هل الكتاب المقدس يشهد بأن المسيح
كان معه انجيل؟ مرقس  1و 8و10
و 14ومتى 26
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الشبهة

يستوقفنا هنا قول يسوع :فى مرقس َ 35( 35 :8فِإ َّن م ْن أَرَاد أ ْ ِ
ص َن ْف َس ُه ُي ْهلِ ُك َها َو َم ْن ُي ْهلِ ُك
َن ُي َخل َ
َ َ
َن ْفس ُه ِم ْن أ ِ
اإل ْن ِج ِ
َج ِل ِ
يل َف ُه َو ُي َخلِ ُص َها ،).وتكررت نفس هذه الفكرة فى مرقس 29 :10
َجلي َو ِم ْن أ ْ
ْ
َ
امَأَر ًة أ َْو
َخ َو ٍ
اب َي ُسو ُع« :اْل َح َّ
َحد َتَر َك َبْيتاً أ َْو ِإ ْخ َوًة أ َْو أ َ
س أَ
(َ 29فأ َ
ول َل ُك ْم َلْي َ
َج َ
ات أ َْو أَباً أ َْو أُماً أ َِو ْ
ق أَ ُق ُ
أَوالَداً أَو حُقوالً أل ِ
اإل ْن ِج ِ
َج ِل ِ
يل)
َجلي َوأل ْ
ْ
ْ ُ
ْ

فإذا دققنا المعنى فى قول يسوع ِ
(م ْن أ ِ
اإل ْن ِج ِ
َج ِل ِ
يل) ،نرى أن المعنى قد تضارب ،إذ أن
َجلي َو ِم ْن أ ْ
ْ
احدا.
الواو تعنى اإلضافة والمغايرة ،فال يمكن أن أقول أتى أحمد وعلى ،ويكون االثنان
شخصا و ً
ً
وعلى ذلك فاإلنجيل ليس يسوع ،مخالفة لما قاله معجم الالهوت الكتابى ص ،113حيث ال ُيعقل
ِ
المبشر هو نفس موضوع البشارة.
أن يكون الشخص
يح اب ِن َّ ِ
ِ
ويستوقفنا قول مرقس فى بداية كتابهَ1( :ب ْدء ِإْن ِج ِ
َّللا) مرقس ،1 :1
يل َي ُسو َع اْل َمس ِ ْ
ُ
فمرقس نفسه اعتبر أن ما يكتبه هو إنجيل أى كتاب ،ونسبه ليسوع ،فإذا كان معنى كلمة إنجيل
كتاب عند أقدم إنجيل ،فكيف قصر التقليد المعنى على يسوع وعلى الخبر السار؟ فهل فعلوا ذلك
ألنهم أخفوا إنجيل عيسى الحقيقى ،وجعلوه فى طى النسيان بسبب تعاليمه التى كانت تتعارض مع
ممارستهم تقاليدهم؟
اإل ْن ِج ِ
ول َل ُك ْمَ :حْي ُثما ُي ْكَرْز ِب َه َذا ِ
يل ِفي ُك ِل اْل َعاَلمِ
أيضا قول متى 13( 13 :26اَْل َح َّ
ويستوقفنا ً
ق أَ ُق ُ
َ
ُي ْخَبْر أَْيضاً ِب َما َف َعَل ْت ُه َه ِذ ِه َت ْذ َكا اًر َل َها» ).وتكررت فى مرقس  ،9 :14أال يدل هذا على وجود كتاب
قريب منه أشار إليه وكان يعنيه بالذات؟

