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 82:91القول السديد يف حتريف نص التعميد مىت 
 أبوعمار األثري

الم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله. الة والس                                                                       بسم اهلل، واحلمد هلل، والص 

ا بعد...                 ثم  أم 

قع فيها التي و                                                                        التحريف الواقع يف كتب اليهود والنصارى كثري جدا   لكن هناك نصوص  هي األشهر و 

ألقي نظرة خمترصة  " نبذات عن أشهر التحريفات"السلسلة املباركة   عرتاف اجلميع،  يفاالتحريف ب

                                                                                 جدا  عىل هذه النصوص نزوال  عىل  طلب بعض األخوة وأكتفي بذكر قليل من األدلة وعدم الدخول 

 التحريفاتنبذات عن أشهر  ا املللدات لكن فلتكن هليف التفاصيل فهذه املشكالت النقدية يصنف 

 "82:91القول السديد يف حتريف نص التعميد متى  " السلسلة حتت عنوان هوهذا أول مقاالت هذ

 :م  ]التعريف بالنص
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وا َج  يع  ]يقول:   والنص بالكامل 82عدد  91النص موجود يف إنليل متي إصحاح   ذ 
ت ل م  ب وا و              ف اذ ه 
                    

م   س           األ م  وح  ال ق د  الر  ب ن  و 
اال  م  اآلب  و  م  ب اس  وه  د  م  ع                           و 
 هكذا النص يف َجيع الرتَجات العربية املتاحة  [                                

 .وغالب الرتَجات اإلنلليزية كذلك

 .أهمية النص عند النصارى 

عن الثالثة  ستدالل عىل الثالوث فهم يقولون قد عرب يسوع                                    يعتمد النصارى عىل هذا النص كثريا  يف اإل 

أن النص  دائرة املعارف الكتابية. بل تقول فلعلهم واحد باإلسماالبن والروح القدس( و) اآلب 

إن أقرب التعبريات إيل أن تكون صيغة صيغة املعمودية:  ]يمثل الصيغة الرسمية للثالوث فتقول:

الصيغة التي سللها العهد اجلديد من فم الرب نفسه، ونحن ال نلدها يف  هي، رسمية لعقيدة الثالوث

رب للتالميذ بعد إنليل يوحنا بل يف أحد األناجيل الثالثة األوىل... فقد جاءت ضمنا يف إرسالية ال

...لذلك (اذهبوا وتلمذوا َجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس: )القيامة حيث قال

                                                     ، ونحن ال نلد هنا ميالد عقيدة الثالوث، بل نراها أمرا  الصيغة تقريرا واضحا لعقيدة الثالوث كانت هذه
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وذكرت  يف موضع آخر أهنا  (8)[قانيمن اهلل مثلث األضمنا، ولكننا نرى هنا األصل القاطع با        مقررا  

 ورد عىلألنه ال يوجد دليل واحد  ؟، النصارى يف مأزق كبري أتدري ملاذا!أوضح عبارة عن الثالوث

من النصارى يف إثبات  قىالغر تعلق هباي عقيدة التثليث فهذا النص يعترب القشة التي يثبتلسان يسوع 

؟! هل جاء عىل لسانه؟ هل طبق | املسيحفهل هذا العدد من قول الثالوث عىل لسان يسوع 

أكثر يف  و كل هذا ؟ اليوم يف الرتَجات العربيةالتالميذ هذه الوصية هل أقتبس اآلباء هذا النص كام هو 

 القول السديد يف حتريف نص التعميد...

 .القول السديد يف حتريف نص التعميد 

 ىجوده يف أهم ثالثة خمطوطات كربوبوجود النص يف َجيع خمطوطات إنليل متى! و صارىيتغنى الن

. نعم صحيح يةسكندرالاملخطوطة ، الفاتيكانيةاملخطوطة ، املخطوطة السينائية للكتاب املقدس وهم:

املخطوطة هي        كامال   املخطوطات لكن!! أقدم خمطوطة وصلتنا إلنليل متى هالنص موجود يف هذ

ت ي    ذا  إ!  م593 السينائية أن اإلنليل   القس فهيم عزيزكام يقول  ؟يف أعىل التقديرات متىكتب إنليل       م 

