الرد على ادعاء ان اليهود هم األفضل
في فهم العهد القديم ألنه كتابهم
Holy_bible_1

ظهر البعض من غير المسيحيين يدعو ادعاء خطأ ان العهد القديم هو كتاب اليهود وهم أفضل
في فهمه وليس المسيحيين .وادعاء ان المسيحي ليس من حقه ان يفسر العهد القديم .ومقولة
لما احتاج اعرف حاجة في العهد القديم اسأل يهودي مش مسيحي ولكن لما اسأل في العهد
الجديد اسأل المسيحي
والحقيقة من يقول هذا هو يغالط نفسهم بل يغالط المنطق وما يقوله الرب يسوع المسيح والكتاب
المقدس .وما اريد ان أقول باختصار في البداية
اليهود بالطبع لهم في فهم العهد القديم وبخاصة ما يتعلق باألمور التاريخية الن هذا فيه كثير من
تاريخهم وأيضا األمور الجغرافية الن فيها الكثير مما يعيشوا فيه
ولكن في المقابل هم لألسف اساؤا فهم نبوات العهد القديم ورموزه وأيضا اساؤل فهم وصاياه
وغيرها .والعهد القديم نفسه يشهد عليه وأيضا الرب يسوع في العهد الجديد وبقية الرسائل

وابدأ أوال بالعهد القديم
سفر اشعياء 6
ِ
ْه ْب َوقُ ْل لِه َذا َّ
ار َوالَ تَ ْع ِرفُوا.
ص ًا
 9فَقَ َ
ال« :اذ َ
الش ْع ِبْ :
س ْم ًعا َوالَ تَ ْف َه ُمواَ ،وأ َْبص ُروا إِ ْب َ
اس َم ُعوا َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب ه َذا َّ
س َم َع ِبأُ ُذ َن ْي ِه َوَي ْف َه َم
َ 10غلِّ ْظ َق ْل َ
س َع ْي َن ْيه ،ل َئالَّ ُي ْبص َر ِب َع ْي َن ْيه َوَي ْ
الش ْع ِب َوثَ ِّق ْل أُ ُذ َن ْيه َوا ْط ُم ْ
ِ
شفَى».
جع فَ ُي ْ
ِب َق ْل ِبهَ ،وَي ْر َ

سفر إشعياء 11 :27
ِ ِ
ِ
ش ْع ًبا َذا فَ ْهٍم ،لِذلِ َك الَ َي ْر َح ُم ُه
صا ُن َها تَتَ َك َّ
س َ
اء َوتُوِق ُد َها .أل ََّن ُه لَ ْي َ
س ٌ
س ُر ،فَتَأْتي ن َ
س أَ ْغ َ
حي َن َما تَ ْي َب ُ
ف َعلَ ْي ِه َجا ِبلُ ُه.
ص ِان ُع ُه َوالَ َيتََأرَّ ُ
َ

سفر إشعياء 14 :29
ِِ
َص َنعُ ِبه َذا َّ
يد ِح ْك َم ُة ُح َك َم ِائ ِهَ ،وَي ْختَ ِفي فَ ْه ُم
يبا ،فَتَِب ُ
َع ُ
الش ْع ِب َع َج ًبا َو َع ِج ً
لذل َك هأََن َذا أ ُ
ود أ ْ
فُ َه َم ِائ ِه».

