

سابقة.حاشيةفيآخرتعرلفلهسبقوقد.البرسطانيةالمعارفدائرةانظر:،(اسمه

New،فى89فى، York،.12،فىفىأ"حThe Encyclopedia Britannica ، Part

0495Page
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!مهى!الخ!!لبرها!ى
)2()1(

واجبةالحاقيةإنهاقال-،تعصبهمع-و"هورن"،و"شولز"

)?(

)2(

Johnشولزأوجستينمارتينجون Martin AugustineScholz%فيداولد

كاثوليكي.ألمانيومفسرمستثرقمو1852.عام:توفي4917،عام:ولدألمانيا.

Universityفرايبرججامعةمناللاموتفيالدكتوراةعلىحصل of Freiburg،

Universiبونجامعةفيبجامعةاللاهوتلقسمعميداعين1817.عام y of

Bonn،21عامAأعمالهأدل،.ا"rae Criticae in historiantextusائCu

uEvangeliorumقام1823عامفي.با!لسيةمخطوطة48علىتعليقاتعنعبارة

المقدسالكتابمخطوطاتلجمعالأوصطوالشرقأوروبافينقدية-مكتبيةبرحلة

ولهالنقديةالمكتبةإلىالمخطوطاتمنالعديدإضافةفيساهمتعليها،والاطلاع

".اليونانيةباللغةالجديدللعهدنقدياصدار

أعماله:أهممن

01836/0183،.NovumTestamentum Graece 2 vols-

)-H"ndbuchdesbibl.Archaهlءلأ!ه01834
:Cfr.A Plain Introduction to the Criticism of the .N .T - By

4991.،SCRIVENE ! MILLER - London

Thomasهارتوللتوماس،هورن Hartwell Home:عامولد.إنجلترافي"ولد:

ككاتبحياتهبدا.المقدسللكتابوبيبليوغرافيمفسرهو.1862عام:توفي،0178

فيالهارلينيةللمخطوطاتكاتالوجإعدادإلى8018عامفيدعي.المحاميينلأحد

الكتابومعارفدراصةد!نقدلكتابهطبعةأولظهرت1818في.البربطانيةالمكتبة

عدرالهاوأعدأصاسيا.ومرجعاقياسياعملالكمالهاواعتبرت،أجزاءثلاثةفي"المقدس

هذهبمراجعةقام،الطبعاتمنالعديدذلكبعدلهوأصدرت،1821فيظهرالحاقيا

المناصبمنالعدلدتقلدذلكبعدودافيدسون.تريجلزمنهمكثرعلماءالطبعات

إ.الكنسية

أعماله:أهممن

A Catalogue of the Harleian Manuscripts in. the British-

01812/8018،.Museum، 4 vols
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!ىمىوا!نجيلاتحر!اْلتواثبا!!مهيث!

،"هورن"قولاروخسَاا(؟)"تسكااونرى"تفسيروجامعو،لحذفا

)11

Introduction to the Critical Study and Knowledge of the-

01818Holy Scriptures

.Manual of Biblical Bibliography-

09181,DeismRefuted-

Cfr. Cross ، .F .L ; Livingstone ، Elizabeth :.A The Oxford

stian Church. 3rd ed. rev. Oxford; NewييDictionary of the Ch

597.tyPress،5002، SأYork: Oxford Univers

Cfr. Jeffrey , David :.L A Dictionary of Biblical Tradition in

،English Literature. Grand Rapids ، Mich.: .W .B Eerdrans

2991

Matthewمشريمتى Henry:توفي،1662عام:ولدإنجلترا.فلينتشاير،في"ولد

1714.عام:

واشتهرتشسشر،مدينةفيالمشيخيالمجمعرئش!وكان،اللاهوتدرسعنه:نبذة

إ.بعهديهالمقدسللكتابالهامبكسيره

أعماله:أهممن

0171/8017,،Exposition of the Old and New Testaments-

Cfr. The New Schaff - Herzog , Encyclopedia of Religious

&Knowledge، ol. 5 - Funk AndWagnalls Company، New York

London،91فىفى.

Scottسكوتتوماس ، Thomas:عام:ولدب!نجلترا.شاير،لينكولنفي"ولد

1821.:عامتوفي،1747

الخامسةسنفيإنجيلياكاهنارُسم،بعهديهالمفدسللكتابشهيرمفسرموعنه:نبذة

اسبوعيا،عددا174في،الحقيقةبقوةالمسمىللكتابتفسيرهب!عدادقام.العشرلن

1788(.فيبدأت

مزيدا=حمنريمتىتفسيربإصدار،Fessendenنهح5نشردارقامت1835عاملافي
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!ميه!!!ميم
العلماءأعلمكانالذي-اكستاين")2(وداإلحاقيتها،الىمال")1(كلاركو"اَدم

)?(

)2(

The:عنوانتحت.سكوتتوماسبتفشرالحواشيفي Comprehensive)

(Commentaryon the Holy Bible.

+.o1هث"محثم!ا/gracebaptist.ws/ sennons/ notes.طه!://كحالحلا".Cfr

اياول

.Cfrضا-لأة: The Comprehensive Commentary on the Holy Bibl

01835،.Henry,Scott - Publisher: Fessenden & Co

وفاتهقبل،أبلغنيوقدايرلندا.شمالكوليرينقربمريجقرلةفيكلاركم%"ول!

،0176فيولدانهتؤكدفوالدته،ولادتهتاربخمنالتأكدعلىقدرتهعدم،قصيربوقت

لهشخصأكلاركجونوالدهوكان1763.عامفيكانأنهادعىوالدهأنحينفي

علىحصلحيثوكلاسكو،أدنبرةفيالتواليعلىدرسوقد،محترمةأدبيةإنجازات

أصغرآدموكاناسكتندا.منأمهوكانت،دبلنفيالثالوثبكليةالتحقثم،ضهادته

عامفيالبروتستانتيةالمثوديتبجماعةالتحقوقد.ترش!يشقيقهمنسنواتبثلاث

WVAوتضم،1784عامالانجيليةالكنيسةعنوانفصلت،وشليالأخَوانانشاماالتي

جونالشهيربالمفسرال!كىوقدسنةIAسنهوكان،الأشخاصمنمليونأعثريننحو

)راجع:1832"،سنةاثجلترافيانتشرالذيالكوليراوباءأثناءتوفيوقد.ويسلي

دار،المسيحيالايمانمعجم)(ب(،كوربونجان)أب(،اليسوعيحمويصبحي

.(494:صفحة،8991،ثانيةطبعة،بيروت،المشرق

Adam Clarke ، Christian Theology ، Arranged by: Sajviuel

07Dunn ، 2nd edtition ، LONDON ، 1835 ، Page

Adam،ع!3 Clarke ، Holy Bible C Old and New Testament

,ThornleySmith، London، 1881، Intro

أمهكانت،م043عاموتوفي،م354فيولدميبراسقفأفسطينوس!القدي!

مونيكاالتقةوالدتهمنتعلمآ.rvrفي،اللاتينيةللغةضقناكانوثنيا،وأبوهمسيحية

وانجببفتاةوتعلق،الايمانتركعاما91العمرمنبلغعندماولكن.المسيحيةالتعاليم

.-باطلةخرافاتواعتبرهاأمهدبانةواحتقر،اديوداتسأسماهشرعيغيرابنامنها
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!صىوالإنجيلاتحر!اْلتوالبا!!مهىلمح!