الرد

االنجيل او البشارة في هذه االعداد هو كالم الرب يسوع المسيح الشفوي وتعاليمه وحياته وفداؤه.
ولكن يكرر المشككين نفس الشبهة م ار ار وتك ار ار بسبب ادعاء كاذب قاله القرأن انه اتى عيسى
الكتاب
البقرة 87
ِِ
ِ
ٱلرس ِل و َ ِ
ِ
ِ
وح
اه ِبُر ِ
َوَلَق ْد َ
يسى ْٱب َن َمْرَي َم ٱْلَبِيَنات َوأََّي ْدَن ُ
اب َوَق َّفْيَنا من َب ْعده ِب ُّ ُ َ
وس ٰى ٱْلك َت َ
آتْيَنا ع َ
آتْيَنا ُم َ
ٱْلُقُد ِ َّ
ٱس َت ْكَبْرُت ْم َف َف ِريقاً َك َّذْب ُت ْم َوَف ِريقاً َت ْقُتُلو َن
آء ُك ْم َر ُسول ِب َما الَ َت ْه َو ٰى أَْن ُف ُس ُك ْم ْ
س أَ َف ُكل َما َج َ
المائدة 46
نجيل ِف ِ
ٱلتور ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
اه ِ ِ
يه ُهًدى
اة َو َ
آتْيَن ُ
يسى ْٱب ِن َمْرَي َم ُم َصدقاً ل َما َبْي َن َي َدْيه م َن َ ْ َ
َوَقفْيَنا َعَل ٰى آ َث ِارهم ب َع َ
ٱإل َ
وُنور ومص ِدقاً لِما بين يدي ِه ِمن َّ ِ
اة وهًدى ومو ِع َ ِ ِ
ين
ظ ًة لْل ُم َّتق َ
َ َْ َ ََ ْ َ
ٱلت ْوَر َ ُ َ َ ْ
َ
ََُ
المائدة 110
ِإ ْذ َقال َّ ِ
وح ٱْلُقُد ِ
س ُت َكلِ ُم َّ
يسى ْٱب َن َمْرَي َم ٱ ْذ ُكْر ِن ْع َم ِتي َعَلْي َك َو َعَل ٰى َوالِ َد ِت َك ِإ ْذ أََّي ُّ
اس ِفي
دت َك ِبُر ِ
ٱلن َ
ٱَّلل ٰيع َ
َ ُ
ِ
ِ
ٱإل ْن ِجيل واِ ْذ َت ْخُل ِ
ِ
ين َكهْيَئ ِة َّ
َّ
اب َوٱْل ِح ْك َم َة َو َّ
ٱلطْي ِر ِبِإ ْذِني
ق م َن ٱلط ِ َ
ُ
ٱلت ْوَار َة َو ِ َ َ
ٱْل َم ْهد َوَك ْهالً َواِ ْذ َعل ْم ُت َك ٱْلك َت َ
ِ
ِ
وت ٰى ِبِإ ْذِن ِي َوِا ْذ َك َف ْف ُت
يها َف َت ُكو ُن َ
ص ِبِإ ْذِني َوِا ْذ ُت ْخ ِر ُج ٱْل َم َ
َف َتن ُف ُخ ف َ
طْي اًر ِبِإ ْذني َوُتْبرِى ُء ٱألَ ْك َم َه َوٱألَْبَر َ
ات َفَق ِ
بِني ِإسرِائيل عنك ِإ ْذ ِجْئ َتهم ِبٱْلبِيَن ِ
ين َك َفُروْا ِمْن ُه ْم ِإ ْن َهـٰ َذا ِإالَّ ِس ْحر ُّم ِبين
َْ َ َ َ
ال َّٱلذ َ
ُْ َ
َ
َ
الحديد 27

