الجزء الثاني من الرد علي هل يوجد نصوص في
الكتاب المقدس تشهد علي انه تم تحريفه ؟ مزمور
 6-4 :65و اشعياء  61 :92و9بطرس 61 :3

Holy_bible_1

الشبهة

َذ َك َر الكتاب المقدس للتحريف الذى وقع لكلمة اهلل :
هذا كالم اهلل الذى يقدسه نبى اهلل داود ويفتخر به  ،يحرفه غير المؤمنين  ،ويطلبون قتله ألنه
يعارضهم ويمنعهم  ،وال يبالى إن قتلوه من أجل الحق  ،فهو متوكل على اهلل4( :اَهللُ أَفْتَ ِخ ُر
ِب َكالَ ِم ِه .علَى ِ
ون َكالَ ِميَ .علَ َّي ُك ُّل
ت فَالَ أ َ
ص َن ُع ُه ِبي ا ْل َب َ
َخ ُ
اهلل تََو َّك ْل ُ
ش ُر! 5ا ْل َي ْوَم ُكلَّ ُه ُي َحِّرفُ َ
َ
افَ .ما َذا َي ْ
ارِه ْم ِب َّ
أَ ْف َك ِ
الشِّر ).مزمور 5– 4 :51
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ون لِ َي ْكتُ ُموا َأر َْي ُه ْم َع ِن َّ
ين َيتَ َع َّمقُ َ
(َ 65وْي ٌل لِلَِّذ َ
ير أ ْ
َع َمالُ ُه ْم في الظُّ ْل َمة َوَيقُولُ َ َ ُ
ب فَتَص ُ

وم ْن يع ِرفُ َنا؟»61 .يا لَتَ ْح ِر ِ
يف ُك ْم!) إشعياء 61–65 :92
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الرس ِائ ِل ُكلِّها أ َْيضاً ،متَ َكلِّماً ِفيها ع ْن َه ِذ ِه األُم ِ ِ ِ
ِ
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اقي ا ْل ُكتُ ِب أ َْيضاً ،لِ َهالَ ِك أَ ْنفُ ِس ِه ْم ).بطرس الثانية 61 :3
ُي َحِّرفُ َها َغ ْي ُر ا ْل ُعلَ َماء َو َغ ْي ُر الثَّا ِبت َ َ
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهلل ليشتروا به ثمناً قليال
تعالى اهلل عما تقولون علواً كبيرا.

الرد

الشاهد الثالث
سفر المزامير 51
 0 :51المام المغنين على الحمامة البكماء بين الغرباء مذهبة لداود عندما اخذه الفلسطينيون
في جت
بالحقيقه اتعجب من المشككين الذين ال يفهمون ما هو الموضوع الذي يدور حوله المزمور وال
يفهموا عمق معانية فداود ال يتكلم ال عن انبياء كذبه وال عن محرفين للنص الكتابي ولكن داود

يتكلم عن الذين يحرفون كالم داود الذي يقوله عن شاول فداود يمدح شاول والمحيطين بشاول
يحرفوا كالمه ويكذبوا علي شاول ويقولوا ان داود ذمه
فهذا المزمور علي الحمامة البكماء بين الغرباء هو المقصود به انه علي اللحن الحزين الذي
اسمه الحمامة البكماء وهو بالطبع اشاره الي داود في هذا الموقف الن داود الوديع الهادئ مثل
الحمامه طرد من محضر شاول بسبب الغيره من مساندة الرب له وهو لم يستطيع ان يدافع عن
نفسه
وفي هذا الموقف نبوة عن المسيح الذي بالفعل كان مطارد وفي المحاكمة وقف صامتا مثل
ٍ
كشاة أمام جازيها ال يفتح فاه.
الحمامة البكماء و
 6 :51ارحمني يا اهلل الن االنسان يتهممني و اليوم كله محاربا يضايقني
الكالم عن الذين يحاربون داود وهم شاول ورجاله والذين يفتنوا علي داود لياتي شاول ويقتله
وكلمة يتهممني اي يالحقوه في كل مكان يهرب له
 9 :51تهممني اعدائي اليوم كله الن كثيرين يقاومونني بكبرياء
ويكشف داود سبب عداؤهم له بانهم متكبرين وحسدوه علي النجاحات التي اعطاها اهلل له
 3 :51في يوم خوفي انا عليك اتكل
 4 :51اهلل افتخر بكالمه على اهلل توكلت فال اخاف ماذا يصنعه بي البشر