 ق كبري فرنعم هناك   (5) م18ليس قبل عام  مؤلف التفسري احلديث ويرجح  (9) م18ــــــــ  53كتب بني 

الفرتة املفقودة: معروف عند ] :القس يوسف رياضالفرتة املفقودة ويقول عنها  وهذه يسميها العلامء

فهذا جيعل                                                                             الدارسني أنه كلام قل  الفاصل الزمني بني كتابة النسخـة األصلية وبني املخطوط املكتشف 

. ومما يميز املخطوطات التي للعهد اجلديد بصفة خاصة، عن خمطوطات املخطوط أكثر مدعاة للثقة به

هو أن الفاصل الزمني بني كتابة النسخة األصلية وبني أي كتاب آخر من األعمـال األدبية األخرى، 

 اإلنليل وأقدم كام الفاصل الزمني بني زمن كتابة   (4)[.                                     املخطوطات التي وصلتنا منها قصري نسبيا  

                                                           

 .434،434، صـــ 2، دار الثقافة، جـــ جوزيف صابر -منيس عبدالنور  -فايز فارس  -صموئيل حبيب دائرة املعارف الكتابية،  8

 .941صــــ ، دار الثقافة، املدخل إيل العهد اجلديدالقس فهيم عزيز،   9

 82صـ –، دار الثقافة املقدس )العهد اجلديد، إنليل متى(التفسري احلديث للكتاب  ،ر. ت. فرانس 5

 .81صـ –، مكتبة اإلخوة وحي الكتاب املقدس ،يوسف رياض 4
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الفرتة املفقودة بني األصل وأقدم خمطوطة = سنقوم بعملية حسابية بسيطة نليل لإلخمطوطة وصلتنا 

ت بكثري من رتة كافية لتحريف النص؟  التي مرفقط !! أليس هذه الف عام 943=  18 – 593

 هم الذي تم في593الشهري  جممع نيقيةنسخت بعد  املخطوطة السينائية ثم   كبريةالالتغريات الالهوتية 

فقة عىل كثري من العقائد  دليل عليها يف الكتاب املقدس! لكن هل يوجد من اآلباء أحد  التي الاملوا

ولتكن  يوسابيوس القيرصينه املؤرخ العالمة الكبري إأقتبس النص يف هذه الفرتة املفقودة؟ نعم 

 ؟!!قتبس مؤرخ الكنيسة النصامفاجأة كيف 

 82:91مىت  القيصري على حتريف نص التعميد شهادة يوسابيوس. 

ملتاحة اآلن إلنليل فهو أقدم من َجيع املخطوطات ا 82:91شهادة يوسابيوس أقدم صورة لنص متي 

أقتبس يوسابيوس النص  فكيف  (3)م(549ـــــــ   984الرابع ) فيوسابيوس من آباء القرنأو عارصها متى 

                                                 نه يقتبس النص بشكل آخر خيتلف متاما  عن النص املوجود إهل كام هو يف الرتَجات العربية؟! كال 

ولكن بقية التالميذ الذين تم التآمر ضدهم بغية القضاء  ]:تاريخ الكنيسة                           حاليا  فيقول يف كتابه الشهري 

يع األمم ليبرشوا باإلنليل، معتمدين عىل قوة عليهم، قد تم طردهم من أرض اليهودية، وذهبوا إىل َج

هذا يدل أن الصيغة التعميدية تم   (8)[."باسمي األمم َجيع وتلمذوا اذهبوا "املسيح الذي قال هلم: 

      جدا   إضافتها يف وقت مبكر

 But the rest of the apostles, who were harassed in] والنص باإلنلليزية يقول :

innumerable ways with a view to destroy them and drive them from the land 

of Judea, had gone forth to preach the Gospel to all the nations, relying upon 

the aid of Christ, when he said, ‘Go ye, teach all nations in my name]’. 

