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  ما رأيكم فى القول بتحريف الكتاب المقدس : عنوان الدرس

  les_bb_3 :كود الدرس

 راسه اون الين د : الكاتب

  

مثال أ" (  كل كلمة من هللا نقية" بعھديه القديم والجديد كلمة هللا المقدسة النقية التى ال تشوبھا شائبة ، يقول سليمان الحكيم  الكتاب المقدس

فھى محمية من هللا ، مضمونة بوعده وقوته ، فكلمته )  89:  119مزمور " (  كلمتك مثبتتة فى السموات" ، كما يقول داود )   5:  30

مھمة لديه ألنھا غير منفصلة عنه ، ولو أفترضنا حدوث تغيير فى كلمته للزم أن يحدث تغيير مرافق فى طبيعة هللا التى ننزھھا عن كل 

  ) . 2:  138مزمور " (  قد عظّمَت كلمتك على إسمك" بديل ، ولھذا يقول الكتاب المقدس تغيير وت

البد أن نكون متيقنين من أن هللا يحترم كلمته وھو غيور عليھا ، وال يمكن أن يسمح ألحد أن يغير الحق ويضلل الناس ، فكيف يسمح 

:  119مزمور " (  سراج لرجلى كالمك ونور لسبيلى" لجھل ، يقول داود بإنطفاء نور كلمته وھداه ويترك الناس يتخبطون فٮالظلمة وا

، إذ كيف يمكن أن يسمح هللا الھادى أن تضيع كلمته التى )  17:  14أعمال " (  لم يترك نفسه بال شاھد" ، تقول كلمة هللا عنه بأنه )  105

  ھى وسيلة الھداية وطريقھا ومقياسھا ؟

  -:ض القول بمبدأ التحريف فھى أما األسباب التى تدعونا لرف

اإليمان المطلق بقدرة هللا الكاملة على حفظ كالمه ھدى للناس ، وإحترامه لكلمته التى ھى غير منفصلة عنه ، وإن أى قول بتحريف  -1

  كذلك أو يفعل ذلك  وحاشا  أن يكون! الكتاب المقدس ھو إتھام مباشر صريح  بالعجز والضعف والتواطؤ مع المحرفين وتضليل الناس 

، لقد أتبّع نّساخ أسفار الكتاب المقدس أدق الطرق للحفاظ على كلمة هللا ، فكانوا يحسبون عدد الكلمات الواردة فى كل سطر وعدد أحرفھا -2

  .فكانوا شديدى الحرص عليھا وھذا ما يؤكده التقليد اليھودى 

فإنى " ، كما قال )  8-4:  4لوقا " (  مكتوب"ستشھد دائماً من العھد القديم قائالً قام السيد المسيح بتوكيد صحة الكتاب المقدس فكان ي-3
، كما )  18:  5متى " (  إلى أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل: الحق أقول لكم 

: 5يوحنا " (  الكتب ألنكم تظنون أن لكم فيھا حياة أبدية ، وھى التى تشھد لىفتشوا " حث اليھود على دراسة أسفار الكتاب المقدس قائالً  

ولم يشر من قريب أو من بعيد إلى وجود أى  20-16: 4، كما قرأ السيد المسيح فى المجمع من سفر أشعياء فى العھد القديم لوقا )  39

  ) . 25:  24متى " (  السماء واألرض تزوالن ولكن كالمى ال يزول" تحريف فيه ، كما وعد السيد المسيح مؤكداً بأن كالمه لن يزول قال 

  .لقد أنتشر الكتاب المقدس فى مختلف بقاع األرض ، بحيث يتعذر تحريفھا حتى ولو حدث إتفاق على ذلك ، فالنسخ الموجودة متطابقة  -4

ق الفريقان على إحداث أى تغيير فى الكتاب المقدس حتى لو أراد إن العداء التقليدى بين اليھود والمسيحيين فى مسائل العقيدة تمنع أن يتف -5

، كما أن تعدد الطوائف المسيحية تجعل من المستحيل ) وال أحد يدرى كيف يمكن أن يتم ذلك ( ذلك وإكتشفا بأن مصلحتھما تقتضى ذلك ، 

تقوم الطوائف األخرى بفضح أمرھا ، ولم نسمع أن على واحدة منھا لو أمكن أن يتفق أعضاؤھا أن تقوم بتحريف الكتاب المقدس دون أن 

  .مثل ھذا األمر قد تم ، ومن الجدير  بالذكر أن الطوائف المسيحية على إختالف أنواعھا وأسمائھا تؤمن بنفس الكتاب المقدس 
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طرق معامالت هللا مع يكتشف كل دارسى موضوعى للكتاب المقدس بعھديه أنه كتاب متكامل فى فكره متناسق ومنسجم فى طروحاته ل -6

  .البشر وحلوله لمشاكل اإلنسان فالعھد الجديد يشرح القديم ويتممه دون تناقض ،وھذا يبطل الزعم بالتحريف 

ليھود ومن الجدير  بالذكر  بأن من يقوم بتحريف شئ ما ، فإن قصده يكون التخلص مما ال يعجبه أو مما ال يبدو منطقياً ومعقوالً ، فلو أراد ا

