
1ا . ٔ/- القارئ الكرمي ، فقط ومن �الل مع� وحمبتك �لرب �ماكننا ان نواصل �دم�نا املس�یحیة
ٕ�ماكنك ٔ/ن تبذر بذار الHشارة مبختلف   ). 9:3<ورنثوس 1" ( 9امًال مع هللا " ندعوك ان 2كون 

مسا9دة فرنحب ب]ٔي  ).42:10مىت ( الوسائل، ومهنا مسا9دة �دام املس�یح ولو OPٔس ماء �رد
 .يف صلواتك ٔ/ذ<رb .سواء مالیة او معنویة خلدمة حقل الرب،

  

لو اكن nیك اي سؤال، ٔ/و ٔ/ردت حماورة مؤلف هذا الك�اب سواء �لjشجیع او حىت اhالفة، مفرحeًا 
ولو اردت احلصول 9ىل املزید من هذا الك�اب او الك�ب . Pلك اsٓراء ولو اكنت bقدة

  bloodbrothers303@yahoo.com: عنوان }لكرتوين هو ال ! اsٓن   فٕاطلهبا }خرى

 

 

 

 

 
    



  ؟وراة ـ�� ؤمن �ل ـب ٔ/ن ن�امذا جي�ل
    ون یوbنون یوbنون یوbنون یوbنــــجججج: : : : بقمل بقمل بقمل بقمل 

  ..يف هذا الك�اب     ر/ٔ ر/ٔ ر/ٔ ر/ٔ ــــققققإ إ إ إ 

        !!!!املس�یح یصادق 9ىل حصة التوراة املس�یح یصادق 9ىل حصة التوراة املس�یح یصادق 9ىل حصة التوراة املس�یح یصادق 9ىل حصة التوراة     ::::    الفصل اsٔولالفصل اsٔولالفصل اsٔولالفصل اsٔول

  !�سوع یوا�ه الت�ارب �لتوراة 

  ! الش�یطان اكن ٔ/ول حمارب و9دو للكمة هللا

  !شهادة املس�یح ب]ٔن نبوات العهد القدمي قد متت خبصوصه

  ؟" ا1©ن قeيل رساق ولصوص " ا9رتاض ما معىن ا�ابة 9ىل 

  !من ٔ/ولها sٓخرها .. �سوع یصدق لك كتب العهد القدمي 

        !!!!التوراة التوراة التوراة التوراة " " " " و¬ و¬ و¬ و¬ " " " " رسل املس�یح یثH�ون رسل املس�یح یثH�ون رسل املس�یح یثH�ون رسل املس�یح یثH�ون     ::::    الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين    

  .املس�یحیة مeنیة 9ىل خصرة التوراة و}جنیلالك®سة 

        !!!!    اس�ئ³ وا9رتاضاتاس�ئ³ وا9رتاضاتاس�ئ³ وا9رتاضاتاس�ئ³ وا9رتاضات    ::::    الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  ؟ لو اكن موىس هو اكتب التوراة فك¶ف جسل تفاصیل موته

  اذا ال ¼ك�في فقط �ٕالجنیل دون التوراة ؟ وما يه 9القة العهد القدمي �لعهد اجلدید؟مل

  هل اق�Hست التوراة من اsٔساطري القدمية ؟

  /Âق�Hست التوراة عن قوانني محورايب ؟وهل 

  اÆهيود Äشعب هللا اhتار ؟ملاذا اعتربت التوراة 

        ف التوراة ؟ف التوراة ؟ف التوراة ؟ف التوراة ؟ییییحتر حتر حتر حتر     هل ميكنهل ميكنهل ميكنهل ميكن    ::::الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 



  ! جديد زؤان 
  ! وكلمته منذ البدء واىل يومنافهو يف حرب مستمرة ضد هللا! ابليس ال يعرف الكلل وال امللل 

وهذا الزؤان هو .. جديد ، بغية خنق كلمة هللا ونزعها من النفوس "  زؤان" وها هو قد زرع بذار 
  :وال غرابة من مسلك ابليس ، فمكتوب عنه انه  !الطعن يف التوراة : 

رؤE " (وعندهم شهادة يسوع املسيح  يصنع حر�ً مع الذين حيفظون وصا� هللا .. " •
17:12.( 

 ةفكر جديد مل تسمع به الكنيس ليست Oلطويلة ، ةمنذ فرت و  "مزيفني "  سيحينيمشاع بني فقد 
وكان صادراً من قبل . اال بدرجات ضئيلة الفائت منتصف القرن حىتو نذ نشأTا م ةاملسيحي

التوراة وحلَّ حملها، وأنه مل يُعد يلزم للمسيحي أن  لغىنَّ اإلجنيل قد أdمفاُده ، مروجي اهلرطقات
، رأينا أن ُنظِهر املنتمني للمسيحيةوبسبب شيوع وغرابة هذا الرأي بني بعض  ! يقرأ العهد القدمي

، وقد أعددv هذا البحث كرد على بعض األفكار ةالرأي الِكتايب السليم فيما يتعلق rذه املسأل
 العهد اجلديدوسنعتمد يف حبثنا هذا على إثباxت من تتعلق Oملوضوع من بعض جوانبه،  اليت

الفّعالة يف إظهار احلق و  ، وسنرتك ا�ال لكلمة هللا احلّيةةل يف شروحات طويلدون اإلسرتسا
وأمضى من   ةوفّعال ةكلمة هللا حيّ ألن  " ..اخلطري اإلجنيلي الصادق مبا يتعلق rذا املوضوع 

  ).12:4عربانيني  ("كل سيف ذي حدين
جاز استخدام ذات االسلحة Oالضافة اىل كون البحث دفاعي عن التوراة وسالمتها ، اال انه 

ألن اعداء الكتابني واحد ، ويستقيان من   .الدفاعية، للذود عن االجنيل ايضاً واثبات سالمته
.                                                                                 مصدر شرير واحد

فال  –ولو اجبارEً  –ءTا يف معظم الكتب من اليت اعتدv على قرا" ! مقدمة " هذه ال أعتربها 
دخول سريع اىل عمق  امنا هذا! أحب املقدمات ، وال كان الرب يسوع ورسله االبرار يبدأون rا 

  !فلنبدأ .. حبثنا ، وخري ما نستهل به جولتنا هو موقف الرب يسوع من التوراة 
_____________  

أثناء القرنني األولني من ) : "  369قرارًا جلوش مكدويل ص برهان جديد يتطلب ( جاء يف كتاب )  1( 
ل يعد معادEً للكتاب املقدس بني آOء الكنيسة أو يف الكنيسة  ال يوجد أي نقدالعصر املسيحي  ُسجِّ

وأن وقبل زمان آOء كنيسة نيقية كانوا يعتقدون أن موسى هو الذي كتب األسفار اخلمسة، . األرثوذكسية نفسها
   ." !لقدمي كتاب مقدسالعهد ا



ول 
ٔ
  الفصل اال

  ..!صحة التوراة ادق على المسيح يص 
       

        ؟؟؟؟    هوهوهوهو    منمنمنمن    كتابكتابكتابكتاب    ،،،،    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    يفيفيفيف    تظنونتظنونتظنونتظنون    ماذاماذاماذاماذا    
 

 ةإن اإلميان بكتب العهد القدمي هو إميان Oملسيح يسوع الذي صادق على الكتب املقدس
لقد نسب املسيح سلطاvً مطلقاً السفار العهد القدمي  واقتبس منها  ف. وإعرتف بصحتها وأقّر rا

                             .متصالن بشكل وثيقكحكم �ائي ، فان سلطان العهد القدمي وسلطان املسيح 
قد يؤمن البعض Oملسيح كرrم وسيدهم ولكنهم من جهة اخرى ال يتورعون عن مهامجة العهد 

                                                                         !.. وفكر هابط عبةالقدمي Oلفاظ ص
  ! وهذا املوقف متناقض النه ال ميكن ان نؤمن Oملسيح وننتقده يف نفس الوقت 

  :وكما سأل الرب يف تلك االEم  
  ؟ "  ماذا تظنون يف املس�یح ، اPن من هوماذا تظنون يف املس�یح ، اPن من هوماذا تظنون يف املس�یح ، اPن من هوماذا تظنون يف املس�یح ، اPن من هو"  
  ! ؟"  ماذا تظنون يف الك�اب املقدس بعهدیه كتاب من هوماذا تظنون يف الك�اب املقدس بعهدیه كتاب من هوماذا تظنون يف الك�اب املقدس بعهدیه كتاب من هوماذا تظنون يف الك�اب املقدس بعهدیه كتاب من هو: " ميكننا ايضاً ان نسأل  

 vخبصوص العهد القدمي ومصداقيته وقاله نلقي الضوء االن عما علمه املسيحدعو :  
  
            !!!!    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    منمنمنمن    واËدواËدواËدواËد    حرفحرفحرفحرف    9ىل9ىل9ىل9ىل    والوالوالوال    یعرتضیعرتضیعرتضیعرتض    ململململ    املس�یحاملس�یحاملس�یحاملس�یح    
  

تفتيش حثَّ اليهود على ن يتواىن ممل ا هذا، عاملن حني وطئت قدماه ارض املبارك إن املسيح
نه مل  ِت لينقض أو O dبسط لغة وأوضحها وأوضح .والتحري يف معانيها التوراة وقراءTا بتمعن
وعلى تقاليدهم ومع أن املسيح كان يوبخ اليهود على قساوة قلوrم . يُبطل التوراة واألنبياء

، إالّ إنه مل يوجه يوماً ةبدالً من اجلوهري ةوعلى متسَُّكهم بقشور الدين واألمور اخلارجي ةالباطل
  :بل Oلعكس نسمعه يقول )التوراة وكتب العهد القدمي ( ة إصَبع اإلTام إىل األسفار املقدس

 ).17:5مىت " (ال تظنوا /ٔين جÎت sٔنقض الناموس واsٔنH¶اء، ما جÎت sٔنقض بل Âsمكلال تظنوا /ٔين جÎت sٔنقض الناموس واsٔنH¶اء، ما جÎت sٔنقض بل Âsمكلال تظنوا /ٔين جÎت sٔنقض الناموس واsٔنH¶اء، ما جÎت sٔنقض بل Âsمكلال تظنوا /ٔين جÎت sٔنقض الناموس واsٔنH¶اء، ما جÎت sٔنقض بل Âsمكل" •



لنسمعه ) التوراة ( نه كان يوخبهم لتعلقهم Oلتقاليد وتعاليم الناس بدالً من وصاE هللا وكلمته ولك
  :يقول 

ٔ/نمت املرائني كام هو مك�وب هذا الشعب ©كرمين Óشف�یه . ف]ٔ�اب وقال هلم حس�نًا تeÐ]ٔ ٕاشعیاء عنمك "  •

2ركمت وصیة 2ركمت وصیة 2ركمت وصیة 2ركمت وصیة ، sٔ¼مك  ومه یعلّمون تعالمي يه وصاÖ الناسومه یعلّمون تعالمي يه وصاÖ الناسومه یعلّمون تعالمي يه وصاÖ الناسومه یعلّمون تعالمي يه وصاÖ الناس    ؤ/ما قلبه مفبتعد عين بعیدًا و�طًال یعبدونين
غسل اsٔ�ریق والكؤوس ؤ/مور ٔ/خر كثرية مÝل هذه تفعلون، مث  هللا و2متسكون بتقلید الناسهللا و2متسكون بتقلید الناسهللا و2متسكون بتقلید الناسهللا و2متسكون بتقلید الناس

 ). 8و7:7مرقس " (     رفضمت وصیة هللا لتحفظوا تقلیدمكرفضمت وصیة هللا لتحفظوا تقلیدمكرفضمت وصیة هللا لتحفظوا تقلیدمكرفضمت وصیة هللا لتحفظوا تقلیدمكقال هلم حس�نًا 

 يفرتي بعض املدعنيفكيف توراة ؟ ؟ اليست هي وصاE ال"  وصية هللا" ماذا قصد املسيح بقوله 
  ؟يعاتب من يرفضو�ا ، بينما كان املسيح التوراةاليوم إنه ال يلزم وجود 

 فهناك الضالل لكتب املقدسةأنه بدون ا من نربة دفاعه عن التوراة اذ صرّح يسوع له ا�د ويزيد
   :اذ قال  ! والضياع
 ).29:22مىت (" تُِضلون ٕاذ ال تعرفون الك�ب وال قدرة هللاتُِضلون ٕاذ ال تعرفون الك�ب وال قدرة هللاتُِضلون ٕاذ ال تعرفون الك�ب وال قدرة هللاتُِضلون ٕاذ ال تعرفون الك�ب وال قدرة هللا" •

ن ضالهلم vتج ليس d ميزجها Oلتعليم واالنذار كانفقد   ،لصدوقينيا�الت توبيخاته على ا حني 
فالكتب اليت  . اعدم طاعتهم لتعاليمه هوكان الضالل  !العكس  ، بل للتوراةعن اتباعهم 

فالذي يؤسس عقيدته وسلوكه على كلمة  .قصدها هي كتب التوراة والعهد القدمي ، كلمة الرب
 .هللا ال يّضل

  :ميكن أن تُنقض أو تزول أو تُبَدل ال  ةن األسفار املقدسd بشكل قاطع املسيح وقال 
احلق ٔ/قول لمك ٔ/ن 2زول السامء واsٔرض ال ©زول حرف واËد ٔ/و نقطه واËده من الناموس حىت ©كون احلق ٔ/قول لمك ٔ/ن 2زول السامء واsٔرض ال ©زول حرف واËد ٔ/و نقطه واËده من الناموس حىت ©كون احلق ٔ/قول لمك ٔ/ن 2زول السامء واsٔرض ال ©زول حرف واËد ٔ/و نقطه واËده من الناموس حىت ©كون احلق ٔ/قول لمك ٔ/ن 2زول السامء واsٔرض ال ©زول حرف واËد ٔ/و نقطه واËده من الناموس حىت ©كون " •

 ).18:5مىت " (اللكاللكاللكاللك
  !فكيف جيرؤ البعض على انكار وحي العهد القدمي والناموس ؟ 

، اي كتب التوراة والعهد القدمي ،  وانه لن يزول ال ميكن ان ينقض املكتوب: فاملسيح يقول 
حرف واحد منها او حىت نقطة ، بينما املعاندين يعاندون املسيح ويزعمون يف ذات الوقت ا�م 

  !اتباعه
لو كان املسيح هو اعظم من وطأت قدماه كوكب  :يقول  اً رEضيسليم ، بل ايضالنطق امل

على رأس ، فلتوضع اذن التوراة مها واقتبس منهاها وعظّ لتوراة وجلّ وقد احرتم املسيح ا ..االرض 



هذا هو القول الفصل وما هو . وكل من يعترب نفسه من اتباعه، وهامة كل مسيحي يؤمن Oملسيح
  !Oهلزل 

  
                        مهنامهنامهنامهنا    ویق�Hسویق�Hسویق�Hسویق�Hس    القدميالقدميالقدميالقدمي    العهدالعهدالعهدالعهد    ب]Öٓتب]Öٓتب]Öٓتب]Öٓت    دددد�شه�شه�شه�شه    املس�یحاملس�یحاملس�یحاملس�یح    
 

وحسب، بل كان يقتبس من نصوص العهد القدمي  ةاجلديد الذاتية إّن املسيح مل يُعلِّم تعاليمه
  : ، وقد أوضح ذلك بقولهايضاً  وتعاليمه وxرخيه

مىت " (ُلك اكتب م�عمل يف ملكوت السموات  �ش�به ر�ًال رب بت خيرج من كزنه �دداً وُعتقاءُلك اكتب م�عمل يف ملكوت السموات  �ش�به ر�ًال رب بت خيرج من كزنه �دداً وُعتقاءُلك اكتب م�عمل يف ملكوت السموات  �ش�به ر�ًال رب بت خيرج من كزنه �دداً وُعتقاءُلك اكتب م�عمل يف ملكوت السموات  �ش�به ر�ًال رب بت خيرج من كزنه �دداً وُعتقاء" •
52:13.( 

أ ما جاء نقر ل اذا ما انتقلناو . من هللا االعهد القدمي هو موحى r كتب  ن كلO فقد اعترب املسيح 
مع اليهود كان يدافع عن وجهة نظره Oلرجوع اىل  يف حوارهنرى انه ) 35:10يوحنا اجنيل  ( يف

  : العهد القدمي ، وبعد ان اقتبس عن الكتاب اضاف هذه الكلمات 
 !"  ان ینقض املك�وبان ینقض املك�وبان ینقض املك�وبان ینقض املك�وبوال ميكن وال ميكن وال ميكن وال ميكن "  •

فال ميكن ان تسقط او Tدم  !  ال ميكن: ؟ بكل يسر يعين "  ال ميكن: "  الرب فما معىن قول
  ! علمنا هذا هو من فالكتاب املقدس ال ميكن ان ينقض واملسيح .كلمة هللا املوحى rا

 ! �لتوراة�لتوراة�لتوراة�لتوراة    ............    الت�اربالت�اربالت�اربالت�ارب    یوا�هیوا�هیوا�هیوا�ه    �سوع�سوع�سوع�سوع 
 ةهاجم املسيح بثالثdن ي قد جترأ ، ونرى أن الشيطانةنقرأ عن جتربة الشيطان للمسيح يف الربي

  .)11-1:4كما جاء يف مىت (  ةجتارب قوي
  !املسيح وكيف واجه سهام ابليس ؟ فكيف أجاب 
او ما شابه، بل كانت تعتمد على الُكتب  ةاو xرخيي ةردود يسوع مل تكن فلسفي نقرأ dن 

وقد رد املسيح على الشيطان بثالثة ) مكتوب( :املوحى rا من هللا، هذا واضح يف قوله ةاملقدس
 :، وها هي كالتايل وحده ةسفر التثنيوOلتحديد من  من التوراةآEت إقتبسها مجيعاً 

 .)3:8 ةتثني( "لس �خلزب وËده حيیا إالëسان بل Pلك لكمة خترج من فَم هللا مك�وبمك�وبمك�وبمك�وب" �
 .)16:6 ةتثني" (ٔ/یضًا ال ُجتّرِب الرب ٕالهك مك�وبمك�وبمك�وبمك�وب" �
 .)20:10و  13:6 ةتثني"(�لرب ٕاالهك ïسُ�د وٕاÖه وËده تعبد مك�وبمك�وبمك�وبمك�وب" �



فاملسيح علَّمنا أن ِسالح اإلنسان املؤمن هو الكتاب املقدس لكي يستطيع أن يواجه التجارب  
  .)12:4عربانيني " (ح¶ّه وفّعاñ ؤ/مىض من لك س�یف ذي Ëد©نح¶ّه وفّعاñ ؤ/مىض من لك س�یف ذي Ëد©نح¶ّه وفّعاñ ؤ/مىض من لك س�یف ذي Ëد©نح¶ّه وفّعاñ ؤ/مىض من لك س�یف ذي Ëد©ن"ألنه هو كلمة هللا، وهي 

  ؟..يف مواجهة ابليس وجتاربه لماذا استخدم املسيح سالح التوراة ف
، فا�م بذلك يرفضون املسيح نفسه ، فلو كانت التوراة مرفوضة ، من جهة اجلاحدين وامللحدين 

  !الذي حيمل بعضهم امسه كمسيحي 
  
      ! اسفاراسفاراسفاراسفار    مخسةمخسةمخسةمخسة    انتخبانتخبانتخبانتخب    و�سوعو�سوعو�سوعو�سوع    ........    اجحاراجحاراجحاراجحار    مخسةمخسةمخسةمخسة    انتخبانتخبانتخبانتخب    داودداودداودداود    
  

 كما هو معلوم  التوراةابليس ، و  قرأd vن الرب يسوع قد استخدم التوراة يف مواجهته لتجارب
من  اً واحد اً سفر  بعناية فائقة ولكنه اختار .) التكوين واخلروج والالويني والعدد والتثنية (مخسة كتب  حتوي

لكنه اي انه اختار مخسة كتب . سفر التثنيةاخلمسة ليقتبس منه سالحه يف جماrة ابليس وهو 
  !وانتصر ..  اقتصر على استخدام كتاOً واحداً منها

يف مواجهته جلليات اجلبار  داود النيبحادثة مماثلة جرت مع  نفهم مغزاها بسبب وهذه احلادثة
مخسة احجار ، اذ انتخب داود لنفسه  )وهو رمز للشيطان املتحدي لكنيسة الرب (  الفلسطيين

  :لنقرأ  ..مخسة Oلتحديد ..  !من الوادي 
فقال داود لشاول ال اقدر ان .جرب ان مييش النه مل ©كن قدف�قõ داود Óس�یفه فوق ثیابه وعزم "  •

ملس من     مخسة جحارةمخسة جحارةمخسة جحارةمخسة جحارة    وانتخب ñوانتخب ñوانتخب ñوانتخب ñوا�ذ عصاه بیده  .و¼زعها داود عنه.اميش هبذه الين مل اجرهبا

صم  1(".وتقدم حنو الفلسطیين الوادي وجعلها يف كنف الر9اة ا1ي ñ اي يف اجلراب ومقال9ه بیده
17 :40 (. 