 عربليكم صورة املرجع للتوثيق حتي يتأكد النصارى الإو

                                                           

 .3، مكتبة املحبة، تعريب، القمص مرقس داود، مقدمة املعرب، صـــتاريخ الكنيسةرصي، ييوسابيوس الق 3

6
 .888صـــ  9فقـ  3فـــ  9كـ  ، مكتبة املحبة، تعريب، القمص مرقس داود، تاريخ الكنيسةرصي، ييوسابيوس الق 
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الروح  قول باسمي  وليس  باسم اآلب واهلل أكرب أبو التاريخ الكنيس احللة العالمة يقتبس النص وي 

هان اإلنلييلوهم: كتاب  ى                                   قتبس أيضا  يوسابيوس يف كتابات له آخراالقدس!! و  ،تفسري املزامري،               الرب 

ور اإلهلي ديح ق سطنطني ،تفسري إشعياء ،             الظ ه   وتلمذوا اذهبوا ]. أقتبس النص عرشات املرات بلفظ              م 

!! ومل يعرتض أحد اآلباء يف عرص و مل يذكر الصيغة الثالثية و ال مرة واحدة [باسمي األمم َجيع

 التين كل النسخ املوجودة و أومن الواضح بال جدال يوسابيوس عليه أو أهتمه بتحريف النص؟! 

  .فيام بعد أضيفت التيال يوجد هبا الصيغة الثالثية  اآلنغري موجودة   يوسابيوس متناول يد يفكانت 

ءة "باسم ا هبا املخطوطات أمامه أنا عىل يقني أن يوسابيوس لو كانت آلب واالبن والروح قرا

ءة "باسمي"، وأن هذه  لهانقلين يك القدس،" مل "باسمي". وهكذا، فإننا نعتقد أن أقدم املخطوطات قرا

وهذا ليس كالمي أو من  العبارة تم توسيعه ليعكس املوقف األرثوذكيس مع انتشار تأثري الثالوثية.

 فلنذهب إليها... كييس بل كالم علامء املسيحية وسيأيت يف السطور القادمة

 ريف نص التعميد.شهادات علماء املسيحية على حت 

وأنه ليس من قول  82:91لقد أعرتف علامء وباحثني مسيحيني عرب وأجانب بتحريف نص متى 

ب وا"] فيقول:           سليم ب سرتساألب  باملطران  وإليكم نبذة من كالمهم و نبدأ |املسيح  وا             ف اذ ه  ت ل م ذ               و 

وح  ال ق د س   الر  ب ن  و 
اال  م  اآلب  و  م  ب اس  وه  د  م  ع  يع  األ م م  و 

                         َج  
                                            

 هذه أن املقدس الكتاب مفرسو يرجح  "   

بل هي موجز الكرازة التي كانت  نفسه يسوع من ليست يسوع لسان عيل اإلنجيل وضعها التي الوصية

السنوات االويل للمسيحية كانت تعطي باسم يسوع املسيح تعد املوعوظني للمعمودية ...فاملعمودية يف 

ومن هنا يرجح املؤرخون أن ...( 4:85، :::8اسم الرب يسوع ،)أع ( أو ))ب84::4، 2::3)أع 

وهكذا توسع اسم يسوع  هي موجز للكرازة التي كانت تعد للمعمودية. الثالوثيةصيغة املعمودية 

 لتأكيدلوإليكم صورة من املرجع    (7)[اهلل وموهبة الروح القدس أبوهليشمل 

                                                           

 .41صـ  9منشورات املكتبة البولسية، اجلزء  ،الالهوت املسيحي واإلنسان املعارص                       األب املطران سليم ب سرتس،  5
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علم من أعالم امللة يشهد أن العبارة ليس من قول يسوع املسيح وبل يف هذه شهادة من كبري القوم و

و  ؟كثري من العلامء أمهو فقط من قال ذلك  فهلهي تقليد قديم والحظ هنا إنه يقول رجح املفرسون 

والواقع أن املعمودية كانت يف عصور العهد  فيقول:] احلديثالتفسري إيل الشاهد الثاين وهو من كتاب 

إذ أن يسوع وضع لنا صيغة ثالوث  اجلديد، بحسب ما جاء يف مصادرنا باسم يسوع وهو أمر غريب

إن هذه الكلامت التي أصبحت تستعمل فيام بعد واضحة قبل صعوده وربام نلد تفسري ذلك فيام يقال من 

لعل متى كان يلخص بصيغة أوضح وبلغة الكنيسة الرسمية) التي كتب هبا(  ... أوكصيغة ليتورجية
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                                                ولقد قيل إن هذه الكلامت مل تكن أساسا  جزء من النص جوهر تعليم يسوع عن اهلل الذي سيعبدونه... 

