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  ات؟ات؟ضضاِقاِقتنَتنَ م مننة ِمة ِمعع األرب األرباجيُلاجيُلأال تخلو األنَأال تخلو األنَ
 

(Arabic - Why the Gospels have some contradictions?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ات؟ات؟ضضاِقاِقتنَتنَ م مننة ِمة ِمعع األرب األرباجيُلاجيُلأال تخلو األنَأال تخلو األنَ         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes          :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .بيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العر

 

 ِمى أراألفضلن أبدأ أن الً ىابِت إجالًأوإلى إلى   ارِةارِةاإلشَاإلشَبب: : أوأنّهال الأنّه   ييوجوجدة  داتٌ حقيقيتناقضةماتٌ حقيقيتناقضنَ..اجيلاجيل باألنَ باألنَم عم يوجد 
 فٌِلاخَمع  نو أىناقض ِمتنَ وِدجوب اءعاالدو .عيد بن وال ِم قريٍبنعنى ال ِم فى المييراً تغْثُِد ال تحولكن اختالفاتٌ

مِِم: : ثانياًثانياً .عاِقللوننالم هم ْأهم ْأ المننَ نَن ضضععأس لكّل لكّلاساًاساً أس م شُشُاِقاِقننَننَا ا  مههوه وه و أنال الو أن ووححىالال  ىمقرمقروءِم ِموء ننالم طوطاِتطوطاِتخْخْ الماألصلي ةِِة األصلي  روِعوِعرىفيِه فيِهى   
 ن ِموذةأخُالما ينَدى لخ الِتس النّىوبالتاِل .طأ الخَن ِمومصع ومهنزم ا أنّهكم ..صصرر ِح ِح بكّل بكّللٌٌلججسسممة وة وتناهيتناهيممالالقة قة دِِدالال
طوطاِتخْالم ِةاألصلي ِضووإحكامقٍة ِدبكّل تْع . كمالاله ا أننيوتي ضاًأي يؤكدونأن األسفار الم قدسة قدتْ ترجم 
 ونَهامِدستخْي ونيوتيالاله  أن إلى ذلكافِةباإلض .وثوق بهم مصينصتخَ مطِة بواِسة تامٍةايبعنَ طوطاِتخْ المنِم
كمجع ثابٍتر لبحوثهمِة الالهثالثاًثالثاً .وتي : :إنإنافتر افتر ضنَنَضا أناجيَلاجيَل األنَ األنَا أناألر األر ببعتطابقة  ةةعتطابقةمتماماً تماماًم بال أى فى  فى ختالٍفختالٍف ا ا بال أى تراتيبتيبتراهه  

   ١.ىىووددوالجوالج    ععيم النفْيم النفْدِِد ع علّّلمِِمار المار المتكرتكرا بالا بالضيقهضيقهة ة علنَعلنَ م ماٍهاٍهتجتج ا ا كّل كّلنن ِم ِم النقِد النقِداتُاتُححييفستعلو صفستعلو ص  ..وِنظام سرِدهاوِنظام سرِدها
 

  ..ةعيبمأو يفة ز ماتٌانَا بيه باألناجيل أنّتْاءى ج الِتتوافقةالم تليال والتع التقاريربِسح نَا أن لنَوزج يال 
بيل الِمفعلى سثال ما جاءبتى  بإنجيل ماألصحشْابع والِعاح السرين العاِمد الخََدس أني هِهنفِسنق ات بخَوذا م.ا  وم

جاءبسفر األع بال ماألصاححاألول الع د الثاِمدر أنّشَن عهقطَ سعلى و ِمقّ وانشَهِهج نالو ِطستْ فانسكبشَ أحاؤه 
اكله .كالهمتوافقانام  وليساِح وِمد نالتقرير ينفرداًن معطينَ يا الصلة الكاِمةَور.ولكن بو ع التقريضرينباً إلى ن ج
نٍبجنستطيع ولٍة بسهأن ند الحقيقة متكاِمرك ثِةاِدلة لحم ِتوي وذا األهخَسرف .ىوِطينقَ شَلقد يوذاهنفس هوب عدٍة فتر 
وارتخٍَةجيز بِهنقَى شَ الِذبُلى الح نفس هخْ فسقط على صٍةرأسفله تس بى انِش ِفتْبنسكاِبا وِهطِنقاق ب٢.ِهاِئشَ أح    
 

 عِطىى تر باألح بْل.اراألسفَ ض بينار تعر أواي تغَدوج ال يه أنّاماً تمد تؤِكالفاٍتخِتن ا ِمهجدا نَ م كّلنإ 
معاً وجنظر ِماِته نز وايا أرعب لوِفصاألح والوقاِئاِثد عللم ووِحأ الذى وعضوبهذا  . بِهىتظهرقائقُ الح 