  
        !!!!    املقالعاملقالعاملقالعاملقالع    يهيهيهيه    ........    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    

  : اخلمسة احجارنقرأ كيف انتصر داود وكيف استخدم 
 الفلسطیين واكن ملا قام الفلسطیين وذهب وتقدم �لقاء داود ان داود ارسع ورÄض حنو الصف �لقاء"  •

�ملقالع ورضب الفلسطیين يف جهبته فار2ّز  جحرا ورماهجحرا ورماهجحرا ورماهجحرا ورماه    وا�ذ م®هوا�ذ م®هوا�ذ م®هوا�ذ م®هومد داود یده اىل الك®ف 
�ملقالع واحلجر ورضب  فمتكن داود من الفلسطیين .اىل }رض احلجر يف جهبته وسقط 9ىل وûه

ü�49و 48: 17صم  1.." (  الفلسطیين وق .(  
  !!وانتصر .. استخدم منها حجراً واحداً 



        !!!!    هللاهللاهللاهللا    للكمةللكمةللكمةللكمة    و9دوو9دوو9دوو9دو    حماربحماربحماربحمارب    /ٔول/ٔول/ٔول/ٔول    اكناكناكناكن    الش�یطانالش�یطانالش�یطانالش�یطان 
        

  !فالشيطان هو عدو التوراة 
عدواً لدوداً  واالجنيل فهكذا أمست التوراة.. ن الشيطان قد تلقى اهلزمية املنكرة بسيف التوراة وأل

ذ اول ظهور ، ومن املكتوب وقبل التاريخ، بل  زمنياً  هذاكل ولكن قبل   ..!البليس وجنوده 
  !!ول معتدي وعدو لكلمة هللا كأ الشيطان أعترب ،للبشر على كوكب االرض

كان موجهاً اىل ) املتمثلة يف ابوينا األولني ( الشيطان يف حربه ضد البشرية  صوبهأول سهم ألن 
  : فلنقرأ بتدقيق " !  كلمة هللا" 

• "ñت الربیة اليت معلها الرب إالbال ت]ٔ�  هللاهللاهللاهللأ/حقًا قال ٔ/حقًا قال ٔ/حقًا قال ٔ/حقًا قال : فقالت �لمرٔ/ة. واكنت احلیة ٔ/ح¶ل مجیع ح¶وا

 ).1:3تك ( "من لك جشر اجلنة؟
وهذه احلرب مازال ميارسها ابليس وعمالؤه ضد  ،تشكيك dقوال هللا  اوهذ! ؟ أحقاً قال هللا 

! يفسرونه dهوائهم إما يشككون بسالمته وصحته او هم الكتاب املقدس اىل يومنا هذا ، ف
واجه لذلك فقد . الذي يدمر كل اعماله "! النووي " فابليس يكره كلمة هللا أل�ا السالح 

  !التوراة  ،، اي كتب العهد القدميكالم هللا :املسيح سهام إبليس مستخدماً هذا السالح الفعال
  
        !!!!    خبصوصهخبصوصهخبصوصهخبصوصه    متتمتتمتتمتت    قدقدقدقد    القدميالقدميالقدميالقدمي    العهدالعهدالعهدالعهد    نبواتنبواتنبواتنبوات    ب]ٔنب]ٔنب]ٔنب]ٔن    املس�یحاملس�یحاملس�یحاملس�یح    �شهد�شهد�شهد�شهد        
        

نبوة عن الرب يسوع  333على اكثر من ) العهد القدمي ( ال عجب ان حتتوي التوراة املقدسة 

  !املسيح ، اذ هي كتاب هللا تبارك امسه 

وحىت مكان بل فالنبوات اليت وردت فيها عن املسيح له كل ا�د قد مشلت حياته وتعاليمه ، 
، التوراة dحرف من نوركلها مسرودة يف .. ميالده ، وتفاصيل صلبه وآالمه وقيامته وصعوده 

  !الذي مت يف املسيح Oحلرف الواحد  ، قبل قرون من حتقيقها دونت بقلم االنبياء كلهاو 
نه دخل املسيح عاملنا كانت التوراة هي سالحه وسيفه األمضى الذي به اثبت شخصيته وكو  فمنذ

  !املنتظر " املسيا " 
  

  !من بداية خدمته ، واآلخر من �اية خدمته  األول.. ولننظر يف مثالني اثنني 



 :هد �لتوراة بداية خدمة املسيح استشففي  �
لتوراة ، فقرأ ليقرأ من ا" !  كعادته" الناصرة ) كنيس ( نقرأ يف االجنيل املقدس dنه دخل جممع  

 :النيب مث فسر هلم النبوة هكذا  منها يف سفر اشعياء
 .)21و20:4لوقا " (مسامعمكيف متمتمتمت هذا املك�وب  هذا املك�وب  هذا املك�وب  هذا املك�وب ٔ/نه الیوم قد : فٕابتدٔ/ یقول هلم" •

 
 : Zاية خدمة املسيح استشهد �لتوراة يف �

بعد ان قام من بني األموات ، ظهر الثنني من تالميذه وقام Oلقاء حماظرة دراسية يف الكتب ف
درس  " وهذا يعترب أول " !  املختصة به" املقدسة اي من العهد القدمي والتوراة ، حول األمور 

! .. القاه رب ا�د نفسه  أُلقي يف xريخ الكنيسة ،قد  ! Bible Study" كتاب مقدس 
 :اذ نقرأ 
" يف مجیع الك�بيف مجیع الك�بيف مجیع الك�بيف مجیع الك�بهلام اsٔمور اhتصه به هلام اsٔمور اhتصه به هلام اsٔمور اhتصه به هلام اsٔمور اhتصه به     یُفیُفیُفیُفرسرسرسرس    مث ٕابتد/ٔ من موىس ومن مجیع اsٔنH¶اءمث ٕابتد/ٔ من موىس ومن مجیع اsٔنH¶اءمث ٕابتد/ٔ من موىس ومن مجیع اsٔنH¶اءمث ٕابتد/ٔ من موىس ومن مجیع اsٔنH¶اء" •

 .)27:24لوقا (
ما هو ما هو ما هو ما هو وقال هلم هذا هو ال�م ا1ي لكمتمك به ؤ/b بعد معمك، ٔ/نه ال بد ٔ/ن یمت مجیع " •

 ).44:24لوقا ( "يف bموس موىس واsٔنH¶اء واملزامرييف bموس موىس واsٔنH¶اء واملزامرييف bموس موىس واsٔنH¶اء واملزامرييف bموس موىس واsٔنH¶اء واملزامريمك�وب عين مك�وب عين مك�وب عين مك�وب عين 
 .الناموس أي التوراة، األنبياء، والكتب: للعهد القدمي ةالثالث ةويف هذا نرى األقسام الرئيسي 

  !وعلى مجيعها شهد املسيح واستشهد منها ليربهن شخصيته وتعاليمه 
  

  ) ! التوراة (Oملكتوب والكتاب فاملسيح انتقد التقاليد اليهودية ووصاE الناس ، بينما متسك 
هو مبثابة من ينتحر لإلجنيل ، واملسيحي الذي يرفض التوراة "  البنية التحتية" فالتوراة نعتربها 

  .فازالة التوراة معناه ا�يار البناء الذي أكمله فوقها املسيح له كل ا�د . مدمراً نفسه وعقيدته
من أمرv بتصديقها  فهو.. هلذا فان املسيح هو مرجعنا واساس امياننا Oلتوراة والكتب املقدسة 

  !وهو من صدقها وأكملها 
  
  
  
  



 )العهد القدمي ( عن املسيح يف التوراة  وردتالنبوات اليت بعض 

 امتامها يف االجنيل من التوراة النبوة

 33- 23:3لوقا 10:49تكوين  يكون من سبط يهوذا

   8-4:2مىت   2:5ميخا   يولد يف بيت حلم اليهودية 

  3لوقا   25:9دانيال   Oلسنةوقت ميالده حمدد 

 25-18:1مىت 14:7اشعيا  يولد من عذراء

 1:1مىت  7:9اشعيا  من نسل امللك داود

  12:21مىت   1:3مالخي   يدخل اهليكل 

 9-1:21مىت  9:9زكرE  يدخل اورشليم راكبا على أxن

  18:13يوحنا  9:41مزمور  خيانة صديقه 

 16-14:26مىت  12:11زكرE  من الفضة  يباع بثالثني

  7و 5:27مىت   13:11زكرE   لشراء حقل الفخاري  يدفع الثمن

 14-11:27مىت  7:53اشعيا  يبقى صامتاً يف حماكمته

 35:27مىت  18:22مزمور  يقرتعون على لباسه

  33:23لوقا    16:22مزمور   يثقبون يديه ورجليه

  38:27مىت   12:53اشعيا   آمثنييصلب بني 

  28:19يوحنا   21:69مزمور   خالً يف عطشه يسقونه 

 43-39:27مىت  8و7:22مزمور  ُيشتم وهو معلق على اخلشبة

 36و33:19يوحنا  20:34مزمور ال ُيكَسر عظم من عظامه

 60-57:27مىت  9:53اشعيا  يُدفن مع غين

 27و24:2اعمال  10:16مزمور  يقوم من املوت 

  9:1اعمال   18:86مزمور    يصعد اىل السماء

 



            !!!!؟؟؟؟    }جنیل}جنیل}جنیل}جنیل    تصدقونتصدقونتصدقونتصدقون    فك¶ففك¶ففك¶ففك¶ف    ،،،،    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    تصدقواتصدقواتصدقواتصدقوا    ململململ    لولولولو        
  :يقول يسوع بكل وضوح لليهود 

، sٔنه هو كتب sٔ¼مك لو كنمت تُصدقون موىس لك®مت تُصدقونينsٔ¼مك لو كنمت تُصدقون موىس لك®مت تُصدقونينsٔ¼مك لو كنمت تُصدقون موىس لك®مت تُصدقونينsٔ¼مك لو كنمت تُصدقون موىس لك®مت تُصدقونين    فjشوا الك�ب، ويه اليت ïشهد يل،" •

يوحنا (؟  "كنمت لس�مت تُصدقون كتب ذاك فك¶ف تصدقون كنمت لس�مت تُصدقون كتب ذاك فك¶ف تصدقون كنمت لس�مت تُصدقون كتب ذاك فك¶ف تصدقون كنمت لس�مت تُصدقون كتب ذاك فك¶ف تصدقون �يم�يم�يم�يم فٕانفٕانفٕانفٕان    عين،
 .)47و46و40:5
  ! ال يؤمن بكتب موسى فكيف يستطيع اإلميان بكالم املسيح؟فإن كان املسيحي 

  !؟..ان كنتم ال تؤمنون �لتوراة ، فكيف ستؤمنون �الجنيل  :بكلمات اخرى  و
من ال يؤمن بكتب موسى فهو ال يؤمن  ؟..هل لكم اذvن للسمع E اعداء التوراة لتسمعوا 

  !بكالم املسيح 
  :هنا قد القى ثالثة حقائق Oرزة  يف حديثه فاملسيح
 !صحة التوراة وصدقها  �
رداً على الناقدين الذين ! }  كتب عين{ dن موسى النيب هو الذي كتب التوراة  �

 .زعموا dن موسى مل يكن هو كاتب التوراة 
ومل تكن ). 19-15:18تث(وdن التوراة قد تنبأت عن جميء املسيح كما جاء يف  �

  !شعب اسرائيل تتنبأ عن نيب خارج 
 dن التوراة النقاد امللحدون يف القرن التاسع عشر ،فالسيد املسيح قد حسم االعرتاض الذي اÆره 

dقواله وكما  كما قرأv اعاله،! ينسبها ملوسى  ، اذ يف اقتباسه من التوراة كان مل تكن بقلم موسى
  : االخرى مثل

مىت " ( شهادة هلم  به موسىالذي أمر اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القرOن "  •
4:8. (  

فلو مل يكن موسى هو الكاتب لصحح املسيح هذا اخلطأ ، واملسيح له ا�د مل يكن يتسامح مع 
جاء ليشهد " وهو الذي ) 6:14يوحنا " (  احلق : "اي ضالل ، ألن من امساءه احلسىن اسم 

وبكل شفافية  العهد القدميشهد املسيح لقانونية أسفار  فقد اذن ).37:8يوحنا " (  للحق
 ابداً  لكنه مل يعرتض) 32-21:10يوحنا (وكما قلنا أنه إعرتض على تقاليد الفريسيني  .ووضوح

  !ة على األسفار القانوني
                                ::::    ةةةةالتوراالتوراالتوراالتورا    رافرافرافرافيضيضيضيض    9ىل9ىل9ىل9ىل    نطرËهنطرËهنطرËهنطرËه    سؤالسؤالسؤالسؤال    



الدفاع عنها لو كان املسيح له ا�د قد رفض التوراة وعارضها فما الذي منع الكتبة والفريسني من 
ملاذا صمتوا وهم الذين كانوا يراقبونه لكي ! واTامه برفضها ، وهي Tمة توازي الكفر والتجديف ؟

اثناء حماكمته  ،  هذه التهمة كشكاية ضدهميتقد ما الذي حال بينهم وبني !يصطادوه بكلمة ؟
  !؟..أمام جملس السنهدرمي 

  ...! Èملوا وفكروا جيداًَ◌ rذا السؤال  
  
        !!!!    صدقهاصدقهاصدقهاصدقها    دلیلدلیلدلیلدلیل    ........    القدمالقدمالقدمالقدم    والعهدوالعهدوالعهدوالعهد    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    منمنمنمن    املس�یحاملس�یحاملس�یحاملس�یح    اسjشهاداتاسjشهاداتاسjشهاداتاسjشهادات    

    
من العهد القدمي ال ُميكن حصرها، فنورد منها لِلذكر ال للحصر  ةقتبس املسيح آEت أُخرى كثري او 

  :ةاآلEت التالي
 

" ةاحلجر ا1ي رفضه البناُؤون هو قد صار رٔ/س الزاوی ٔ/ما قرٔ/ٔ/ما قرٔ/ٔ/ما قرٔ/ٔ/ما قرٔ/متمتمتمت قط يف الُك�ب قط يف الُك�ب قط يف الُك�ب قط يف الُك�بفقال هلم �سوع  " •
 .)16:28  اشعياءسفر  (من اقتبسها  ).42:21مىت (


    ةةةةٕاين /Â رید رمحٕاين /Â رید رمحٕاين /Â رید رمحٕاين /Â رید رمح" •


 .)6:6 هوشع(من  ةُمقتبس. )13: 9مىت ( "ةةةةال ذبیال ذبیال ذبیال ذبی
" یقرتب ٕايل هذا الشعب Óشف�یه، ؤ/ما قلُبه ُمفبتعد عين بعیداً : قائالً     اشعیاءاشعیاءاشعیاءاشعیاءحس�نًا تeÐ]ٔ حس�نًا تeÐ]ٔ حس�نًا تeÐ]ٔ حس�نًا تÖ ٔ[eÐ مراُؤون،  " •

 .)13:29 اشعياء(من  ةمقتبس )8و7:15مىت (
�� هذا املك�وب هذا املك�وب هذا املك�وب هذا املك�وبsٔين ٔ/قول لمك ٔ/نه " • ( من  ةمقتبس )37:22لوقا " (ةةةةو/Âحو/Âحو/Âحو/Âحيصيصيصيص مع ٔ/ مع ٔ/ مع ٔ/ مع ٔ/مثمثمثمث، یeÐیeÐیeÐیeÐغغغغي /ٔن یمت يفي /ٔن یمت يفي /ٔن یمت يفي /ٔن یمت يف��

 ).53 اشعياء
من  ةمقتبس )26:13مرقس ("اب بقوٍة كثريه وجمدوح¶نئٍذ یُبرصون ٕاPن إالëسان /ٓتیًا يف حس " •

  : ) 1:22(املزمور وعلى الصليب إقتبس يسوع قول  ).14و13:7 دانيال(
  : )5:31(املزمور وإقتبس قول  ).46:27مىت " (ٕالهٕالهٕالهٕاله����ي ملاذا 2ركتيني ملاذا 2ركتيني ملاذا 2ركتيني ملاذا 2ركتينٕالهٕالهٕالهٕاله����ي ي ي ي " •
 ). 46:23لوقا " (يف یدیك ٔ/س�تودع رو¬يف یدیك ٔ/س�تودع رو¬يف یدیك ٔ/س�تودع رو¬يف یدیك ٔ/س�تودع رو¬" •
) 28:19يوحنا " (ٔ/b عطشان: قال فلفلفلفليكيكيكيك یمت الك�اب یمت الك�اب یمت الك�اب یمت الك�ابوبعد هذا رٔ/ى �سوع ٔ/ن لك شئ قد مكل " •

 ". يف عطيش �سقوين �الً " 21:66املزمور وذلك حىت يتم قول 
  .ةوغريها من النبوات والنصوص الكثري  
        !!!!        التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    فjفjفjفjشششش    املس�یحاملس�یحاملس�یحاملس�یح    ........    """"    الك�بالك�بالك�بالك�ب    فjشوافjشوافjشوافjشوا""""        



  :حوادث التوراة والعهد القدمي اليت ذكرها املسيح واستشهد rا مؤكداً على صحتها 
  .)4:19مىت ( ذكرها املسيح يف ) 24:4تكوين (  خلق آدم وحواء والزواج �
  .)35:23مىت  (، ذكره املسيح يف )8:4تكوين (  هابيل �
  ذكرها املسيح يف،  )9 -6تكوين  اصحاح (  حادثة الطوفان ونوح والفلك �

  .)37:24مىت ( 
، ذكرها  )19تكوين (  حرق سدوم وعمورة ولوط وامرأته اليت نظرت اىل الوراء �

  ).32:17لوقا ( و ) 18:17لوقا ( املسيح يف
 ) 56:8يوحنا ( ، ذكرهم املسيح يف  )50:12تك (  ابراهيم واسحق ويعقوب �

  .)32:19؛ مىت  11:8مىت ( 
  .)37:20لوقا ( ، ذكره املسيح يف  ) 20و  18و  16و 4خروج (  موسى �
 )20خروج ) ( اليت يزعم اجلاحدون dن موسى اقتبسها من محورايب (  الوصا� العشر �

  ).18:19مىت (  يف استشهد rا املسيح  ،
  .)4-3:12مىت ( ، ذكره املسيح يف ) 6:21صم  1(  داود واكل خبز التقدمة �
مل  1(  سليمان وثيابه امللكية وحكمته وملكة التيمن اليت جاءت لتسمع حكمته �

  .)43:12مىت ) (  27:6مىت (  ، ذكرها املسيح يف ) 10
، ) 17-8:17مل  1(   ومنع املطر بصالته واعاله ارملة صرفة صيدا ايليا النيب �

  . )25:4لوقا ( ذكره املسيح يف 
(  ذكره املسيح يف )5مل  2(  ليشع النيب ومعجزة شفاء نعمان السر�ين من الربصا �

  ).27:4لوقا 
اليت " اآلية " يو�ن النيب وبقاؤه يف جوف احلوت ثالثة ا�م ، اعتربه املسيح  �

ص �ا العامل   ).40-38: 12إجنيل مىت (! سيخل
فلو كانت  .بتفصيل يف العهد القدميوكل هؤالء االنبياء القديسني واالبرار قصصهم مسرودة 

فما الذي منع املسيح من رفضها ؟ هل كان خيشى احداً ، ام كان جيامل .. التوراة حتوي اساطري 
على حساب احلقيقة ؟ اليس ذكر املسيح جلميع اولئك االنبياء فيه داللة جلية كالشمس على 

  .نةصدق احلوادث اليت جرت معهم واليت ذكرTا التوراة بكل اما

      ؟! ولصوص سراق قبلي الذين معىن ما :عرتاضإ 



اليت استخدمها املسيح من العهد القدمي كل تلك االستشهادت   بعد قراءةقد يتقدم احد االدعياء 
dن املسيح قد اTم انبياء العهد القدمي �dم  فيزعم وكأنه حيتضر ، واالنبياء وقد غصت يف حلقه

  :بقوله "  سراق ولصوص" كانوا 

   :وللرد نقول بنعمة الرب  ).8:10يوحنا " (  مجیع ا1©ن ٔ/توا قeيل مه رساق و لصوصمجیع ا1©ن ٔ/توا قeيل مه رساق و لصوصمجیع ا1©ن ٔ/توا قeيل مه رساق و لصوصمجیع ا1©ن ٔ/توا قeيل مه رساق و لصوص" 
 :اوالً 

ص مقتطعاً من نصفه الثاين  ص ! .. جرت عادTم على اقتباس هذا الن ألن النصف الثاين من الن
  :وها هو كامالً .. يشرح االول 

 ).8:10يوحنا " (  ïسمع هلمïسمع هلمïسمع هلمïسمع هلمولكن اخلراف مل ولكن اخلراف مل ولكن اخلراف مل ولكن اخلراف مل  مجيع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص،" 
 مسع هلمفمن غري املنطقي ان يكون قصد املسيح هو انبياء العهد القدمي ، ألن الشعب القدمي قد 

وها هي اسفار االنبياء املقدسة بيد اليهود منذ القدم واىل اليوم .. وعرف رسائلهم وآمن بكتبهم 
  ؟) ..لو كان املقصود Oللصوص هو االنبياء ، حاشا ( فكيف مل يسمعوا هلم  !
 

