
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد:
فهذه مطويات ملخصة في الرد على النصرانية أعددتها مػ  تػبػاب 
"مناظرة بي  اإلسالم والنصرانية" والبي انبػهػب بػمسػالم تػا عػلػمػا  
النصارى المناظػريػ  وىػذا بػاػ ػا اهلل أوف لػا بػاػ ػا الػمػنػاظػريػ  

 المسلمي  وعلى رأسها العالمة محمد جميا غازي رحمو اهلل.
 -رابع أناجيل النصارى –إنجيل يوحنا 

" لقد تان م  المعبقد لابرة طويػلػة أن يػوحػنػا تػان عػلػى بػيػنػة مػ  
وجود األناجيا الثاللة الػمػبػهػابػهػة   وأنػو لػد تػبػأ لػيػ ػمػلػهػا أو 
ليصحهها في حالة أو حالبي  . فقد جرى القول بأن حادلة تطهير 

لد وضػعػهػا يػوحػنػا عػمػدا فػي بػدايػة  -على سبيا المثال -الهي ا
دعوة يسوع   ألنو حسبما تذترىا يوحنا الذي تقدمػب بػو السػنػون  

 تان ذلك موضعها .
  حيث وضعو عهية الاصح فػي  صحح تاريخ الصلأتذلك فمنو 

اليوم الػذي تػذبػح فػيػو اػراؼ الػاػصػح . ومػ  نػاحػيػة أاػرى فػمن 
)الذي تان يطلقو المسيح على ناسو ويا ػلػو  لقأ : اب  اإلنسان 

  لػد لػ  والذي لا يسبخدمو بولس  تثيرا على األلقاب األارى(
 . . يوحنا أبقى عليو

لقد تان يوحنا مسيحيػا ولػنػانػأ ذلػك فػمنػو تػان ىػلػلػيػنػيػا   ومػ  
 المحبما أف ي ون يهوديا ول نو شرلي أو إغريقي . .

وم  المحبما أن ي ػون إنػنػيػا يػوحػنػا لػد تػبػأ فػي أنػطػاتػيػة أو 
أفسس أو اإلس ندرية أو حػبػى رومػا   فػمن تػال مػ  ىػذه الػمػدن  
تانب مرتزا عالميا للدعاية العقائدية في القرني  األول والثاني مػ  

 الميالد   تما تانب على اتصال ببع ها "  .
 .178   174   166   156فريدريك جرانب : ص  

ويقول جون مارش في مقدمبو لباسير إننيا يوحنا تحب عػنػوان : 
 " اسبحالة البوتيد " :

" حػيػ  نػأتػي لػمػنػالهػػة الػمػهػاتػا الػهػامػة والػػمػعػقػدة الػبػي تػبػعػلػػ  
باإلننيا الرابع وإننيلو   نند أنو م  المناسأ والمايد أن نعبرؼ 
مقدما بأنو ف توجد مه ػلػة لػلػبػعػريػج )بػاإلنػنػيػا وتػاتػبػو( يػمػ ػ  

 إيناد حا لها .
م  تان يوحنا ىذا الذي ليا إنو المؤلج ؟ أيػ  عػاش ؟ لػمػ  مػ  
النمهور تان ي بأ إننيلو ؟ أي المػصػادر تػان يػعػبػمػد عػلػيػهػا ؟ 

 مبى تبأ مصناو ؟ . .
حول تا ىذه األسئلة وحول تثير غػيػرىػا تػوجػد أحػ ػام مػبػبػايػنػة   

ذلك فمن أيا منها ف يرلى إلى مرتبة أحيانا تقرر تأتيدات لوية ومع 
 . . . اليقي 

 )لا يخببا جون مارش مقدمبو بقولو( :
وبعد أن نارغ تا ما في جعببنا نند أنو م  الصػعػأ إن لػا يػ ػ  
م  المسبحيا تحقي  أي شي  أتثر م  افحػبػمػال حػول مهػاتػا 

 إننيا يوحنا .
ويعبقد تاتأ ىذه السطور ) جون مارش ( أنو ليس م  المسبحيا 
افعػػبػػقػػاد أنػػو اػػالل السػػنػػوات الػػعػػهػػر األاػػيػػرة مػػ  الػػقػػرن األول 

الميالدي لام شخص يدعى يوحنا   م  المم   أن يػ ػون يػوحػنػا 
مرلس   ولد تػنػمػعػب لػديػو مػعػلػومػات وفػيػرة عػ  يسػوع   ومػ  
الػػمػػحػػبػػمػػا أنػػو تػػان عػػلػػى درايػػة بػػواحػػد أو أتػػثػػر مػػ  األنػػاجػػيػػا 

ش ا جديد لقصة يسوع اابػص المبهابهة   فقام عندئذ ببسنيا 
البي تانب تعػبػبػر نػاػسػهػا عػالػمػيػة   تػمػا تػانػب مػبػألػرة  بها طائابو