فينقلوما،رسائلعثرالرسالةهذهعلىكتب-الرابعالقرنفيالمسيحية

الأريوسيينمعومناظراالتثليثمعتقدىمنكانوهو،العبارةهذهمنهاواحدة

ونقلهابهالتمسكعهدهفيالعبارةهذهكانتفلو-،التثليثينكرونالذين-

فيفكتب،الثامنةالاَيةفيارتكبهالذيالبعيدالتكلفارتكبLi,،اثباتهفي

"،القدسالروح:!بالروح،الابن:وبالدم،الأببالماء:المراد"إن:الحاشية

جدا؟بعيداالتوجيههذاكانلمًّاانهوأظنجدا،ضعيفالتكلفهذاف!ن

المتن.منجزْءًاوجعلوهالعقيدتهمالمفيدةالعبارةهذهالتئليثاْهلاخترع

اسقطهاولذلك،القديمةالتراجممنترجمةفيالعبارةهذهتوجدولا

أثبتوقد،الشكعلامةعليهاوضعيسمقطهالمومن،بروتستنتفرقةأئمة

والمجدالننىاحتقارمنهفأفادالوئنيالفيلسوفلسيسروداهورتنسيوس"قرأم373في

فيهوثارت.الالهيةالقضايافيوالتأملالفلسفةدراسةعلىوعكف،والشهوةالدنيوي

تستقبله(نأمهورفضت.إليهموانحازالمانويينإلىانساق.الحقيقيةالحكمةطلبركبة

أسقفأمبروسيوسالقدي!لهاقالحتى،غزلرةبدموععليهتبكيوكانتبيتها،في

أستاذاميلانإلىانتقلم384فيإ...الدموعمذهابنيهلكأن"مشحيل:ميلان

قدوقتئذوكان،مناكأمهبهولحقت.الإمبراطوريللعرضوخطيباوالخطابةللبلاغة

وموأمبروسيرسالقدي!ويسمعالكنيسةعلىيترددفبدأمانيبدعةأوهاممنتخلص

عمرهكان....الساميةالمسيحيةحقاثقوفهمعقلهالربفأنار،المقدسالكتابيفسر

فيالحديثةالأفلاطونيةعلىمزَهيلاريمثلوهو.المسيحيةإلىتحولعندماسنة33

أسقفرسمثم.عمرهمنالاْربعينحوالىفيوهوكاهنارسُمِ....المسيحيةإلىطريقه

8rبينمافيميبولأسقفمعاونا 79 - r qالمانويينقاومله....خلفاثمم

الله،مدينة،الاعترافات:أعمالهاهممن.الآريوصيةفلولوبعضوالبيلاجيينوالدوناتيين

إ.العظاتمنوالعديدالمقدسالكتاباصفارلبعضوتفاسير،المسيحيالتعليمفي

قرونالستةفيالباتر!لوجيلعلمشاملةنظرة)قمص(،ملطييعقوبتادرس)انظر:

926(.:ص،الأولى
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!ممئهى!!!ىصى
و"جيبون")2(")1("نيوتن

)1(

(2)

Sirنيوتنإسحاقالسبر Isaac Newton:وتوفي،1643عام:إنجلترا.في))ولد

1727.عام:

والكيمياءالفيزلاءعالموحو1661،عامب!نجلتراالثالوثبكليةالتحقعنه:نبذة

ذلكمنوبالرغمالبثر،تاريخفيتأثيراالمفكربنأعظممنومو،الشهيروالرياضيات

،لندنفي1754عامفينشرت،أصدقائهاحدإلىرسالةأشهرما،كيرة،لدينيةفمؤلفاته

يو11اليوحناويةالفاصلةوهما:،المقدسالكابمنلعددين،النصيبالنقدمتعلقةومي

منالأولىالنسخوبشهادةالأوائلالآباءكتاباتإلىبالرجوعإنهقالحيث7(،5:

قالحيث16(3:تيمووأا؟للكتاباليونانيالأصلفييوجدلاالنصف!ن،الكتاب

إلىالجسدإ،فيظهر"الذيجملةتحولت،باليونانيةاللهكلمةفيبسيطبتحريفإنه

الجد".فيظهرإالله

أعماله:أهممن

01687Principia Mateniatica-

Methodكم!5قعلا(1671.) of Fl-

-ArithmeticaUniversكمأل!(7017.)

(.)1733Observations on Daniel and The Apocalypse of St. John-

An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture-

)1754(

Cfr. An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture

(.)1754

,c"،A Dictionary of Arts، Sciences8+ن!له!لهاCfr. The Encyclopedia

ition.فى9، - Vol!نمtion ، eleventhوو!حLiterature And General Info

،33 ، LondonمحهمMUN to ODDFELLOWS - Cambridge University

195/583.1191:- Page

Edward،جيبونادوارد Gibbon:بوتنيمقاطعةفي:إولدn!لاصn"!بجنوبلم

.4917:عامتوفي،1737:عام.LIB،إنجلترا
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!بامىوا!نجيلتحر!اْلتوراالبا!من!!

)1(ء
ذلكوأكدوحشو،زيادةهوإنماالنصذلكانأيضاو"بورسن"

)1(

الرومانيةالإمبراطوريةاضمحلال"تاريخبكابهاشتهرشهير،مؤرخهوعنه:نبذة

بمؤرخلقبحيث،الموضوعمذافيالتاريخيةالكتبأمميعدحيثوسقوطها!،

لكنه،بالدراسةالألتزاممنمنعهشديدمرضمنيعانيكان،الرومانيةالأمبراطررية

منضخماكماقرأوقد،التاريخفيخاصةالقراءةفيالنهمشديدكانذلكمنبالركم

مبكر،سنفي،الأصليةالتاربخيةالمصادرمنوالعديدالتاريخيةوالموسوعاتالكتب

لاأوروبافيالمسيحيةانتشاراعتبرلاْنه؟المشحيةالأوساطفيواسعاجدلاكتابهوأثار

".واجتماعيةسياسيةلأسبابولكن،للدينإلهيونمرتأِددإلىيرجع

أعماله:أهممن

6,The History of the Decline and Fall of the Roman Empire-

9178/1781..vols

4917/0591..TheLetters of Edward Gibbon، 3vols-
06191.Gibbon3 journey from Geneva to Rome-

،Cfr. The Encyclopedia Britannica ، A Dictionary of Arts

ences , Literature And General Information I eleventhأScا

CISCANS to GIBSON - Cambridge،فىفىلالملا.edition - Vol

369/279.:UniversityPress، London، 1191 - Page

Richardبورسونريتشارد Porsonعام:ولدب!نجلترا،،رستوناس!تفيإولد

8018.:عامترفي،9175

بالشعرالمتعلقبورسنقانونومؤسس،الكلاسيكيالأدبفيعالمهرعنه:نبذة

الجامعةفيدراسيةمنحةعلىوحصل،الأساتذةمنالعديديدعلىدرس.اليوناني

أصتاذاأصبحاVA.عامفي،كامبريدجبجامعةالثالوثبكليةالتحقئم،الملكية

".للثالوث

أعماله:أمممن

1786.,Notae in Xenophontis anabasin-

1018.,collationof the Harleian manuscript of the Odyssey-

1815.,Tractsand Criticisms-
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!!هىلمح!!!ى
ىأفيموجودةتكنلمالاَية"هذه:بقولهالشهيرالفرنساويالعالم"كالميه")1(

العنيد.المكابرالاذلكينكرفلا.انتهى"0القديمةالتوراةنسخمننسخة

إلحاقية؟أنهاثبتوقد،التئليثعلىالدالةالبرامينأعظممنالاَيةوهذه

التثليث.فبطل

كانأخزياأن26(/8)الثانىِالملوكسفرفيورد:السادسالثه،هد*

أنه)22/2(الثانيالأيامسفرفيوورد،ملكحينمشةوعشريناثنينابن

اباهلاْنيقينا؟غلطوالثاني،اختلاففبينهما؟سنةواربعيناثنتينابنكان

Photiiا.1822= lexicon-

.iences،!طica , A Dictionary ofفاله!له!اstrACfr. The Encyclopedia Bi

2 ، POLL toلم.ation ، eleventh edition - Vol!وويهLiterature And General Info

idgeUniversity:1/601.!م s، London-1191. Page!ل!-ك!س!ك،،!
ANTOINE.أوجستينانطوان،كالميه)1( AUGUSTIN ، CACHET:لابلديةفي!ولد

فيالبينيدكتيةبالرهبنةالتحق17570:عاموتوفي،1672عام:فيدلد،فرنسافياوغن

16عامفيموشمونتيهديرفيوالفلسفةاللاهوتلتدرشواختير،عشرالسابعةسن . A،

المقدسللكتابكاملاتفسيرالهإنحيثالمعرفةالواسعةالتفسيريةبالكتاباتاشتهر

مؤرخا".بصفتهأيضاواشتهر،بعهديه

أعماله:أهممن

(.-17167017،.Commentairede la Bible (Paris, 32vols-

Dictionnaire historique ، geographique ، critique ، chronologique et-

(.0172،3.vos،هلألمثlitteralde la Bible (a

(.1728,Lorraine(Nancyا"iastique et civile de!ثخHistoire eccl-

،iences!حم-،Cfr. The Encyclopedia Britannica ، A Dictionary of Arts

،50.LiteratureAnd General Information ، leventh edition - Vol

,1191CALHOUN to CHATELAINE - Cambridge Universiyess، London

95,:Page-
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!مال!والانجيلتحريف!اْلتوراالبات!مممه!