  :�نياً 
كيف يكون قصد املسيح هو االنبياء يف حني انه قد جعل فرحة امللكوت هو رؤية االنبياء يف 

  !!ملكوت هللا 
  ).26:13لوقا .." (  يف ملكوت هللايف ملكوت هللايف ملكوت هللايف ملكوت هللا    ومجیع }نH¶اءومجیع }نH¶اءومجیع }نH¶اءومجیع }نH¶اءمىت رٔ/یمت اPراهمي وامىت رٔ/یمت اPراهمي وامىت رٔ/یمت اPراهمي وامىت رٔ/یمت اPراهمي واحسحسحسحسق ویعقوب ق ویعقوب ق ویعقوب ق ویعقوب "  •

                                                                        !؟...فهل يدخل السراق واللصوص اىل ملكوت هللا 
سؤال اطرحه  !؟..يف ملكوت هللا " سراق ولصوص " وهل يتكئ املؤمنون يف جملس واحد مع 

  !!ان يرفضوا املسيح ذاته  :على املعرتضني ولن جييبوا عليه اال يف حالة واحدة وهي 

dن املؤمنني به من كل الشعوب سيتكئون مع االنبياء يف ملكوت السموات قال الرب يسوع  وقد
  : وكأ�ا حفلة مساوية ال تنتهي 

ویتكÎون مع ٕاPراهمي وٕاویتكÎون مع ٕاPراهمي وٕاویتكÎون مع ٕاPراهمي وٕاویتكÎون مع ٕاPراهمي وٕاحسحسحسحساق اق اق اق ٕان كثري©ن س�ی]ٔتون من املشارق واملغارب : ؤ/قول لمك"  •

  ).11:8مىت " ( ویعقوب يف ملكوت السامواتویعقوب يف ملكوت السامواتویعقوب يف ملكوت السامواتویعقوب يف ملكوت الساموات



فكيف سيتكئ املؤمنون بيسوع معهم يف ملكوت السموات " سراق ولصوص " فلو كان االنبياء 
  !!! السماوية " العصابة " اال ان كان املؤمنون قد انضموا اىل تلك 

  :؟ لنقرأ ...هل يكتب السراق واللصوص عن جميء املسيح : ونسأل 
هلام اsٔمور اhتصه به يف مجیع یُفرس  ومن مجیع اsٔنH¶اءومن مجیع اsٔنH¶اءومن مجیع اsٔنH¶اءومن مجیع اsٔنH¶اءمن موىس من موىس من موىس من موىس  )�سوع (  مث ٕابتد/ٔ " •

 .)27:24لوقا " (الك�ب
وقال الرب ايضاً dن موسى قد شهد له ، وdن من ال يصدق كالم موسى فال يصدق كالم 

  :املسيح 
فٕان كنمت لس�مت فٕان كنمت لس�مت فٕان كنمت لس�مت فٕان كنمت لس�مت sٔ¼مك لو كنمت تصدقون موىس لك®مت تصدقونين sٔنه هو كتب عين  " •

  ).46:5يوحنا "(تصدقون كتب ذاك فك¶ف تصدقون تصدقون كتب ذاك فك¶ف تصدقون تصدقون كتب ذاك فك¶ف تصدقون تصدقون كتب ذاك فك¶ف تصدقون �يم�يم�يم�يم
ص .. فلو كان موسى سارقاً ولصاً  فمعىن هذا ان شهادته عن املسيح ملفقة ألن شهادة الل

  !! وهذا املنطق ال يتمكن من صده اغىب معاند .. والسارق Oطلة امام اي حمكمة يف العامل 
ص  ...ملن يشهد سراق ولصوص : ونسأل   ؟وهل تصدق شهادة ل
اعمال " (  ینال �مسه غفران اخلطاÖ یؤمن بهٔ/ن لك من  ñ �شهد مجیع اsٔنH¶اءñ �شهد مجیع اsٔنH¶اءñ �شهد مجیع اsٔنH¶اءñ �شهد مجیع اsٔنH¶اء"  •

43:10.(  
  :بولس الرسول وهو يقول  جندلذلك 
اعمال " ( .يف الناموس واsٔنH¶اءيف الناموس واsٔنH¶اءيف الناموس واsٔنH¶اءيف الناموس واsٔنH¶اء    مؤم®ًا Pلك ما هو مك�وبمؤم®ًا Pلك ما هو مك�وبمؤم®ًا Pلك ما هو مك�وبمؤم®ًا Pلك ما هو مك�وب، هكذا ٔ/عبد ٕاñ /ٓ�يئ"  •

14:24.(  
 : وامر Oلتمثل بصربهم.. املقدس قد مدح االنبياء القديسون االجنيلو 

 " ا1©ن 2لكموا �ا1©ن 2لكموا �ا1©ن 2لكموا �ا1©ن 2لكموا �مسمسمسمس الرب الرب الرب الرب    }نH¶اء}نH¶اء}نH¶اء}نH¶اء    و}bةو}bةو}bةو}bة    الحالحالحالح����ل املشقاتل املشقاتل املشقاتل املشقاتمÝاال مÝاال مÝاال مÝاال     �ذوا Ö اخو�ذوا Ö اخو�ذوا Ö اخو�ذوا Ö اخويتيتيتيت " •
 ). 10:5يعقوب (

  : و مر حبفظ كالمهم ووصفهم Oلقديسني
 ووصیj®ا حنن الرسل وصیة الرب }نH¶اء القد�سون}نH¶اء القد�سون}نH¶اء القد�سون}نH¶اء القد�سون    لتذ<روا }قوال اليت قالها سابقا " •

 ).3:2 رسبط 1(  " واhلّص
مالكه  ارسل    والرب اñ }نH¶اء القد�سنيوالرب اñ }نH¶اء القد�سنيوالرب اñ }نH¶اء القد�سنيوالرب اñ }نH¶اء القد�سني . . . .    مث قال يل هذه }قوال ام¶نة وصادقة " •

 ).6:22رؤE (  " لريي عبیده ما یeÐغي ان ©كون رسیعا



وال ادري كيف تفتقت للجاحدين عقوهلم السقيمة وآفاقهم الضيقة ان يتجرؤا على القاء هكذا 
ولو قلبوا عدة صفحات يف االجنيل املقدس ! ؟ ، �رد اÆرة الغبار ضد التوراة  اعرتاض واهن

يقصد االنبياء الكذبة واملعلمني والرعاة  كان  اذ.. الدركوا معىن وقصد الرب يسوع يف كالمه 
" املسيح "اسم شخصني من الذين ادعوا ا�م وقد ذكر لنا سفر اعمال الرسل .. الفاسدين قبله 

فاملسيح مل يشري Oصبع االTام ضد  .. جلليليثوداس ويهوذا اومها )  5اصحاح  الرسل اعمال( 
اي نيب ، ومل يقل ابداً dن السراق واللصوص من قبله كانوا هم االنبياء ، فمن اين اخرتع اعداء 

  التوراة هذه الفرية ؟
قانون  "يقف يف الكنيسة اEم اآلحاد ، وفيها يتلى  اولئك اجلاحدين من واالدهى ان بعض

  :الذي حيوي احد بنوده على هذه الكلمات "  االميان

  !"  الناطق �ألنبياء.. وأومن Oلروح القدس الرب احملي "  •
  !؟" سراق ولصوص " فهل ينطق يف .. فالروح القدس vطق Oالنبياء 

  :ام ا�م يتلون الصلوات دون فهم وال وعي ؟ ويصدق فيهم كالم الرب 
مىت " ( ال يسمعون وال يفهمونألZم مبصرين ال يُبصرون وسامعني "  •

13:13.(  
  

  !لذا فان هذا االعرتاض حيتاج اىل عقل كعقول مدعيه ليتم استيعابه 
ولنواصل مع شهادة الرب يسوع لكتب العهد فلنرتك هذا االعرتاض الذي هشمناه حطاماً ، 

  :ونقول  ..القدمي 
        !!!!    sٓخرهاsٓخرهاsٓخرهاsٓخرها    /ٔولها/ٔولها/ٔولها/ٔولها    منمنمنمن    ........    القدميالقدميالقدميالقدمي    العهدالعهدالعهدالعهد    كتبكتبكتبكتب    لكلكلكلك    یصدقیصدقیصدقیصدق    �سوع�سوع�سوع�سوع 

يلوم كالم السيد املسيح وهو  30:23مىت اجنيل البشري و  51:11لوقا  اجنيل البشري يفجاء 
 �م بقتلهم إEه سيأيت عليهم دم مجيع األنبياء، من دم هابيل إىل دم زكرE،أل ،ويقرعهم اليهود
  :قائالً 

زززز<رÖ <رÖ <رÖ <رÖ دم الصدیق اىل  من دم هابیلمن دم هابیلمن دم هابیلمن دم هابیلليك Öيت 9لیمك لك دم زيك سفك 9ىل }رض "  •
        " !ا1ي ق�لمتوه بني الهیلك و املذحب  Pن Pرخ¶اPن Pرخ¶اPن Pرخ¶اPن Pرخ¶ا

، فهابيل هو الشهيد األول )أي العهد القدمي( ةوهنا يشهد املسيح بقانونية مجيع األسفار املقدس 
 .)21:24أخبار أEم  2(وزكرE هو آخر شهيد ُرجم وهو يشهد يف اهليكل ) 8:4تكوين (



وسفر ، التكوين هو السفر األولن سفر dاليهود جند  العهد القدمي عند أسفار حبسب ترتيبو 
  ! يقول من التكوين اىل مالخي املسيح ، فكأنر األ�م هو السفر االخري أخبا

  !اي كل اسفار العهد القدمي، دون استثناء سفر واحد 
  
            !!!!    مك�وبمك�وبمك�وبمك�وب    ::::    �سوع�سوع�سوع�سوع    قالقالقالقال    

  ؟ "  مكتوب: " بــ  مراراً  ماذا قصد يسوع: نسأل القارئ الكرمي 
                                                                  ؟يف التوراة والعهد القدمي  مرجعيته تكمناال يقصد dن 

لدرجة انه يف حالة اقسى اجلداالت مع املناوئني مل حيتاج الرب يسوع اىل اي سالح آخر سوى 
فمن هنا فان قبولنا ).  8و: 4؛ لوقا  10و 7و: 4مىت :  راجع" (  انه مكتوب" الكتاب ، 

خربv انه  ا، فهو سلمنا اEه و  قبول السيد املسيح نفسهه لسلطة وصدق العهد القدمي امنا اساس
. كالم هللا ، وان االنبياء تكلموا بواسطة الروح القدس ، وان العهد القدمي ال ميكن ان ينقّض 

من العهد القدمي قام بتوحيده ودجمه Oلعهد اجلديد حبيث اصبحا االن واملسيح Oقتباساته املتعددة 
  The BibleوOالجنيلزية !  الكتاب املقدس: ، بعنوان مفرد هو   كتا�ً واحداً يشكالن 

 !Oملفرد "  الـكتاب" فهو ! كتاب : وتعين "  بيبلوس"  βιβλίαوهي من اصل يوvين 
  ! فالعهدان ليبس هلما سوى صوت واحد ، وجيب ان يثبتا أو يسقطا معاً 

  
فيستحيل ان نقبل Oزدواجية املعايري وانقالب املقاييس عند املدعني �dم مسيحيني ، والذين 

                                : وما اصدق املثل االجنليزي القائل  !مع بقاءهم مسيحيني  ، يرفضون التوراة
   ! " ليس أعمى كمن ال يريد أن يرى" 

  .. اذ من غري املنطقي ان نقبل Oالجنيل دون القبول Oلتوراة
.                                 اختيار شخصي وال انتخاOت حرة فال انتقائية هنا وال، فما حيل rذا حيل على ذاك 

  ..كاملة او نرفضها كاملة نقبلها  ان اما ف.. فنحن أمام كلمة هللا كما هي 
  ..!القدمي واجلديد اما صحيحان معاً ، او Oطالن معاً العهدان و 
  
  



  الفصل الثاني
  !التوراة " وحي " رسل المسيح يثبتون 

 
إننا حنن املسيحيني نؤمن إمياÆ ًvبتاً dن أسفار العهد القدمي قد ُكتبت Öهلام ووحي الروح القدس، 

  :الرب يسوع املسيح نفسه وُرُسِله الِكرام يف اإلجنيل كما سنوضح فيما يليإستناداً على تعاليم 
            القدسالقدسالقدسالقدس    �لرو�لرو�لرو�لروحححح    یتلكمیتلكمیتلكمیتلكم    النالنالنالنيبيبيبيب    داودداودداودداود 

  :ونسبه  يقول يسوع سائالً اليهود عن املسيح
قال الرب لريب : قائالً  یدعوه داود �لرویدعوه داود �لرویدعوه داود �لرویدعوه داود �لروححححفك¶ف ٕاذًا : فقال �سوع. ٕاPن من هو فقالوا ٕاPن داود" •

 ) .43-41:22مىت " (ٕا�لس عن ميیين
فيسوع خيربv بصريح العبارة  .110معناه بوحي الروح القدس وذلك يف مزمور ) �لروح(فقوله 

روروروروحححح    : " ايضاً وتلك شهادة داود النيب عن نفسه  !dن داود كان يكتب مسوقاً من الروح القدس 
  ).2:23صموئيل الثاين " (  الرب 2لكم يب ولكمته 9ىل لساينالرب 2لكم يب ولكمته 9ىل لساينالرب 2لكم يب ولكمته 9ىل لساينالرب 2لكم يب ولكمته 9ىل لساين

  :ذلك أيضاً قائالً أوضح الرسول بطرس و 
" عن هيوذا الروالروالروالروحححح القدس فقاñ بفم داود القدس فقاñ بفم داود القدس فقاñ بفم داود القدس فقاñ بفم داودس�بق س�بق س�بق س�بق اكن یeÐغي ٔ/ن یمت هذا املك�وب ا1ي " •

 .) 16:1اعمال الرسل (
  .)8:109و  25:69و  9:41مزمور (قد إستشهد بطرس Oملزامري اذ 
  
        !!!!!!!!    اsٔنH¶اءاsٔنH¶اءاsٔنH¶اءاsٔنH¶اء    مجلمجلمجلمجلیعیعیعیع    /ٔو/ٔو/ٔو/ٔو####    هللاهللاهللاهللا    

  : dن هللا كان يتنبأ dفواه االنبياء ، فقال وقال بطرس أيضاً 
 ).18:3أعمال " (ٔ/ن یت]ٔمل املس�یح ؤ/نب]ٔ به ب]ٔفواه مجیع ٔ/نH¶ائهؤ/نب]ٔ به ب]ٔفواه مجیع ٔ/نH¶ائهؤ/نب]ٔ به ب]ٔفواه مجیع ٔ/نH¶ائهؤ/نب]ٔ به ب]ٔفواه مجیع ٔ/نH¶ائهؤ/ما هللا مفا س�بق " •
  :قال dن كل النبوات السابقة قد تكلم rا االنبياء Oلروح القدس  وأيضاً 

/bÂس هللا القد�سون مسوقني �لرو/bÂس هللا القد�سون مسوقني �لرو/bÂس هللا القد�سون مسوقني �لرو/bÂس هللا القد�سون مسوقني �لروحححح        قط مبشÎة ٕاëسان، بل 2لكمقط مبشÎة ٕاëسان، بل 2لكمقط مبشÎة ٕاëسان، بل 2لكمقط مبشÎة ٕاëسان، بل 2لكم    ةةةةsٔنه مل ت]ِٔت نبو sٔنه مل ت]ِٔت نبو sٔنه مل ت]ِٔت نبو sٔنه مل ت]ِٔت نبو " •
 ).21:1بطرس  2" (القدسالقدسالقدسالقدس



يقول بولس الرسول لتلميذه و  .أي أن ُكُتب العهد القدمي قد كتبها رجال هللا بوحي الروح القدس 
  : موحى rا من هللا وvفعة  كل كتب العهد القدمي  تيموÆوس أن

، والتوبیوالتوبیوالتوبیوالتوبیخخخخ �لتقومي والت]ٔدیب ا1ي يف الِرب  �لتقومي والت]ٔدیب ا1ي يف الِرب  �لتقومي والت]ٔدیب ا1ي يف الِرب  �لتقومي والت]ٔدیب ا1ي يف الِرب لك الك�اب هو مولك الك�اب هو مولك الك�اب هو مولك الك�اب هو مو#### به من هللا وbفع �لتعلمي  به من هللا وbفع �لتعلمي  به من هللا وbفع �لتعلمي  به من هللا وbفع �لتعلمي  " •

 ).17و16:3تيموÆوس  2" (ليك ©كون ٕاëسان هللا اكمًال ُم�]ٔهبًا للك معل صاحل
  . جلميع املؤمنني Oملسيح ةإن له فوائده العظيم فنقولأما من جهة فوائد العهد القدمي 

  :يقول اإلجنيلاذ  
مبا يف الك�ب ©كون لنا مبا يف الك�ب ©كون لنا مبا يف الك�ب ©كون لنا مبا يف الك�ب ©كون لنا     ةةةةحىت �لصرب والتعزیحىت �لصرب والتعزیحىت �لصرب والتعزیحىت �لصرب والتعزیsٔن لك ما س�بق فُك�ِب، ُكتِب �sٔل تعلsٔن لك ما س�بق فُك�ِب، ُكتِب �sٔل تعلsٔن لك ما س�بق فُك�ِب، ُكتِب �sٔل تعلsٔن لك ما س�بق فُك�ِب، ُكتِب �sٔل تعلميميميمينا نا نا نا " •

 ).4:15روميه " (ر�اءر�اءر�اءر�اء
ماسبق فكتب كتب ألجلنا " كل   .فقول الرسول بولس واضح هنا عن أمهية كتب العهد القدمي 

 ؟" ما سبق فُكتب " فهل يعرتض احد على أمهية " ! 
  :ولصاحلنا وصاE موسى واألنبياء هي من أجلنا  الرسول ايضاً dن ويقول

 ).10:9كورنثوس   1( " ٕانه من ٔ/�لنا مك�وبٕانه من ٔ/�لنا مك�وبٕانه من ٔ/�لنا مك�وبٕانه من ٔ/�لنا مك�وبٔ/م یقول مطلقًا من ٔ/�لنا  " •
  : عن xريخ بين إسرائيل يف العهد القدمي، إ�ا ُكتبت إلنذارv وفائدتنا، إذ يقولو 

  1" (حنن ا1©ن ٕا¼هتت ٕالینا ٔ/واخر اnهور ٔ/صاPٔ/صاPٔ/صاPٔ/صاPهتهتهتهتم مÝاًال وكتHت ٕالنذارbم مÝاًال وكتHت ٕالنذارbم مÝاًال وكتHت ٕالنذارbم مÝاًال وكتHت ٕالنذارbفهذه اÂsمور مجیعها " •
 .)11:10كورنثوس 

  :وعّدد مزاEها، فهي  ةتكلم أيضاً عن فوائد الكتب املقدسوقد 
 .)17-15:3تيموÆوس  2" (�لتعلمي والتوبی�لتعلمي والتوبی�لتعلمي والتوبی�لتعلمي والتوبیخخخخ والتقومي والت]ٔدیب والعمل الصا والتقومي والت]ٔدیب والعمل الصا والتقومي والت]ٔدیب والعمل الصا والتقومي والت]ٔدیب والعمل الصاحلحلحلحل    ةةةةbفعbفعbفعbفع" •

فمن أهم فوائد العهد القدمي اضافة اىل  . جيب على كل مسيحي أن يؤمن Oلعهد القدمي ويقرأه 
وتوارخيه، فهو يوضح لنا إىل جانب ذلك كله من هو املسيح وصاEه وتعاليمه ومزامريه وصلواته 

حقيقة ويتنبأ عنه يف كل آEته وكتبه، وقد فهم ذلك تالميذ املسيح وإستشهدوا به يف مجيع أقواهلم 
حىت 2ُحىت 2ُحىت 2ُحىت 2ُمكمكمكمكل ل ل ل (أو ...) لللليكيكيكيك یمت ما ق¶ل �لن یمت ما ق¶ل �لن یمت ما ق¶ل �لن یمت ما ق¶ل �لنيبيبيبيب القائل القائل القائل القائل: (فُهم دائماً يُكررون القول. وكتاTOم لسرية املسيح

