
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد4
فهذه مطويات ملخصة في الرد  عرلرى الرنرصردادرترة أعرد  رهرا 
من كتاب "مناظدة بتن اإلسالم والرنرصردادرترة" والرتري ادرترهر  
بإسالم كل علماء النصارى المناظدين وىذا بفضل اهلل أوال 
ثم برفرضرل الرمرنراظرديرن الرمرسرلرمرترن وعرلرى رأسرهرم الرعرالمرة 

 محمد جمتل غازي رحمو اهلل.
الرواحرد عرن ا خرد   يوجد اخرترالك كر رترد برترن ا دراجرترل 

واختالك  اخل اإلدجتل دفسو . ومن الطبتعري أدرو فري أي 
 راسة سواء كاد   راسة  يرنرترة أو أي  راسرة وخرا رة مرا 
يتعلق بالوحي والرترنر يرل والرلرترس الرمر ردسرة فرإدرو  رحرلرمرنرا 
ال اعدة ا ساستة التي ال بد أن ي بلها اللرل   وىري أدرو 4 
} َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْتِد اللَِّو َلَوَجردووا ِفرترِو اْخرتِراَلفًرا َكر ِرترًدا   

 .28-النساء
 اختالف متى ولوقا في نسب املسيح : -أ

ل د جدت الت التد المستحترة فري دسربرة الرمرسرتر  لرتروسر  
النجار خطتس مديم   فهرا ىرو لرويرا ير رول 4 " ولرمرا ابرتردأ 
يسوع كان لو دحو ثالثتن سنة   وىو على ما كان يرنرن أدرو 

 ( . 483  3ابن يوس  )النجار( بن ىالي بن ... " ) 
المسرتر  ىرذا دسس في  سلسل اختل  متى مع لويا ول د 

  برترنرمرا  سرلرترمران برن  او   إذ جعلو متى يرت ري مرن دسرل 
 . لداو  ىو داثانجعلو لويا يت ي من دسل ابن آخد 

ول د  حدث مفسدو ا داجتل في ىذه المالحرنرات فرلران 
 مما يالوه ا  ي 4

" من المحتمرل أن يرلرون مرترى يرد  ي ول جون فنتن 4 -1
 45    3استمد في االعتما  على )سفد أخبرار ا يرام ا ول 

ثالثة أجتال برترن يرورام ويروثرام     حذك( إال أدو 11 -11
يوىايتم بعد يوشتا . أمرا  سرلرسرل الرنرسرس فري حذك كما 

لويا فإدو يستد خالل ابرن آخرد لرداو  وىرو دراثران . ولر رد 
استطاع متى أن يتخذ ا سماء ال الثة 4 يلنتا   وشرتلرترتر رترل 

( ومرا يرلرترهرا   411   3  وزربابل   من )أخبار ا يام ا ول 
أما بالنسبة لب تة ا سماء الرمرذكرورة فري يرافرمرترو فرلرم يرلرن 

 حسبما دعلم . مصدر ملتوب !لديو أي 

كذلك فإن لويا أور  في يافمتو 4 شتلتتئتل وزربابل   لرلرنرو 
 لم يذكد أحدا من ا خدين )المذكورين في متى ( .

ويشتد متى إلى أدو في كل من الرعرصرور الر رالثرة يروجرد  -8
أربعة عشد جتال   رغرم أدرو فري الرحر رتر رة لرم يرذكرد سروى 

-418    1ثالثة عشد اسما في الجتل ا خرترد ابرترداء مرن 
 .01   33"  فستد إدجتل متى 4 ص 11
" في مرنرترصر  يرافرمرة لرويرا درجرد  وي ول جورج كتد  4 -3

لرلرن  -ىذه ا سماء ال الثة 4 يوحنرا برن ريسرا برن زربرابرل 
يوحنا ىي  تغة أخدى السم حننتا الذي كان ابنا ل ربابل . 
إن ىذا الشخص ريسا لم يذكد البتة في )سفد أخبار ا يام 

(   للن ريسا ىي كلمة آرامتة  عنري أمرترد   413  3ا ول 
وال بد أدها ملح ة في ال افمة ا  لتة كل س يسبرق زربرابرل 
  وىو الدجل الوحتد الذي كران يرمرلرن اإلشرارة إلرترو برهرذا 

 ق . م )عام السبي البابلي( . 521الل س بعد عام 

إن الخطت الذي لحق بر رافرمرة لرويرا يرمرلرن إرجراعرو إلرى أن 
ال افمة ا  لتة )التري در رل عرنرهرا( كرادر  مصرنرفرة برترد رترس 
علس ىذا 4 زربرابرل ا مرترد ولرد يروحرنرا "  رفرسرترد إدرجرترل 