نجيل وجعْلَنا ِفي ُقُل ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ
اه ِ
ين َّٱتَب ُعوُه
يسى ْٱب ِن َمْرَي َم َو َ
وب َّٱلذ َ
آتْيَن ُ
ٱإل ِ َ َ َ َ
ُث َّم َقفْيَنا َعَل ٰى آ َث ِارهم بُرُسلَنا َوَقفْيَنا بع َ
ان َّ ِ
ِ ِ
آء ِر ْض َو ِ
ق ِر َع َاي ِت َها
ٱَّلل َف َما َر َع ْو َها َح َّ
َ ْأر َف ًة َوَر ْح َم ًة َوَرْهَب ِانَّي ًة َ
وها َما َك َتْبَن َ
ٱبت َد ُع َ
اها َعَلْي ِه ْم إالَّ ْٱبت َغ َ
ِ
ِ
َجرُهم وَك ِثير ِمْنهم َف ِ
اسُقو َن
َف َ
آتْيَنا َّٱلذ َ
آمُنوْا مْن ُه ْم أ ْ َ ْ َ
ُْ
ين َ
فكرر الكالم كل المشككين المسلمين في العصر الحديث من هداية وديدات وغيرهم .فمهما شرحنا
للمسلمين المتمسكين بأخطاء قرانهم هم لن يقتنعوا
ومهما سألناهم هل عيسى القرآني ولد وهو ممسك بكتاب في يده؟ ال نجد اجابة
وكما شرحت سابقا في
هل ضاع اسم االنجيل كما كان ينطقه المسيح؟
وأيضا
معني التحريف والرد على تحريف االنجيل
كلمة انجيل هو بشرى سارة
فالمسيح المخلص هو بشارتنا السارة وكلماته هو بشارتنا واعماله وفداؤه هو بشارتنا والوحي
المقدس الذي أعطاه لتالميذه ليكتبوا اسفار العهد الجديد بما فيهم األربع بشائر هو أيضا بشرتنا
السارة.
فهل يعني هذا أننا نؤمن ببشارتين او أكثر باإلضافة الى المسيح؟ بالطبع ال فصاحب هذه البشائر
هو المسيح الذي قال هذا وفعل هذا .فالبشارة هي عنه وعن كالمه وعن أفعاله وعن فداؤه

فما قاله المشكك عن االعداد خطأ
فعندما قال (فإذا دققنا المعنى فى قول يسوع ِ
(م ْن أ ِ
اإل ْن ِج ِ
َج ِل ِ
يل) ،نرى أن المعنى قد
َجلي َو ِم ْن أ ْ
ْ
تضارب ،إذ أن الواو تعنى اإلضافة والمغايرة ،فال يمكن أن أقول أتى أحمد وعلى ،ويكون االثنان
احدا) هذا مثال خاطئ فحرف الواو تعني اإلضافة فقد أقول صفتين لنفس الشخص
شخصا و ً
ً
واستخدم واو اإلضافة مثل أحمد شجاع وقوي هل هذا يعني كيانين منفصلين؟
وهل لو قلت البني افعل هذا االمر من أجلى ومن اجل كلمتي هل هذا يعني ان كلمتي شيء مادي
اخر؟
بالطبع هذا قياس خطأ من المشكك.
ِ
المبشر هو نفس موضوع
أيضا المشكك أخطأ عندما قال (حيث ال ُيعقل أن يكون الشخص
البشارة) الن الرب يسوع المسيح كان يبشر بانه هو الحياة األبدية فهو المبشر وهو موضوع
البشارة
انجيل يوحنا 3
 15لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل َت ُكو ُن َل ُه اْل َحَيا ُة األََب ِدَّيةُ.
ْ
يد ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكو ُن َل ُه
 16أل ََّن ُه َ
هللا اْل َعاَل َم َح َّتى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
هك َذا أ َ
َح َّب ُ
ْ
اْل َحَيا ُة األََب ِدَّيةُ.
ِِ
ِ
ِ ِ
ص ِب ِه اْل َعاَل ُم.
هللا ْابَن ُه إَِلى اْل َعاَل ِم لَيد َ
ين اْل َعاَل َمَ ،ب ْل لَي ْخُل َ
 17أل ََّن ُه َل ْم ُيْرسل ُ
هللا اْلو ِح ِ
 18اََّل ِذي ي ْؤ ِمن ِب ِه الَ يدان ،و َّال ِذي الَ ي ْؤ ِمن َق ْد ِدين ،أل ََّنه َلم ي ْؤ ِمن ِباس ِم اب ِن ِ
يد.
َ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ْ ُ ْ ْ ْ
َ
َُ ُ َ