 (1)[األصيل إلنليل متى

 

               جزءا  من إنليل                                                                         إذا  الوصية ليس من كلامت يسوع املسيح بل هي صيغة كنسية أضيفت فيام بعد مل تكن 

ارس يف عرص الرسل باسم يسوع فقط !كام وأقوي دليل عىل ذلك أن املعمودية كانت متمتى األصيل 

 سيأيت يف السطور القادمة.

                                                           

 .489 ص الثقافة دار ،متى إنليل – اجلديد العهد – املقدس للكتاب احلديث التفسري فرانس، ر ت  1
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 The ]:النص إضافة الهوتية يف وقت متأخر فيقول بأن بيك للكتاب املقدسويعترب مؤلفو تفسري 

command to baptize into thethreefold name is a late doctrinal expansion. 

Inplace of the words " baptizing . Spirit " we shouldprobably read simply " 

into my name"،  ](2)  

  :خمترصة ترَجة

.. الروح"، كان جيب "عمدوا.األمر بالتعميد باسم الثالثي هو إضافة الهوتية الحقة. مقابل الكلامت ]

 [ببساطة "باسمي".أن نقرأ 

 

                                                           

2 ARTHUR S. PEAKE, M.A., D.D  ،COMMENTARYON THE BIBLE ،P 595. 
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ءة  إضافة الهوتية لتدعم عقيدة الثالوث باعرتاف أشهر تفسري للكتاب املقدس! ويرجح قرا

 يوسابيوس للنص الذي يقرأ "باسمي"

من كتاب  تفاق العلامء املسيحيني عىل حتريف النص وإنه إضافة الحقةإقنبلة ينقل  والشاهد الرابع معنا 

يقول  بالعريب ثم أترَجه ةأنقل كالمه من اإلنلليزي Tom Harpur توم هاربرمن أجل املسيح لكاتب 

:[ scholars agree that at least the latter part of this command was inserted 

later. Theformula occurs nowhere else in the New Testament, and we know 

from the onlyevidence available (the rest of the New Testament) that the 

earliest Church did notbaptize people using these words—baptism was 

“into” or “in” the name of Jesus aloneThus it is argued that this verse 

originally read “baptizing them in my name” and thenwas expanded to 

work in the dogma. In fact, this view first put forward by German.](88) 

 :ترَجة تفرسية

يتفق َجيع أو أغلب العلامء املحافظني عىل أن اجلزء األخري من هذه الوصية عىل األقل قد تم إضافته ]

                                                                                 الحقا . هذه الصيغة غري موجودة يف أي مكان آخر يف العهد اجلديد، ونحن نعلم من خالل الدليل 

اس باستخدام هذه األلفاظ الوحيد املتوفر لدينا )بقية العهد اجلديد( أن الكنيسة األوىل مل تقم بتعميد الن

 ثم ومن" باسمي عمدوهم: "يقول األصيل النص فإن وبالتايل. وحده يسوع باسم كان التعميد إن بل –

هذا األمر هم الناقدون  إىل أشار من أول إن احلقيقة ويف. العقيدة من      جزء ا لتصبح اإلضافة جاءت

                                                                                         األملان باإلضافة إىل طائفة "املوحدين" يف القرن التاسع عرش، و هذا الرأي كان شائع القبول عموما  يف 

! وإليكم صورة من هل يكفي هذا الدليل عىل أن نص التعميد حمرف باتفاق العلامء  [األوساط العلمية

 ! تأكيدلاملرجع ل

                                                           

88 Tom Harpur، For Christ’s Sake ،p 13 
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 No one can]فيقول:  يقول يف كتابه فهم الثالوث ويل دانيلزعرتف بتحريف نص التعميد ن اومم 

san for certain the origin ofrhis passage from Matthew. The presence ofthe 

IiturgicaI formuIa with baptism in the name of the Father Son and HoIy 

Spirit points in irseIf toa Iater origin for rhis saying than the ministry of 

Jesus](88) 