 .13لويا 4 ص
!!! سرفرد  إذا اعتبدداوخال ة ال ول في دسس المست  أدنا 

أخبار ا يرام ا ول ىرو الرمردجرع الردفرترسري  دسراب ا براء 
 دجد ا  ي 4

أخطت متى في سلسة دسس المست  حتن أس ر  مرنرهرا  -1
 12   11   11   3خمسة أسماء ) المسلسالت أريام 

  81 . ) 
(  80أخطت لويا حتن أضاك ريسا ) المرسرلرسرل ريرم  -8

 بتن زربابل ويوحنا .
اخرتررلر  لررويرا مررع مرتررى اخرتررالفرا جرروىرديرا حرترن جرعررل  -3



يوحنا . فرترلربرس وبردثرولرمراوس . مرترى و رومرا . يرعر روب برن 
حلفي   وسمعان الذي يدعى الغتور . يهوذا أخا يع روب   

 " . 11-413  1 -ويهوذا اإلسخديوطي 
ويذكد يوحنا أسماء بعر  الرترالمرترذ مرن برترنرهرم يرهروذا  -3

آخد غتد الرخرافرن وىرو الرذي ير رول عرنرو 4 " يرهروذا لرترس 
 ( .488  10اإلسخديوطي " )

من الواض  أن ىناك اختالفا بتن ما ذكده متى ومديرس مرن 
جادس وبتن لرويرا ويروحرنرا مرن جرادرس آخرد   ولرهرذا ير رول 
جورج كتد  4 " عندما كتب  ا داجتل لم يلن ىناك مرجرد  
التح ق من شخصترة الرترالمرترذ . أن يرهروذا برن يرعر روب ال 
ينهد في ال افمة المذكورة في كل من متى ومديس   برترنرمرا 

 شغل ملادو لباوس الم لس  داوس " .
وىنا ال بد أن درلرفر  الرنرنرد إلرى أن مرحرمردا ظرهرد  رحر  
شمس التاريخ ويد برلرص  رحرابرترو مرافرة ألر  أو ير يردون   
ويد عدف  أسماؤىم وأخبارىم . فلرتر  برلرتربرة ا دراجرترل 

    يعج ون عن التح ق من االثني عشد  لمتذا !.

يوس  زوج مديم ينحدر من دسرل دراثران برن  او    برترنرمرا 
 جعلو متى ينحدر من دسل سلتمان بن  او  .

ومنذ يدون مض  بذل دفرد مرن الرمردافرعرترن عرن ا دراجرترل       
محاوالت مضنترة لرلرتروفرترق برترن  -باعتبارىا وحتا من اهلل -

 لويا ومتى للن محاوال هم باءت جمتعها بالفشل .

ويرلررفرري الررتررسرلررتررم برالررخررطرت الررذي لررحررق برَ ررافررمرة مررترى عررنررد 
إذ أدرو أسر ر   -م اردتها بما في سرفرد أخربرار ا يرام ا ول

منهرا يروآش   وأمصرترا   وعر ريرا   ويرهرويرايرترم   وىرو أمرد 
حتى يلفي التسلتم  بعرا لرذلرك  -واض  ال يحتمل الجدل

براخررتررالك لررويررا مررع مررتررى وىررو الشرريء الررذي يرردره عررلررمرراء 
 المستحتة .

 اختالف ألاناجيل في أسماء التالميذ : -ب 

ير رول مررترى فرري إدرجرتررلرو 4 " أمرا أسررمراء االثررنري عشررد   -1
رسوال فهي ىذه . ا ول سرمرعران الرذي ير رال لرو برطردس   
وأدرردراوس أخرروه . يررعرر رروب بررن زبرردي . ويرروحررنررا أخرروه . 
فتلبس   وبدثولماوس .  رومرا ومرترى الرعرشرار . يرعر روب برن 
حلفري   ولربراوس الرمرلر رس  رداوس . سرمرعران الر رادرودري   

 ( .0 -48  11ويهوذا اإلسخديوطي )
لرلرن لرويرا ير رول 4 " لرمرا كران الرنرهرار  عرا  رالمرترذه  -8 

واختار منهم اثني عشد الذين سماىم أيضا رسال . سمعران 
الرذي سرمرراه أيضرا بررطردس   وأدردراوس أخرراه . يررعر رروب   

160160160   