 19و ِ
الناس ُّ
الظْلم َة أَ ْك َثَر ِم َن ُّ
الدْيُنوَنةُِ :إ َّن ُّ
الن ِ
هذ ِه ِهي َّ
َن
ور ،أل َّ
اء ِإَلى اْل َعاَلمَِ ،وأ َ
َح َّب َّ ُ
الن َ
َ
ور َق ْد َج َ
َ
َ
َع َماَل ُه ْم َكاَن ْت ِش ِر َيرًة.
أْ
والمسيح كان ينادي ان يؤمنوا به
إنجيل يوحنا 35 :6
َفَقال َلهم يسوع« :أََنا هو ُخب ُز اْلحي ِ
ش
اةَ .م ْن ُي ْق ِب ْل ِإَل َّي َفالَ َي ُجو ُعَ ،و َم ْن ُي ْؤ ِم ْن ِبي َفالَ َي ْع َ
طُ
َ ُْ َ ُ ُ
َُ ْ
ََ
أََبًدا.

إنجيل يوحنا 47 :6
ول َل ُك ْمَ :م ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبي َفَل ُه َحَياة أََب ِدَّية.
ق اْل َح َّ
اَْل َح َّ
ق أَ ُق ُ

إنجيل يوحنا 38 :7
ِ
ِ
اء َح ٍي».
ابَ ،ت ْجرِي ِم ْن َب ْطِن ِه أَْن َه ُار َم ٍ
ال اْلك َت ُ
آم َن بيَ ،ك َما َق َ
َم ْن َ

إنجيل يوحنا 38 :10

ِ
َعم ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اآلب ِف َّي
ال ،لِ َكي َت ْع ِرُفوا َوُت ْؤ ِمُنوا أ َّ
َولك ْن ِإ ْن ُكْن ُت أ ْ
َن َ
َع َم ُلَ ،فإ ْن َل ْم ُت ْؤمُنوا بي َفآمُنوا باأل ْ َ
ْ
وأََنا ِف ِ
يه».
َ

إنجيل يوحنا 25 :11
ِ
ات َف َسَي ْحَيا،
آم َن ِبي َوَل ْو َم َ
َق َ
ام ُة َواْل َحَيا ُةَ .م ْن َ
ال َل َها َي ُسو ُع« :أََنا ُه َو اْلقَي َ

إنجيل يوحنا 42 :12
ِ
ِ
ِ
اء أَي ًضاَ ،غير أََّنهم لِسب ِب اْل َف ِر ِ
يسِيي َن َل ْم َي ْع َت ِرُفوا ِب ِه،
آم َن ِب ِه َك ِث ُيرو َن ِم َن ُّ
الرَؤ َس ْ
َْ ُ ْ َ َ
َولك ْن َم َع ذل َك َ
لَِئالَّ َي ِص ُيروا َخ ِار َج اْل َم ْج َمعِ،

إنجيل يوحنا 46 :12
ور ِإَلى اْلعاَلمَِ ،ح َّتى ُك ُّل م ْن ي ْؤ ِم ُن ِبي الَ يم ُك ُث ِفي ُّ
الظْل َم ِة.
أََنا َق ْد ِجْئ ُت ُن ًا
َ ُ
َ
َْ

إنجيل يوحنا 12 :14

ق أَ ُقول َل ُكم :من ي ْؤ ِمن ِبي َفاألَعم ِ
َع َمُل َها َي ْع َمُل َها ُه َو أَْي ًضاَ ،وَي ْع َم ُل
ق اْل َح َّ
اَْل َح َّ
ال َّالتي أََنا أ ْ
ُ ْ َْ ُ ُ
َْ ُ
اض ِإَلى أَِبي.
َع َ
ظ َم ِمْن َها ،أل َِني َم ٍ
أْ