فداود يفتخر بكالم الرب وعندما يردد كالم الرب يمتلئ قلبه بااليمان فال يخاف من البشر الن
طالما اهلل معه فمن عليه
اذا داود معه كالم الرب الصحيح وال يوجد به تحريف
 5 :51اليوم كله يحرفون كالمي علي كل افكارهم بالشر
من سياق الكالم وايضا من الخلفية التاريخية داود يقول ان رجال شاول حرفوا كالمه بينه وبين
شاول فزادوا كره شاول له وهذا الذي احزن داود وضايقه اكثر
والدليل علي ذلك ما قاله داود لشاول علي تحريف هؤالء الرجال لكالمه
سفر صموئيل األول 9 :42
ِ
سمعُ َكالَم َّ
الن ِ
ب أ َِذيَّتَ َك؟
َوقَا َل َد ُاوُد لِ َ
اس ا ْلقَ ِائلِ َ
ينُ :ه َوَذا َد ُاوُد َي ْطلُ ُ
ش ُاو َل« :ل َما َذا تَ ْ َ
َ
فداود لم يقل انه يريد ان يؤذي شاول ولكنهم حرفوا كالمه ليهيجوا شاول عليه اكثر
فهو وصف كالمهم عليه
سفر المزامير 7 :24
ِ ِ
اج ْو َن َم ًعا َعلَ َّي َ .علَ َّي تَفَ َّك ُروا ِبأ َِذي َِّتي.
ُك ُّل ُم ْبغض َّي َيتََن َ
فنتاكد ان الكالم ليس عن تحريف كالم الرب بل كالم داود عن شاول وهو ال عالقه له بالوحي
االلهي
فتاكدنا من ان المشكك ال يعي ما يتكلم عنه

بل سياق الكالم يؤكد ذلك اكثر
 1 :51يجتمعون يختفون يالحظون خطواتي عند ما ترصدوا نفسي
فهم يجتمعون خفية ويالحظون كل ما يقوله ويفعله ويحوره الي كالم شرير لدي شاول
لم يقف األمر عند اتفاق األشرار في التفكير بالشر ضده ،وانما تحول الفكر إلى عمل ،لالجتماع
ٍ
سرية ،للتخطيط العملي ألذيته .لقد ترصدوا نفسه ،أي طلبوا قتله ،فصاروا يراقبون
معا في
ً
خطواته ،لوضع خطة محكمة للخالص منه" .ألنهم يكمنون لنفسي" (مز " .)3 :52فاذهبوا أكدوا
إلي" ( 6صم .)93-99 :93
ً
أيضا ،واعملوا جميع المختبآت التي يختبئ فيها ،ثم ارجعوا ّ
ليس ما يرضي األشرار سوى موت الصديقين وهالكهم.
 7 :51على اثمهم جازهم بغضب اخضع الشعوب يا اهلل
 8 :51تيهاني راقبت اجعل انت دموعي في زقك اما هي في سفرك
تيهاني راقبت= هو يشعر أنه حتى في توهانه في جت ،وفي هروبه من شاول ،أن عين اهلل عليه
ويحفظه .وهو يشعر أن اهلل في كل ضيقته تضايق وأن اهلل رأي دموعه وهو يذكر كل اآلالم التي
خير لذلك يقول= أجعل أنت دموعي في زقك .اهلل كتب آالمه في سفر ال
وقعت عليه ،وسيعوضه ًا
يصل إليه أحد أي أن اهلل لن ينسى له كل هذه اآلالم .ومتى يحفظ اهلل دموعنا في زق عنده؟
حينما نبكي أمامه في صلواتنا ،وال نبكي أمام الناس ونشتكي لهم ،أو نبكي على ضياع شيء
جسداني تافه في روح تذمر على اهلل .ولقد كان للمصريين والرومان آنية صغيرة يحفظون فيها