 .)...لللليكيكيكيك یمت ٔ/یضًا هذا املك�وب یمت ٔ/یضًا هذا املك�وب یمت ٔ/یضًا هذا املك�وب یمت ٔ/یضًا هذا املك�وب( أو...) الُك�بالُك�بالُك�بالُك�ب
 :ةيف الشواهد التالي يف التوراة وقد أشار الرسل إىل هذه النبوات اإلهليه

 .)4-2:1 ةرومي" (عن ٕابنه ةةةةيف الك�ب املقدسيف الك�ب املقدسيف الك�ب املقدسيف الك�ب املقدسب]ٔنH¶ائه ب]ٔنH¶ائه ب]ٔنH¶ائه ب]ٔنH¶ائه ا1ي س�بق فو9د به " •
 ).18:3أعمال " (ٔ/ن یت]ٔمل املس�یح قد متمه هكذا ب]ٔفواه مجیع ٔ/نH¶ائهب]ٔفواه مجیع ٔ/نH¶ائهب]ٔفواه مجیع ٔ/نH¶ائهب]ٔفواه مجیع ٔ/نH¶ائهٔ/ما هللا مفا س�بق ؤ/نب]ٔ به " •
 .)43:10أعمال " (ٔ/ن لك من یؤمن به ینال ٕ�مسه غفران اخلطاñ Ö �شهد مجیع اsٔنH¶اءñ �شهد مجیع اsٔنH¶اءñ �شهد مجیع اsٔنH¶اءñ �شهد مجیع اsٔنH¶اء" •



 .)29:13أعمال " (ةٔ/¼زلوه عن اخلش�ب لك ما كتب عنهلك ما كتب عنهلك ما كتب عنهلك ما كتب عنهوملا متموا وملا متموا وملا متموا وملا متموا " •
موحضًا وُمeینًا ٔ/نه اكن یeÐغي  من الك�بمن الك�بمن الك�بمن الك�بثالثة س�بوت  ُحياûمُحياûمُحياûمُحياûمفد�ل بولس ٕاÆهيم حسب 9ادته واكن " •

 .)3و2:7أعمال " (ویقوم من اsٔموات، ؤ/ن هذا هو املس�یح �سوعٔ/ن املس�یح یت]ٔمل 
• " bÖباملس�یح مات من ٔ/�ل خطا�بحسب الك�بحسب الك�بحسب الك�بؤ/نه قام يف الیوم الثالث  حسب الك�بحسب الك�بحسب الك�بحسب الك�1" (حسب الك  

 .)4و3:15كورنثوس 
فلماذا ينكر بعض اجلاحدين صحة العهد القدمي والتوراة مع علمهم بقبول املسيح ورسله هلا ؟ 

  !املسيحي على مر العصور ؟ ملاذا خيالفون االمجاع
  لو كانت التوراة مزيفة فكيف شهد هلا املسيح ومجيع رسله وتالميذه ؟

  :واحد فقط لرمبا دخل الشك يف شهادته حبسب القاعدة الكتابية لو شهد للتوراة شاهد  
بينما التوراة قد شهد هلا املسيح وكل رسله ،  ).30:35عدد " (شاهد واحد ال يشهد"

  )  ؟( والكنيسة مجعاء وعلى مر العصور ، فكيف تُرفض شهادTم 
  
        !!!!    و}جنیلو}جنیلو}جنیلو}جنیل    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    خصرةخصرةخصرةخصرة    9ىل9ىل9ىل9ىل    مeنیةمeنیةمeنیةمeنیة    ........    املس�یحیةاملس�یحیةاملس�یحیةاملس�یحیة    الك®سةالك®سةالك®سةالك®سة 

  
ان العهد الجدید مخبوء في القد
م ، والعهد القد
م م�شوف في  : "قال القديس اغسطينوس 

  " ! الجدید
املسيح ورسله من جهة أسفار  أمرمنذ نشأTا وإىل يومنا هذا قد نفَّذت و  ةاملسيحي ةالكنيسإن 

العهد القدمي، وحافظت عليها بكل حرص، وإقتبست منها يف كتاOت اآلOء األولني أو 
ومع . ، وÈملوا فيه ويف تعاليمه ووصاEهةالالحقني، وقد فسرّه اآلOء القديسني يف جملدات ضخم

قد تفّرقت إىل طوائف ومذاهب، إالّ أ�م مجيعاً يتفقون على كتاب مقدس واحد  ةاملسيحيأن 
بعهديه القدمي واجلديد، ويقرأونه ويفسرونه يف كنائسهم وإجتماعاTم ويصلون بصلواته ويستقون 

 . وبلد ي جمتمعألمن تعاليمه وآدابه كل ما هو بركه وخري جزيل وتقدم ورقي 
  : dن الكنيسة هلا البصرية واحلق ليقول يوحنا الرسو اذ 

وحنن يف احلق يف ابنه �سوع املس�یح هذا وحنن يف احلق يف ابنه �سوع املس�یح هذا وحنن يف احلق يف ابنه �سوع املس�یح هذا وحنن يف احلق يف ابنه �سوع املس�یح هذا ؤ/عطاb بصرية لنعرف احلق ؤ/عطاb بصرية لنعرف احلق ؤ/عطاb بصرية لنعرف احلق ؤ/عطاb بصرية لنعرف احلق ٕاننا نعمل /ٔن ٕاPن هللا قد �اء ٕاننا نعمل /ٔن ٕاPن هللا قد �اء ٕاننا نعمل /ٔن ٕاPن هللا قد �اء ٕاننا نعمل /ٔن ٕاPن هللا قد �اء " •

  ).20:5يوحنا 1"(هو }ñ احلق واحلیاة اsٔبدیةهو }ñ احلق واحلیاة اsٔبدیةهو }ñ احلق واحلیاة اsٔبدیةهو }ñ احلق واحلیاة اsٔبدیة



الذي يُرشدهم إىل احلق، فلذلك حافظت ) روح احلق(وقد أعطى املسيح كنيسته الروح القدس  
 طوال xرخيها على أسفار العهد القدمي، كما حافظت على أسفار العهد اجلديد، ألن ةاملسيحي

فبكتب العهد القدمي كان الرسل والتالميذ خيلصون الناس  .العهد القدمي يشهد للمسيح وخلالصه
!  
  
        !!!!    احلHشةاحلHشةاحلHشةاحلHشة    ووووزززز©ر©ر©ر©ر    خيلخيلخيلخيلصصصص    ........    ءءءءاشعیااشعیااشعیااشعیا    سفرسفرسفرسفر    

كيف بشر وزير   فيلبس القديس ويف أعمال الرسل عن الشماس ةإذ نقرأ يف بداية عهد الكنيس 
ء اشعياوعّمدُه بعد أن كرز له عن يسوع املسيح الذي كان يقرأ عنه الوزير يف سفر  ةملكة احلبش
وهو االصحاح الشهري الذي يسرد آالم وصلب املسيح بتفصيل دقيق ،  )8و7:53(االصحاح 

أعمال " (فHفHفHفHرشرشرشرشه بسوعه بسوعه بسوعه بسوع) ) ) ) اشعیاءٔ/ي من ِسفر ((((فف�ح ف¶لHس فاه وٕابتدٔ/ من هذا الك�اب فف�ح ف¶لHس فاه وٕابتدٔ/ من هذا الك�اب فف�ح ف¶لHس فاه وٕابتدٔ/ من هذا الك�اب فف�ح ف¶لHس فاه وٕابتدٔ/ من هذا الك�اب " :فنقرأ 
30:8-35.(  

  !وكان السبب يف ادخال بشارة اخلالص اىل اثيوبيا ! وذهب يف طريقه فرحاً .. فآمن واعتمد 
  
) 3-1:17أعمال (كان الرسول بولس يكرز Oملسيح معتمداً على الكتب   ةوبنفس الطريق 

فاحصني الك�ب لك فاحصني الك�ب لك فاحصني الك�ب لك فاحصني الك�ب لك  Pلك ëشاط ةفقeلوا اللكم" 11:17والذين آمنوا يقول عنهم سفر أعمال الرسل 
  . وتلك الكتب ما هي إال أسفار العهد القدمي". هل هذه اsٔمور هكذا یومیومیومیوم

 يف الكتب اً مقتدر  اً أبلوس أنه كان إسكندري اجلنس رجل فصيح القديس كما نقرأ أيضاً عن
، وقد إستخدم قدرته هذه يف  ، أي ُملماً ومعتمداً بقوه على ُكتب العهد القدمي)24:18أعمال (

  : إذ نقرأ عنه ، تبشري اليهود أن يسوع هو املسيح
أعمال " (املس�یحاملس�یحاملس�یحاملس�یحsٔنه اكن ٕ�جsٔنه اكن ٕ�جsٔنه اكن ٕ�جsٔنه اكن ٕ�جهتهتهتهتاد یُفحم اÆهيود ûراً ُمeینًا �لك�ب ٔ/ن �سوع هو اد یُفحم اÆهيود ûراً ُمeینًا �لك�ب ٔ/ن �سوع هو اد یُفحم اÆهيود ûراً ُمeینًا �لك�ب ٔ/ن �سوع هو اد یُفحم اÆهيود ûراً ُمeینًا �لك�ب ٔ/ن �سوع هو " •

28:18.( 
 .جداً إلثبات أن يسوع هو املسيح لليهود الذين يُنكرون ذلك ةفُكُتب العهد القدمي ضروري 

Eوس مادحاً إÆبشر تيمو
ُ
ه على إعتماده على الكتب والرسول بولس كان يكتب لتلميذه امل

  :قدس اذ كتب اليه بوحي الروح ال يف عمله الكرازي،) أي العهد القدمي( ةاملقدس
�ٕالميان ا1ي يف املس�یح �ٕالميان ا1ي يف املس�یح �ٕالميان ا1ي يف املس�یح �ٕالميان ا1ي يف املس�یح ٔ/ن ُحتٔ/ن ُحتٔ/ن ُحتٔ/ن ُحتمكمكمكمكّك �لّك �لّك �لّك �ل----الص الص الص الص     ةةةةالقادر القادر القادر القادر     ةةةةالُك�ب املقدسالُك�ب املقدسالُك�ب املقدسالُك�ب املقدستعرف تعرف تعرف تعرف     ةةةةوٕانك م®ذ الطفولیوٕانك م®ذ الطفولیوٕانك م®ذ الطفولیوٕانك م®ذ الطفولی" •

  ).15:3تيموÆوس  2" (�سوع�سوع�سوع�سوع



ص الواضح     ؟والتوراة العهد القدمي يتجرأ البعض ان يرفضوافهل بعد هذا الن
لتمسكها وثباTا  ةكنيسلل ةالرسول بطرس بشد مديح) العهد اجلديد ( كما نقرأ يف االجنيل 

  :بُكتب العهد القدمي واألنبياء أل�ا نور وسراج لسبيلنا، فيقول
• " bوعند bوعند bوعند bهيا كام ٕاىل رساج م®ري يف موضع     ةةةةالنبویالنبویالنبویالنبوی    ةةةةاللكماللكماللكماللكموعندÆهبمت ٕاjت اليت تفعلون حس�نًا ٕان ٕانHهيا كام ٕاىل رساج م®ري يف موضع ويه ٔ/ثÆهبمت ٕاjت اليت تفعلون حس�نًا ٕان ٕانHهيا كام ٕاىل رساج م®ري يف موضع ويه ٔ/ثÆهبمت ٕاjت اليت تفعلون حس�نًا ٕان ٕانHهيا كام ٕاىل رساج م®ري يف موضع ويه ٔ/ثÆهبمت ٕاjت اليت تفعلون حس�نًا ٕان ٕانHويه ٔ/ث

 ).19:1بطرس  2" (ُمظملُمظملُمظملُمظمل
vظراً اليها ككلمات  يقتبس الكاتب كلمات صاحب املزمور 7:3ويف الرسالة اىل العربانيني  

  :الروح القدس 
  .) 7:95مزمور " (  الیوم ان مسعمت صوته فال تقسوا قلوPمك 1111.... كام یقول الرو كام یقول الرو كام یقول الرو كام یقول الروحححح القدس القدس القدس القدس" " " "  •

ينسبها الرسول بولس اىل  16:  10وكذلك نرى يف سفر االعمال ان كلمات داود يف املزمور 
 .) 35:13 مالاع" ( لن تدع تق¶ك ©رى فساداً : 1. قال ایضًا يف مزمور /ٓخر : " هللا 

فبولس ! ..  كانوا ميزجون كلمات العهدان وكأZما كتاب واحدوميكننا ان نالحظ ان الرسل 
وذلك أمر  ."الكتاب " حتت عنوان مشرتك   سفر التثنية �الجنيل حسب لوقاالرسول ميزج 
  : ، فيقول طبيعي جداً 

تثنية : راجع " . (  ال 2ّمك ثوراً دارسًا ، والفا9ل مس�تحق ٔ/جرتهال 2ّمك ثوراً دارسًا ، والفا9ل مس�تحق ٔ/جرتهال 2ّمك ثوراً دارسًا ، والفا9ل مس�تحق ٔ/جرتهال 2ّمك ثوراً دارسًا ، والفا9ل مس�تحق ٔ/جرته    الك�اب یقولالك�اب یقولالك�اب یقولالك�اب یقولالن الن الن الن "  •
 .) 10: 7ولوقا   4:25

يف اإلجنيل تشهد لسالمة وصحة وضرورة التوراة  ةوالصرحي ةإَن هذه اآلEت والنصوص الواضح 
وُكُتب العهد القدمي مجيعها، وتُلزِم املسيحيني يف كل األجيال على التمُسك rا وعدم رفضها أل�ا 

قدس
ُ
  !ة ، كما متسكت rا الكنيسة املسيحية واىل اليوم كلمة هللا امل

  
  :سؤال خطري 

الطائفة اليت مل تعرتف Oلتوراة ككتاب مقدس مع ما هي الكنيسة او : نسأل الرافضني للتوراة 
  !؟...االجنيل 

مع هل ميكن ان يدلنا اعداء التوراة على كنيسة ازالت التوراة من كتاrا املقدس وطرحته بعيداً ، 
  !؟...يف اي زمان ومكان وجدت مثل تلك الكنيسة او الطائفة  حتديد

 هم لقرون ونواصل مع نقطة اخرى وهيسنرتك.. واىل ان جييبوا على هذا السؤال التحدي 
  .ضمن الفصل الثالث .. اعرتاضات املعرتضني 



  الفصل الثالث
  !واعتراضات  اسئلة

  

  :اعتراض 

 – 5: 34تثنية (لو كان موسى هو كاتب التوراة فكيف سجل تفاصيل موته 

  ؟) 12

  :واجلواب بسيط 

لقد نسب الرب يسوع التوراة اىل موسى وانه هو كاتبها وهذا يقطع الشك Oليقني ألن  -1
 " ! احلق" املسيح كما قلنا هو 

ملاذا ال تكون تفاصيل موت موسى قد أوحيت اليه من الرب الذي يعرف الغيب ؟ أمل  -2
 وبتفاصيل حياة االOء األولني)  1تكوين ( يوحي الرب اليه بتفاصيل خلق اخلليقة 

ص مستقبالً  وقد أوحى اليه! ابراهيم واسحق ويعقوب ؟ تثنية (النبوة مبجيء املخل
 واليت نسبها املسيح اىل نفسه كما شرحنا اعاله ؟ ) 18:18

فان كان الرب قد أوحى اليه بتفاصيل كثرية مل يشهدها موسى فهل يكون عظيماً على 
  !الفهم ان يكون قد أوحى اليه ان يكتب تفاصيل موته ؟

 
  :ؤالس

ِلماذا ال نكـتفي فقط بإالنجيل دون التوراة ؟ وما هي عالقة العهد القديم 
  بالعهد الجديد؟

ألن الكنيسة املسيحية احلقة قد آمنت بكتب العهد القدمي واجلديد ككتاب واحد ، لكون 
وهذا ما اعلنه الوحي املقدس حني قال على لسان الرسول .. للمسيحية " متهيد " اليهودية تعترب 

  :بولس 



  ).4:1رومية " (  sٔن sٔن sٔن sٔن ////ایة الناموس يه املس�یحایة الناموس يه املس�یحایة الناموس يه املس�یحایة الناموس يه املس�یح"  •

وان كانت املسيحية هي الشجرة فان  فاليهودية تعترب اساس البناء واملسيحية هي البيت كامالً،
                                                     !ومن هدم االساس سينهار البيت  ..اليهودية هي جذروها العميقة 

  : قال الرب بكل وضوحهلذا 

��للللما جÎُت sٔنقض بل ما جÎُت sٔنقض بل ما جÎُت sٔنقض بل ما جÎُت sٔنقض بل . . . . ال تظنوا ٔ/ين جÎت sٔنقض الناموس ٔ/و اsٔنH¶اءال تظنوا ٔ/ين جÎت sٔنقض الناموس ٔ/و اsٔنH¶اءال تظنوا ٔ/ين جÎت sٔنقض الناموس ٔ/و اsٔنH¶اءال تظنوا ٔ/ين جÎت sٔنقض الناموس ٔ/و اsٔنH¶اء    " • ��   ).17: 5 مىت("sٔمكsٔمكsٔمكsٔمك

  :سباب أل.. التوراة واالكتفاء Oالجنيل فال ميكن ترك 
 ةأننا سنحذف كنزاً من الروحيات جاءت يف العهد القدمي، ونكون قد حذفنا وصاE إهلي -1

دون  ةوِحَكم وصلوات ومزامري وتسابيح وتواريخ وسري حياتيه هي يف غاية األمهي ةوأدبي
  .فائده ُتذكر من حذفها

هذه جيب أن حنذف اإلجنيل أيضاً، ألنه حيتوي على آEت  ةلو حذفنا التوراة فإننا واحلالو  -2
أنه قلَّما جتد  ةووصاE ونبوات ال حصر هلا ُمقتبسه حرفياً ومعنوEً من العهد القدمي، لدرج

فالتوراة متغللة يف  .يف اإلجنيل ال حتتوي على آEت أو إشارات من العهد القدمي ةصفح
 !مجيع صفحات االجنيل كانتشار الدم يف مجيع اوردة وشرايني اجلسم 

 هو املسيحلو حذفنا التوراة، نكون قد حذفنا أقوى وأعظم شاهد ودليل أن يسوع و  -3
ونكون كذلك قد هدمنا . الوارده عنه يف العهد القدمي ةبسبب النبوات واإلشارات الكثري 

  .سد والفداء وأُلوهية املسيح وغريهامثل حقيقة التج ةالكثري من العقائد املسيحي
 

  :، فنقول أما عن القسم الثاين من السؤال عن عالقة العهد القدمي Oجلديد
  : وهي أن وصاE التوراة نوعان هامة للغاية ةجيب أن ال يغيب عن أذهاننا حقيق

 .، فرائضيةةطقسي )1(
  . ةروحي ةأدبي) 2(     

 :، والغرض منهاةووقتي ةببين إسرائيل وهي حمدود ةهي خاص ةوالوصاE الطقسي
ظلم ةعزل اليهود عن اُألمم الوثني :أوالً 

ُ
 .ةالفاسد ةحىت ال يتأثروا بعقائد الوثني ةيف تلك العصور امل



إال رموزاً إىل  مل تكن، إال أ�ا ةن تلك الطقوس وإن كانت أوامر إهليdحىت يتعلموا عملياً  :�نياً 
قد متت متاماً يف  ةالوقتي ةفكل الطقوس والشعائر اليهودي. Oلذات ةهي املقصود ةحقائق روحي

، ومل يعد على املسيحي اي ثقل لكي يطبقها وميارسها فقد كانت  ملئ روحانية العهد اجلديد
ومن تلك الوصاE . فاإلجنيل مل ينسخها ومل يُبطلها، بل قد أكملها وأوضحها. رموزاً وقتية

  :والشرائع
انواع  اربعة (كذبيحة احملرقة وذبيحة اخلطية وذبيحة االمث وذبيحة السالمة   :ةالذ�ئح احليواني) 1

 واملسيحيون ال يقدمو�ا !)اvجيل  االربعةكما اثبتت ( كلها تكملت يف املسيح ) من الذOئح 
  .)10- 1:10عربانيني (إكتفاًء بذبيحة املسيح اليت كانت تلك الذOئح ُتشري إليه  اآلن،

يف العهد اجلديد أعظم وأكمل، إذ تكّمل بكهنوت الكاهن  مسىوقد أ :الكهنوت اهلاروين) 2
مزمور " (ٔ/قسم الرب ولن یندم، ٔ/نت اكهن ٕاىل اsٔبد 9ىل ُرتبة ملٔ/قسم الرب ولن یندم، ٔ/نت اكهن ٕاىل اsٔبد 9ىل ُرتبة ملٔ/قسم الرب ولن یندم، ٔ/نت اكهن ٕاىل اsٔبد 9ىل ُرتبة ملٔ/قسم الرب ولن یندم، ٔ/نت اكهن ٕاىل اsٔبد 9ىل ُرتبة مليكيكيكيك صادق صادق صادق صادق" اذ ، سيحاملاألعظم يسوع 

4:110.(  
 ةتثني(إىل خنت القلب من الشهوات  ةوكان غرض التوراة أيضاً من اخلتان، هو إشار : اخلتان ) 3