سفر إشعياء 18 :44
ِ
س ْت ُع ُيونُ ُه ْم َع ِن ِ
صِ
وب ُه ْم َع ِن التَّ َع ُّق ِل.
ون َوالَ َي ْف َه ُم َ
الَ َي ْع ِرفُ َ
ارَ ،وُقلُ ُ
اإل ْب َ
ون أل ََّن ُه قَ ْد طُم َ

سفر إرميا 22 :4

ون و ُهم َغ ْير فَ ِ
ق .إِيَّاي لَم يع ِرفُواُ .هم ب ُن َ ِ
اء ِفي َع َم ِل
«أل َّ
َن َ
َح َم ُ
اه ِم َ
ش ْع ِبي أ ْ
ْ َ
َ ْ َْ
ينُ .ه ْم ُح َك َم ُ
ون َجاهلُ َ َ ْ ُ
َّ
ون».
الشِّرَ ،ولِ َع َم ِل َّ
الص ِال ِح َما َي ْف َه ُم َ

سفر إرميا 21 :5
ِ
َعي ٌن والَ ي ْب ِ
ِ
ِ
ُّها َّ
ان َوالَ
ون .لَ ُه ْم آ َذ ٌ
ص ُر َ
يم ا ْلفَ ْهِم ،الَِّذ َ
ين لَ ُه ْم أ ْ ُ َ ُ
الش ْع ُ
اْ
س َم ْع ه َذا أَي َ
ب ا ْل َجاه ُل َوا ْل َعد ُ
ون.
س َم ُع َ
َي ْ

سفر التثنية 21 :32
ُم ٍة َغ ِبي ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َّة
ش ْع ًباِ ،بأ َّ
س َ
س إِ ً
يرُه ْم ِب َما لَ ْي َ
ُه ْم أَ َغ ُاروِني ِب َما لَ ْي َ
لها ،أَ َغاظُوني ِبأ ََباطيل ِه ْم .فَأََنا أُغ ُ
أِ
ُغيظُ ُه ْم.

سفر إرميا 31 :31
ِ
يدا.
الر ُّ
بَ ،وأَ ْق َ
َّام تَأ ِْتيَ ،يقُو ُل َّ
س َرِائ َ
يل َو َمعَ َب ْي ِت َي ُهوَذا َع ْه ًدا َج ِد ً
طعُ َم َع َب ْيت إِ ْ
« َها أَي ٌ
وغيرها الكثير جدا.
فاليهود الذين كان عندهم بصيرة روحية هؤالء عندما جاء المسيح الذي انتظروه قبلوه وامنوا به
وقطعوا معه العهد الجديد وفهموا أكثر ما قاله العهد القديم عندما تحقق امامهم وهؤالء كونوا
كنيسة العهد الجديد ووضعوا أساسها واسفارها (العهد الجديد) وهؤالء هم كنيسة العهد الجديد
اليهودية األممية أيضا الذين نموا وصاروا ثلث البشرية

اما الذين انطبق عليهم وصف كتابهم بأنهم حمقى اغبياء غليظي القلوب بدون فهم وال حكمة
عندما جاء المسيح الذي سبق وأخبرهم به كتابهم العهد القديم لم يفهموا ولم يقبلوه وهؤالء صاروا
مرفوضين منه واستمروا في عماء عيونهم وهؤالء هم القلة المتبقية اليهود
ومن هنا نبدأ ما قاله العهد الجديد عن هؤالء الذين رفضوه
انجيل يوحنا 1
 10: 1كان في العالم و كون العالم به و لم يعرفه العالم
 11: 1الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله
 12: 1و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد اهلل اي المؤمنون باسمه