دموعهم كتذكار محبة لمن بكوا من أجله .وداود لم يلجأ لحفظ دموعه في إناء ينكسر بل أراد أن
يحفظها عند اهلل .والزق إناء جلدي يحفظون فيه الخمور .وداود ربما أراد في تسابيحه وصراخه
هلل أن يفرح قلبه بأنه له وهو ال يلجأ إلى سواه .لقد حفظ اهلل في زق عنده دموع المرأة الخاطئة،
وكانت أمامه أثمن من أي طيب .والدموع تغلب اهلل (نش.)5:1
 2 :51حينئذ ترتد اعدائي الى الوراء في يوم ادعوك فيه هذا قد علمته الن اهلل لي
 60 :51اهلل افتخر بكالمه الرب افتخر بكالمه
داود يفتخر بكالم الرب وهي مصدر رجاؤه في الضيقة
يالحظ هنا أن المرتل يستخدم اللفظين :اهلل (ألوهيم) والرب (يهوه) ،األول ُيستخدم للقدرة اإللهية،
والثاني لسكنى اهلل وسط شعبه الن يهوه هو االسم الدال علي عالقة اهلل باحباؤه ،وكأن المرتل
يسبح اهلل على قدرته وحنوه على شعبه.

فاكرر المشكك اصال لم يفهم عن ماذا يتكلم المزمور وال ماذا يقصد به داود بتحريف كالمه علي
شاول

الشاهد الرابع
سفر اشعياء 92

هذا االصحاح يتكلم فيه اشعياء عن كمالة الويالت التي تصيب شعب اسرائيل واورشليم وفيه الويل
الثاني والثالث من الست ويالت ويل إلريئيل [ ]64-6وويل للذين يظنون في أنفسهم أنهم أحكم
من اهلل [ .]94-65وهذا العدد المستشهد به في الويل الثالث عن مدعي الحكمة ويتكلوا علي
هذه الحكمة الباطلة
 63 :92فقال السيد الن هذا الشعب قد اقترب الي بفمه و اكرمني بشفتيه و اما قلبه فابعده عني
و صارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة
هنا يعاتب الرب الشعب بانهم مرائين وتركوا كلمة الرب ومعناها الصحيح واصبحوا يتناقلوا تعليم
الشيوخ فقط والتي يسميها وصايا الناس وهذا ليس تعليم اهلل
وهذا الذي تكلم عنه الرب يسوع في الموعظه علي الجبل في متي  5و  1عندما يقول قيل اما انا
اقول النهم اخذوا وصية الرب الواضحه في كتابوا واضافوا عليها مفاهيم خطأ لم يقولوها الرب
علي سبيل المثال حب قريبك فهم بدوا يعلموا حب قريبك وابغض عدولك والرب لم يقل هذا بل هو
قال حب قريبك .وايضا كرر توبيخه لوصايا الشيوخ الخطأ في متي 2-3 :65
فهذا هو مفهوم انهم اصبحوا يسمعون وصايا الناس اكثر من تعاليم كالمه ولكن االمر ليس عن
تحريف كالمه المكتوب
 64 :92لذلك هانذا اعود اصنع بهذا الشعب عجبا و عجيبا فتبيد حكمة حكمائه و يختفي فهم
فهمائه