التاريخيشَالِءة بج امل ووضوح أعِحو .ميني بدأ المرءفح ور الِتص األمى يدونَعا متناِقهاتض.أنّ  سيجدعلى اه 
الدام وأمورتفسير هاِضا وح.افِة باإلضالعقَل إلى ذلك أن ا  يقبلهو اماًتمال مِكلشّ ِلاَلجا فيه .وقدج اءب الوى ح

 افٍة بإضاّيير تغْثَدح أن يه نفس لهُلو تسنلِم رينشْى والِعاح الثاِنحى باألصوِتوحنا الالها يؤيبسفر ر ذير تحاإللهى
  دد أح أح كان كانوإنوإن. . ببذا الكتاذا الكتاى هى هة ِفة ِف المكتوب المكتوباِتاِتببرر الض الضهِِه علي علي اُهللا اُهللازيدزيدذا يذا يعلى هعلى ه  زيدزيد ي يدد أح أحإن كانإن كان: صِهذا نَه ذٍفحأو 
ييحِم ِمفُفُذِِذح ننأقو ال كتاِبال كتاِب أقوه هِِهذِِذ هالنب وِةوِة النبي ي حنَ نَ اُهللا اُهللافُفُذِِذح صيبصيبهِم ِمه ننسفر الح سفر الح ي٣.اِةاِةي   
 

 سأُليب هْل: اس النّعضي وجدخطوطاتٌ مللع ِدهديِد الجتقو مكدليل قو ىللر دعلى ب عض النقادالذين  
يتحدثونع اإلختالفاِتن الم وج؟ِةود.نجيب َنّإ : على ذلكهي وجدِم أكثر نأر ة وِعبعألفاً ِمشرين ال نخنس.ب عضا ه
  كذلكدوج وي.ثاِحبو ارس د لكّلة اآلنتاحى مة جداً وِه قديمخُس النّ تلك.ديِد الجِده العن ِماءزا أجهضع وبٌلكام
ِماًألفن  ستة وثمانووالىح نإقتب اِتاساء اآلب.الذين كانوا م اِصعريناألولىِة للكنيس .م ى كانتْ الِتى الكتِبة ِفجلس 

تستخدجت فى امماِتاعِة الكنيسِمون األولى فى القر نالم ِفو .ةسيحيقيقةى الح يوجدا فيِه مِمِة الكفاي ان قتباِتاس 
اِءاآلباألولى ِة بالكنيس.لد رنَ أنِّةجا لوإفتر نَضا عدمو وِدجخَ نساِحة وِمٍةد الكتاِبن الم سقد.فإن الع لماءس ى  ِفيكون

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                            ، ٢٠ – ١٨: ١١سفر التثنية  ١
  ١٨: ١سفر أعمال الرسل           ،             ٥: ٢٧ إنجيل متى ٢
   ١٩ – ١٨: ٢٢سفر رؤيا يوحنا الالهوِتى  ٣
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ئتين  إلى ما منذ مئة وخمسيننودو ما هم ِم ذلك.هنْداً ِمد عرشَ عدا أحد عديِد الجِده الع كّلكيب وترميع تجهمإمكاِن
 ن ِم الفائقُر القدديِد الجهِد للعدوج يهنّإ: وؤال ه الس القاطع لذلكى النهاِئابو إن الج.سيحام الم أينام ِمو األعنِم

  ١. فيِهوثوقٌ مؤكد كسفر مهمعى تد الِتلِةاألِد
 

 يوجاالختالفاِت د ضعفى اآلالِفب الم تعدِمِةد نِتهِذِه االختالفات .خطوطاِت الم سوِتع سعائِة فى الِمون 
 وعس ينالً ِم بدوعس يسيح الم:ى مثلر أخْبقُستة  كلم أن أوِة الكلموِفر حنصاً ِماِقفاً نَر ح على أنا ال تزيدهنِْْم
سيحالم.أو ع دمو وِدجوِهاٍت كلم باألهمستْى لي ن بمكاِةي.دققنَ وإن ا فى مختالفاِت االملجنجد أربعين فى  أن 
ا  بهى تؤمن الِتِةقيدر العهو على جؤثر ذلك ال يِه نفِس فى الوقِت ولكنٍة هاماٍت كلم تكون تقريباً قداهنِْْم ائِةالِم
المةسيحي.العلِمام اإلسلوِب وباستخد لِدى راص بالن الخّ النقِدِةاسصوص الموضمقارنِةة لوعخطوطاِت المِة المتاح 
بهاضعا سنصُل فإننَ.ض ببعِة فى النهايإلى م ؤِكا يا لنَد أنم ِما تحالوثائقُله ة ِم األصلينأقو ال صاماًحيح٢. تم 
 

 ولإليضو . مثاالً لذلكاح نذكرعنَدأنّا نفترض هي وجسدخَم ى نسخ إلحدالِتطوطاِتخْ الم ى لمتع د 
موجودأيدينَة بين ال. ا اآلن نّوتلكس خسنْ ِم كّلفُ تختِلالخَمها عاألخْن ىر.دفنَ وها مقارنة نسخطوطاِتخ الم 

 : مكتوباً فعالً بالوثيقِة األصليِةا كان محلنستوِض
 

خَالنسة األولى مكتوبا فيه :يسوعالم سيحه و مخلصالم كله الع.      ججاءتْتْاءكلم كلم ة ية يسسوعقبَل قبَلوع كلم ةِِة كلمالم سيحسيح الم.. 
 