وملا كمل العهد القدمي Oجلديد، عّني هللا سراً أعظم بدالً من اخلتان وهو ). 6:30؛ 16:10
 ).17-5:3؛ كولوسي 19:28مىت ( ةاملعمودي

راد منها توجيه القلب إىل احلقائق الروحي ةوهناك فرائض طقسي
ُ
، ةُأخرى ال جمال لذكرها كلها، وامل

                      :املسيح بقوله السيد مل ينسخها بل أثبتها ورفع درجتها، وهذا ما عناه واإلجنيل
فالنقض من  ).17:5مىت " (بل Âsِمكلبل Âsِمكلبل Âsِمكلبل Âsِمكلما جÎت sٔنقض ما جÎت sٔنقض ما جÎت sٔنقض ما جÎت sٔنقض ال تظنوا ٔ/ين جÎت sٔنقض الناموس واsٔنH¶اء، ال تظنوا ٔ/ين جÎت sٔنقض الناموس واsٔنH¶اء، ال تظنوا ٔ/ين جÎت sٔنقض الناموس واsٔنH¶اء، ال تظنوا ٔ/ين جÎت sٔنقض الناموس واsٔنH¶اء،  "

بني العهدين "  تناقض" فال ! التوراة امنا ليكملها "  ليناقض" مناقضة ، تناقض، واملسيح مل  ت 
 !امنا مسرية وتوافق 

  : ، والبشر ُملزمون rا يف كل زمان ومكان، ومنهاةأبدي ة، فهي أزليةأما من جهة الوصاE األدبي
ÚO، فهي يف  ةأل�ا ُمتعلق ةوهي Æبت. عبادة هللا الواحد و الوصاE العشر والوصاE األخالقية

  :فمثالً . يف العهد اجلديد شرحاً كامالً  ةإال ا�ا مشروح العهد القدمي عينها كما يف العهد اجلديد،
ؤدي إىل ي ذيالغضب الأما املسيح فشرح القتل أنه ). 30:20خروج (إن القتل ُحمَّرم يف التوراة  

فالذي ينقض يفعل ! مل ينقض الوصية امنا شرحها شرحاً أكمل  ).22و21:5مىت (القتل 
!                                    واملسيح مل ينقض بل أكمل ! اقتل : هو  نقيضه" ال تقتل .. " العكس 
أما املسيح فإعترب أن كل من ينظر ) 18:5 ة؛ تثني14:20خروج ( حرمت التوراة الزvوكذلك 



وقد ). 28و27:5مىت ( ، وهذا اكمال وليس نقض وإشتهاها فقد زىن rا يف قلبه ةإىل إمرأ
أما املسيح ). 11:6 ة؛ تثني7:20خروج (بغري هللا وعدم النطق Öمسه Oطالً  حّرمت التوراة القسم

نعم نعم " :، سواء االجيايب او السليب هكذا فأمر برتك القسم �ائياً واإلكتفاء Oلكالم الصادق 
فقد قال . لذلك تنبأت التوراة عن جمئ عهد جديد لتكملة العهد القدمي). 27-23:5مىت ("الوال،
  :إرمياءالنيب 

ٌٌ ت]ٔ ت]ٔ ت]ٔ ت]ٔيتيتيتيت یقول الرب، ف]ٔقطع مع بت ٕارسائیل وبت  یقول الرب، ف]ٔقطع مع بت ٕارسائیل وبت  یقول الرب، ف]ٔقطع مع بت ٕارسائیل وبت  یقول الرب، ف]ٔقطع مع بت ٕارسائیل وبت هيهيهيهيوذا عهداً �دیداً لس اكلعهد ا1ي قطعته مع وذا عهداً �دیداً لس اكلعهد ا1ي قطعته مع وذا عهداً �دیداً لس اكلعهد ا1ي قطعته مع وذا عهداً �دیداً لس اكلعهد ا1ي قطعته مع " • ها ٔ/Öمها ٔ/Öمها ٔ/Öمها ٔ/Öمٌٌ
بل هذا هو العهد ا1ي قطعته مع بت ٕارسائیل، بل هذا هو العهد ا1ي قطعته مع بت ٕارسائیل، بل هذا هو العهد ا1ي قطعته مع بت ٕارسائیل، بل هذا هو العهد ا1ي قطعته مع بت ٕارسائیل، . . . . /ٓ�/ٓ�/ٓ�/ٓ�هئهئهئهئم یوم ٔ/مسكم یوم ٔ/مسكم یوم ٔ/مسكم یوم ٔ/مسكهتهتهتهتم بیدمه Âsخرûم من /ٔرض مم بیدمه Âsخرûم من /ٔرض مم بیدمه Âsخرûم من /ٔرض مم بیدمه Âsخرûم من /ٔرض مرصرصرصرص

وهبم، و/ٔ<ون هلم ٕالهًا ومه ©كونون وهبم، و/ٔ<ون هلم ٕالهًا ومه ©كونون وهبم، و/ٔ<ون هلم ٕالهًا ومه ©كونون وهبم، و/ٔ<ون هلم ٕالهًا ومه ©كونون بعد ت� اÖٔsم یقول الرب، ٔ/جعل بعد ت� اÖٔsم یقول الرب، ٔ/جعل بعد ت� اÖٔsم یقول الرب، ٔ/جعل بعد ت� اÖٔsم یقول الرب، ٔ/جعل رشرشرشرشیعيت يف دا�لهم، و/ٔكتهبا 9ىل قلیعيت يف دا�لهم، و/ٔكتهبا 9ىل قلیعيت يف دا�لهم، و/ٔكتهبا 9ىل قلیعيت يف دا�لهم، و/ٔكتهبا 9ىل قل

  )  34- 31:31 إرمياء" (يليليليل شعباً  شعباً  شعباً  شعباً 
  
بني هللا وبين إسرائيل فقط، أما العهد اجلديد الذي تنبأ عنه  كان عقداً مربماً   العهد القدمي كانف

فالعهد . النيب فهو بني هللا وبني املؤمنني Oملسيح سواء كانوا من بين إسرائيل أو من اُألمم إرمياء
فكأن بذرة العهد . ةvمي ةُيشبه بذرة يف األرض، والعهد اجلديد ُيشبه شجر  كما قلنا  األول القدمي

قد  ةالشجر فال يصح أن يُقال أن . القدمي قد أنبتت شجرة العهد اجلديد واإلثنان واحد جوهراً 
   .فال نسخ وال إبطال ألن كلمة هللا Æبته ال تزول وال تتبدل. ، بل أمتتهاةَنسخت وأبطلت البذر 

فالشرائع الطقسية قد امتها املسيح واكملها وال يلزم لنا كمسيحيني ممارستها ، اما الوصاE االدبية 
فالتوراة  .ي مجيعها vفعة لنا روحيابياء فهالروحية واملزامري والنبوات واالحداث التارخيية وسري االن

  . كامالً   املقام عليه واالجنيل هو البيت ،تعترب اساس البيت
  
  
  
  
  
  
  
  



  :اعتراض 

ساطير القديمة ؟
ٔ
  !..هل اقتبست التوراة من اال

  
ويبين عليه االبراج الومهية لنزع قدسية التوراة من نفوس املؤمنني  ،وهذا سؤال Oت يطرحه البعض

مازالت حية .. السرEنيةو اآلشورية و البابلية م القدمية كبينما األمر يف غاية البساطة ، ألن األم.. 
ال .. العهد القدمي واجلديد كاملة وبكل كتب.. قائمة ، وهذه األمة قد آمنت Oملسيح له كل ا�د

   ! اي البسيطة"  البشيطا " تها ايضاً اىل السرEنية وتدعىبل ترمج
 !وتتم تالوة نصوص من العهد القدمي يف كل قداس يقام فيها 

 اليوم وجدتواال ملا فما يزعمه البعض dنه انتحال من حضارات قدمية نعتربه سخف علمي ، 
ص اآليت من ،القدمي تؤمن Oالله الواحد وبكتب العهد !الكنيسة السرEنية بكافة فروعها   وOملخل

 !  يسوع املسيح اسرائيل
  ؟!االساطري البابلية  ولكانوا قد عارضوا كل من اتى ليبشرهم dنه سارق من

قصة اخلليقة ، وجنة عدن ، وآدم وحواء، ونوح والطوفان ، وايوب  : احلقائق حول تلكعن وأما 
لكنها ) Oبل وآشور ( ات وتواريخ xرخيية حدثت ودونت يف كتب تراثي فليست سوى حقائق.. 

املوحى rا من ( وجاءت التوراة املعصومة .. فيما بعد الوثنية واالمساء املختلفة اختلطت Oالساطري
خالية من اي اثر لالساطري (االحداث ببساطة ووضوح ودقة لتعيد رواية تلك ) القدس  الروح

اذ ان تواريخ تلك الشعوب حول احداث اخلليقة ! فالعكس اذن هو الصحيح  ) واخلرافات
فما تذكره ! والطوفان اخل قد زادت من وÆقة التوراة ورسخت االميان أعمق يف قلوب املؤمنني rا 

  .التوراة عن حوادث سابقة هو توثيق رمسي لتلك احلوادث
بني آهلة ورOت وارOب كما  اركمصارعة ومع نتيجةقة مل تظهر من العدم اىل الوجود يفاخللق واخلل

 ).6: 32مزمور " ( بكلمة الرب ُصنعت السماوات"بل ! علمت اساطري بالد النهرين 
مع (  فحادثة الطوفان ونوح مسرودة بتفاصيل عديدة يف املكتشفات االثرية لبالد اشور وOبل

. االسطورة واخلرافة ختلو من عنصر يف حني ا�ا يف التوراة) اختالطها Oساطري اآلهلة وصراعاTا 
ة ختتلف بني االسطورة البابلية و احلقيقة فاحلادثة حقيقية قد وقعت ولكن التفاصيل الصغري 

"  اوتنابشتيم"هو  بينما، يف التوراة"  نوح" بطل حادثة الطوفان الذي امسه هو سم إك. التوراتية
ألن حادثة الطوفان قد جرى تداول قصتها بني االجيال املتعاقبة  ، ملحمة جلجاميش ةاسطور  يف



بعد نوح شفوEً فاختلطت OحلكاEت واالساطري اىل ان متت كتابتها على االÆرات البابلية ، 
لن يعوق اختالف االسم عن االعتقاد لكن " !  اوتنابشتيم" مع الزمن اىل " نوح "فتحول اسم 

 !ا dن احلادثة قد وقعت احداثه
تعترب املدماك اليت .. ما ورد يف كتاOت االشوريني والبابلني حول احداث اخلليقة والطوفان اخل ف

  ! تزيد من صدقية التوراة املقدسة وتسندها Oلتوثيق
  

  !؟ حمورابي شريعة من موسى شريعة اقتبست هل  : سؤال 

  : وُجنيب بنعمة الرب 
ألنه ان  !  انسانية" صيغ " يف  نقالً ، امنا هو توافقان وجود تشابه بني بعض الوصاE ال يعين 

شريعة اهلية  حماسبة املخطئ ، فيمكن اعتبارها تعتمد على العدل يف املدنية كانت شريعة محورايب
واحلق يبقى حقاً النه من هللا ،  .واىل نوحيف ضمري البشر ، قد زرعت فيهم منذ اEم آدم وحواء 

ُ�ُرشرشرشرشق نو ق نو ق نو ق نو " فهو الذي أمر dن  �ُ �ُ وهو يقدر ان جيعل نبياً عرافاً ). 6:4كورنثوس   2" (  ر من ر من ر من ر من ظظظظلمةلمةلمةلمة�
  ). 17:24سفر العدد ! ( ان ينطق بكالم احلق حىت لو كان بغري ارادته كما حدث مع بلعام 

وهكذا قد اشرق بعض ). 50:11يوحنا ! ( وجعل رئيس الكهنة قيافا يقول كلمة حق كنبوة 
   .محورايب، فوضع احكاماً عادلة vفعة لذلك العصرالنور بني ظالم الوثنية وسطع يف قلب 

البشر ، وكلمهم كما يفهمون ، واستخدم  دااللفاظ املتعارف عليها عنبعض فالوحي استخدم 
قدمية لصياغة بعض الوصاE املقدسة يف " صيغة " فان كان الرب قد استخدم .. صيغ ما يدركون 

ومتداول عند الناس ، وقد صار لتلك الوصية بعداً التوراة ، فان هذا استخدام ملا هو مفهوم 
  .مقدساً وسلطة 

 من الطبيعي أن شرائع تعاجل مشاكل مماثلة"  F. Kenyon :كنيون. يقول العالمة ف
معظم ما  محورايب أغفل ولكن. يف بالد جماورة قد تكون بينها عناصر وعقا�ت متشا�ة

  ".ذكره موسى والعكس �لعكس
  : بناء على استنتاج كنيون نسأللذلك 

                     ؟ كنسخة كربونية  لو كانت التوراة قد نقلت من شريعة محورايب فلماذا مل تنقل Oلضبط
  ! ملاذا مل تنقل كل شيء ؟ اذ جند اختالفاً يف الصيغ ، بل اختالفاً ايضاً يف اجلوهر 

  



  ! اختالفات جوهرية بين شريعة التوراة وقوانين حمورابي
  

  :فلننظر يف بعض هذه االختالفات اجلوهرية 
نقرأ dن من يسرق معبداً او ممتلكات حكومية فعقوبته هي  6رقم يف قانون محورايب  -

خروج (بينما يف شريعة التوراة فالعقوبة هي التعويض للمجين عليه . االعدام واملوت 
 !اختالف جوهري  ).37: 21

نقرأ dن من يساعد عبداً هارOً أو آواه فعقوبته هي االعدام  16رقم يف قانون حورايب  -
 15:23سفر التثنية  (اما يف شريعة التوراة فال جيب اعادة العبد اهلارب اىل سيده ! 
(. 

ما قام رجل برتبة مبجامعة ابنته، فإن األب سيجرب  إذانقرأ  154رقم يف قانون محورايب  -
سفر الالويني ( !اما يف شريعة التوراة فعقوبته هي االعدام !  املدينة على مغادرة

29:19.( 
، بينما يف شريعة " من ضرب أOه تُقطع يده : " نقرأ  195رقم محورايب  قانونيف  -

 ). 15:21خروج " ( من رضب /ٔ�ه ٔ/و ٔ/مه یُق�ل ق�الً من رضب /ٔ�ه ٔ/و ٔ/مه یُق�ل ق�الً من رضب /ٔ�ه ٔ/و ٔ/مه یُق�ل ق�الً من رضب /ٔ�ه ٔ/و ٔ/مه یُق�ل ق�الً : "التوراة 
نقرأ عن تشريع يقول dنه اذا سقط بيت فوق ابن  230رقم يف قانون محورايب  -

وهذا جرم حبق الربيء ويشابه هذا القانون ! يساق اىل املوت  ابن الباينصاحبه فإن 
ابنة  امرأة حرة وماتت ، فانالذي يقول اذا ضرب رجل حر  210رقم القانون 

 !تستوجب املوت الضارب 
                                 !يؤخذون بذنب آOئهم  بينما يف التوراة هذا ظلم شديد ألن االبناء ال

واsٓب ال حيمل من ذنب واsٓب ال حيمل من ذنب واsٓب ال حيمل من ذنب واsٓب ال حيمل من ذنب     }Pن ال حيمل من امث }ب ،}Pن ال حيمل من امث }ب ،}Pن ال حيمل من امث }ب ،}Pن ال حيمل من امث }ب ، . . . .النفس اليت ختطالنفس اليت ختطالنفس اليت ختطالنفس اليت ختطئئئئ يه متوت يه متوت يه متوت يه متوت" 
  .)20:18حزقيال  (!  " }Pن}Pن}Pن}Pن

يف شريعة محورايب ُيالحظ التفريق يف مستوى العقوبة وشدTا اعتماداً على الطبقية بني  -
 .يف حني ان التوراة متنع املهادنة مع السيد على حساب العبد. االحرار والعبيد

  
وهكذا فإن هذه الفوارق الشديدة تظهر البون الشاسع بني شرع البشر وبني حكم الرب يف التوراة 

  .املقدسة واليت شهد هلا املسيح ورسله 



هذه الشروحات من علماء واساتذة )  برهان جديد يتطلب قراراً (جاء يف الكتاب الشهري 
   :حول شريعة محورايب ما يلي 

أن االختالفات بني التوراة وشريعة محورايب أنه جيب أن يكون مفهوماً  أرشريشرح "  •
، وأن االختالفات تنتج من ا�موعة النظامية من املفاهيم يف موضوع مذهلة أكثر من تشا�هما

 ,Archer. (تتقيد rا كل واحدة من هاتني الثقافتنياحلياة أو الثقافة البشرية اليت 
SOTI,162( .حية أخرىv فإن الشريعة البابلية تزعم أن محورايب تلقاها من إله الشمس: ومن .

Oلرغم من ادِّعاء حامورايب أنه تلقى قوانينه من إله الشمس . من هللا) الناموس(وموسى تلقي قوانينه 
واخلامتة، فهو وليس إله الشمس الذي أسس النظام والعدالة يف كل  فإ�ا Èخذ مسعتها من املقدمة

هكذا يقول «: األرض، وعلى العكس من ذلك، فإن موسى كان جمرد أداة، فالتشريعات تقول
  ) Unger, AOT,156. (»يهوه

القوانني العربانية وضعت قيمة أكرب على احلياة البشرية، فإن «عالوة على ذلك، 
، فضالً عن ذلك فإن جمموعة القوانني رمي املرأة، ومعاملة آدمية للعبيدواهتماماً أكرب لتك

حب هللا  -البابلية ال يوجد rا شيء يتماثل مع ذلك اخليط الذهيب املوجود يف التشريع املوسوي 
فيقول إن قوانني  اجنرواستمر  .)Unger, AOT,157). (40- 22:37مىت (وحب اجلار 

يف ) منسوب إىل املدينة(وزرع األرض، ومع التجارة يف ا�تمع املدين محورايب تتكيف مع حضارة الري 
ومن vحية أخرى فإن وصاE موسى تناسب شعباً تقوم حياته على الزراعة . أرض ما بني النهرين

والرعي يف أرض جافة مثل فلسطني، اليت هي أقل تقدماً يف التطور االجتماعي والتجاري، ولكنهم 
حتتوي وأخرياً، . )Unger, AOT, 156. (»ياTم على دعوTم اإلهليةواعون يف كل مراحل ح

جمموعة القوانني العربية الكثري من الوصا� والطقوس الدينية، أما جمموعة قوانني 
على أي حال فإن النواميس الكهنوتية يف سفر الالويني حتتوي على  . محورايب فهي قوانني مدنية

كهنوتية يف غرب آسيا سواء يف كنعان أو فينيقية أو يف ما بني كثري من نقط التالمس مع الطقوس ال
عدم وجود ارتباط حقيقي بني القوانني املوسوية  فريجيد ) Unger, AOT, 156. (»النهرين

، وهو أستاذ ليربايل يف جامعة بنسلفانيا �رتونمثل هذه املعلومة قاهلا . وقوانني محورايب) الناموس(

بني جمموعة قوانني محورايب ككل مع شرائع أسفار موسى إن املقارنة «الذي قال 
اخلمسة ككل يف حني أZا تكشف لنا تشا�ات معينة، فإZا تقنع الدارس أن قوانني 

، اليت حتتوي على قوانني خاصة Oجلنود، العهد القدمي ال تعتمد مطلقاً على القوانني البابلية
ص يف  سايسويتوصل ) Free, ABH,121.(وجامعي الضرائب، وجتار اخلمور وهو عامل متخص



احلضارة األشورية إىل أن االختالف بني التشريعيني فيما يتعلق بتجار اخلمور على وجه التحديد هو 
، كما جيعل التباين بينهما أكرب بكثري مسة مميزة لالختالف الذي يظهر يف كثري من األمور بينهما

                                                           ..") Sayce, MFHCF,72. (وأكثر حدة من أي اتفاق ميكن أن يشار إليه
  .)389ص  –برهان جديد يتطلب قرارًا : كتاب ( 

ن على التوراة بسبب هذه احلجة الواهنة امنا يعرتضون ايضاً على و املعرتضفإن : ومن جهة اخرى 
    ؟علي انه وحي  من محورايب ن لكالم مقتبسفكيف يشهد القرآ!  قرآن املسلمني

  :اذ جاء يف سورة املائدة قوله   
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها" • َواْألَْنَف Oِْألَْنِف َواْألُُذَن Oِْألُُذِن  ِ�ْلَعْنيِ  النـَّْفَس ِ�لنـَّْفِس َواْلَعْنيَ أَنَّ  وََكتَـبـْ

نَّ  نِّ  َوالسِّ  ).45املائدة  (" َواْجلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق بِِه فـَُهَو َكفَّاَرٌة َلهُ  ِ�لسِّ
  