وتكرار كلمة عجباً للتأكيد والتعجب ،والعجب أن يترك اهلل شعبه فهم تركوه وحين تركوه تركهم
فضاعت حكمتهم لذلك سيقبلون ضد المسيح في أواخر األيام .وفي أيام المسيح تركوا المسيح
ليسمعوا كالم الفريسييين ،وفي أيام إشعياء وأرمياء تركوهم ليسمعوا األنبياء الكذبة .وقد يكون
العمل العجيب هو مجيء المسيح الذي يبطل حكمة اآلخرين.
وبعد هذا يبدا الكالم عن الويل الثالث فيقول
 65 :92ويل للذين يتعمقون ليكتموا رايهم عن الرب فتصير اعمالهم في الظلمة و يقولون من
يبصرنا و من يعرفنا
الكالم هنا عن من قرروا في الخفاء ان يلتجؤا الي مصر ضج اشور وهم تخيلوا انهم قادرين ان
يعملوا هذا في الخفاء فيخفوه عن الشعب بل عن اهلل نفسه ويظنوا انه ال يستطيع احد ان يراهم او
يعرف ما يفعلون  .وايضا ظنوا انهم بحكمتهم افضل من كل انسان بل ايضا افضل من وصايا اهلل
في ان ينفزوا هذا التحالف فيقول له الرب
 61 :92يا لتحريفكم هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني او
تقول الجبلة عن جابلها لم يفهم
اوال الكلمة التي ترجمت تحريفكم هي ترجمه غير دقيقه الن الكلمة العبري
) (IHOT+הפככם
היצר

H2017 your turning of things upside down

H3335 as the potter's

יחׁשב

H2803 shall be esteemed

אם

H518 Surely

H3588 for

כי

יאמר

H2563 clay:

כחמר

H559 say

מעׂשה

H4639

shall the work

לעׂשהו

shall the thing framed

H6213 of him that made

אמר

H559 say

ליוצרו

?H3808 me not

לא

עׂשני

H3335 of him that framed

H6213 it, He made

לא

H3808

הבין׃

ויצר

H3336 or

H995

H2017
הפך
hophek

ho'-fek
From H2015; an upset, that is, (abstractly) perversity: - turning of things
upside down.
فهي تعني قلب الشيئ اي اقلب شيئ من اعلي الي اسفل
فهي ال تعني تحريف كلمات مكتوبه علي االطالق ولكن تعني انهم يقلبون المنطق الصحيح فكيف
يتفكرون ان اهلل الخالق مثله مثل البشر لن يفهم ما يفعلونه في الخفاء ؟ فهو توبيخ شديد علي
شعورهم بان اهلل ال يري في الخفاء
فاكرر العدد ال يتكلم وال عالقه له بتحريف كلمات ولكن العدد فقط يتكلم عن افكار باطله للبعض
من االشرار ان اهلل ال يراهم في الخفاء

الشاهد الخامس

رسالة بطرس الرسول الثانية 61 :3
في هذا الجزء يختم بطرس الرسول رسالته بعد ان تكلم ورد علي التعاليم الخاطئة للماديين الذين
ينادون بثبات الخليقة ودوامها ،أي أن الخليقة هي هكذا منذ األزل .وجدت هكذا بال بداية ،لم
يخلقها أحد .هي أزلية وستدوم إلى األبد .والرسول هنا يؤكد أن الرب آت في مجيئه الثاني في
ملء الزمان ،وأن السماء واألرض ستزوالن ،وهذا دافع لنا حتى نتوب ونعمل أعماال صالحة.
وفي الختام يمدح رسائل بولس الرسول ويؤكد انها مكتوبة بارشاد الوحي القدس فيقول
 65 :3و احسبوا اناة ربنا خالصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمة
المعطاة له
هنا بطرس الرسول يستشهد باجزاء من كالم بولس الرسول الذي كتبه مثل طول اناة اهلل في
رومية  4 :9ويقول ان هذا ما كتبه بولس بروح الحكمة وما اعطاه روح الحكمة من وحي صحيح
يكتبه
فحتي االن هذا شهادة لصحة ودقة كالم رسائل بولس الرسول وتاكيد انها كانت منتشرة
 61 :3كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه االمور التي فيها اشياء عسرة الفهم
يحرفها غير العلماء و غير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهالك انفسهم