الثانية ةخَالنس مكتوبا فيه :المسيح يسهو وع  مخلصة   .   كلهالم  العتْ كلماءة جتْ كلماءجالمِة  سيح قبَلسيح قبَلالمِةكلمكلم  وعسيوعسي.. 
 

الثالثة ةخَالنس مكتوبا فيه :يسوع المسيح مخلصكلهالم  الع.           حذفتْذفتْحكلم كلم ة هووة ه.. 
 

ةخَالنسالر ة ابعمكتوبا فيه :يسوع المهو سيح مخلصكلهم ا الع.      ححرفُفُرالالم م الالم م حِم ِمذوفٌذوفٌح نِة  نِةكلمكلمالع المالم الع.. 
 

اِم الخَةخَالنسة سمكتوبا فيه :يوس المهو سيح مخلصفُ      .كلهالم  العرفُحرذوفٌ العين  العين ححذوفٌمحِم ِمم نِةكلكل  نِةمم  وعسيوعسي.. 
 

 مكنك يهْل .؟ة الوثيقة األصليا قالتهم ِمأكدلتلابقة خ الس نس الخَمسنةمقار .القارئ أخى مكنك يهْل 
الوصا كانتْول إلى متحمله  ة ِمالوثيقة األصليناٍت كلمو حتأكيٍد بكّل.؟وٍفر ي مكنكذلك .ذا  إنثاَلالِم هسيط  الب

 لتْ ح وقد.ختالف ألف اائتى ِمن ِمبا يقر مى تبلغُختالفات الِت االنى ِمظم العِةالبي للغَثاٌلو ِم هه ذكربقَ سالذى
 اءا جول إلى مصة الوحاً إمكانيهالً وواِضراً س أمح أصبلقدو .ضناهى عر الِذثاُلا الِم بهّلى حالِت بنفس الطريقِة

. انَر وأشَقَبا سسيطة كمت الباختالف االا تلك فيهتْظِحة التى لودتعد المخطوطاِت المنِةقار بمصل وذلكحقيقة باأل
ا وماً فيمدع ميقاً بْل ض الشكاَلج معُلج يطوطاِتخْ المنِم ةالص خَاٍتجلد منا ِمنَوزِتا فى ح م أنٍةتاماً أؤكد بشدوِخ

ئقُ وثاتسجلهالكتاب الم قدالتى نعتِمس دعلي ٣.اه   
 

ة ا كلم أهلهعِم س أندعوب .ةى بيريع تد كانتٍْةدينَ فى مربشّولس لي ببه ذأن ثَدح: عزيزى القارئ 
الحاة ِمينب ولس الرسا بكّلول قبلوه واماهتم يسفر جُلس أعالمسل الر باألصاححالس شَابع عر فقبلوا فقبلوا ": هذا النص

 اِتانيونَاء اليس النّن ِمونم كثيرهنْ ِمن فآم."ور هكذاور هكذامم األ األهِِه هِذ هِذم هْلم هْلوو ي ي كّل كّل الكتب الكتبصينصين نشاط فاِح نشاط فاِحالكلمة بكلِّالكلمة بكلِّ
   ٤.قِةاِد الصِةلى يقين الكلمع اًسؤسا ماننَ إيم ليكوناٍط نشَة بكّلم الكِلصلنفح.  بقليلس ليددال عج الرن وِمريفاِتالشّ
 

 أدعأِخوك ى أنتشترك ى فى ِع متلكالِة الص :انَأبا السماوى :أشكرِمك أجل ن كلمتكِة المكتوبقةاِد الص. 
كلمتكالح يف. الةة الفعِسهى رلرجِلاج بيلىى ونورى ألى إلِهنّ أِع. لسكشَكون جٍةرم غرِعٍةوس ندم لاارى جاِهمي 
  أرفع. شيئاً أفعَل أن ال أستطيعتؤيدنى بها  قوِةون فبد.كوِحى برمألِن ا.ذبُلا ال يرقه وو.ِهاِنا فى أوهرمى ثتعِط
الِتصى فى اسم يسوعتكالً .ار البعلى م عِدوادقكالص ي ا مقلتَن  :ميقبْلن ال أخْ إلى رجارجاً خَه.  
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى..  القارئ العزيزأخى
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
 ٢١ – ٢٠: ١رسالة بطرس الرسول الثانية  ١
  ٢٦: ٣ إلى مؤمنى غالطية الرسول ولسرسالة ب              ،              ١٧: ١إنجيل يوحنا  ٢
                           ٢٩: ٢٢إنجيل متى  ٣
٤
  ١١: ١٧سفر أعمال الرسل  
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