  .تلك الوصاE يف التوراة لبين اسرائيل"  كتب" فالقرآن يشهد dن هللا هو من 
ملاذا يعرتض السطحيون على التوراة بسبب شريعة محورايب ، يف حني ا�م : والسؤال الذي حيريين  

  ! يصمتون صمتاً مطبقاً امام القرآن الذي حوى ذات الصيغ ؟
  

  !؟ المختار هللا كشعب اليهود التوراة اعتبرت لماذا   : سؤال 

  
Ú وذلك حىت  يت املسيح منهم وبه تتبارك مجيع نقول إن اليهود كانوا شعباً خاصاً ُخمتاراً : اجلواب

أُمم وقبائل األرض، وُيصبح كل مؤمن به إبناً Ú، وُمنتمياً لشعب هللا اجلديد اجلامع لكل الشعوب 
  :فإن الرسول بطرس يقول. واألجناس
شعب ٕاق�ناء  ةُمقدس ةجفÐٌس ُمختار وÄهنوت ملويك، /Âم) أي الشعب املسيحي( ٔ/نمت " •

ٕاىل نوره العجیب، ا1©ن قeًال مل 2كونوا شعبًا،  ةليك ُختربوا بفضائل ا1ي د9اُمك من الظلم
بطرس 1" (ا1©ن ُكنمت /ري مرحومني ؤ/ما اsٓن مفرحومون. ؤ/ما اsٓن ف]ٔنمت شعب هللا

 .)10و9:2
نرى بولس  11-9 اهلامة اإلصحاحات ةيف قراءتنا من رسالة بولس الرسول إىل أهل روميو 

ح عالقة شعب هللا اجلديد    :، فيقول عنهم)أي اليهود(Oلشعب القدمي ) املسيحي(يوضِّ



الذين هم إسرائيليون وهلم التبين وا¼د والعهود واإلشرتاع والعباده واملواعيد، " •
 ةرومي" (وهلم اآل�ء ومنهم املسيح حسب اجلسد الكائن على الكل إهلاً ُمباركاً 

4:9.( 
حسب  ةولس بعبارات صرحيه أن هللا مل يرفض كل شعبه إسرائيل، بل أبقى بقيوقد أوضح ب 

نعمته، والباقون تقّسوا وذلك ليس لكي يسقطوا ويهلكوا بل ليصري اخلالص جلميع اُألمم 
وقد أنبأ بولس أن ). 18-1:11 ةرومي(فيجب على املسيحي أال يفتخر على اليهود . والشعوب

ص أخرياً    :ويؤمن Oملسيح فيقول إسرائيل أيضاً سيخُل
  

ص . حصلت جزئياً إلسرائيل إىل أن يدخل ملئ اُألمم ةإن القساو " • وهكذا سيخل
من جهة اإلجنيل هم أعداء من أجلكم، وأما من  ،كما هو مكتوبمجيع إسرائيل 

 .)28- 25:11 ةرومي" (جهة اإلختيار فهم أحباء من أجل اآل�ء
  :السباب ولكن تركه .. وهللا مل يرفض شعبه القدمي 

نسل ابراهيم  من اسرائيليالين اv ايضا .حاشا.فاقول ألعل هللا رفض شعبه"  •

  )1:11رومية " ( .شعبه الذي سبق فعرفه مل يرفض هللا من سبط بنيامني
  
 ! ولكن Oعتبارات ..صحيحة " شعب هللا املختار " عبارة ف

اذ كان جيب ان خيتار اي  – االسرائيلي هو الشعب الذي اختاره الرب لنفسه اذ ان الشعب
ص العامل أمجعاملسيح املنتظر  منه  يتكي يتسىن ان لشعب  فقد سحبت .. ولكن برفضهم اEه  - خمل

 يعودوا يف أواخر االEم ويؤمنوا dن يسوع هو املسيح اىل ان) ان جاز التعبري ( منهم هذه الرتبة 
اذ طلب املرياث من ابيه وترك ..  )15لوقا (  الضال الذي ضرب املسيح مثله مثلهم مثل االبن..

( فهو امام الناس ال يعيش يف بيت ابيه وال حتت سلطانه وال ابوته ، بعيدة البيت وذهب اىل كورة
وسيعودون  ،املسيح  هكذا اليهود سيؤمنون بيسوع انه. )كونه Oلطبيعة هو ابن ابيه Oلوالدة مع

�dم سينظرون اىل الذي طعنوه على .. ردة يف سفر زكرEوستتحقق فيهم النبوة الوا.. لبيت اآلب
  : وحيده الصليب وينوحون عليه كنائح على

وافيض على . اآلتني على اورشليم اين التمس هالك كل االمم ويكون يف ذلك اليوم " •
سكان اورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون اّيل الذي  بيت داود وعلى



على وحيد له ويكونون يف مرارة عليه كمن هو يف مرارة كنائح  عليه طعنوه وينوحون
  ).10عدد  12زكرE اصحاح ("بكره   على

 
ص الثلث بعدما سيعاين من .. امنا سيهلك ثلثلني من اسرائيل .. اجلميع  يؤمن لن نكول وخيل

فاليهود سيؤمنون بيسوع انه ). 9:13 زكرE: راجع " ( ضيقة يعقوب "مسيت  ضيقة عظيمة
متهيداً وعالمة من عالمات جميء املسيح Æنية  وهلذا مسح الرب بعودTم .. قبل النهايةاملسيح 

مث مل يبقى سوى ان .. املقدس rذه العالمة وبعودة اليهود اذ سبق ان تنبأ الكتاب.. مبجد عظيم
 من.. وها بوادرها تلوح يف االفق .. العظيمة اليت ستأيت عليهم وعلى االرض ميروا Oلضيقة

  ) 1( !يدات ايران االسالمية مبحو اسرائيل من خارطة العاملTد
  : الكتاب بقول الوحي تنبأ عنه وهذا التهديد

ُ     قالوا هملقالوا هملقالوا هملقالوا همل " • ُ ن ُ ن ُ ن ُ ,,,,    بني الشعوب بني الشعوب بني الشعوب بني الشعوب     منمنمنمنبدمه بدمه بدمه بدمه ن   ).84: 4مزمور (" مسمسمسمس ارسائیل بعد ارسائیل بعد ارسائیل بعد ارسائیل بعدإ إ إ إ ذ<ر ذ<ر ذ<ر ذ<ر وال یُ وال یُ وال یُ وال ی
واالسالمية هلا وبعد حصار األمم الوثنية .. عودTم اىل اورشليم فاليهود سيؤمنون Oلرب يسوع بعد

  وسيفيض على شعبه.. فسينزل الرب على جبل الزيتون .. وحماولة اOدTم
وسيعاقب كل األمم االتية اىل اورشليم، وهذا ما حددته .. ليؤمنوا " النعمة والتضرعات روح " 

  : املباركة يف سفر زكرE النيب النبوة

اربةاربةاربةاربةلك لك لك لك  وامجع . هوذا یوم �لرب Öيت ف¶قسم سلبك يف وسطك " •


ف�ؤ�ذ املدینة  }}}}مممممممم 9ىل اورشلمي �لم 9ىل اورشلمي �لم 9ىل اورشلمي �لم 9ىل اورشلمي �لم
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 )7-1:14زكرE  "(�لرب
 

__________  
وميكن مراجعة هذا اخلرب من ! صرح الرئيس االيراين امحدي جناد مراراً بوجوب ازالة اسرائيل من اخلارطة )  1( 

  "التنازيل لزوال إسرائيلجناد يتحدث عن بدء العد " : موقع قناة اجلزيرة االخبارية 
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  !متفق عليه يف التوراة واالجنيل ، بل يف القرآن ايضاً " شعب هللا املختار : " فمصطلح 
  : القرآن بكل وضوح كما صرح

  ).32الدخان  " ( اْلَعاَلِمنيَ  َعَلىَعَلى ِعْلٍم  اْختَـْرَ�ُهمْ  َوَلَقدِ  " •

  : القرطيب تفسري جاء يف

َقِد  " •
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على كل : وقيل . وهذا قول قتادة وغيره .   110: ا

نبياء 
ٔ
حكاه ;  وهذا خاصة لهم وليس لغيرهم. العالمين بما جعل فيهم من اال

مة : " ويكون قوله . ابن عيسى والزمخشري وغيرهما 
ٔ
ي بعد بني " كنتم خير ا

ٔ
ا

علم .  ٕاسرائيل
ٔ
يرجع هذا االختيار إلى تخليصهم من الغرق وإيراثهم : وقيل . وهللا ا

رض بعد فرعون
ٔ
 .)32: سورة الدخان -القرطيب  -  اجلامع الحكام القران ( ." اال

  !.."إخرت�هم : "  املفردة القرآنية، الحظ شعب هللا املختار  فالقرآن صريح dن اليهود هم

  :اذ قال ! .. وكذلك اعرتف القرآن بتفضيل بين اسرائيل على العاملني 

البقرة  سورة ("9ىل العاملني9ىل العاملني9ىل العاملني9ىل العاملنيواين فضلتمك واين فضلتمك واين فضلتمك واين فضلتمك انعمت 9لیمك  اذ<روا نعميت اليت Ö بين ارسائیل" •

:47( 

صرح dنه  كما. ألمهيته من ذات سورة البقرة 122ية اآلOحلرف يف  وأعاد ترداد ذات الكالم

  !، وكأن القرآن يقول من النيل اىل الفرات عطاهم االرض من شرقها اىل غرrا أ

 اليت �ركنا فهيا ومتت مشارق }رض وممشارق }رض وممشارق }رض وممشارق }رض ومغغغغارهباارهباارهباارهباا1©ن اكنوا �س�تضعفون  واورثنا القومواورثنا القومواورثنا القومواورثنا القوم"  •

 .)137 :االعراف سورة " (مبا صربوامبا صربوامبا صربوامبا صربوا    بين ارسائیلبين ارسائیلبين ارسائیلبين ارسائیل    9ىل9ىل9ىل9ىللكمت ربك احلس�ىن 

  :نقرأ ! يف نصوصه ملكية بين اسرائيل هلذه االرض فالقران ايضاً يوافق الكتاب املقدس ويثبت



املائدة " ( كتب هللا لكم اليتادخلوا االرض املقدسة  E قوم: قال موسى اذ "  •

21-22.( 

Oحلرف جاء يف تفسري  ذات التفسريو  " !يعين أرض بيت املقدس : " جاء يف تفسري الزخمشري 

 !فهو امجاع من كبار علماء القرآن ! النسفي والطربي والبغوي والقرطيب والطربسي 

 ).161 االعراف" ( وكلوا منها حيث شئتم  هذه القرية اسكنوا"  •

 !بيت املقدس : وقال القرطيب واجلاللني وابن كثري Oن القرية هي

فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كرمي " نقرأ  59:ويف سورة الشعراء  •

 " ! بني اسرائيل اورثناها كذلك

ليس  : سؤال
ٔ
شاعوا من هم اليهود ا

ٔ
  ؟ المختــار الشعب نظرية ا

 
 :واجلواب على ذلك

إن إختيار هللا هلم ليكونوا شعباً خاصاً هو من تدبريه األزيل وحكمته ليجمع rم مجيع : أوالً 
Oملسيح، وهذا Æبت بشواهد ال حصر هلا يف ُكتب العهد القدمي  واليت أثبتنا الشعوب واألُمم 

 .ةوواضح ةصحة وحيها وصدق نبواTا بشواهد من اإلجنيل صرحي
ال ميكن لليهود حتريف التوراة واإلّدعاء أ�م شعب هللا، وإال ما كانت حتتوي ُكتب العهد  :�نياً 

Tص إرتدادهم عن هللا وعباد ، وال  ةالكاذب ةم العجل وخطاEهم وعبادة البعل واآلهلالقدمي عن قص
-7:9 ة؛ تثني20:32خروج (ي القلب سوقا ة�م شعب ُصلب الرقبdكانت قد ذكرت التوراة 

؛ وأيضاً ما كانت قد ذكرت ُمعاقبة الرب هلم ُكّلما أخطأوا يف مجيع أجياهلم )18ملوك 1؛ 29
 .ة، فاألوىل هلم أن ال يذكروا عيوrم وخطاEهمفلو أ�م حّرفوا التورا. وتركوا وصاE الرب

قد حوت شواهد كثريه تُثبت إختيار هللا لبين إسرائيل ) اإلجنيل(إن ُكتب العهد اجلديد : �لثاً 
 :شعباً، ومن هذه الشواهد

  :يقول بولس الرسول  .وقد حافظوا عليها ةيوضح اإلجنيل أن هللا سّلمهم الُكتب املقدس



 ةرومي" (أما أوًال فألZم إستؤمنوا على أقوال هللا...اليهوديإذاً ما هو فضل " •
 ).2و1:3

  : ةقول الرب يسوع للسامريو 
 .)22:4يوحنا " (ألن اخلالص هو من اليهود" •

جعل كل  وقد ).26:15؛ 12:8مىت " (بنو امللكوت"  أبناء هللا و دعاهم بـكذلك املسيح 
  :سنوات خدمته لليهود، كما أنه أوصى تالميذه قائالً 

إىل طريق أُمم ال متضوا، وإىل مدينٍة للسامريني ال تدخلوا، بل إذهبوا Oحلري إىل " •
  ). 6و5:10مىت " (ةِخراف بيت إسرائيل الضال

داًء وعندما إنتهت خدمة يسوع على األرض، أرسل تالميذه إىل مجيع اُألمم والشعوب ولكن إبت
" مبتدأً من أورشليمومغفرة اخلطا� جلميع األُمم  ةيكرزوا Àسم املسيح �لتوب"من أورشليم وأن 

كانوا   رفضوا ،Oخلالص لبين إسرائيل أوًال، ومىت  نولذلك كان الرسل يُنادو ). 47:24لوقا (
 .)28:28؛ 6:18؛ 46:13أعمال الرسل (إىل األُمم  نيذهبو 

  
  إالله هذا كان هل : سؤال 

ً
  غيرهم؟ دون لليهود عنصريا

 
   :لألسباب اآلتية ! الOلتأكيد 

  : والً أ 
ان الرب اله العهد القدمي قد احب كل الشعوب وليس بين اسرائيل وحدهم ، ولكنه اختارهم 

وهم  .)20-8:44 اشعياء" (  انتم شهودي يقول الرب! " ليكونوا كالشاهد له بني الشعوب 
وغنجاً هلم امنا خدمة سيعاقبون ان قصروا الذين اختارهم من بني الشعوب ، وهذا ليس دالًال 

  :فيها 
عاموس ( "  1111.... ا9اقeمك 9ىل مجیع ذنوPمك ا9اقeمك 9ىل مجیع ذنوPمك ا9اقeمك 9ىل مجیع ذنوPمك ا9اقeمك 9ىل مجیع ذنوPمكعرفت من مجیع قeائل }رض  اÖمك فقطاÖمك فقطاÖمك فقطاÖمك فقط"  •

3:2.(  
  :اذ قال .. فاختيارهم كان مسؤولية ، حياسبهم عليها بقسوة اضعاف غريهم  

 حسب ااااززززید 9ىل ت]ٔدیبمك س�بعة اضعافید 9ىل ت]ٔدیبمك س�بعة اضعافید 9ىل ت]ٔدیبمك س�بعة اضعافید 9ىل ت]ٔدیبمك س�بعة اضعافوان كنمت مع ذ. ال ïسمعون يل "  •
  ).26:18الويني " ( خطاÖمك



  :قد مدح الرب وتنبأ عن خالص األمم االخرى قائالً من جهة اخرى فو 
يف ذ. الیوم 2كون سكة من مرص اىل اشور ف¶جيء }شوریون اىل مرص واملرصیون اىل اشور "  •

هبا  Pركة يف }رضPركة يف }رضPركة يف }رضPركة يف }رضملرص والشور  ثلثاثلثاثلثاثلثايف ذيف ذيف ذيف ذ.... الیوم ©كون ارسائیل  الیوم ©كون ارسائیل  الیوم ©كون ارسائیل  الیوم ©كون ارسائیل  . }شورینيویعبد املرصیون مع 

 " مeارك شعمeارك شعمeارك شعمeارك شعيبيبيبيب م م م مرصرصرصرص ومعل یدي اشور ومريا ومعل یدي اشور ومريا ومعل یدي اشور ومريا ومعل یدي اشور ومريايثيثيثيث ارسائیل ارسائیل ارسائیل ارسائیلیبارك رب اجلنود قائال 
  ).25و24:19اشعياء ( 

 !كانت من خارج شعب اسرائيل،شخصيات كتابية عظيمة لذلك مل تتغاضى التوراة عن ذكر 
  :مثال 

  .)3-1:7؛  11-6:5 ؛ عربانيني 20و19:14تكوين ! (  الذي Oرك ابراهيم،  ملكي صادق
  .)12-9:18خروج ( كاهن مدEن ومحو موسى   يثرون

  .)25:2ويعقوب  31:11و عربانيني  12- 9:2يشوع (  -جدة املسيح املنتظر  – من ارحيا راحاب
  .)17- 16:1راعوث (  -جدة املسيح املنتظر  -  راعوث املؤابية
  .)17-15:5ملوك  2(  نعمان السر�ين

  "! املدينة العظيمة: " وقد دعاها الرب rذا الوصف . )سفر يوvن ! (  اآلشورية نينوى مدينة
  
            !!!!    هيهيهيهيودیةودیةودیةودیة    ////ريريريري    ب]ٔسامءب]ٔسامءب]ٔسامءب]ٔسامء    القدميالقدميالقدميالقدمي    العهدالعهدالعهدالعهد    يفيفيفيف    اسفاراسفاراسفاراسفار        

ون سفر  هللا معه، وقد دّ  الذي مل يكن يهودEً، ونقرأ قصة حياته ونرى تعامالت أيوب فنقرأ عن
 ) ! سفر أيوب( كامل يف الكتاب املقدس Oمسه 

، وكيف  Oمسها كامل  Oلرب وكتابة سفر وعالقتها )غري يهودية (  راعوث املؤابية ونقرأ عن
  ) !املسيح ( اصبحت جدة للملك داود الذي سيأيت من نسله املسيا املنتظر 

، أي من األمم  هي من غري شعب اسرائيل املنتظر املسيان جدة dنقرأ ان  سنحلم هل كنا
  !اليهود وليس وحي الروح القدس ؟ اعة وطبخلو كانت التوراة من صن البعيدة ،

  
  !!!!    و/ٔسودو/ٔسودو/ٔسودو/ٔسود    ابیضابیضابیضابیض    بنيبنيبنيبني    فرقفرقفرقفرق    الالالال        ::::    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    يفيفيفيف    

  ! التوراة ال تفرق بني الشعوب وال بني االبيض واالسود 
  ) ! كوشية (  سوداءكان قد تزوج بسيدة ) كاتب التوراة امللهم ( فموسى النيب 

  :وحني اعرتضت اخت موسى 



النه كان قد اليت اختذها  بسبب املراة الكوشيةو تكلمت مرمي و هرون على موسى " •
  )1: 12عدد ال سفر "( اختذ امراة كوشية

  )10:12العدد ! ( خيربv الكتاب املقدس dن الرب قد محي غضبه على مرمي وضرrا Oلربص 
  Oلذات وليس dي عقاب آخر ؟ولكن ملاذا الربص 

 ذات اجللد والبشرة السوداءالربص كان العقاب املالئم لعنصريتها ضد املرأة الكوشية dن : وجنيب 
                                   ! ، برصاء وجعله ابيض بزEدة"  جبلدها" فضرب الرب مرمي ! 