وهنا يشهد لكل رسائل بولس الرسول التي كانت منتشره ويقول ان بولس الرسول شرح في رسائله
امور مهمة ويقول ان في محتوي كالمه اشياء مهمة ولكن البعض ال يقبلها بسهوله فيحرف
معناها
مثال
أ .من فهم أن اإليمان كاف للخالص فإندفع في طريق الشر متصو ار أن إيمانه سيكون كافيا
لخالصه ،وعلى هذه الهرطقة ،رد القديس يعقوب الرسول في رسالته.
ب .على من تصور أن مجىء المسيح على األبواب فإمتنع عن العمل كما فعل أهل تسالونيكى
فوبخهم بولس نفسه في رسالته الثانية لهم.
ج .من يسىء فهم الكتاب المقدس ويفسره على هواه ،رافضا تعاليم اآلباء وتفاسيرهم ،فهذا يؤدى
به لهالك نفسه
مناديا ان ما قاله الرسول من جهة القيامة لم يتم ،لذلك أرسل رسالته
د .والبعض استهزءوا بقوله
ً
الثانية.
اذا المعني واضح انه ال يتكلم عن تحريف نص كلمات بولس الرسول ولكن تحريف تفسير كالمه
وتاكيد ذلك فهو يضيف قائال
 67 :3فانتم ايها االحباء اذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من ان تنقادوا بضالل االردياء فتسقطوا
من ثباتكم

فهو يقول لهم انتم من عرفتم المقصود من كالم بولس الرسول ال تستمعوا الي المضلين الذين
يفسرون كالمه بضالل ورياء النكم لو اتبعتوهم ستسقطوا عن ثباتكم الن هناك امكانية لهالك
المؤمن لو لم يثبت علي الحق وفضل كالم الضالل
 68 :3و لكن انموا في النعمة و في معرفة ربنا و مخلصنا يسوع المسيح له المجد االن و الى
يوم الدهر امين
ولكن الخالص هو بالسير في طريق الجهاد والخالص ومعرفة الرب اكثر والدخول في عمق
المحبة معه
فايضا هذا الشاهد يتكلم عن تحريف تفسير وليس عن تحريف الفاظ وهذا واضح تماما من نص
كالمه

اما عن استشهاد المشكك بما جاء في سروة البقرة فهو يدل علي جهل المشكك حتي بما جاء في
قرانه واسباب النزول فهو يتكلم عن ما ال يفهم ال في الكتاب المقدس وال في قرانه ايضا
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ين ي ْكتُب َ ِ
ِ
شتَُرواْ ِب ِه ثَ َمناً َقلِيالً
ون َهـٰ َذا ِم ْن ِع ْن ِد ٱللَّ ِه لِ َي ْ
اب ِبأ َْي ِدي ِه ْم ثُ َّم َيقُولُ َ
ون ٱ ْلكتَ َ
{ فَ َوْي ٌل لِّلَّذ َ َ ُ
ون }
فَ َوْي ٌل لَّ ُه ْم ِّم َّما َكتََب ْت أ َْي ِدي ِه ْم َوَوْي ٌل لَّ ُه ْم ِّم َّما َي ْك ِس ُب َ

واسباب النزول

ِ
ِ
َِّّ ِ
ون َهـٰ َذا ِم ْن ِعْن ِد ٱللَّ ِه} اآلية.]79[ .
ون ٱْلكتَ َ
اب بِأَْيدي ِه ْم ثَُّم َيقُولُ َ
ين َي ْكتُُب َ
قوله تعالى{ :فَ َوْي ٌل للذ َ
نزلت في الذين غيروا صفة النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وبدلوا نعته.
آد َم
غيروا صفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،في كتابهم ،وجعلوه َ
قال الكلبي باإلسناد الذي ذكرنا :إنهم ّ
َسْبطاً طويالً ،وكان َرْب َعةً أسمر صلى اهلل عليه وسلم .وقالوا ألصحابهم وأتباعهم :انظروا إلى صفة النبي
الذي ُيبعث في آخر الزمان ،ليس يشبه نعت هذا .وكانت لألحبار والعلماء َمأ َكلة من سائر اليهود ،فخافوا أن
تذهب مأكلتهم إن بيَُّنوا الصفةَ؛ ِ
غيروا.
فم ْن ثََّم ّ
َ