                                                           

88 By Will Daniels، Understanding the Trinity، pg 985. 
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 :الرتَجة

العبارة نفسها  هالعبارة من متى ....هناك مؤرش من هذ هن يقول بيقني أن أصل هذأال يستطيع أحد ]

صل متأخر عن كهنوت أجاءت من  أهناواالبن والروح القدس .... األب باسموالتى جتعل التعميد 

 [يسوع

 

 إن هذه الصيغة ال مثيل هلا يف العهد اجلديد وأهنا من صنع الكنيسةبنتييه رشسطفان أ  ويقول األب

فيها األقانيم الثالثة بوضوح تام ال مثيل هلا يف العهد اجلديد ولقد  يتساوىإن تلك العبارة التي ] فيقول:

تصل إيل هذه الصيغة ففي البداية كانوا يعمدون "باسم يسوع" فقط ونشعر  أن طال بحث الكنيسة قبل

من الذي حرف  (89)[بالثالوث اإليامنمن خالل رسائل بولس بتلك الرتددات التي عرفها التعبري عن 

 الكتاب املقدس؟ اإلجابة الكنيسة ! وملاذا؟ لتدعيم عقيدة الثالوث !!

                                                           

 .8، دار املرشق صـ متى إنليل إىلمدخل أسطفان رش بنتييه،  89
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أن الكنيسة فرضت هذه الصيغة!! عىل التيار الذي كان يعمد باسم  فاضل سيداروس  ويقول األب

وربام كان يف نشأة الكنيسة تياران أو تقليدان أحدمها يعمد باسم يسوع  ]يسوع املسيح فقط فيقول:

 (85)[                                                                           املسيح واآلخر باسم اآلب واالبن والروح القدس إال أن التيار الثاين فرض نفسه هنائيا  

 

                                                           

 .93دار املرشق بريوت، صـــ ، األناجيلتكوين  االب فاضل سيداروس، 85



 أبوعامر األثري (84) 82:91القول السديد يف حتريف نص التعميد متى 
 

.wordpress.com9www.nottansser 

 الثالوث؟! هل حرفت الكنيسة وفرضتلتدعيم عقيدة الكنيسة؟ ملاذا؟ومن الذي فرضه؟ هل 

إن الصيغة التعميدية  :]تقول املوسوعة الكاثوليكية؟ اإلجابة من عقيدهتاها لتدعيم نصوص حسب هوا 

قد غريهتا الكنيسة يف القرن الثاين من باسم يسوع )عيسى( املسيح لتصبح باسم اآلب واالبن والروح 

 (84)[القدس

 بتحريف الكتاب املقدس! ثم يسألون من الذي حرف؟ ةحمرف! فها الكنيسة أمسكت متلبسأمسك 

يدعي النقاد ]بالضبط أي كنيسة حرفت النص فتقول:  NRSVالقياسية احلديثة  ولقد ذكرت النسخة

ية ؛                                                                                            املعارصون أن هذه الصيغة نسبت زورا  ليسوع وأهنا متثل تقليدا  متأخرا  من تقاليد الكنيسة الكاثوليك

ألنه ال يوجد مكان يف كتاب أعامل الرسل أو أي مكان آخر يف الكتاب املقدس تم التعميد باسم 

نعم الكنيسة الكاثوليكية حرفت الكتاب املقدس لتدعيم عقيدة الثالوث التي ليس عليها  (83)[الثالوث

 دليل كتايب!

نص كلامت يسوع احلقيقة!!  الرجوع إىلوبل أمر بعض الباحثني بحذف النص من الكتاب املقدس 

 W.J. Ferrar:[ It is time for modern-day Christianity to get back to the مثل 

actual words of our Lord Jesus and quote the words as they were actually 

written in the "Everlasting Gospel" of Matthew as](88) 

كد حتريف النص وإضافته يف وقت مبكر وإنه ليس النص ؤواملصادر التي تلدينا كثري من املراجع 

شهادات يسوع  .مبحث آخر يف مقالنا هذاأكتفي هبذه األدلة وأنتقل إيل  لكن (85)األصيل إلنليل متي

 والتالميذ وبولس عىل حتريف نص التعميد!