إنجيل متى 13:
ون ،وس ِ
ِ
َج ِل ه َذا أُ َكلِّمهم ِبأَمثَال ،ألَنَّهم م ْب ِ
ون.
ون َوالَ َي ْف َه ُم َ
س َم ُع َ
ام ِع َ
ص ِر َ
ِ 13م ْن أ ْ
ين الَ َي ْ
ين الَ ُي ْبص ُر َ َ َ
ُ ُْ ْ
ُْ ُ
ين تُْب ِ
ون ،وم ْب ِ
ِ
ون َوالَ
 14فَقَ ْد تَ َّم ْت ِفي ِه ْم ُن ُب َّوةُ إِ َ
ص ُر َ
ص ِر َ
س َم ُع َ
اء ا ْلقَائلَ ُة :تَ ْ
ون َ
ش ْع َي َ
س ْم ًعا َوالَ تَ ْف َه ُم َ َ ُ
ون.
تَ ْنظُُر َ
ضوا عيوَنهم ،لِ َئالَّ ي ْب ِ
ب ه َذا َّ
ص ُروا
 15أل َّ
ُ
س َم ُ
َن َق ْل َ
الش ْعب قَ ْد َغلُظََ ،وآ َذا َن ُه ْم قَ ْد ثَ ُق َل َ
اع َهاَ .و َغ َّم ُ ُ ُ ُ ْ
ش ِف َي ُه ْم.
س َم ُعوا ِبآ َذ ِان ِه ْمَ ،وَي ْف َه ُموا ِب ُقلُوِب ِه ْمَ ،وَي ْر ِج ُعوا فَأَ ْ
ِب ُع ُيوِن ِه ْمَ ،وَي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َمعُ.
َ 16ولك ْن طُ َ
وبى ل ُع ُيوِن ُك ْم ألَنَّ َها تُْبص ُرَ ،وآل َذان ُك ْم أل ََّن َها تَ ْ
ار َك ِث ِ
 17فَِإ ِّني ا ْل َح َّ
َن
اء َوأ َْب َرًا
ين ا ْ
َن َي َر ْوا َما أَ ْنتُ ْم تََر ْو َن َولَ ْم َي َر ْواَ ،وأ ْ
شتَ َه ْوا أ ْ
ير َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن أَ ْن ِب َي َ
س َم ُعوا.
س َم ُع َ
ون َولَ ْم َي ْ
س َم ُعوا َما أَ ْنتُ ْم تَ ْ
َي ْ

إنجيل لوقا :19
ضا ،حتَّى ِفي يو ِم ِك ه َذا ،ما ُهو لِسالَ ِم ِك! و ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُخ ِف َي
اآلن قَ ْد أ ْ
لك ِن َ
 42قَائالً« :إِ َّنك لَ ْو َعل ْمت أَْنت أ َْي ً َ
َْ
َ
َ َ َ
َع ْن َع ْي َن ْي ِك.
ون ِب ِك ويح ِ
َع َد ُ ِ ِ
 43فَِإنَّ ُه ِ
اص ُروَن ِك ِم ْن ُك ِّل ِج َه ٍة،
س ٍةَ ،وُي ْح ِدقُ َ
َّام َوُي ِحيطُ ِب ِك أ ْ
ََُ
اؤك ِبمتَْر َ
َ
ستَأْتي أَي ٌ
ون ِف ِ
يك ِف ِ
 44ويه ِدموَن ِك وب ِن ِ
ان اف ِْتقَ ِاد ِك».
يك َح َج ًار َعلَى َح َج ٍر ،أل ََّن ِك لَ ْم تَ ْع ِرِفي َزَم َ
يكَ ،والَ َيتُْرُك َ
ََ
ََْ ُ