بعدالسلطنةسريرعلىاْخزياوجلس،ماتحينسنةاربعينابنكانيهورام

فلولم،الملوكسفرمنالثامنالإصحاحمنذلكيُغلَمكما،مباشرةأبيهموت

بسنتين.ابيهمنأكبرلكانغلطايكن

ألفاداود"فأخذ)8/4(:الثانيصموثيلسفرفي:السابعمحةـالشاهد

)91/18(:الاْولالأيامسفروفي((،راجلألفوعشرينفارسوسبعمائة

"،راجلألفوعشرينفارسالافوسبعمئةمركبةالفمنهداودلاوأخذ

عظيم.اختلاففبينهما

منداود"وقتل)01/18(:الثانيصموثيلسفرفي:الثامنالشاهد،ب!

"وقتل)18/18(:الاْولالأيامسفروفي،"فارسوأربعينمركبةسبعمائةآرام

الاختلافمنفبينهما،لمأراجلألفوأربعينمركبةالافسبعةآراممنداود

يخفى.لاما

السنة"في)15/33(:الاْولالملوكسفرفيورد:التاسعالشاهدكأ

أربعاترصةفيإسرائيلجميععلىأخيابنبعشاملكيهوذاملكلآساالثالثة

والثلاثينالسادسةالسنة"في)16/1(:الثانيالأيامسفروفيسنة"،وعشرين

واْحدهما،اختلاففبينهماcيهوذا"علىاسراثيلملكبعشاصعدآسالملك

لآسا،والعشرينالسادسةالسنةفيماتالأولىحكمعلىبعشالأن،غلط

سنين،عشربعشاموتعلىمضىقدكانلآساوالثلاثينالسادسةالسنةوفي

العلماءقالذلك؟،علىونبايهوذاعلىالسنةهذهفيصعدفكيف

موقعوالثلاثينالسادسةلفظوقعإما،غلطالأيامأخبارعبارةإنالمسيحيون

انقساممنلفظموقعآساالملكلفظوقعأو،والعشرينالسادسةلفظ

السلطنة.
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ص!م!هيلمح!الخ!!لبر!!هِ!ى

شيئايحملوالاأن"ووصاهم)6/8(:مرقسقولالعاشر:الشاهد!

للطريقشيئاتحملوالالهم"وقال)9/3(:لوفاوقولفقطلما،عصاغيرللطريق

نأيفيدالأوللأنونفيا؟إثباتااختلاففبينهما،إلخمذودا"،ولاعصالا

حملها.منمنعهمأنهوالثانيالعصا،بحمللهمصرًّحعَليبماألشَلاالمسيح

المجدليةمريمإن2(:161/اومرقسقولعشر:الحادىالشاهدفي

وقول،الشمسطلعتحينالمصلوبقبرإلىأتينمعهاكناللاتيوالنساء

مافتأمل،باقوالظلامالقبرإلىأتتالمجدليةمريمإن102/1(:يوحنا

.الاختلافمنبينهما

أريحا،إلىد!وجاؤوا)01/46(:مرقسقولعشر:الثانيإلشاهد-

الأعمىبارتيماسكانغفير،وجمتلاميذهمعأريحامنخارجهووفيما

أربحامناقترب"ولما)18/35(:لوقاوقول"،يستعطيالطريقعلىجالسا

نأيفيدالاْوللاْن؟اختلاففبينهما،"يستعطيالطريقعلىجالسااعمىكان

اقتربلماقابلهأنهيفيدوالثاني،الأعمىقابلأربحامنخارجوهوالمسيح

فتأمل.،أريحامن

يقالمدينةفىِوسكن"وأتى)2/23(:متىقولعشر:الثالثالشاهد!

لاْنه؟غلطوهذا،ناصريا"سيدعىإنهبالأنبياءقيلمايتملكي)1(،ناصرةلها

أنويصرحالحقيقةليواجهالشجاعةنفسهفيوجدشربتييهأسطفانفالأبحالأيةعلى)1(

الحقبلسانفينطقلها،ذكرلامدينةعنويتكلم،لهاوجودلانبوءةيقولمتىالقديى

فييسوعإقامةفيمتى"رأى:فيقولالسطور،هذهبقلمهوشحطرسامعيهبينويصرخ

الكتابف!نصريحاً،نصاَيجدلملأنه،العموموجهعلى"الأنبياء"إتمامالناصرة

،=متىإنجيلالىمدخل،شربتييه)اسطفان!"،الناصرةذكرعلىيأتلمالمقدس
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!ال!والانجيلتح!!اْلتوراالباصم!ن!!

هذاينكرونواليهودناصريا،سيدعىأنهالأنبياءكتبمنكتابفييوجدلا

علىالمشتملالجليلمننبييقملمأنهيعتقدونلأنهمالإنكار؟أشدالخبر

71/152،يوحناإنجيلفيكماالناصرةمنيقومأنعنفضلا،الناصرةمدينة

هذهضيعوااليهودلكنالأنبياءكتبفيكانهذاإنالكاثوليكعلماءوقال

مقدسةكتباإنمقصودنايثبتأيضاوهذا،المسيحيالدينلعنادقصداالكتب

.الأخرىالمللولعنادالنفسانيةللأغراضقصدافقدتقد

قطقرأتمأمالهم:"فقال)2/25(:مرقسقولعشر:الرابعالشاهد!

أيامفياللهبيتدخلكيف،معهوالذينهووجاعاحتاجحينداودفعلهما

وأعطى،للكهنةالااكلهيحللاالذيالتقدمةخبزواْكل،الكهنةرثيسأبياثار

كانبلأحدمعهكانمالَجوأدشَلأنمداودلأن؟غلطوهذاأيضا"،معهكانواالذين

كانالأيامتلكفيالكهنةرئيسولأن؟غلطمعه"؟"والذين:فقولهمنفردا،

أبياثارأيام"في:فقوله،ملكأضيابنفهوابياثارواْماأبياثار،لاملكأخا

الحاديالبابمنغلطاالأمرينمذينكونوئفهم،غلط"؟الكهنةرئيس

.الاْولصموئيلسفزمنوالعشرينوالثانيوالعشرين

أهلإلىالأولىرسالتهفيبولسقولعثر:الخاصالشاهد*

يهوذالأن؟غلطوهوعشر"،الاثنيثملصفاظهر"إنه)15/5(:كورنثوس

للكتابالتطبيقيالتفسيروفي24(.:صفحة،اليسوعيخزامروفاثيل:الأبترجمة

لاD:التطبيقيالتفسيرفيقول،متىإنجيلكاتبعنصدمةيكونيكادنصالمقدس

فكثيرونهذاومع،aناصرياداسيدعى:العبارةمذه،محددةبمورة،القديمالعهديسجل

التطبيقيإالتفسير،"الكتابفيمدونةغيرنبوةإلىيثيركانمتىأنيعتقدونالعلماءمن

ليستالناصرة"مدينة:يقولتفسيرهفيوبنكرتن1871":صفحة،المقدصللكتاب

32(.:صفحة،متىانجيلتفسير،بنكرتن)بنيامين،"القديمالعهدفيمذكورة
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!صيئه!!!ى
ولذلك،عشرأحدإلاالحواريونكانفما،هذاقبلماتقدكانالاْسخريوطي

عشرلما،لاْحدظهرا)إنه:إنجيلهمنعشرالسادسالبابفيمرقسكتب

)1(!فتأمل

،ماتيهوذالأن،عشرللاثنيالقيامةبعديسوعبظهورالقولفي،واضحخطأ!نايُرى)1(

14،ا:6مرقسإنجيلفيوردمعالقولهذاويتعارض،مباشرةالصلبحادثةبعد

خطأ،منفيهاوردماتصحيحمابشكلأرادأنهويبدو،هذهبولسرسالةبعدكنبالذي

كانعئر"أالاثناايعبير)ن:بالقولالإشكاليةهذهحلالمفسرينبعضحاولثَتَمومن

إ،معينوقتفيحاضرينكلهميكونوالملوحتى،الرسلمجملالىليشيريستعمل

834(،،ثانيةطبعة،الاخوةدار،للمؤمنالمقدسالكتابتفسيرماكدونالد،)وليام

يكنولم،بالفعلواحدَانقصواالتلاميذأنمناالوضعلأن؟مقبولغيرالقولهذاولكن

نأنعلمحينأكثرتضحالمشكلةهذهولعل،الحضورعنتخلفهأواحدهمغيابالوضع

د!الاثثيمنبولسكبماوبعديلداالوحيلابتصحيحقاموا،المختلفةوالترجماتالنسخ

Rheims،واطسن!يجاردنخ:،)مثالعثرداالأحدداإلىعشر" Bible - Douay،

Wycliffe Bible، The Latin VulgateBible)مرقسالقديسفعلهمابذلكمتبعين

انجيله.فيالمعلومةتلكبتصحيحقامحين

المقدسالكعابونساخالكيسةآباءتؤرقمشكلةظلالنصذلكأنمنوسنتاكدبل

كتابهفيمتزجر!"بروسالعلامة،أوردهماعلىنطلعحينبعيد،زمنمنذ،ومترجميه

(2nd1A Textual Commentary On The Greek New Testament

c (Editionإالمستلم"بالنصالاْخذمن)بدلاقال:حيثdw, dekaعر"،)اثني

تدقيقياتصحيحهاالى،منهاالغربيةوبالاْخص!المخطوطات"الرامدمنالعديدلجأت

e]بكتابة ndeka033ومخطوطات،!ص!،ح!)مخطوطةعشر""إحدى *464 it

8*3gothبيلاجيوس،جيروآ،أمبروزياستر،،يوسابيىمنكلالآباءومن،!37ألل

المخطوطةناسخوبهقامالتصحيح-نفسأنأيضاويضيف،الدمشقيويوحنااوغسطينوس

عشر"د!الأحدىالىعثر""الاثنيصححواحيث26(أ:)أعمالنصفي،D!البييزة

..)هيثم(.
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!موا!نجيلاتحرء!التوالبا!!مهىم!