دها االسود ، اذن متتعي E مرمي هل ترفضني امرأة بسبب لون جل: ولسان حال الرب كان 
  !! خطري Oلربص الذي حول لون جلدك اىل بياض ومرض

  !التوراة ال تفرق بني الشعوب وال األلوان 
ء النيب حني القي يف البئر املوحل كان رجالً كوشياً اسوداً إرمياولن ننسى ان خنرب dن الذي انقذ 

  " !عبد ملك الكوشي " واقرأ عن ) 38ء االصحاح إرمياراجع سفر ! ( 
  
  : �نياً  

  )25-24:29 اشعياء؛  7:9عاموس ! ( خياطب الرب شعبه �dم كمثل الشعوب االخرى 
 اشعياء" (  .الين اv هللا وليس آخر � مجيع اقاصي االرضالتفتوا اّيل واخلصوا "  •

21:45-22(.   
  !الشعوب ، ألن اهليكل هو لكل اسم وهلم  عند الرب وابناء الغريب مقبولون

ب ليكونوا له عبيدا  الذين يقرتنون Oلرب ليخدموه وليحبوا اسم الر  وابناء الغريب. ." •
ون السبت لئال ينجسوه ويتمسكون بعهدي آيت rم اىل جبل قدسي كل الذين حيف

الن بييت على مذحبي  مقبولة وتكون حمرقاTم وذOئحهم وافرحهم يف بيت صاليت

  .)7-3:56 اشعياء( " .لكل الشعوببيت الصالة يدعى 
  ! ورسالة بين اسرائيل هي ان خترب مبجد الرب بني االمم أل�م اخوTم

من كل االمم تقدمة للرب على خيل ومبركبات وrوادج  كل اخوتكموحيضرون "  •
اورشليم قال الرب كما حيضر بنو اسرائيل تقدمة يف  اىل جبل قدسيوبغال وهجن 

  .)21:66 اشعياء(  ."اvء طاهر اىل بيت الرب



  !فالرب يعترب األمم االخرى كأخوة لبين اسرائيل 
  :وكل األمم ستمجد اسم الرب 

ويف كل مكان يُقرب  امسي عظيم بني األممألنه من مشرق الشمس اىل مغرrا "  •
             .." قل رب اجلنود  امسي عظيم بني األممالمسي خبور وتقدمة طاهرة ألن 

  )11:1مالخي ( 
  )14:1مالخي " (  بني األمم مهيبامسي و  ألين اv ملك عظيم قال رب اجلنود " •

  :واألمم االخرى ستعبد الرب اينما كانوا 
  ).11:2صفنيا ( "  كل جزائر األممفسيسجد له الناس كل واحد من مكانه ، "  •

  : وعبادTم تلك سيقبلها الرب عندما ينطقون Oمسه كل واحد يف ارضه وبلغته  
وه بكتف دليعب ليدعوا كلهم �سم الربنقية اىل شفة  الشعوبألين حينئذ أحول "  •

  )9:3صفنيا " ( واحدة 
ص    !فأي انسان من اي أمة ولسان ولغة يدعو Oسم الرب خيل

 ).32:2يوئيل " ( Oسم الرب ينجو  كل من يدعوويكون ان "  •
  

  : �لثاً  
اهتم الرب ان يوحي Edت ووصاE عديدة توصي مبحبة الغريب واالعتناء به ومعاملته Oلضبط  

 : يقول الكتاب املقدس وOلتحديد من التوراة املقدسة! كما يُعامل اليهودي 
 التثنية (" ارضه النك كنت نزيال يف مصر�ً  ال تكره النه اخوك ال تكره ادومياً  " •

7:23.( 

 !! ، أل�م عارفون نفس الغريب التوراة لشعب اسرائيل  هذه هي وصية، "مصرEً  ال تكره"
ان جتد يف مضمونه أمراً  يُعقلفهل  لغري اليهوداو كارهاً  ، فلو كان هذا الكتاب عنصرEً او حمرفاً 

ب عألن الش هلم، لدرجة محل اجلميل واالمتنان؟  كراهية اي مصري ووصية وتعليماً بعدم
 ! بقهرهم ستعبدو قد إ املصريني يف حني ان ،رنزيالً يف ارض مص االسرائيلي كان
 " الوطين"مثلهم مثل .. ولو كانوا وثنيني "  كأنفسهم" الرب dن حيبوا كل الغرOء  ال بل أوصاهم

 :االسرائيلي 



النكم كنتم غر�ء  كنفسك وحتبه عندكمالنازل  الغريب منكم يكون لكم كالوطين" •
 ).34:19 الويني(  " اهلكماv الرب  . مصر يف ارض

 ؟هذا كالم عنصري من أvس عنصريني  فهل

 ).19:10  تثنية( " كنتم غرOء يف ارض مصر النكم فاحبوا الغريب " •

 ؟ كتاب عنصريهل هذا كالم عنصري من  
ولالرامل وااليتام ومبا  االجنيب للغريبونقرأ عن كيفية استخراج جزءاً من احملصول ليتم ختصيصه 

  : من خري ورمحة وانسانية وبركةيف هذا 
للغريب  لتأخذهااذا حصدت حصيدك يف حقلك ونسيت حزمة يف احلقل فال ترجع  " •

 ).24:19تثنية  ( " واليتيم واالرملة تكون لكي يباركك الرب اهلك
 "يكون واالرملة للغريب واليتيم . زيتونك فال تراجع االغصان وراءك واذا خبطت" •

 ).24:20تثنية (
ال تكمل زواE حقلك يف حصادك ولقاط حصيدك  حتصدون حصيد ارضكم وعندما" •

  ).23:22الويني ( "اv الرب اهلكم . والغريب ترتكه للمسكني . ال تلتقط
نصيب منه للغرOء  يعطي.. من مدخول االرض والعشور والبواكري ) الكهنة ( وحصة الالويني 

  :لنقرأ  ! االجانب املقيمني مع بين اسرائيل
واالرملة الذين يف  واليتيم والغريب فيأيت الالوي النه ليس له قسم وال نصيب معك" •

 "عمل يدك الذي تعمل كل ابوابك وEكلون ويشبعون لكي يباركك الرب اهلك يف
  ).14:29تثنية (

 االجنيب ويرزقه املعيشة والكسوة كما يرزق اليتيم واالرملة من بين اسرائيل فالرب حيب الغريب
  :لنقرأ !

حملب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا الصانع حق اليتيم واالرملة " •  التثنية (" وا
10:18.( 

  : الشعب بكل فئاته وحيتفل حىت الغريب ويفرح يف كل اعياد بين اسرائيل مثله مثل كل
 والغريب وعبدك وامتك والالوي وتفرح يف عيدك انت وابنك وابنتك " •

  .)16:14تثنية ("ابوابك واليتيم واالرملة الذين يف



  :لنقرأ  ! قضاء وحكم الغريب االجنيب وحيذر الرب حتذيراً شديداً كل من يعوج
 ).17:24  تثنية( " واليتيم وال تسرتهن ثوب االرملة حكم الغريب ال تعوج " •

  :لنقرأ ف ! يتم اضطهاد او كراهية الغريب االجنيب يف ارض اسرائيل نا ويشدد حمذراً من
خروج ( "غرOء يف ارض مصر النكم كنتم . وال تضايقهوال تضطهد الغريب " •

22:21.(  
  !!  جتوز حىت مضايقته امنا ال.. وليس فقط االضطهاد 

 "مصر النكم كنتم غرOء يف ارض . الغريب فانكم عارفون نفس الغريب وال تضايق" •
 ).23:9خروج (

وحيبه  .. بين اسرائيل ين من اذ يعترب الغريب كالوط ،ال بل يتجاوز اىل ما هو ارفع من هذا 
  !كنفسه
 النكم عندكم وحتبه كنفسك كالوطين منكم يكون لكم الغريب النازل " •

  ).19:34الويني  (" اv الرب اهلكم. كنتم غرOء يف ارض مصر 
  ! عادلة متساوية بني املواطنني واالجانب واالحكام القضائية واجلنائية تكون احكاماً 

 "اهلكم اين اv الرب . يكون كالوطينالغريب  . يكون لكم حكم واحد" •
  ).24:22الويني(

  ! االجنيب ال بل  مر وبكل صراحة مبحبة الغريب
 ).10:19 تثنية ("النكم كنتم غرOء يف ارض مصر الغريب فاحبوا" •

  : من انفسهم هل هناك يهود يقولوناسأل متعجباً 

  ؟ )24:19 اشعياء (" االرضبركة يف  والشور يكون اسرائيل ثلثا ملصر يف ذلك اليوم "

  

  ة ؟ار تحريف التو  هل تم:     اعتراض

  
  !وهلذا االعرتاض قد أفردv فصالً كامًال ملناقشة هذه التهمة الزائفة بتمهل وتفصيل 

  



   الفصل الرابع 
  ؟...التوراة  تحريفهل يمكن 

        
        !!!!    لكهالكهالكهالكها    }س�تفام}س�تفام}س�تفام}س�تفام    9المات9المات9المات9المات    

  
كل عالمات االستفهام ان اكذوبة حتريف التوراة ترفع امام أعني الزاعمني اسئلة ال حصر هلا بل  

  ؟.. ، ملاذا ، من ، كيف أين ، مىت: اليت نعرفها

  املتهم ؟ هو من:  وهي نطرح أول عالمة استفهامول

  
        ؟؟؟؟    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    حرفحرفحرفحرف    ا1يا1يا1يا1ي    مفنمفنمفنمفن    

املسيحيون ؟ ملاذا مل يكشفوا حتريفهم للتوراة وقد اتراهم اليهود ؟ فإن كانوا هم ، فلماذا مل يتكلم 
  امست التوراة كتاOً مقدساً لدى املسيحية ؟

  ؟..ملاذا مل يوخبهم املسيح ورسله 
  ...!بل Oلعكس نرى االجنيل يصرح dوضح الكلمات dن اليهود قد استؤمنوا على اقوال هللا 

  
            !!!!    هللاهللاهللاهللا    اقوالاقوالاقوالاقوال    9ىل9ىل9ىل9ىل    اس�تؤم®وااس�تؤم®وااس�تؤم®وااس�تؤم®وا    اÆهيوداÆهيوداÆهيوداÆهيود 

  :اذ قال عن اليهود  ..وبكل صراحة ووضوح .. االجنيل هذا ماقاله 
هنهنهنهنـمـمـمـماذا ما هو فضل اÆهيودي ، ٔ/و ما هو نفع اخلتـان كثـٌري 9ـىل لك و�ـه ،  ٔ/مـا ٔ/وًال "  • ٔٔ  فففف>>>ٔ>ٔ

 ِ ّ ِ ّ ِ َواِل اَواِل اَواِل اَواِل ا===ّ=ِ ّ ْْ ققققْْ ?? ِم®ُوا 9ََىل /ِم®ُوا 9ََىل /ِم®ُوا 9ََىل /ِم®ُوا 9ََىل /?? ْْ ُتؤُتؤُتؤُتْؤْ ْْ   ) 2و 1: 3رومية " (  اس�اس�اس�اس�ْْ
  .والتوراة أي على كتب العهد القدمي,وهذا يعين أ�م استحفظوا على أقوال هللا 

 يستأمن هللا أvساً   فهل ,لقد استأمن هللا تسامت حكمته أنبياء اليهود وأحبارهم حلفظ أقواله
   حيرفون كلمته، وهو العليم اخلبري؟

عن  يعجب اخلارجني ولكنه ال كالم االجنيل قاطع كالسيف dن اليهود استؤمنوا على كالم هللا ،
  ..!االميان واجلاحدين للمسيح 



            !!!!    ارسائیلارسائیلارسائیلارسائیل    شعبشعبشعبشعب    مت�دمت�دمت�دمت�د    ........    ïسابیحïسابیحïسابیحïسابیح    ثالثةثالثةثالثةثالثة    
اجنيل القديس لوقا سنجد فيه ثالثة تسبيحات او ترانيم على فم ثالثة  قلبنا صفحاتبل اننا اذا 

، والد يوحنا املعمدان زكر�والقديس الكاهن !  مرمي العذراءأوهلم قديسة االجيال .. قديسني 
  !البار الذي محل الطفل يسوع  مسعان الشيخوالثالث هو 

  !!دوا شعب اسرائيل والثالثة قد جم.. فيهم املتكلم والثالثة قد سبحوا بوحي الروح القدس 
  : العذراء مرمينقرأ يف نشيد 

 .)54:1لوقا " (م sٓ�ئنا ٕاPراهمي وëسü ٕاىل اsٔبدلككام . لیذ<ر رمحةً  ف�اهف�اهف�اهف�اهعّضد ارسائیل عّضد ارسائیل عّضد ارسائیل عّضد ارسائیل " •
  :الكاهن قائالً  زكر� كذلك أنشد

 .)68:1لوقا " (ِفداًء لشعبهِفداًء لشعبهِفداًء لشعبهِفداًء لشعبهsٔنه ٕاف�قد وصنع  ٕاñ ٕارسائیلٕاñ ٕارسائیلٕاñ ٕارسائیلٕاñ ٕارسائیلُمeارك الرب " •
  :الشيخ أيضاً نقرأ مسعانويف صالة 

مم " • Â<ن عیين قد ٔ/برص@ �الصك ا1ي ٔ/9ددته قُدام مجیع الشعوب نور ٕا9الن لsٔ ووووجمجمجمجمداً لشعبك داً لشعبك داً لشعبك داً لشعبك
 .)32- 30:2لوقا " (ٕارسائیلٕارسائیلٕارسائیلٕارسائیل

  
  !فكيف لعاقل ان يتهم اليهود rذه اجلرمية بعد شهادة االجنيل هلم ؟

لو كان اليهود هم احملرفني ، فلماذا ابقوا كل تلك النبوات عن املسيح يسوع يف التوراة وكتب مث 
  العهد القدمي ، ما الذي صدهم عن حتريفها ؟

لكونه  صحاح الذي يسبب هلم كل االحراج ،وهو اال اشعياءمن سفر النيب  53مثل االصحاح 
  :وهذا بعض ما فيه ! .. يسرد Oلتفاصيل الدقيقة حادثة صلب املسيح 

لكن ٔ/حزاننا محلها و/ٔو�اعنا حتملها وحنن حسH®اه مصاً� ملكن ٔ/حزاننا محلها و/ٔو�اعنا حتملها وحنن حسH®اه مصاً� ملكن ٔ/حزاننا محلها و/ٔو�اعنا حتملها وحنن حسH®اه مصاً� ملكن ٔ/حزاننا محلها و/ٔو�اعنا حتملها وحنن حسH®اه مصاً� مرضرضرضرضوً� من هللا ومذلوالً وهو وً� من هللا ومذلوالً وهو وً� من هللا ومذلوالً وهو وً� من هللا ومذلوالً وهو " •
ٓ �sٔل معاصینا مسحوق �sٔل /CCCCٓم®ا ت]ٔدیب سالم®ا 9لیه وم®ا ت]ٔدیب سالم®ا 9لیه وم®ا ت]ٔدیب سالم®ا 9لیه وم®ا ت]ٔدیب سالم®ا 9لیه وحبحبحبحبربه شف¶ناربه شف¶ناربه شف¶ناربه شف¶نا ٓ �sٔل معاصینا مسحوق �sٔل / ٓ �sٔل معاصینا مسحوق �sٔل /  اشعياء" (جمجمجمجمروروروروحححح �sٔل معاصینا مسحوق �sٔل /

53 :4-5.(  
   !بقوا عليه ومل يشملوه Oلتحريف ؟أملاذا 

  
  
        ؟؟؟؟    عیوهبمعیوهبمعیوهبمعیوهبم    حيرفواحيرفواحيرفواحيرفوا    ململململ    ملاذاملاذاملاذاملاذا    



صكانوا سيبقون الما   قول �dميام اليهود بتحريف توراTم ، فاملنطق البشري قفلو  واحلوادث  قص
، وال كانت ةإرتدادهم عن هللا وعبادTم العجل وخطاEهم وعبادة البعل واآلهله الكاذب اليت تسرد

؛ 29-7:9 ة؛ تثني20:32خروج (ي القلب سوقا ةقد ذكرت التوراة أ�م شعب ُصلب الرقب
وأيضاً ما كانت قد ذكرت ُمعاقبة الرب هلم ُكّلما أخطأوا يف مجيع أجياهلم وتركوا  .)18ملوك 1

 ). إرمياءمراثي  (ورد الكثري من التفاصيل حول كل ذلك كما جاء يف سفر  اذ قد .وصاE الرب
        .فلو أ�م حرّفوا التوراة، فاألوىل هلم أن ال يذكروا عيوrم وخطاEهم

يتحاشون ذكر ما يسيء اىل شعوrم وملوكهم ، يف حني امتازت التوراة  عادة ما الشعوبمؤرخي ف
مثال النيب موسى الذي اعرتف يف سفر  ، يف كل احكامها Oلنزاهة والصدق والعدل) واالجنيل ( 

 ًOل بسببها عقاv العدد (  !شديداً وهو حرمانه من دخول أرض املوعد العدد انه ارتكب خطية
وهذه النزاهة قلما تشاهدها يف كتاOت البشر ، امنا جتدها يف الكتاب املقدس ). 2:20-12

  !ألنه كتاب هللا املوحى به من الروح القدس 
  

            !!!!!!!!    حيرفهاحيرفهاحيرفهاحيرفها    مبنمبنمبنمبن    فك¶ففك¶ففك¶ففك¶ف    ،،،،    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    تفسريتفسريتفسريتفسري    خيالفخيالفخيالفخيالف    منمنمنمن    یق�لونیق�لونیق�لونیق�لون 
لنتصور يف اذهاننا ولنتأمل يف أحوال شعب كان ال يتورع من ايقاع حكم املوت Oلقتل على 

  .. !صاحب اي تفسري خيالف تفسريهم هم للتوراة 
  !فكيف كانوا سيفعلون مبن يتجرأ على حتريفها ؟

اذ نقرأ يف االجنيل dن الرب يسوع قد خالف تفسري احدى مدارس التفسري اليهودي اليت كانت 
مع  (ت مبطالً تقاليد تلك املدرسة متنع فعل اخلري يوم السبت ، اذ قام يسوع Oلشفاء يوم السب

ص التورايت ابداً ، امنا ينتقد تفسريهم    : اذ قال ) مالحظة dنه ال ينتقد الن
ثوره ٔ/و حامره من املذود وميىض و�سق¶ه، وهذه ىه ابنة اPراهمي قد  السHتالسHتالسHتالسHت    يفيفيفيفٔ/ال حيل لك واËد م®مك  " •

: 13قا لو (" ربطها الش�یطان مثاىن عرشة س�نة، ٔ/ما اكن یeÐغى ٔ/ن ُحتل من هذا الر�ط ىف یوم السHت
15 ،16.(  

  :وكذلك حني شفى يف ا�مع الرجل ذو اليد اليابسة وكان يوم سبت 
ليك .©راقeونه هل �شف¶ه يف السHت فصاروا .ÓÖسة واكن هناك ر�ل یده.مث د�ل ایضا اىل اHمع " •

 اخلرياخلرياخلرياخلريهلم هل حيل يف السHت فعل هلم هل حيل يف السHت فعل هلم هل حيل يف السHت فعل هلم هل حيل يف السHت فعل     مث قالمث قالمث قالمث قال .الوسط فقال �لر�ل ا1ي ñ الید الیاÓسة مق يف .�ش�تكوا 9لیه
9ىل /الظة قلوهبم وقال  ف®ظر حوñ اÆهيم بغضب حزینا ....فسك�وافسك�وافسك�وافسك�وا.ختلیص نفس او ق�ل.او فعل الرش



الهريودس�یني  خفرج الفر�س�یون �لوقت مع. مفدها فعادت یده حصی
ة اكالخرى.�لر�ل مّد یدك

  ). 3اجنيل مرقس االصحاح ( "  وïشاوروا 9لیه لوïشاوروا 9لیه لوïشاوروا 9لیه لوïشاوروا 9لیه ليكيكيكيك    هيهيهيهيلكوهلكوهلكوهلكوه
  ؟!فكيف لو وجد من يرفض التوراة نفسها .. خالف تفسريهم ألنه .. لقد تشاروا ان يهلكوه 

  
            !!!!    بولسبولسبولسبولس    یق�لوایق�لوایق�لوایق�لوا    انانانان    اربعنياربعنياربعنياربعني    نذرنذرنذرنذر 

ولنا مثال لتشديدهم على حفظ التوراة وتقاليدهم وحىت تفاسريهم ، ما فعلوه مع الرسول بولس ، 
ال بعد ان طعاماً إشخصاً منهم ان ال  كلوا  اربعوناذ نذر  .املتشددالذي خالف تفسريهم 

  ). 23 راجع سفر اعمال الرسل اصحاح ! (يقتلوه 
  !!اربعون ليقتلوا رجالً واحداً  

، جه Oلعنف واملوتاان جمرد معارضة صغرية ، تقوم يف وجه التفسري اليهودي للتوراة كانت تو 
ص التوراة نفسها    !!!فكيف كانوا سيفعلون مع من جيرؤ على حتريف ن

  
        !!!!    الق¶االق¶االق¶االق¶ايسيسيسيس    والروالروالروالرمقمقمقمق    اÆهيوداÆهيوداÆهيوداÆهيود    

  !يعد الشعب الذي حصل على الرقم القياسي يف مدى اعتنائه وحفظه لكتبه املقدسة اليهود 
على كل مسؤول يهودي ان يلتزم rا  ثالثة قواعد" برقي اrوث " فقد جاء يف احد كتبهم وهو 

  !كن حصناً منيعاً للتوراة   –علم كثريين  –احرتس يف القضاء : وهي 
، وما من أمة اعتنت  وبدرجة تفوق التصور ة التوراةلذلك بذل اليهود قصارى جهدهم يف صيان

بكتاrا كما فعلت األمة اليهودية لدرجة ا�م احصوا كلماTا وحروفها ، بل احصوا عدد احرف  
  !كل سطر 

بل احصوا احلرف االوسط من كل سفر ، بل عينوا االEت اليت حتتوي كلماTا على كل االحرف 
قلماً ، وعند القراءة منه مل يكن مسموحاً بلمس الكلمات Oالصبع ، امنا خيصصون  االجبدية
  !  للمتابعةخاصاً 

  



قد كثريون   dن اعلم ؟" .. سفر: " ما معىن كلمة : هذا السؤال وهو عزيزي القارئ واطرح عليك 
  !اجلواب  ال ميلكون