                                                           

 .958املوسوعة الكاثوليكية، املللد الثاين، صــ  84

 .82: 91( حول متى NRSVالنسخة القياسية اجلديدة )أنظر  83

  gosp.htm-last-messiah.com/html/evr-http://jesusأنظر:  88

  http://cutt.us/q 9Havو http://cutt.us/A 8KxAو  http://cutt.us/ZnhUTأنظر 85

http://jesus-messiah.com/html/evr-last-gosp.htm
http://cutt.us/ZnhUT
http://cutt.us/A1KxA
http://cutt.us/A1KxA
http://cutt.us/q2Hav
http://cutt.us/q2Hav
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  82:91شهادة يسوع املسيح على حتريف نص التعميد مىت. 

ته مرة ثاين ليتأكد  ته لعل القارئ العزيز يستغرب من العنوان ويعيد قرأ منه!! نعم عزيزي القارئ ما قرأ

 صحيح يسوع نفسه دليل عىل حتريف نص التعميد!الهو 

              ا  عىل أن النص قوي            وهذا دليال   82:91كام يف متى     ا  مشاهب    ا          طالقا  نصإمل يأيت عىل لسان املسيح :     أوال  

                                                         فضال  عىل أنه ال يعلم يشء عن هذه األناجيل التي كتبت بعده بسنني املسيح مل يعرفه و  بعدمضاف فيام

 !!مل ترد يف األناجيل الثالثة األخرى فأهنارغم أمهيتها و عىل عن باقي األناجيل النص خيتلف         ثانيا :

م  ]83:88ونلد يف إنليل مرقس يف النص املقابل  ه  د  ع رش   و  أل ح 
ر  ل  ري ا ظ ه 

                    أ خ 
             

م        د  ب خ  ع  و  ، و  ئ ون 
ت ك                         م 
      

 : ق ال  هل  م  .و  وه  ق د  ق ام  ين  ن ظ ر 
ق وا ال ذ  د    ي ص 

هن  م  مل 
، أل  ة  ق ل وهب  م  او  ق س  هن  م  و  يام 

                                        إ 
                  

        
                                   

وا »   ز  ر  اك  ب وا إ ىل  ال ع امل   أ َج  ع  و                                               اذ ه 

ا. ل ه   ك 
ة  ل يق  يل  ل ل خ           ب اإل ن ل 
العلامء  ويرجح                                مل يذكر شيئا  عن عنارص التثليث !! و ومل يذكر صيغة التعميد [                          

ونقل منه أكثر من الثلث فمن  !أحد مصادر إنليل متى                                     الباحثني أن إنليل مرقس كتب أوال ! وكان 

 اْل  ط اي ا :]45:94                    وأيضا  يف إنليل لوقا  إضافة هذه الصيغة فام بعد!؟
ة  ر 
غ ف  م   و 

ب ة   ب الت و 
ه  م  ز  ب اس  أ ن  ي ك ر             و 

    
         

             
                          

. ود  ل ذل ك  ه  أ ن ت م  ش  .و  يم 
ل  ش  ن  أ ور 

أ  م  ب ت د  ، م  م  يع  األ م 
 م 
                               جل 

            
                          

   
 ومل يذكر صيغة التعميد!! [  

 فمن أضاف النص يف إنليل متى!؟ وحرف كلمة اهلل؟!                                      ومل يأت ذكر النص إطالقا  يف إنليل يوحنا!

قال  دعوة اليهود فقط كام ييل                            لقد أرص  املسيح طوال الوقت عىل  تأكيد آخر عىل عدم صحة النص     ثا :ثال

ئيل. متى  ة الكنعانية )الفلسطينية(، إنه أ رسل فقط لبني إرسا ي ة   ] 99:  83                                                                    املسيح للمرأ
ان  ن ع  أ ة  ك  ر  ا ام  إ ذ       و 
                           

د . اب ن ت ي جم  ن ون ة   ي د  ي ا اب ن  د او  ي ي ا س 
َح  ن  : ار 

ت  إ ل ي ه  خ  وم  رص   ن  ت ل ك  الت خ 
ة  م  ج  ار                                                      خ 

          
                                    

ة .              م 
ل  ا ب ك  ا " . ف ل م  جي  ب ه  د 

      ج 
                              

  