امور:عدةثبتتقدمومماءإ؟

القديمة.النسختخالفالحديثةالنسخإن-ا

اليهود.عندالتيتخالفالنصارىعندالتىالنسخان-2

.الأخرىالفرقنسختخالفالنصارىفرقبعضنسخان-3

جدا.سهلاكانالأولالزمنفيالتحريفإن-4

عقيدتهم.ليثبتوافيهليسماالإنجيلفيزادواالتثليثأهلإن-5

أربعةوجودممببوما؟،الحقيقيالإنجيلأين:سائلسألف!ذانن

مختلفة؟لاْشخاصأناجيل

المسيحعلىنزولهعلىالشريفالقرآننصالذيالإنجيلإنقلت:نن-

للناسليبلغهاعَلَيمَآلشَل!المسيحإلىأوحيتالتيالأحكامعنعبارةالاهوما

قالهماجميعأنإلا،بتبليغهأمرماالناسفبلغ،ذلكفعلوقدبها،ليهتدوا

منهالخلقفحفظ،مشافهةللناسعنهالحواربونرواهبل)1(،يكتبلمالمسيح

=cialبمis used here as an oء،ء!هلَع!ةInstead of recognizing that)

designation, several witnesses, chiefly Western, have introduced the

g5 h3؟*8لي*D F G*033 464 itvg)َبه!ءة!اغ"pedantic correction

15 Augustine*33!،؟Archelaus Eusebius Ambrosiaster Jerome Pelagius

26.1(.John-Damascus). Compare the similar correction at ac

كماكتاباً،الإنجيلسقَتأنهاالشرعيةالنصوصمنالمتبادرلأن،نظرمحلالكلامهذا)1(

وأن)157(،الآيةالأعرافسورة!وَالإنِجيلِألَؤزَنزفِىعَندَهُتم!مَكوبَاقرله:في

الآيةالمائدةسورة،اتحِتضمِنَيَدَئهِتبنِمَا)ئصَذَفاكانعَيئهغيمرَلمَالنبي

للئفهيضاملفهذا،مواضعهعنالكلامتحريفعلىالدالةالنصوصوكذا)48(،

.والمكتوب
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!!محهىلمح!!!ى
لممامنهاونقصواوالقصصالسيرمناستحسنوهماإليهاأضافوااقوالبعض

أذواقهم.يوافق

زمنومنآخرالىشخصمنالمختلفةالرواياتهذهتنتقلزالتوما

منالكنائسفاختارت،شتىأناجيلأخيرامنهاوكتبتشعبتحتى،غيرهإلى

أصلية.جعلتهاأناجيلأربعةضمنها

المسيحأقوالهوالاْربعةالاْناجيلهذهمنالمعتبرأنتعلمتقدمومما

القصصمنإليهاضملأما،ذلككيرأوموعظةأوعنهنهيأوبحكمأمرمن

صحيحهَ،الحواربينإلىالأناجيلهذهنسبةأنثبتإذاهذاوغيرها.المختلفة

كتبوها،منذتحريففيهايقعلموأنه،كتبوهفيماالخطأمنمعصومونوأنهم

علىعنهاأحديعلنمفلاالكتبهذهسندضاعقدلأنهالقتاد،خرطذلكودون

منيغنىلاالظنلىان،ظنونهمعلىمعتمدونهمبلشيثا،التحقيقوجه

شيئا.الحق

بقىوما،منهكثيرضاعقدالإنجيلإن:المتقدمالسؤالعنإذَاوالجواب

صحففيالوحيعليهمأنزلالركلكلفلش!شفهياَ،الوحييكونانفياشكالولا

القراَنتنزللفيحدثكماأتباعهويكتبهيمليهثممسمرعاَوحياَيكونقدبل،ألواحأو

علىجواباَ-مكتوباَاي-كابأالانجيلكوننفيمنالمؤلفرهذكماوليس،الكريم

اللهكلا!منالمؤرخونهؤلاءكتبهماعلىواردأيبقىالسؤاللأن؟الانجيلأين:السؤال

هوأأين،المسيحعلىأنزلهالذي

النصيظهرأنالتحريفإثباتفيالشرطوليسلازمأ،ليسالسؤالهذاانوالحق

اللهكلاممنيكونأنيستحيلبحيث،فيهوالتناتضالخطأبيانيكفيبل،الأصلي

لَوَجَدُوأغبرِأدنَهِعِندِمِقوَلَؤ؟نَأنقُزانًيتًدَثرُونَ)اقَلاَ:تعالىقالكما-الحكيمالعليم

)عمرو(.)12(.الآيةالنساءسورة!صَثِيرماخنِئَفافيهِ
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!!-والإنجيلاتح!!اْلتوالبا!!هئيلمح!

تحرلففيهوقعأنهأو،كذبالمسيحإلىنسبتهأنلاحتمالعليهيعوللا

جدا؟سهلاالأْولالزمنفيكانالتحريفلأنببعيد؟ليسوهذا،وتبديل

ماوالاختلافالغلطمنفيهاوقعولذلكعليها،المطلعينوقلةالشُ!خلقلة

يخفى.لا

يدلماعَبنيأدنَلاالمسيحقالهفيمافليس؟تحريففيهايقعلمأنهوهب

الصلاةعليهكقولهفسادها،علىيدلمافيهبل،الفاسدةعقائدهمعلى

يعرفوكأنالأبديةالحياةهىِ"وهذه/3(:17)يوحناإنجيلفيكماوالسلام

الحياةأنفبئنإ،أرسلتهالذيالمسيحويسوع،وحدكالحقيقيالألهأنت

الحياةإنيقلولم،رسولهالمسيحوأنواحد،اللّهأنيعرفواانهيالاْبدية

إلهانهأو،صانسانإلهعيسى!ان،أقانيمثلاثةذاتكأنيعرفوااْنالأبدية

لبينه،حقاالتثليثاعتقادكانفلو،الفاسدةالعقائدمنذلكغيرولا،مجسم

المسيحقولمنفيهيوجدلاآخرهإلىأولهمنالإنجيلفهذا،واحدةمرةولو

يمكنعليهدليلاالنصارىيظنهوما،صراحةالتثليثعلىيدلماعَلَييأدشَلأنمُ

الحقعنف!نكمالغافلونأيهافتنبهوا،والنقلالعقليوافقبماتأويله

وسيعلم،تعملونكنتمبمافينبئكم،ستعرضونالعزةربوعلى،معرضون

.ينقلبونمنقلباْيظلمواالذين

ووضَحَالطروس)1(،ميدانفيالجَوَلانعنالقلماوقفتهناوالى

الظهور،اتمالحقاثقوظهرت،عَروصبعدعِطْرَلاإذ،عينينلذيالصبحُ

فعليها،كفرومن،فلنفسهآمنفمن،الظهوروالعنادالمكابرةاهلمنوقصمت

وآخراَ.وأولاَوظاهراباطنادثهوالحمد،للعبيدبظلامربكوما

الورقة.وهو،طِرسجميع)1(
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!!مهلا-!!!م