رسالة بطرس الرسول األولى 6 :2
لِذلِ َك ُي َت َض َّم ُن أَْي ًضا ِفي اْل ِك َت ِ
َض ُع ِفي ِص ْهَي ْو َن َح َجَر َز ِ
يماَ ،و َّال ِذي
اوَي ٍة ُم ْخ َت ًا
اب« :هَن َذا أ َ
ار َك ِر ً
ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َل ْن ُي ْخ َزى».
بل هذا هدف نبوة األنبياء الذين تنبؤا عنه ليؤمن البشر به
سفر أعمال الرسل 43 :10
َن ك َّل من ي ْؤ ِمن ِب ِه يَنال ِب ِ ِ
ِ
ِ
ط َايا».
ان اْل َخ َ
اسمه ُغ ْفَر َ
يع األَ ْن ِبَياء أ َّ ُ َ ْ ُ ُ
َل ُه َي ْش َهُد َجم ُ
َ ُ ْ

ويوحنا المعمدان جاء ليشهد للنور أي المسيح ليؤمن الكل بالمسيح
إنجيل يوحنا 7 :1
ور ،لِ َكي ي ْؤ ِم َن اْل ُك ُّل ِبو ِ
اء لِ َّ
لش َه َاد ِة لَِي ْش َه َد لِ ُّلن ِ
ط ِت ِه.
اس َ
ْ ُ
َ
ه َذا َج َ
وبالفعل اليهود الذين امنوا كانوا يؤمنون به
إنجيل يوحنا 11 :12

ين ِم َن اْلَي ُه ِ
َن َك ِث ِ
ود َكاُنوا ِب َسَب ِب ِه َي ْذ َهُبو َن َوُي ْؤ ِمُنو َن ِبَي ُسو َع.
أل َّ
ير َ

إنجيل يوحنا 41 :4
آم َن ِب ِه أَ ْك َثُر ِجدًّا ِب َسَب ِب َكالَ ِم ِه.
َف َ

انجيل يوحنا 9
َخرجوه َخ ِارجاَ ،فوجده وَقال َله« :أ َُت ْؤ ِمن ِباب ِن ِ
ِ
هللا؟»
ً َ ََ ُ َ َ ُ
ُ ْ
َ 35ف َسم َع َي ُسو ُع أََّن ُه ْم أ ْ َ ُ ُ
الَ « :م ْن ُه َو َيا َسِيُد ألُو ِم َن ِب ِه؟»
اب َذ َ
 36أ َ
َج َ
اك َوَق َ
ال َل ُه َي ُسو ُعَ « :ق ْد َأرَْي َت ُهَ ،و َّال ِذي َي َت َكَّل ُم َم َع َك ُه َو ُه َو!».
َ 37فَق َ
ال« :أُو ِم ُن َيا َسِيُد!»َ .و َس َج َد َل ُه.
َ 38فَق َ
بل هذا الذي اغضب رؤساء الكهنة ان اليهود بدؤا يؤمنون به وبكثرة
إنجيل يوحنا 48 :11
ِ
ُم َتَنا».
يع ِب ِهَ ،فَيأ ِْتي ُّ
وم ِانُّيو َن َوَي ْأ ُخ ُذو َن َم ْو ِض َعَنا َوأ َّ
اه َ
هك َذا ُي ْؤ ِم ُن اْل َجم ُ
ِإ ْن َتَرْكَن ُ
الر َ
بل يدان الذين لم يؤمنون بالرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 9 :16

َما َعَلى َخ ِطَّي ٍة َفأل ََّن ُه ْم الَ ُي ْؤ ِمُنو َن ِبي.
أ َّ
لهذا ما قاله المشكك في البداية هو خطأ أصال

أيضا ما قاله المشكك عن ان مرقس كتب انجيل واخفوا انجيل عيسى هو تدليس من المشكك فكما
قلت فاالنجيل هو البشارة التي كان يقولها المسيح شفويا فاالنجيل هذا ليس اسم الكتاب المقدس
فقط بل عندما كان يقولها الرب يسوع وتالميذه المقصود بها هي البشارة الشفوية وهي خبر
الخالص وهي حياة واالم وصلب وموت وقيامة المخلص وهي التي كتبت بعد الرب يسوع بإرشاد
الروح القدس
أيضا ما يقوله متى البشير نقال عن الرب يسوع
انجيل متى 26
تذكار
ًا
أيضا بما فعلته هذه
(" :)13الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا اإلنجيل في كل العالم يخبر ً
لها".
تعبير بهذا االنجيل لو كان حسب أدعاء المشكك يقوله المسيح عن كتاب امامه مكتوب بالفعل
فهل القصة التي ال تزال تحدث للمرأة ساكبه الطيب هي مكتوبة في االنجيل الذي يشير اليه
المسيح؟ كيف القصة مكتوبة وهي لم تكاد تكتمل بعد؟