ل  إ   س    أ ر 
: مل  اب  اء ن ا" .ف أ ج  ر  يح  و 

هن  ا ت ص 
ا أل  ف ه  : ارص   ل ني 

ط ل ب وا إ ل ي ه  ق ائ  ه  و  يذ 
م  ت ال م  د                ف ت ق 

                              
         

                  
                               

 ب ي ت                   
اف  ر 

        ال  إ ىل  خ 
     

          

ال ة  " يل  الض 
ئ  ا رس  

               إ 
      

ئيلأ سيح من احلواريني الذين أرسلهمطلب امل  [    ال يدعوا أو يبرشوا إال بني إرسا

ين ة  ] 3:  88فقال: متى  د  إ ىل  م  وا و  م  ال  مت  ض   أ م 
يق  م  ق ائ ال : إ ىل  ط ر  اه  ص  أ و  وع  و  م  ي س  ل ه  س  ث ن ا ع رش   أ ر   اال 

 
ال ء ؤ                                      ه 

                                                                        
 
       

 ب  
ر اف 

ي  إ ىل  خ  ب وا ب احل  ر  ل وا ب ل  اذ ه  خ  ي ني  ال  ت د  ر 
ام  لس 

    ل 
     

                                                      
      

ال ة     يل  الض 
ئ  ا رس  

              ي ت  إ 
      

النصوص السابقة تظهر [        

ئيل، ومن غري املعقول أن يطلب املسيح من احلواريني بعد  بوضوح اختصاص دعوة املسيح لبني إرسا
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ئيل خمالفا" ألفعاله وخمالفا" لوصاياه فيقول  قيامته املزعومة يف اإلنليل أن يقوموا بدعوة غري بني إرسا

وا َج  يع  األمم( 82:  91هلم: )متى  ذ 
ت ل م  ب وا و                  ف اذ ه 
                    (81) 

 .شهادة تالميذ املسيح على حتريف نص التعميد 

عرتاف هذه معضلة من معضالت العهد اجلديد التي مستحيل أن خيرج منها املسيحي العريب إال باإل

: حتريف النص )اإلضافة(، نسخ النص؟!، تناقض النص مع اجلديد وهيبأحد مشكالت العهد 

! الذى حدثمستبعد لكن هو؟! خمالفة َجيع التالميذ ألمر يسوع ملسيح !؟ وهذا األخرىالنصوص 

 !ها البعضمن بعض أ هذه اْليارات مر! فليختار املسيحي العريب ما يشاء منها فكلها أسو أن أحىل

فهل يعقل أن خيالف َجيع التالميذ وصية يسوع األخرية ويعمدوا الناس باسم يسوع فقط وليس باسم 

فام بعد عهد  82:91ن هذا من أقوي األدلة عىل إضافة نص متى إ األب واالبن والروح القدس؟!

التالميذ ودليل قوي عىل صدق اقتباس يوسابيوس القيرصي "باسمي"  فلنظر كيف عمد التالميذ 

 الناس

ال  هل  م  ]51:9أكرب تالميذ يسوع جاء يف سفر أعامل الرسل بطرس الرسولنأخذ مثال  س  :               ف ق          ت وب وا »           ب ط ر 

وح   ي ة  الر 
ط  ب ل وا ع   اْل  ط اي ا، ف ت ق 

ان  غ ف ر 
يح  ل  وع  امل  س  م  ي س  ن ك م  ع ىل  اس 

د  م  اح  د  ك ل  و 
ل ي ع ت م               و 

                              
         

                                      
                  

             . فبطرس  [          ال ق د س 

 كبري التالميذ ب و االبن و الروح القدس                                                    ال يعلم شيئا  عن نص متى الذي يأمر بتعميد األمم باسم اآل

 اليعرف صيغة التعميد؟ أو خالف أمر يسوع؟! صخرة الكنيسة

! كام جاء يف سفر أعامل يوحنا التلميذ احلبيبلكن مل يكن بطرس وحده اليعرف نص التعميد! كذلك 