! كان عبارة عن جدول احصاءالتوراة  ألن كل كتاب من كتب " !  صيحيُ : " ان معناها هو 
: من الفعل العربي " سافار " وكلمة  Sopherim"  السوفرمي" وكان كتبة التوراة يدعون بـ 

 .اي املشرفون على احصاء كل كلمات وحروف التوراة " السوفرمي : جاء مصطلح  هصي ، ومنحيُ 
  !وهم ال يتساهلون يف هذا .. سيتم اكتشافها  كان  فأي حماولة للتحريف

  :وما اصدق قول الرب يسوع عن التوراة احملصاة كل حروفها 
" ٔ/و نقطه واËده من الناموس حىت ©كون اللكٔ/و نقطه واËده من الناموس حىت ©كون اللكٔ/و نقطه واËده من الناموس حىت ©كون اللكٔ/و نقطه واËده من الناموس حىت ©كون اللكال ©زول حرف واËد ال ©زول حرف واËد ال ©زول حرف واËد ال ©زول حرف واËد احلق ٔ/قول لمك ٔ/ن 2زول السامء واsٔرض احلق ٔ/قول لمك ٔ/ن 2زول السامء واsٔرض احلق ٔ/قول لمك ٔ/ن 2زول السامء واsٔرض احلق ٔ/قول لمك ٔ/ن 2زول السامء واsٔرض "
   ).18:5مىت (
  :نطرح عالمة استفهام اخرى لو 
        !!!!؟؟؟؟    <یف<یف<یف<یف    ::::    التحریفالتحریفالتحریفالتحریف    عنعنعنعن    اس�تفهاماس�تفهاماس�تفهاماس�تفهام    9المة9المة9المة9المة 

، هل جديد ، ام اكتفوا بتحريف جزء فقطكيف حرفوا ؟ هل حرفوا التوراة كلها وجاؤوا بكتاب 
كيف اختفت النسخة االصلية اليت مل يعرتيها التحريف ، واليت شهد و حرفوا اسفاراً وتركوا اخرى ؟ 
  هلا املسيح ورسله وكنيسته ؟

واحملفوظة بعناية يف اشهر متاحف العامل ال توجد نسخة او خمطوطة للتوراة ختالف اليت بني ايدينا ، 
  !األول 

وتلك اكتشفت بعد املسيحية ويرجع xرخيها اىل ما قبل قرون قبلها ، فمن E ترى وكيف حرف 
، كاليت  هذه ايضاً وهي قابعة يف جوف االرض وغياهب الكهوف واجلرار االثرية القدمية

فني جمموعة من اجلن والعفاريت اليت ؟ أم انضمت اىل عصابة احملر  أكتفشت يف مغاير قمران
  !!!ساعدTم على حتريف خمطوطات التوراة االثرية 

  : ولنطرح عالمة استفهام اخرى 
  
        ؟؟؟؟    ممممLLLLىتىتىتىت    ::::    اس�تفهاماس�تفهاماس�تفهاماس�تفهام    9المة9المة9المة9المة    

  :ولنزيدهم حرية rذا السؤال ! فلو سألناهم مىت وقع التحريف املزعوم ، لتخبطوا وتضاربوا 
  
  



                ؟؟؟؟    بعدهبعدهبعدهبعده    ماماماما    امامامام    املس�یحاملس�یحاملس�یحاملس�یح    جمجمجمجميءيءيءيء    قeلقeلقeلقeل    هلهلهلهل    ؟؟؟؟........    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة    حتریفحتریفحتریفحتریف    متمتمتمت    مىتمىتمىتمىت    
صادق عليها  اذن قد ملاذا :فاننا نسأل  .. قبل جميء املسيحفلو كان اليهود قد حرفوا التوراة 

  ؟ واثبت صحتها واستخدمها الثبات شخصيته املسيح
  !فضح املسيح فعل اليهود وحتريفهم ؟ماذا مل يلو كانت التوراة حمرفة ، فل

  !بينما مل يشري Oصبع االTام اىل التوراة ابداً  ؟!املكتوب  ال ميكن ان ينقض: ملاذا قال 
ملاذا مل حيدد ويشري اىل مواضع التحريف او االساطري يف التوراة ، ليقوم Oلتايل بتوضيح احلقيقة 

  !لكي ال تضل كنيسته فيما بعد ؟
  : قول، فن بعد جميء املسيحوان كان التحريف يف التوراة قد حدث 

واصبحت   ،احتفظوا Oلتوراة بسبب تصديق املسيح عليها وامضائه بصحتها  ان املسيحيون قد
وOلتايل كان من املستحيل على اليهود ان حيرفوها ، هذا لو فكروا يف ذلك  ،كتاrم املقدس 

  !اصالً يف اي وقت من االوقات 
هلم ، يتلو�ا يف احتفاظهم Oلتوراة ككتاب مقدس  –واىل اليوم  –فما مصلحة املسيحني االوائل 

من الذي اجربهم على االميان  !يف الكنائس وحيفظو�ا وينكبون على دراستها بشغف وخشوع ؟
  !؟...rا 

ام ا�م فعلوا بناء على اميا�م برrم املسيح الذي أنزهلا وأوحى rا ، ألنه كان هو هللا الظاهر يف 
  ..!ودانيال  اشعياءاجلسد وهو كان رب موسى وداود و 

حدث هذا التحريف بعد املسيح ، مع كتاب منتشر يف املسكونة بشكل ال حيد ، ويقرأ مث كيف 
  !ويتعبد به يف ا�امع والكنائس ؟

  
        !!!!!!!!    التارالتارالتارالتارخيخيخيخي    يفيفيفيف    یُرتیُرتیُرتیُرتمجمجمجمج    دیيندیيندیيندیين    كتابكتابكتابكتاب    /ٔول/ٔول/ٔول/ٔول    التوراةالتوراةالتوراةالتوراة 

التوراة والعهد القدمي هو أول كتاب يف التاريخ تتم ترمجته فإن  اضافة اىل سعة انتشاره املذهلة ، 
 72نسبة اىل  ! الرتمجة السبعينية: ويطلق على تلك الرتمجة  !اىل لغة اخرى  االصليةمن لغته 

يف االسكندرية dمر ) لغة العامل املتمدن حينها ( عاملاً يهودEً قاموا برتمجته من العربانية اىل اليوvنية 
م البالد لو من بطليموس الذي بدوره قد عمل بنصيحة يهودي اخربه Oلفوائد اجلزيلة اليت ستع

فأرسل وفداً ألليعازر رئيس الكهنة يف أورشليم الذي اختار ستة من  ،ترجم كتاب هللا اىل لغتها 
ومعهم  ،الشيوخ املرتمجني من كل سبط من أسباط إسرائيل األثين عشر وأرسلهم لإلسكندرية



وقد لقي العلماء املرتمجون كل عناية ملكية . نسخة معتمدة من التوراة مكتوبة على رقوق مجيلة
 72وقد أكملوا ترمجة األسفار اخلمسة يف . حيث كانت املنارة الشهرية ،وأقاموا يف جزيرة فاروس

جوش  –لفصل الرابع ا – برهان جديد يتطلب قراراً : راجع (  .قبل امليالد 250وقد مت ذلك سنة  يوماً 
  .)مكدويل

ومن املعلوم dنه كلما زادت ترمجات الكتاب فهي داللة على صالحيته وÈثريه كما حدث مع 
  !الكاتب الشهري جنيب حمفوظ الذي vل جائزة نوبل لتعدد ترمجات مؤلفاته 

        !!!!    وله�ةوله�ةوله�ةوله�ة    للللغغغغةةةة    2000200020002000    اىلاىلاىلاىل    مرتمرتمرتمرتمجمجمجمج    املقدساملقدساملقدساملقدس    الك�ابالك�ابالك�ابالك�اب    

نسخه واحدة عند اجلميع اليهود  هاوكل !ألفي لغة وهلجةاىل ترمجة الكتاب املقدس  بلغتيوم لوا
   !واملسيحيني 

رقم ( !!لغة وهلجة  2212نسخة يف العامل وبـ  20.751.515مت توزيع  1998عام  ففي
! )                                                         خميف حني يتعلق بتوزيع كتاب واحد وبسنة واحدة 

تبلغ أحياvً و !  من سكان األرض % 89متوفر ألكثر من ) توراة واجنيل ( املقدس فالكتاب 
انه الكتاب الفريد الذي ال يضاهيه كتاب وال يقرتب ! معدالت توزيعه اسبوعياً اىل مليون نسخة 

فكل اجناس البشر قد قبلته ورضت به دستوراً وحياة  ،  !اليه اي مؤلف من مؤلفات البشر 
وكل ترمجاته وdي لغة ال !  ، واألسود واألبيض ، انه الكتاب العاملي بال منازع الشرقي والغريب

تنزع منه صفة القدسية والتوهج وال تفقده الطالوة واجلمال ، بل حني قراءة ترمجته حتسبه قد  
كيف مت مجع كل  يف ميكن لكتاب عظيم كهذا ان ُحيرف ؟فك .ُكتب Oللغة اليت ترجم اليها 

ال سيما dن وسائل الطباعة حينها كانت بدائية ،  نسخ التوراة من كل ربوع االرض لتحريفها ؟ 
 فالنسخ كانت تنسخ Oليد بشكل مرهق ، مع كتاب ضخم يتطلب بذل الوقت واجلهد واالموال

  ؟..، فليخربv اعداء التوراة كيف حدث هذا 
        ؟؟؟؟    املس�یحیوناملس�یحیوناملس�یحیوناملس�یحیون    مصمصمصمصتتتت    هلهلهلهل    

مث اين كان املسيحيون ؟ والتوراة قد اصبحت كتاrم املقدس ، كيف مسحوا بتحريفها وهل وافقوا 
  !على ذلك دون معارض منهم ؟

وكيف يتجرأ اليهود على حتريف كتاrم الذي بدوره كان بيد املسيحيني الذين يتلونه وحيفظونه 
ذي مع اليهود والذي مع ويتعبدون بتالوته ؟ امل يكن سيظهر التباين واالختالف بني ال



لو حدث التحريف بيد اليهود فلماذا مل يظهر صوت مسيحي واحد يرفض التوراة و  ؟املسيحيني
  !وال اثر له .. صوت واحد عرب القرون ليجلي احلقيقة  Oعتبارها حمرفة ؟

  ؟يحيني قد اتفقا معاً على التحريفdن اليهود واملس الزعم Öمكانهع ام ان اخليال الصحراوي الواس
        !!!!    الفریقنيالفریقنيالفریقنيالفریقني    لللل����    حتذ©رحتذ©رحتذ©رحتذ©ر    

كيف يتفقون على التحريف ، بينما االجنيل حيذر املسيحيني من مغبة الزEدة واحلذف يف كلمة 
  ). 19و18:22سفر الرؤE ( هللا 

  ).32:12و  2:4التثنية ( Oلدينونة والتوراة حتذر اليهود من جرمية احلذف والزEدة 
فهل قام كل فريق بنكران اميانه يف سبيل التحريف الذي هو على عكس صاحله ، ويصب يف 

  !مصلحة الفريق املضاد ؟
        !!!!    وووومهمهمهمهيييي    اتفاقاتفاقاتفاقاتفاق    

اليهود  عقد اتفاق مشرتك بني اخلصوم االفرقاء ايكيف ومىت حدث التقاء بني ماليني يف العامل ل
  على اقرتاف تلك الفعلة ومها فريقني خمتلفني ؟ ، مع املسيحيني

  !بل ان كل فريق كان واقعاً حتت سلطة سياسية من فريق Æلث اجنيب 
فهل وجد مؤرخ من اي دEنة ، مسلماً او هندوسياً او ملحداً قد حتدث او كتب عن مؤمتر او 

  جممع ضم اليهود واملسيحيني Oختالف اجناسهم لتحريف التوراة ؟
وكيف اتفقوا وهم املتباعدين عن بعضهم السنوات استغرقت لعقد ذلك االتفاق ؟ وكم من 

  !جغرافياً بل يف قارات متفرقة ، بل متفرقون حىت يف لغاTم 
كان ميكن استيعاب هذا لو كانوا مجيعاً يعيشون يف بقعة جغرافية واحدة وهلم لسان واحد ، 

  !قد ماتت ضمائرهم  –بال استثاء  –عهم على فرضية ان مجي! حينها كان ميكنهم ان حيرفوا 
بل كيف اتفقوا على التحريف مع تعدد مذاهبهم ، وكل اتباع مذهب يثبت أفكاره من الكتاب 

فأي مذهب من مذاهب ! فلو جترأت فرقة على التحريف لفضحتها الفرقة االخرى ! املقدس 
التوراة اليت بيد كل  واحد ، لدرجة انكيف تواطئوا ومل خيتلفوا حبرف  !اليهود قد حرف التوراة اذن ؟

  !منهما هي مطابقة لالخرى Oحلرف والفاصلة وكأ�ا نسخة كربونية خرجت من مطبعة واحدة 
  !وكيف حرفوا التوراة ومل تنج نسخة واحدة منها يف اي مكان لتبقى شاهدة على جرميتهم ؟

توراة مع ترمجاTا ، فقد كان عليهم ولو افرتضنا �dم متكنوا بقدرة اعجازية على مجع مجيع نسخ ال
الذي من خالله يتم التعرف على "  الكربون املشع" ان حيرفوها بطريقة ختدع القياس املعروف بــ 



عمر املخطوطات االثرية ، حىت اذا اكتشفت تلك املخطوطات بعد قرون وفحصت Oلكربون ، 
  !! فال يعثر العلماء على اثر التحريف 

وبسرية .. التحريف ان يعيدوا كل تلك النسخ اىل اماكنها يف القارات املختلفة وطبعاً عليهم بعد 
  !  سري للغاية: dن تكتب على تلك النسخ xمة 

وبعد ذلك عليهم ان جيمعوا كل كتاOت اآلOء املسيحيون االوائل واالOء اليهود يف كل االجيال  
ن التوراة والكتاب املقدس وجد فيها ، وتفاسريهم من تلمود ومشنا ، لكي حيرفوا كل اقتباس م

  !واليت ال حتصى Oملاليني 
  !وطبعاً ال جيب ان ينسوا اعادTا مع السرية التامة 

حىت كتب اخلرافات كألف ليلة وليلة اليت حتكي عن مارد اجلن الذي ميكنه ان يبين قصراً يف ملح 
التوراة قد مت حتريفها  نسخالبصر ويف وقت واحد ، ال توازي خرافاTا مع خرافة من يعتقد dن كل 

  !املاليني املختلفني ويف وقت واحديف كل مكان يف ارجاء املعمورة Oتفاق 
    !..!..!..!..    التحریفالتحریفالتحریفالتحریف    ونظریةونظریةونظریةونظریة    رو©نرو©نرو©نرو©ندادادادا    نظریةنظریةنظریةنظریة    

             والذي اطلق عليه اسم لكائن يشبه البشرثبت بطال�ا Oكتشاف اقدم هيكل  دارويننظرية 
نظرية التحريف  احلال مع كذلك..   ) 1( والذي اثبت استحالة تطور االنسان من قرد"  آردي" 

 !ثبت زيفها اليت 

 .واليت مل يعثر عليها أحد " ! فقودةاملاحللقة " وكما ان نظرية التطور الداروينية قد Èسست على 
يعثر من الكتاب املقدس ، واليت مل "  النسخة املفقودة" هكذا نظرية التحريف مؤسسة على 

  !!وOلتايل مل يقدمها احد ليثبت نظرية التحريف .. عليها احد وملدة قرون 
________________  

نشرت  2009، ويف األول من أكتوبر " على يد فريق من العلماء بقيادة تيم دي وايت"مت اكتشاف املستحاثة )  1( 
نوع أرديبيثيكوس راميدوس وبقاE اهليكل العظمي مقاًال مفصلة جمموعة من خواص  11جمموعة من  جملة ساينس

 يدعم الكشف عن هذا اهليكل نظرEت كان قد طرحها بعض العلماء حول وجود أصل مشرتك لإلنسان. املكتشفة
، لكن 1992عام  إثيوبياوقد عثر على حفرEت هذا الكائن يف . والشامبانزي، دون أن يكون األول قد تطور من الثاين

   /http://www.sciencemag.org/ardipithecus:راجع  . الكشف عن أمهيتها تطلب سبعة عشر عاًما

        
        



رصرصرصرص    ثالثةثالثةثالثةثالثة    جرميةجرميةجرميةجرمية    للكللكللكللك             !!!!    عناعناعناعنا
ان جرمية التحريف ال حدود لفظاعتها ، لذا وجب ان تتوافر معها كأي جرمية اخرى ثالثة عناصر 

  : وهي 
  من هو ا¼رم ؟ •
  اين وقعت اجلرمية ؟ •
  ومىت حدثت اجلرمية ؟ •

 

وقد فحصنا بتدقيق dن هذه العناصر ال ميكنها ان تتوفر مع التوراة والكتاب املقدس ، اال بعد ان 
  !وOلتايل فاحملكمة امام جرمية ال متلك اي عناصر ، اذن فال ال وجود هلا  !يلغي املرء عقله 

  
        !!!!    املس�تحیالتاملس�تحیالتاملس�تحیالتاملس�تحیالت    رابعرابعرابعرابع    

  " !ان هذا من رابع املستحيالت: "مجيعنا قد مسع Oملثل الفرنسي الشائع 
  . الغول و العنقاء و اخلل الوىفألن املستحيالت الثالثة هي 

  ! املستحيل الرابع: وانين اقول dن Tمة حتريف التوراة هي 
ص ويزعم dن حجارة اهلرم خوفو يف مصر ليست هي  انه املستحيل الذي حياكي ان يتقدم شخ

                                                                            !!االصلية بل قد بُدلت حبجارة غريها 
 قد اثبتوا أعمار أقدم كرب  ألن املؤرخنيxً من اهلرم األيف حني ان كتابنا املقدس أكثر ثبا

واليت بلغت اكثر من عشرين الف خمطوطة ، وهم الرقم القياسي املخطوطات للكتاب املقدس 
  . الذي مل يبلغه اي كتاب يف عدد خمطوطاته االثرية

                                                                                 : ، rذه اهلمسة  Oلتوراة نوأمهس يف أذين الكافري
حمرفاً ، فا العهد كان  ذاا   ..نعم  !! كذلك  حمرف جلديدلعهد االقدمي 

كو�م يكفرون Oلتوراة ويتهمو�ا Oلتحريف ، فا�م يقفون يف صف واحد وخندق واحد مع 
  ؟!أفال يعقلون .. ، املسلمني الذين يتهمون االجنيل بذات التهمة 

  :ليسمعوا وليفهموا 
اما فهم فيشيخون .. ان التوراة يف شباب دائم ، �قية وهم الراحلون .. التوراة وكلمة هللا 

  !ومن كان له اذ�ن للسمع فليسمع ..  !ويهلكون وميرضون 



  ! �لمة قبل الختام  
  

هم بنهاية واحدة وهي ري بشوسنواصل ت.. ليواصل املفرتون اTاماTم وليواصلوا اهلدم والنقض للتوراة 
  ..!الفشل 

  :كلمة هللا هي املطرقة ف وان كانوا هم صخرة ، ..ا�م اشبه مبن ينطح الصخر 
  ).29:23 إرمياء" (  حتطم الصخرحتطم الصخرحتطم الصخرحتطم الصخرومكطرقة ومكطرقة ومكطرقة ومكطرقة     لكميت كنار یقول الربلكميت كنار یقول الربلكميت كنار یقول الربلكميت كنار یقول الربالست هكذا الست هكذا الست هكذا الست هكذا "  •

  
مد  مل يلق كتاب يف xريخ البشر من االضطهادت واملقاومة كما لقيه الكتاب املقدس والذي ص

فقد تغلب الكتاب على كل تشكيكات معارضيه لدرجة انه مل ! كجبل مهالE على مر القرون
توسع و  ،قوته ستعرتسقطت وتالشت وبقي هو وقد اتبقى اي شبهة جديدة تقال ، كلها 

  !انتشاره 
  !كلما ادخلته يف اتون النار يزداد نقاءه وصفائه .. الكتاب املقدس كالذهب النقي  

 !ي كانت ملسته حتول الشيء اىل ذهبالذ يف االسطورة اليوvنية"  مايدس"  بل انه يشبه امللك
فهو يلمس .. الذهب الذي حيول القلوب احلجرية اىل قلوب من ذهب نقي  الكتاب املقدس هو

ص املاليني    ..الروح والقلب والنفس ، ويغري احلياة وخيل
  !وال يَتغري .. انه يُغري 

  
  ..كتاب العظماء واخلالدين .. انه كتاب البشرية مجعاء 

                                    .. القوى العظمى بال منازع  ،ان أعظم دولة على سطح كوكب االرض 
اال بعد ان يرفع يده ويُقسم .. تتميز Êن رئيسها ، ال ينتصب رئيساً على البيت االبيض 

  !!!على هذا الكتاب 
  

  !له كل ا�د .. صاليت ان يستخدم الرب هذا العمل املتواضع �د امسه وخالص النفوس 