لقاموا بحذف الويالت الكثيرة التى وجھھا هللا لھم ، والصفات المخزية التى نعتھم بھا ، ولعله ال يوجد  -العھد القديم  -فوا كتابھم أن يحر

  .كتاب يتصدى لليھود بالنقد والتجريح كما يفعل الكتاب المقدس 

ولو أراد المسيحيون أن يحرفوا العھد الجديد ، لكان أولى بھم أن يحذفوا تلك المقاطع التى يبدو أنھا تسئ إلى مسيحھم وتعرضه للضرب 

بتوبيخه وإنتھاره عندما أعلمه السيد المسيح بأنه البد ) بطرس ( والجلـد والمـوت المخجـل علـى الصليـب ، باإلضافـة إلـى قيام أحد تالميذه 

  ) .  23-21:  16متى ( ن يتألم ويموت أ

  .وإن بقاء ھذه األمور فى الكتاب المقدس دليل على أنه لم يكن بإمكان أحد أن يتالعب بھا 

أكد علم األثار والحفريات على صدق الحوادث التى أشار إليھا الكتاب المقدس ، كما أن المخطوطات المكتشفة حديثاً أكدت مطابقة تلك  -7

لقديمة لكلمة هللا الموجودة بين يدينا ، ومخطوطات خرائب قمران مثُل على ذلك ، فقد إكتشف من بينھا سفر إشعياء النبى ، المخطوطات ا

  .وھو مطابق حرفياً لسفر أشعياء كما ھو بين أيدينا اليوم 

تتعدى القرن الميالدى األول ، كما أن  تعود النسخ األولى التى نسخ عنھا العھد الجديد حسب آخر اإلكتشافات المخطوطية إلى فترة ال -8

من شأن إقتباسات األدباء والفالسفة والمفكرين ورجال الدين المبكرة ألجزاء مختلفة من الكتاب المقدس فى حالة جمعھا أن تشكل العھد 

  .الجديد كله 

 فحسب ، وإنما كون المسيح الذى يؤمنون به ومن الجدير  بالذكر أن ما يميز المؤمنين بالمسيح ليس إيمانھم بكتاب سماوى موحى به من هللا

  .إلھاً حياً يعمل فى حياتھم ويغيرھا ويصنع المعجزات ، فھم أتباع إله حى ال كتاب جامد 

  -:أما الذين يصرون على القول بتحريفه فعليھم أن يجيبوا عن األسئلة التالية 

  )ة مع ذكر سبب تحديد ھذ الفتر( متى وقع التحريف المزعوم ؟  - 1 

  )إسم المنطقة أو المدينة ( أين تم التحريف ؟  -2

  )حدد اآليات التى حرفت ( أين المواضع التى لحقھا التحريف ؟  -3

  )حدد األسماء والجنسيات ( من الذى قام بالتحريف ؟  -4

  )حدد الدوافع وراء ذلك ومن المستفيد ( لماذا حصل التحريف ؟  -5
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مع كونه منتشراً إنتشاراً ھائالً بأعداد كبيرة من النسخ بين أيدى كثير من الناس فى مختلف أنحاء كيف تمكن المحرفون من تحريفه  -6

  ؟ ) وكيف سكت العارفون بوقوع التحريف على ذلك ( العالم ؟ 

الفاً عنھا لنتأكد من كيف يمكن قياس التحريف المزعوم ؟ أين ھى النسخ التى تّدعى أنھا أقدم من النسخ الموجودة لدينا اليوم وتظھر إخت -7

  وقوع ھذا التحريف فعالً ؟ لم ال يستطيع أحد أن يقدم دليالً ملموساً على ھذا التحريف ؟

  أين كان هللا عندما تم التحريف ؟ ھل وقع رغماً عنه أم بإذنه ؟ ھل كان نائماً أم ضعيفاً أم ال مبالياً ؟ -8

، فإن من شأن ھذا أن يھز ثقتنا فى نقاء وحى هللا عامة وفى قدرة هللا على متابعة وحيه  إذا قلنا بإمكانية تحريف الكتاب المقدس ، كلمة هللا

  .وأمانته فى حفظ كالمه 

أما بالنسبة لدواعى القول بالتحريف ، فإن البعض يقولون بأن الكتاب المقدس ال يتفق مع غيره من الكتب ، مما يثبت فى رأيھم وقوع 

ف والتناقض ليس عيباً فى الكتاب المقدس وال ھو مشكلة من مشاكله ، فالكتاب المقدس ھو األصل وھو التحريف ، لكن وقوع ھذا اإلختال

المعول عليه ، وإذا كان الكتاب المقدس ال يُرضى بتعاليمه الساميه وحقه الواضح أھواء بعض الناس وميولھم ، وال يناسب الطرق 

  .حدھم وإن رفض الحق ال يُعفى من مسؤولية إتباعه وتحمل نتائج ذلك أمام هللا والمقاييس التى أرتضوھا لحياتھم ، فھذه مشكلتھم و

  وإنه ليحق لنا أن نتساءل عن سبب قبول الكثيرين لھذا الزعم حتى بدون أن يكلفوا أنفسھم مشقة دراسة الكتاب المقدس ،

  عامة والھروب من مواجھة المواقف أسھل وأفضل ؟أما حان الوقت ألن نستعمل عقولنا ونبحث جادين عن الحق ؟ أم إطالق األحكام ال 

  

  