الإسلاميةالمراجعثبت

والسورالاَياتتناسبفيالدررنظم)885(:البقاعيعمربنإبراهيم-ا

.تد-القاهرة-الإسلاميالكتابدار-

عبدحسن:تحقيق-الكبرىالسنن)303(:النساثيشعيببناحمد-2

.م1002اهـ/421-ط-بيروت-الرسالةمؤيسة-شلبيالمنعم

الصغرى)السننالسننمنالمجتبى)303(:النسافيشعيببنأحمد3-

حلب--الإسلاميةالمطبوعاتمكتب-غدةأبوالفتاحعبد:تحقيق-(للنسائي

.م8691هـ/6014-2ط

دينبدللمنالصحيحالجوابA(:)72تيميةبنالحليمعبدبنأحمد-4

دار-محمدبنحمدان،إبراهيمبنالعزيزعبد،حسنبنعلي:تحقيق-المسيح

.م9991هـ/9141-2ط-السعودية-العاصمة

بنالعزيزعبد:تحقيق-النبوات)728(:تيميةبنالحليمعبدبنأحمد-5

.م0002اهـ/042-اط-الرياض-السلفأضواء-الطويانصالح

الأصفهانية-العقيدةشرح)728(:تيميةبنالحليمعبدبن-احمد6

اهـ.425-أط-بيروت-العصريةالمكتبة-الأحمدرباضبنمحمدتحقبق:

يعلىأبيمسند)357(:(يعلى)أبوالموصليالمثنىبنعليبنأحمد-7

هـ/4514-أط-دمشق-للنراثالمأموندار-اسدسليمحسين:تحقيق-

.ام849
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!م!!!!عحمم!ى
صحيحشرحالباريفتح8521(:العسقلانيحجربنعليبنأحمد8-

هـ.أ937-بيروت-الخطيبالدينمحب:صححه-المعرفةدار-البخاري

تفسيرعنوالبيانالكشف)427(:الثعلبيإبراهيمبنمحمدبنأحمد-9

العربيالتراثإحياءدار-عاشوربنمحمدأبي:تحقيق-(الثعلبي)تفسيرالقرآن

.م2502هـ/2241-أط-بيروت-

شعيب:تحقيق-المسند:(y)41حنبلبنمحمدبن01-أحمد

1421-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-آخرونمرشد،عادل،الأرناؤوط

.م02هـ/10

ابنمشيخة)696(:(الظاهري)ابناللهعبدبنمحمدبنأحمد11-

أط-مكة-الفواثدعالمدار-الحازميسعدعتقيعوضد.:تحقيق-البخاري

هـ.9141-

بنإسحاقمسند)238((راهويهبن)إسحاقإبراهيمبنإسحاق-12

الكتابدار-المفتىِضرارمختارمحمد:تحقيق-(عباسابن)مسندراهويه

.م2002هـ/Ifry-1ط-العربي

العظيم-القرآنتفسير)774(:الدمشقيكئيربنعمربن-إسماعيل13

021-2ط-والتوزيعللنشرطيبةدار-سلامةمحمدبنسامي:تحقيق f/هـ

lgql.م

الراكبتفسير:()205(الأصفهاني)الراغبمحمدبن14-الحسن

جامعة-الاَدابكلية-بسيونيالعزلزعبدمحمدد.:تحقيق-اجالأصفهاني

.م9991هـ/ا042-طنطا-طا

القرآنتفسيرفيالتنزيلمعالم)051(:البغويمسعودبنالحسن-15
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!م!هىلمح!!!صيم!
اط-بيروت-التراثإحياءدار-المهديالرزاقعبد:تحقيق-(البغوي)تفسير

هـ.142"-

للملايينالعلمدار-الأعلام)6913(:الزركليمحمودبنالدينخير-16

.م2002-اهط-

تاريخشيخو(:الوش!شيخوالمسيحعبدبنيوسفبناللهرزق-17

دار-العشرلنالقرنمنالأولوالربععشرالتاسعالقرنفيالعربيةالاَداب

.تد-3ط-بيروت-المشرق

الأنيقةالحدود)269(:الأنصاريأحمدبنمحمدبن18-زكريا

-بيروت-المعاصرالفكردار-المباركمازند.:تحقيق-الدقيقةوالتعريفات

هـ.ا411-طا

-تحقيق:منصوربنسعيدسنن)227(:الخراسانيمنصوربنسعيد-91

.م8291هـ/3014-اط-الهند-السلفيةالدار-الاْعظميالرحمنحبيب

طارق:تحقيق-الأوسطالمعجم036(:)الطبرانيأحمدبنسليمان-02

.تد-القاهرة-الحرميندار-الحسينيإبراميمبنالمحسنعبد،اللهعوض

حمدي:تحقيق-الكبيرالمعجم)036(:الطبرانيأحمدبنسليمان-21

.تد-2ط-القاهرة-تيميةابنمكتبة-السلفي

داودأبيمسند)402(:داود()أبوالطيالسيداودبن22-سليمان

-1ط-مصر-هجردار-التركيالمحسنعبدبنمحمدد.:تحقيق-الطيالسي

.م9991هـ/ا941

أبوابفيالمغني:)15f()القاضي(الهمذانيأحمدبنالجبارعبد-2"

.تد-قاسممحمدمحمودد.:تحقيق-والعدلالتوحيد
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!ىالخ!!البرها!م!
تفسيرفيالوجيزالمحرر54(:2)عطيةابنغالببنالحقعبد24-

دار-محمدالشافيعبدالسلامعبد:تحقيق-(عطيةابن)تفسيرالعزيزالكتاب

هـ.ا422-طا-بيروت-العلميةالكتب

التفسيرفيالمنثورالدر)119(:السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد-25

.تد-بيروت-الفكردار-بالمأثور

فيالعلوممفاليدمعجم)119(:السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد-26

اط-القاهرة-ابالآمكتبة-عبادةإبراهيممحمدد.:تحقيق-والرسومالحدود

.م4002هـ/4142-

-الكلامعلمفيالمواقف)756(:الإيجيأحمدبنالرحمنعبد-27

.تد-بيروت-الكتبعالم

علمفيالمسيرزاد)795(:الجوزيابنعليبنالرحمنعبد28-

-اط-بيروت-العربيالكتابدار-المهديالرزاقعبد:تحفيق-التفسير

fyl%هـ

)327(:(حاتمأبي)ابنالحنظليإدرش!بنمحمدبنالرحمنعبد-92

مكتبة-الطيبمحمداْسعد:تحقيق-(حاتمأبيابن)تفسيرالعظيمالقرآنتفسير

هـ.9141-3ط-السعوديةالعربيةالمملكة-البازمصطفىنزار

تحقيق:-الرزاقعبدتفسير)211(:الصنعانىِهمامبنالرزاقعبد03-

هـ.أ941-أط-بيروت-العلميةالكتبدار-عبدهمحمدمحمودد.

السلامعبدبنالعزتفسير)066(:السلميالسلامعبدبنالعزيزعبد-31

1416-اط-بيروت-حزمابندار-الوهبيإبراهيمبناللهعبدد.:تحقيق-

.م6991هـ/
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!ممئههلمح!!!مس!
مدرسة-الديناصول)942(:البغداديالتميميطاهربنالقاهرعبد-32

م.)AYAهـ/16Iri-I--استانبول-التركيةالفنونبدارالإلهيات

)تفسيرالإشاراتلطائف465(:)القشيريهوازنبنالكريمعبد33-

-القاهرة-للكتابالعامةالمصريةالهيثة-البسيونيإبراهيمقحقيق:-(القشيري

.تد-!3

4r-التأويلوحقائقالتنزيلمدارك)071(:النسفيأحمدبناللهعبد

طا-بيروت-الطيبالكلمدار-بديويعلييوسف:تحقيق-(النسفي)تفسير

.م8991هـ/ا941-

)سننالدارميمسند)255(:الدارميالرحمنعبدبناللهعبد35-

والتوزبع-للنشرالمغنيدار-الدارانناسدسليمحسن:تحقيق-(الدارمي

.م0002هـ/1241-اط-السعودية

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار)685(:البيضاويعمربناللهعبد36-

التراثإحياءدار-المرعشليالرحمنعبدمحمد:تحفيق-(البيضاويأتفسير

هـ.1841-اط-بيروت-العربي

الأنظار-مطالىمنالاْنوارطوالع)685(:البيضاويعمربناللهعبد-37

القاهرة-للتراثالأزهريةالمكتبة-بيروت-الجيلدار_سليمانعباس:تحقيق

.م1991هـ/1411-اط-

3 n-الكتاب)235(:(شيبةأبيابنبكر)أبوالعبسيمحمدبناللهعبد

مكتبة-الحوتيوسفكمال:تحقيق-)المصنف(!الآثارالحديثفيالمصنف

هـ.0041-طا-الرياض-الرشد

إلىالإرشاد:f()78الجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبد93-

علي،موصىيوسفمحمدد.:تحقيق-الاعتقادأصولفيالأدلةقواطع
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!!نهى!!!-
م.5591هـ/9136-اط-القاهرة-الخانجيمكتبة-الحميدعبدالمنعمعبد