بالطبع كالم المسيح عن البشارة الشفوية فلقد استحسن الرب صنيع هذه المرأة وسمح بتخليد هذا
تذكار إليمانها وحبها ،تذكار يخبر به في كل العالم الذي ينتشر فيه البشارة .وهذه نبوة من
ًا
العمل
الرب يسوع بانتشار البشارة الشفوية (اإلنجيل) في العالم كله .وما الذي أراد الرب يسوع نشره في
العالم بهذه القصة؟ هذه هي قصة الكنيسة التي رأت عريسها يبذل حياته عنها على الصليب
وينابيع حبه تتفجر خالل الجنب المطعون ،تتقدم هذه الكنيسة في شخص مريم كقارورة طيب
تكسره بإرادتها لتفجر رائحة حبها خالل الطيب ،وهكذا فعل الشهداء والمتوحدين والرهبان الذي
تركوا العالم ،بل كل نفس رفضت لذة خطايا العالم .وهكذا يمتزج الحب بالحب واأللم باأللم
والصليب بالصليب والجنب المطعون بالقارورة المنكسرة والمسكوبة على الجسد المقدس .والكرازة
حبا في ،وألجل َم ْن آمن أنه بذل حياته ألجله
التي يصدقها الناس هي كرازة شخص بذل نفسه ً
كالما ولكنها محبة تبذل نفسها.
على الصليب .فالكرازة ليست ً
فاالنجيل الذي يتكلم عنه الرب يسوع هو البشارة الشفوية بانه المخلص
فمعلمنا بولس الرسول يقول
رسالة بولس الرسول الي أهل غالطية 1
 11 :1واعرفكم ايها االخوة االنجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان
 12 :1ألني لم اقبله من عند انسان وال علمته بل بإعالن يسوع المسيح

وهنا يؤكد ان االنجيل والبشارة الذي يتكلم عنها هو ليس انجيل مكتوب كما اعتقد المشككين بل
هو يتكلم عن البشارة الشفوية فهو استلم هذا اإلنجيل من هللا مباشرة .فهو يتكلم عن تعاليم
شفوية.
فالبشارة التي هي االنجيل الذي أوال شفويا من الرب يسوع لتالميذه وتالميذه للبشر وبعض
تالميذه بإرشاد الروح القدس كتبوا الوحي .فالمسيح لم يولد وفي يده كتاب بل المسيح هو الذي
قال االنجيل شفويا وهو نفذ االنجيل عمليا وأوصى به قوليا واوحى بروحه القدوس لرسله اعالنيا
لو كان هناك انجيل في يد المسيح فهل تالميذه الذين عبدوه يهملوا كتابه؟
انجيلنا ليس الورق المكتوب ولكن انجيلنا هو السيد المسيح نفسه الذي هو حي وباقي الي االبد
وهو معنا ويكون فينا ولو انسان لم تتوفر له الفرصة للحصول على انجيل كامل او لو لم يتمكن
من على الحصول على اي جزء من االنجيل فالمسيح نفسه الذي هو االنجيل االصلي والنسخة
الحقيقي الحي الي ابد االبدين يعطي االعالن الي هذا االنسان بدون اي شيء اخر والروح القدس
يقود هذا االنسان في حياته
وهذا ايضا ردا على من يقول بضياع النسخ األصلية فهو يؤكد على عدم فهمه للمسيحية
نسختنا األصلية في ملكوت السماوات

والمجد هلل دائما