ة  ]88\84:1            الرسل أيضا   م 
ل  ة  ق د  ق ب ل ت  ك  ر 

ام  يم  أ ن  الس 
ل  ش   أ ور 

ين  يف 
ل  ال ذ  س  ع  الر 

م  مل  ا س       و 
                       

                
          

      
                 

ل وا              س  ، أ ر 
 
             اهلل
 
  

،أل ن ه   وح  ال ق د س  ب ل وا الر  ك ي  ي ق 
م  ل  ه 

ل  ل ي ا أل ج  ال  ص  ي ن  مل  ا ن ز  ن ا،الل ذ  ي وح  س  و  م  ب ط ر                                           إ ل ي ه 
       

ل  ب ع د                                                                          ي ك ن  ق د  ح 
                          مل 
  

ري   أ هن  م   ، غ  م  ن ه 
د  م                        ع ىل  أ ح 
ب                 م  الر  ين  ب اس 

د  ع ت م  ان وا م                     ك 
وع                     وح          ي س  ب ل وا الر  م  ف ق  ل ي ه  ي  ع 

ا األ ي اد  ع  ض   و 
ين ئ ذ                                   .ح 

                 
          

.  صيغة التعميد وهذا دليل قوي عىل حتريف وإضافة النص ونالتالميذ اليعلم [          ال ق د س 

                                                           

 .89دار اْللفاء الرشدين، صـــ ،البيان الصحيح لدين املسيح                  نقال  عن: يارس جرب ،  81
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 .شهادة بولس على حتريف نص التعميد 

املسيح ومل يره إيل يف هتام الرئييس بتحريف املسيحية! رغم أنه ليس من تالميذ اإل هبولس هذا يوجه إلي

 برغملكن  رسالة! يقول عنها النصارى إهنا وحي من اهلل! 85له يف العهد اجلديد ! الرؤيا املزعومة

! وأمر كام أمر غريه 82:91ذلك كله بولس مل يعرف نص التعميد كام هو مذكور اآلن يف إنليل متى 

و كان بولس يعلم النص! كان من تالميذ املسيح أن يعمدوا باسم يسوع املسيح فقط؟! فهل ل

سيخالف املسيح! حتي لو خالفه هل من املعقول خيالفه كل التالميذ حتي لو حدث ذلك! مل يعرتض 

 والروح القدس؟! بنب واإلأحد قط وقال هذا خطأ عمدوا باسم اآل معليه

: ]4:82عامل الرسل أ ال  ب ول س  ي ة  الت  »                 ف ق 
ود  ع م  د  ب م  م  ن ا ع            إ ن  ي وح 
ي ي أ يت                                  

م ن وا ب ال ذ  ع ب  أ ن  ي ؤ  لش 
ب ة ، ق ائ ال  ل           و 

                               
                  

وع   يح  ي س 
ه ، أ ي  ب امل  س              ب ع د 
                       .». وع  ب  ي س  م  الر  وا ب اس  د  ت م  ع وا اع 

م                                          ف ل ام  س 
           ] 

يح  ]95:5ويف غالطية 
ت م  امل  س  يح  ق د  ل ب س 

ت م  ب امل  س  د  ت م  ين  اع 
ل ك م  ال ذ      أل ن  ك 

                          
                          

                   ] 

 | فكل هذه الشواهد تكذب نص متى، و تؤكد أنه نص خمتلق ال تصح نسبته للمسيح

يوسابيوس القيرصي واتفاق علامء املسيحية النص  شهادة  يسوع املسيح نفسه وتالميذه وبولس وبف

                                                                حمرف وتم إضافته يف وقت مبكر جدا  من الكنيسة لتدعيم عقيدة الثالوث.

 فائدة 

فكام ترون نصوص اإلساءات إيل املخطوطات املتاحة أنه ليس حمرف  معني وجود النص يف َجيعيس ل

وجل واألنبياء عليهم الصالة والسالم ونشيد اإلنشاد موجودين يف معظم املخطوطات  اهلل عز

 .نموذج حي عىل ما قلنا 82:91وكذلك نص متى  عاقل أهنا من نصوص الوحي يقولوال

ي   ال ذ 
 
 
 

د  َلِل         احل  م 
 
 
 

 ات            
احل  م  الص 

ت ه  ت ت  ع م 
     ب ن 
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