اي ان التغيير تم في اثناء زمن الرسول لكي يغيروا صفاته
وايضا من تفسير الطبري
فقال اهلل لهم { فويـل لهم مـما كتبت أيديهم وويـل لهم مـما يكسبون } .كما حدثنـي موسى قال حدثنا عمرو
قال حدثنا أسبـاط عن السدي فويـل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهلل لـيشتروا به ثمن ًا
قلـيالً قال كان ناس من الـيهود كتبوا كتابـاً من عندهم يبـيعون من العرب ويحدثونهم أنه من عند اهلل لـيأخذوا
ال.
به ثمناً قلـي ً

اما عن الطبري فقال ان هذا في اخر الزمان
وغير أو ٱبتدع في
في هذه اآلية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ،فكل من ّ
بدل ّ
دين اهلل ما ليس منه وال يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد ،والعذاب األليم؛ وقد ح ّذر رسول اهلل
أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال:
صلى اهلل عليه وسلم ّ

إن َمن قبلكم ِمن أهل الكتاب ٱفترقوا على ٱثنتين وسبعين ِملّة وان هذه األمة ستفترق على ثالث
أالَ ّ
وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة " الحديث ،وسيأتي .فح ّذرهم أن ي ِ
حدثوا من تلقاء أنفسهم في ِّ
الدين
ُ
خالف كتاب اهلل أو سنته أو سنة أصحابه في ِ
ضلّوا به الناس؛ وقد وقع ما ح ّذره وشاع ،وكثر وذاع؛ فإنا هلل
ُ
واّنا إليه راجعون.
ِ
ِ
ِ
ِ
إما لفنائه وعدم ثباته ،وا ّما لكونه
قوله تعالى { :لَي ْشتَُروْا بِه ثَ َمناً َقليالً } وصف اهلل تعالى ما يأخذونه بالقلة؛ ّ
حراماً؛ ألن الحرام ال بركة فيه وال يربو عند اهلل .قال ٱبن ٰ
إسحق والكلبي :كانت صفة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم في كتابهم َرْبعة أسمر؛ فجعلوه آدم َسْبط ًا طويالً ،وقالوا ألصحابهم وأتباعهم :انظروا إلى صفة
النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي ُيبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا .وكانت لألحبار والعلماء رياسة
ّ
ومكاسب؛ فخافوا إن ّبيُنوا أن تذهب مآكلهم ورياستهم؛ ِ
غيروا.
فمن ثَّم ّ

فكيف هذا وعندنا كم ضخم من مخطوطات وترجمات الكتاب المقدس بعهدبه من قبل زمن الرسول
وال يوجد فيها مثل هذا التخريف
وقد شرحت سابقا في ملف
معني التحريف والرد عليه
وقدمت ادلة كثيره من الفكر االسالمي بنصوص قرانيه واحاديث صحيحة ان التحريف هو المقصود
به تغيير المعني وليس اللفظ فارجوا الرجوع الي هذا الملف وقراءته
وفي النهاية عتاب علي المشكك النه كل الذي فعله انه بحث عن كلمة حرف او تحريف في
الترجمه العربي والنصوص التي وحد بها كلمة تحريف احضرها دون ان يفهم معناها وال خلفيتها

ولم يبذل اي مجهود الدراك الحق لذلك اتي كالمه كله تدليسي  .فارجوا ان يتوقف المشككين عن
هذه االساليب الغير امينة

والمجد هلل دائما