النظاميةالعقيدة478(:)الجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبد-04

-للتراثالأزهريةالمكتبهَ-الكوثريزاهدمحمد:تحقيق-الإسلاميةالأركانفي

.ام299هـ/2141-القامرة

فيالعلومجامع12(:)قنكريالاْحمدالرسولعبدبنالنبيعبد-41

دار-فحصهانيحسن:الفارسيةمنعربه-العلماء()دستورالفنوناصطلاحات

.م0002هـ/1421-اط-بيروت-العلميةالكتب

العزيز-الكتابتفسيرفيالوجيز)468(:الواحديأحمدبنعلي-42

اط-بيروت-الشاميةالدار-دمشق-القلمدار-داووديعدنانصفوان:تحقيق

هـ.أ415-

أصولفيالأفكارابكار:or)الآمديسالمبنمحمدبنعلي-43

القوميةوالوثالْقالكنبدارمطبعة-المهديمحمداحمدد.:تحقيق-الدين

.م4002هـ/أ24i-2ط-الفاهرة-بالقاهرة

ألفاظمعانيشرحفيالمبين)631(:الآمديسالمبنمحمدبنعلي-44

-2ط-القامرة-وهبةمكنبة-الثافعيحسند.:تحقيق-!المتكلمينالحكماء

or(/م3991هـ.

-الكلامعلمفيالمرامغاية)631(:الاَمديسالمبنمحمدبنعلي-45

القاهرة-الاسلاميةللشئونالاْعلىالمجلس-اللطيفعبدمحمودحسن:تحقيق

الكتبدار-التعريفات)816(:الجرجانيعليبنمحمدبنعلي-46

1-أط-بيروت-العلمية 4 0 r/91هـ Arم.
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!!منهى!!!ع!ى
)تفسيروالعيونالنكت1045(:الماورديمحمدبنمحمدبنعلي-47

العلميةالكتبدار-الرحيمعبدبنالمقصودعبدبنالسيد:تحقيق-(الماوردي

.تد-بيروت-

دار-المثنىمكتبة-المؤلفينمعجم)8014(:كحالةرضابنعمر-48

.تد-بيروت-العربيالتراثإحياء

-الحيوان)255(:)الجاحظ(الكنانيمحبوببنبحربنعمرو-94

وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة-هارونالسلامعبد:تحقيق

.م6591هـ/1384-2-طبمصر

،النبوةحجج)255(:)الجاحظ(الكنانيمحبوببنبحربنعمرو-05

-القاهرة-الخانجيمكتبة-هارونالسلامعبد:تحقيق-رصائلهمجموعضمن

.م9791

ايأعظمي-مصطفىمحمد:تحقيق-الموطأ)917(:أنسبنمالك-51

-1ط-ظبيأبو-والإنسانيةالخيريةللأعمالنهيانا+سلطانبنزايدمؤسسة

.م4002هـ/1425

.م1891ديسمبرهـ/1377الأولربيع-21مجلد-المنارمجلة-52

تحقيق:-القيمالتفسيرl(:75)القيمابنأيوببنبكرأبيبنمحمد-53

-رمضانإبراهيم:الثيخب!شرافوالإسلاميةالعربيةوالبحوثالدراساتمكتب

هـ.5141-اط-بيروت-الهلالومكتبةدار

تضيق:-التنزلللعلومالتسهيل74(:)1الكلبيجزيابنأحمدبنمحمد-54

اهـ.164-اط-بيروت-الأرقمأبيبنالأرقمدارشركة-الخالدياللهعبد.د

القرآنلأحكامالجامع:1V1()القرطبيبكرأبيبنأحمدبنمحمد-55

المصريةالكتبدار-أطفيشإبراهيم،البردونياحمد:تحقيق-(القرطبي)تفسير
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!!ي!!!مع!
.م4691هـ/ا438-2ط-القاهرة-

تحقيق:-البخاريصحيح)256(:البخارياسماعيلبن-محمد56

هـ.ا422-اط-النجاةطوقدار-الناصرناصربنزميرمحمد

الدلائل-وتلخيصالأوائلتمهيد4(:30)الباقلانيالطيببنمحمد-57

7014-اط-لبنان-الئقافيةالكتبمؤسسة-حيدراحمدالدينعماد:تحقيق

.م8791هـ/

القرآناَيتاويلفيالبيانجامع)0131:الطبريجريربن-محمد58

هـ/0142-طا-الرسالةمؤسسة-شاكرأحمد:تحقيق-(الطبري)تفسير

0002f.

حبانابنصحيحتقريبفيايإحسان354(:)البستيحبانبنمحمد-95

تحقيق:-الفارسيبلبانبنعليالدينعلاءالأمير:ترتيب-(حبانابن)صحيح

م1AAAهـ/أ804-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-الأرناؤوطشعيب

إحسان:تحقيق-الكبرىالطبقات)023(:منيعبنسعدبنمحمد-06

.م6891-اط-بيروت-صادردار-عباس

القرآنعلومفيالبرهان)497(:الزركشيبهادربنالنّهعبدبنمحمد-61

البابيعيسى،العربيةالكتبإحياءدار-إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق-

.م5791هـ/1376-أط-وشركائهالحلبي

المستدرك4(:5)5أالحاكم(النيسابوريمحمدبنالنّهعبدبنمحمد-62

بيروت-العلميةالكتبدار-عطاالقادرعبدمصطفى:تحقيق-الصحيحينعلى

.م0991هـ/1411-اط-

المختارةالأحاديث)643(:المقدسيالواحدعبدبن63-محمد

فيومسلمالبخارييخرجهلممماالمختارةالأحاديثمن)المستخرج
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المرايحه! لاسلاميةجع!ا

للطباعةخضردار-الدهشاللهعبدبنالملكعبدد.تحقبق:-صحيحيهما(

1ط-بيروت-والتوزيعوالنشر 42 0 - r/م5002هـ.

دمثق-كثيرابندار-القديرفتح12(:05)الشوكانيعليبنمحمد-64

هـ.ا414-اط-بيروت-الطيبالكلمدار-

والمتأخرينالمتقدمينافكارمحصل)606(:الرازيعمربنمحمد-65

الجمالي،الناجيأحمدالسادات:بمعرفةطبع-والمتكلمينوالحكماءالعلماءمن

هـ.1323-القاهرة-المصريةالحسينيةالمطبعة-الخانجيأمينمحمد

دار-الكبير()التفسيرالغيبمفاتيح)606(:الرازيعمربنمحمد-66

هـ.0142-3ط-بيروت-العربيالتراثإحياء

-الكبير()الجامعالترمذيسنن)927(:الترمذيعيسىبنمحمد-67

.م8991-بيروت-الإسلاميالغربدار-معروفعوادبشارد.:تحقيق

حسند.:-تحقيقعرفةابنتفسير)308(:عرفةبنمحمدبنمحمد-68

.م8691-اط-تون!-الزيتونيةبالكليةالبحوثمركز-المناعي

صححه:-الاعتقادفيالاقتصادالغزاليمحمدبنمحمدبن96-محمد

.تد-اط-مصر-القديمالخضاربسوقالاْدبيةالمطبعة-الدمشقيالقبانيمصطفى

العقلإرشاد8219(:السعود()أبومصطفىبنمحمدبن07-محمد

.تد-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-الكريمالكتابمزاياإلىالسليم

1V-صادردار-العربلسان)711(:الأفريقيعليبنمكرمبنمحمد-

هـ.ا41i-3ط-ببروت

التفسير-فيالمحيطالبحر745(:)حيانابنيوسفبن72-محمد

هـ.0142-اط-بيروت-الفكردار-جميلمحمدصدقي:تحقيق
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!!مى!!مه!
Ir0)الهنديالرحمنخليلبناللهرحمتمحمد-73 A:)الحق-إظهار

والإفتاءالعلميةالبحوثلإدارةالعامةالرئاسة-الملكاوياحمدمحمدد.:تحقيق

.م9891/ص0141-اط-السعودية-والإرشادوالدعوة

علىالتوقيف)3101(:المناويالعارفينتاجبنالرؤوفعبدمحمد-74

.ام099هـ/ا041-اط-القاهرة-الكتبعالم-التعاريفمهمات

القرآنتفسيرفيالمعانيروح:(اv.2)الألوسياللهعبدبنمحمود-75

العلمية-الكتبدار-عطيةالباريعبدعلي:تحقيق-المثانيوالسبعالعظيم

هـ.1541-اط-بيروت

غوامضحقالْقعنالكشاف)538(:الزمخشريعمروبنمحمود76-

هـ.7014-3ط-بيروت-العربيالكتابدار-التنزيل

-الكلامعلمفيالمقاصدشرح)197(:التفتازانيعمربنمسعود77-

.م8191هـ/ا104-باكستان-النعمانيةالمعارفدار

محمد:تحقيق-مسلمصحيح)361(:القشيريالحجاجبن78-مسلم

.تد-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-الباقيعبدفزاد

-(السمعاني)تفسيرالقراَنتفسير)948(:السمعانيمحمدبنمنصور-97

-اط-الرياض-الوطندار-غنيمعباسبنغنيم،ابراهيمبنياسر:تحقيق

.م7991هـ/ا418

أبيمستخرج)316(:(عوانة)أبوالنيسابوريإسحاقبنيعقوب08-

هـ9141-1ط-بيروت-المعرفةدار-الدمشقيعارفبنأيمن:تحقيق-عوانة

.م8991/

والمعربةالعربيةالمطبوعاتمعجم)1351(:سركي!إليانبنيوسف-81

.ام289هـ/1346-بمصرسركيسمطبعة-
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!ىصيمعرلمسيحية!مراجعالمراجع!مميهىث!