 بوجود تالميذ يوحنا المعمدان ". 
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 مشاكل إنجيل يوحنا 

الػبػ ػارب تقػول دائػرة الػمػعػارؼ األمػريػ ػيػة : " يػوجػد ذلػك  -1
  فهذه األايرة تسير حسأ  الصارخ بينو وبي  األناجيا المبهابهة

رواية مرلس للبسلسا الباريخي لألحداث فبنعا منػطػقػة الػنػلػيػا 
ىي المحا الرئيسي لرسالة يسوع   بػيػنػمػا يػقػرر إنػنػيػا يػوحػنػا أن 

 وفية اليهودية تانب المرتز الرئيسي .
( م  اإلننيا : إن 21وىناك مه لة اإلصحاح األاير )رلا  -2

يسبطيع أن يرى أن اإلنػنػيػا يػنػبػهػي بػانسػنػام تػام  القارئ العادي
بانبها  اإلصحػاح الػعػهػريػ  الػذي يػقػول : وأمػا ىػذه فػقػد تػبػبػب 

 لبؤمنوا أن يسوع ىو المسيح اب  اهلل . . 



 ذلك حدث في بيبها .
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وفي األاير فمن النبينة البي ف مار منها البسليا بهػا تػمػا بػيػنػبػهػا 
 ىذه الخالصة ألبحاث علما  النصرانية تقول بح  :

بػ ػا مػعػنػى  -/ ِإن األناجيا الػقػانػونػيػة مػا ىػي إف تػبػأ مػؤلػاػة1
. وف يػمػ ػ   معرضة لػلػصػواب والػخػطػأوىي تبعا لذلك  -ال لمة

 . بملهامافدعا  ولو للحظة واحدة أنها تببب 
مػنػهػولػون   فػي أمػاتػ  غػيػر مػعػلػومػة   وفػي / لقد تببها أناس 2

الػػذي يػػلػػحػػظػػو الػػقػػارئ  -. والهػػي  الػػمػػؤتػػدتػػواريػػخ غػػيػػر مػػؤتػػدة 
مخبلاة غير أن ىذه األناجيا  -البسي  تما يلحظو القارئ المدل 

مع ناسها ومع حقػائػ  الػعػالػا الػخػارجػي  مبنال ة  با إنها  مبآلاة
)حيث فهلب البنبؤات بنهاية العالا( تما رأينا وتػمػا سػنػرى فػيػمػا 

 بعد .
/إن ىذا القول لد ي اي  النصراني العادي   با إنو لػد يصػدمػو 3

ول   بالنسبة للعالا النصراني المدل  فػقػد أصػبػح الػقػول بػوجػود 
    أاطا  في أساار ال باب المقدس حقيقة مسلما بها .

إن ىذا اإلعالن يبي  بػوضػوح الػ ػرض الػذي تػبػأ مػ  أجػلػو ىػذا 
 ال باب .

( الػذي يػخػبػرنػا أن 21بعد ذلك يأتي اإلصحاح األاير )رلا  -3

يسوع ظهر ترب أليا م  األموات لخمػسػة تػالمػيػذ . . وأنػو لػال 
لبطرس : ارع ارافي . . وتػذلػك تػعػلػيػ  مػبػهػا يػقػول : ىػذا ىػو 
البلميػذ الػذي جػا  عػ  طػريػ  الػنػمػاعػة الػبػي تهػيػر إلػى نػاػسػهػا 

وفػي حػقػيػقػة األمػر فػمن ىػؤف  يصػعػأ ب لمة : نح  )نعلػا( . . 
 "  تحديدىا
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ولقد ظهر شي  م  البآلج بي  إننيلي لولا ويوحنا مما ساعد  -4
تػأحػد على ظهور نػظػريػة تػقػول بػأن يػوحػنػا اسػبػخػدم إنػنػيػا لػولػا  

. إف أن ىذه النظرية تند مػعػارضػة بسػبػأ افاػبػالؼ مصادره !!!
 الػػواضػػح بػػيػػ  اإلنػػنػػيػػلػػيػػ  فػػي الػػمػػواضػػع الػػمػػهػػبػػرتػػة بػػيػػنػػهػػمػػا :
" ف ال اإلننيلي  يبحدث ع  بػطػرس وصػيػد السػمػك بػمػعػنػزة   
ل   أحدىما ) لولػا ( ي ػع الػقػصػة مػبػ ػرا فػي رسػالػة يسػوع فػي 

 “النليا   أما اآلار ) يوحنا ( في عها بعد ليامو م  األموات
 ( .14-1:  21  يوحنا  11 -1:  5) لولا   

وتالىما يبحدث بل ة مهبرتة ع  تياية مسح يسوع )بالطيأ( م  
امرأة . ل نها في أحدىما ) لولا ( تانب زانية فػي بػيػب فػريسػي   
بينما ىي في اآلار ) يوحنا ( تػانػب امػرأة صػديػقػة لػيػسػوع   وأن 
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