المسيحيةالمراجعثبت

عربيةمراجع

إسكندرمكيميخائيل:وتعليقتلخيصأقس(،كبرابنالبركاتابو-أ

المحبة،مكتبة،أولجزء،الخدمةإيضاحفيالظلمةمصباحدياكون(،أدكتور

30.02

))نجيلالمقدسالكتابفيدراصات(،سويفبني)أسقفأثناسيوس-2

.تد،سولفبنيبمطرانيةوالنشرالتحريرلجنةيوحنا(،

ثالث،جزء،الكنسيةالمصطلحاتمعجم)ق!(،المقاريأثناسيوس3-

.8002،القاهرة،ثانيةطبعة،للطباعةنوباردار

المكتبة،بيروت،ثانيةطبعة،الكنيسةآباء)دكتور(،رستمأسد-4

.0991،البوليسية

خزامروفائيل:الأبترجمة،متىإنجيلإلىمدخل،شربتييهأسطفان-5

.2002،المشرقدار،بيروت،سادسةطبعة،اليسوعي

الكسندروس:ترجمة،المسيحيةالكنيسةتاريخ،سميرنوف-أفغراف6

.6491،حمص،حمص()مطران

المتوحدين،رئي!شنودهأنباابناء،الهراطقةتواجهالكنيسة،نصرأمير-7

4502.

الكنيسةتاريخ)أب(،اليسوعيحمويصبحي)اب(،غزالأنطوان-8

.2002،أولىطبعة،بيروت،المشرقدار،المفصل
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!ىميالحظ!البرهم!

نصمحيدكتور:ترجمة،الرسوليةالكرازةكناب)قديس(،ايرينيوس-9

المركز،انطونيوسالقديسمؤسسةعوض،جورجودكتور:عبدالشهيد،

.9002،ثانيةطبعة،بالقاهرةالاَبائيةللدراساتالأرثوذوكسي

طبعة،القاهرة،الأخوةكنيسة،متىإنجيلتفسير،بنكرتنبنيامين-01

8191.،ثالثة

المقدسالكتابفيالجامعالمحيط(،خوري)دكتورالفغاليبولس-11

.3002،أولىطبعة،ببروت،البوليسيةالمكتبة،القديموالشرق

،المقدسالكتابفيعامةمقدمةأقمص(،بسليوسعطية-بول!12

.5002،أولىطبعة،للأرثوذكسقوصمطرانية،القاهرة

والعقيدةالتاريخفيالمسيحيةالطوائف،)قمص(بسليوسعطيهبولس-13

ثالثة،طبعة،القاهرة،المحرقبديرالاكليريكيةالكلية،المقارنواللاهوت

.4002

والحواراتالمجامع(،الأرثوذكسيالمجمع)سكرتير14-بيشوي

.4052،اولجزء،ثالثةطبعة،القاهرة،المسكونية

الأقباطبطريركية،القدسالروحلاهوت)قمص(،زكي15-بيشوي

.8002،أولىطبعة،الخليجبفمالعجائبيمارميناالشهيدكنيسة،الأرثوذوك!

الستةفيالباترولوجيلعلمشاملةنظرة)قمص(.،ملطييعقوبتادرس-11

جرجسمارالعظيمالشهيدكنيسة،الإسكندرية،أولىطبعة،الأولىقرون

.5802،باسبورتنج

طبعة،القاهرةميديا،ماستر،المقدسللكتابالتطبيقي17-التفسير

4025.،خامسة

اللبناني،الكتابدار،الفلسفيالمعجمأدكتور(،صليب18-جميل
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!ىميه!عرالمسيحيه!اجعالمزجع!هيهىوهـ

.2891،اولءجز،تبيرو

جماعة3،جزء،والباعالكائوليكيةالكنيسة)اب(،رحمةجورج-91

طبعة،لبنان،انطلياس،المشرقيةوالاْبحاثالدراساتمركز،المسيحيةالشهادة

.9002،اولى

الأربعة،والأناجيليسوع،سلامةنسبمنكلس:ترجمة،دربنجون-02

.9991،أولىطبعة،الثقافةدار

العالمية،للأديانالكاملالدليل-الأديانمعجم،هينليسر.جون-21

أولى،طبعة،القاهرة،للترجمةالقوصيالمركزمحمد،أحمدهاشم:ترجمة

0102.

الكنيسة،تاريخ،مرجانعزرا:ترجمةفس(،)دكتورلوربمرجون-22

.0991،الثقافةدار،القاهرة،أولىطبعة

والنشرالتأليفدار(،المسيحية)فجرالمسيحيةتاريخسعيد،حبيب-23

تاريخ.دون،القاهرة،الأسقفيةللكنيسة

جزء،المقدسالكتابصحةحولأسثلة،يعقوبالقمصحلصي-24

الإسكندرية،الشهداء،خاتمبطرسوالباباالرسولمارمرقسالقديسينكلية،أول

.1002،ثالثةطبعة

(،الحديث)الأدبالعربيبالأتاريخفيالجامع،الفاخوريحنا-25

I،أولىطبعة،بيروتالجيلدار A A I.

طبعة،المسيحيالفكرتاريخض(،)دكتورالخضريجرجسحنا-26

.0891،الثقافةدار،القاهرة،أولى

قوانينأوالكنسيالشرعمجموعة،)ارشمندريت(كسابالياسحنانيا-27

.8991،ثانيةطبعة،بيروت،النورمنشورات،الجامعةالمسيحيةالكنيسة
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!يمههلمح!!!مر
أب(،)دكتوروليمكميل:ترجمة،النا!ريالرجل،مارجيورادانيال-28

.7052،أولىطبعة،القاهرة،الثقافةدار

المطران:ترجمة،وثاثقهافيالكاثوليكيةالكنيسة،وهونرماندنتستنغر-92

،بيروت،البوليسيةالمكتبة،الفاخوريحناالبطريكي:والناثبمنصور،بوحنا

.1002،أولىطبعة

النورتعا!نية،التجسدسر،)ارشمندربت(موسيسلوان-03

.6002،أولىطبعة،بيروت،الأرثوذكسية

المعاصر،والإنسانالمسيحياللاهوت)اب(،البولسيبسترسسليم-31

.2002،ثانيةطبعة،بيروت،البوليسيةالمكتبة،ثانجزء

جزء،المقارناللاهوت-اللاهوتيالحوارفي)أنبا(،الثالثشنودة-32

.2991،ثانيةطبعة،المحبةمكتبة،أول

الايمانمعجم)أب(،كوربونجان)أب(،اليسوعيحمويصبحي33-

.A901،ثانيةطبعة،بيروت،المشرقدار،المسيحي

،أولجزء،الصفويالمجموع،العسالبنالفضائلأبي34-الصفي

.19A1،للطباعةمينامؤسسة

دار،المسيحيالإيمانحقائقإلىمدخل،اليسوعيجودةابوصلاح-35

.4002،اولىطبعة،بيروت،المشرق

،المقدسالكتابتحريفيمكنهل)كامن(،بسيطالمسيحعبد36-

.3002،أولىطبعة،المصربينمطبعة

3 v-المكتبة،والتاريخالوحيضوءقيالطقسيالكهنوت،سمعانعوض

.تد،القاهرة،الحديثةالفنية

دار،إزاءهالغنوسطيينوموقفالمسيحيينصلب،سمعانعوض38-
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!المىعرالمسيحية!مراجعالمراجع!فهىلمح!

.7191،القامرة،الأسقفيةللكنيسةوالنثرالتأليف

الطباعةشركة،دراستهوطرقالمقدسالكتاب)أنبا(،غريغوربوس93-

.6002،اْولجزء،القاهرة،المصرية

عليها،والردالأربوسية-المقارناللاموتعلمأأنبا(،كريغوربوس-04

.6002،أولىطبعة،المصريةالطباعةشركة،عطيةمنيرإعداد:

،العبريبنتار!(،العبري)ابنالطيببنالفرجابوغريغوريوس-41

ا.qAr،بيروت،اللبنانيالرائددار

،المشرقدار،الكنيسةتقليدفيالمسيحيسوع،سيداروسفاضل-42

.9891،ثالثةطبعة،بيروت

ماعلىالا!لاحتار!فيالوضاحالكوكب،اليسوعيهام-فان43

.1876،بيروت،اليسوعيينالمرسلينمطبعة،البروتستانتاخترعه

والحركةاللإهوتفيمقالات)مطران(،بسترسسليم44-كيرل!

.1002،اولىطبعة،بيروت،البوليسيةالمكتبة،المسكونية

طبعة،القاهرةمقار،أنبادير،وأعمالهحياتهالمسيح،المسكينمتىا.

.8002،ثانية

.تد،الابنولاهوتالثلاثةاللاهوتأقانيم،بهناممتى-54

الاهوتالقبطيالخادمموسوعة،وآخرون)قمص(نصر-متياس46

.3002،رابعةطبعة،بالمطريةمارجرجسكنيسة،خاصجزء،(عقيدي

صموثيلقس!(،)دكتورفارسفايزقس(،)دكتورالنورعبدمنيس-47

.8991،الثقافةدار،ثانيةطبعة،الكتابيةالمعارفدائرة،فس()دكتورحبيب

الرابعة،الطبعة،اللاهوتعلمموسوعة)قمص(،مينا48-ميخائيل

.4891،المحبةمكتبة،القاهرة
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!!مه!!!!مى
-الأولالمسكونيالمجمع،)أب(عربأنطوان،)أب(أبرصميشال-94

.7991،أولىطبعة،بيروت،البوليسيةالمكتبة325،نيقية

الكنبسةتار!،)أرشمندريت!ديكأغناطيوس،)مطران(يتيمميشبيل-05

.م9991،رابعةطبعة،بيروت،البوليسيةالمكتبةمنشورات،الشرقية

المحبة،مكتبة،وإيمانعقيدةكنيستي)قمص(،جرجسجاد-مينا51

.2002،اولىطبعة

العقائدأصولفيسليمانسوسنة،جرجسبناللّهنعمةبن-نوفل52

.8791،ثانيةطبعة،بيروت،خاطرلحددار4والأديان

دار11،جزء،والمسيحقيصر-الحضارةقصهْ،ديورانت-ويل53

.\89t،بيروت،الجيل

الثقافة،دار،رابعجزء4المقدسالكتابرجال)قس(،مقارإلياس-54

.1991،ثانيةطبعة،القاهرة

البوليسية،المكتبة(،رسالته-)حياثهالمسيحيسوع،نجمةإلياس-55

91اولىطبعة،بيروت I 2 c.

تعريبالجديد،العهدإلىمدخلأدكتور(،كرافيذوبولوسيوحنا-56

.6002،ثانيةطبعة،حمص،الأرثوذكسالروممطرانية،ملحمأفرام:الأب

الكنيسة،تاريخ،)فمص(داوودمرقس:تعريب،القيصرييوسابيوس-57

991،ثالثةطبعة،المحبةمكتبة A.

.6691،ايرونيموصللقديسللشبابرسالة،حبيبيوسف-58

،الأخوةكنيسةالفقدس،الكتابوحي)قس(،!ياض95-يوسف

.5002،رابعةطبعة،القاهرة

دار،الدينيالعنفواصولالعربياللاهوت)دكتور(،زيدانيوسف-65

.0102،ثانيةطبعة4القاهرة،الشروق
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إنجليزيةمراجع

dn2.13edition - Vol'oc61-*-فيللجةفي!كله New Catholi

:Septo the- Robert .L Fastiggi' Editor in Chief- Publisher

Thomson Gale' In Association with: The Catholic University

9002.-of America & Washington' .D C

14.2ndedition - Vol'ol62ل!ىة?كله- New Catholic En
:Thito Zwi- Robert .L Fastiggi' Editor in Chief- Publisher

Thomson Gale' In Association with: The Catholic University

9002.-of America & Washington' .D C

63لما"ء*ءلم"2!ر،ءStudlلمر"لمه - The New Church In The

-sm In America - By: Marguel BeckBlockةو!يفSwedenborgi
3291.'Publisher:Henry Holt And Company' New York

-hy - By: Manfred Kuehn64-ءكا!م!ه Kant، ab
1002.'Publisher:Cambridge University Press

:hy'New Revised Edition - Byيلأ!لمءلمييءه%so565- The Sto

'.WillDurant - Publisher: Garden City Publishing CO. Inc

.NewYork

:hy- Edited Byكلء3!فيNational Bلمهctionary66-ءيف

7918.'SidneyLee- Vol. L RUSSEN to SCOBELI- London

sh From The67كة- The Koran Translated Into Engli

e Most7،!يith Explanatory Notes Fromلم+،في*!iral Arab

coursedةكayiيوثئPreliكةroved Commentators And Saleكلءلهر

.EdwardDen " son Ross .C .I E!مزجمهللth AnIntroduction%ملامل(
CTE.1734'9؟.!.
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!صيىالخ!صة!البرهانية!!مهىو!

theكة*في، New Testament' Its Transm68لمه- The Text

.storation، Fourth Edition - By: Bruce Mءand R،*ءأة!Corru2

Metzger & Bart .D Ehrman - Publisher: Oxford University

5002.'Press'New York

Introduction!ىاير*ء"المهبم- to the Cri96ثز- A Pla

4918.,ller- LondonأBy: Scrivener & M

n Church. 3rdكاthe Christiلمر3ء*هلمهrd Dicti07ه- The Oxf7

Livingstone' Elizabeth 'A Oxford; New;صأ..ed. rev.' Cross F

5002.'York:Oxford University Press

71-أحمطةلم+ء*فيلمه!idarTفي،فيcal%+ةنيEngliةك" A .terature.Je +3rey' David'.L Grand Rapids' Mich. .WأB!س
2991'Eerdmans

Newلملمءىءrzg!،"سcyclo"ءكلءءلمهفىولء!إءول Sch!72-"ء

Vol.5'!ثلاتايم - Funk AndWagnalls Company'ء!!عKnowled

1191.'York& London

-73لل!!فيء، Th ?Comprehensive Commentary on the Ho
1835.'.By:Henry' Scott- Publisher: Fessenden& Co-

:nTheology' Arranged by74أء"- Adam Clarke' Chi

1835,,viuelDunn' 2nd edition' LONDON34ز

'le'Old and New Testament75لل،!في- Adam Clarke' Ho
1881.'rev.Thornley Smith; London

TwoNotableيف*د Corruptiلمءal Accountفيممto76جمي- An

)1754(.tureكلcriلمء

77لملءكلهلمءة?!tann%3فيء،لهرءفيctionaryلمه34ك!م، - The En

*3 ation t eleventhه!Sc" ences e L %terature And General Inf

Cambridge-!س!حمHATEL!أةسedition - Vol. c50 CALHOUN
1191.'UniversityPress' London
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!ى!ال!ميانجليزيةالمسيحية!مراجعالمراجع!هـئهي!

Bءفي،لهرءفيtionaryلمهكرلم43، i%tannفيكا!كلءEncyclo7"7ة-ء

eleventh5،*ةrmatiملences s L %terature And General nciء
edition - Vol. ،1 Y GICHTEL to HARMONIUM - Cambridge

1191.'UniversityPress' London

ediaىولء%ءفي،ارغةtionary،3!رلمء، Br97كلء- The Encyclo

eleventh'5يرة'secneلمitamrL %terature And GeneralInfيفScه

to ODDFELLOWS - Cambridge91لالألأأ'.edition- Vol

1191.'UniversityPress' London

-08في!icD3%tann،كاني4لم+ء*ةلمه،43، The Encyclopedi

Sciences s Literature And General Information' eleventh

edition - Vol. ,22 POLL to REEVES - Cambridge University

1191.'Press'London

edia،ءفي!رءفيtionaryلمه،ي*4 Bri%tannol81للىكلء - The En

5 rmation geleventhملencese L %terature And General Infcفيi
edition - Vol. 286 VETCH to ZYMOTIC - Cambridge

1191.'UniversityPress' London

الانترنت:منروابط

82 - .www//:ptth gracebaptist. ws/ semrmons/notes/thomass
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