انجيل متى 23
ون علَى أَ ْنفُ ِس ُكم أ ََّن ُكم أ َْب َناء قَتَلَ ِة األَ ْن ِبي ِ
اء.
 31فَأَ ْنتُ ْم تَ ْ
َ
ش َه ُد َ َ
ُ
ْ ْ
آب ِائ ُك ْم.
امألُوا أَ ْنتُ ْم ِم ْك َي َ
ال َ
 32فَ ْ
َّات أَوالَ َد األَفَ ِ
ون ِم ْن َد ْينُوَن ِة َج َه َّن َم؟
اعي! َك ْي َ
ف تَ ْه ُرُب َ
ُّها ا ْل َحي ُ ْ
 33أَي َ
ِ
ِِ
ون ِفي
ونَ ،و ِم ْن ُه ْم تَ ْجلِ ُد َ
صلِ ُب َ
اء َو َكتََب ًة ،فَ ِم ْن ُه ْم تَ ْقتُلُ َ
ون َوتَ ْ
اء َو ُح َك َم َ
 34لذل َك َها أََنا أ ُْرس ُل إِلَ ْي ُك ْم أَ ْن ِب َي َ
مج ِ
ون ِم ْن َم ِدي َن ٍة إِلَى َم ِدي َن ٍة،
ام ِع ُك ْمَ ،وتَ ْ
ط ُرُد َ
ََ
ٍ ِ
ِ
ِ
س ِف َك َعلَى األ َْر ِ
الصدِّي ِ
ق إِلَى َدِم َزَك ِريَّا ْب ِن َب َر ِخيَّا
يل ِّ
ضِ ،م ْن َدِم َها ِب َ
 35ل َك ْي َيأْت َي َعلَ ْي ُك ْم ُك ُّل َدم زك ٍّي ُ
الَِّذي قَتَ ْلتُ ُموهُ َب ْي َن ا ْل َه ْي َك ِل َوا ْل َمذ َْب ِح.
ق أَقُو ُل لَ ُكم :إِ َّن ه َذا ُكلَّ ُه َيأ ِْتي َعلَى ه َذا ا ْل ِج ِ
 36اَْل َح َّ
يل!
ْ
ِ
ِ
شلِيم ،يا أُور َ ِ
اء َور ِ
َج َم َع
ت أْ
ين إِلَ ْي َهاَ ،ك ْم َم َّرٍة أ ََرْد ُ
سلِ َ
َن أ ْ
اج َم َة ا ْل ُم ْر َ
يم! َيا قَاتلَ َة األَ ْن ِب َي َ
ُور َ ُ َ ُ
َ « 37يا أ ُ
شل ُ
ِ
يدوا!
اج ُة ِف َر َ
اح ْي َهاَ ،ولَ ْم تُ ِر ُ
اخ َها تَ ْح َ
ت َج َن َ
َّج َ
أ َْوالَ َدك َك َما تَ ْج َمعُ الد َ

ُ 38ه َوَذا َب ْيتُ ُك ْم ُيتَْر ُك لَ ُك ْم َخ َر ًابا.
ِ
ب!».
الر ِّ
اسِم َّ
 39أل َِّني أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُك ْم الَ تََر ْوَنني ِم َن َ
اآلن َحتَّى تَقُولُواُ :م َب َار ٌك اآلتي ِب ْ
وفي لوقا  13أيضا
سفر اعمال الرسل 7
 51: 7يا قساة الرقاب و غير المختونين بالقلوب و االذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما
كان اباؤكم كذلك انتم
 52: 7اي االنبياء لم يضطهده اباؤكم و قد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم االن
صرتم مسلميه و قاتليه
 53: 7الذين اخذتم الناموس بترتيب مالئكة و لم تحفظوه

سفر اعمال الرسل 28
 25: 28فانصرفوا و هم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة انه حسنا كلم
الروح القدس اباءنا باشعياء النبي
 26: 28قائال اذهب الى هذا الشعب و قل ستسمعون سمعا و ال تفهمون و ستنظرون نظ ار و ال
تبصرون
 27: 28الن قلب هذا الشعب قد غلظ و باذانهم سمعوا ثقيال و اعينهم اغمضوها لئال يبصروا
باعينهم و يسمعوا باذانهم و يفهموا بقلوبهم و يرجعوا فاشفيهم

ويكفي ما قاله معلمنا بولس الرسول من شرح
وهو يقول ان اليهود لم يفهموا العهد القديم ولم يفهموا تحقيق نبواته النهم بنظرون للعهد القديم
من خالل برقع
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس :3
ِ ِ
يل إِلَى ِن َه َاي ِة َّ
الزِائ ِل.
س َرِائ َ
س َك َما َك َ
وسى َي َ
ضعُ ُب ْرقُ ًعا َعلَى َو ْج ِهه ل َك ْي الَ َي ْنظُ َر َب ُنو إِ ْ
ان ُم َ
َ 13ولَ ْي َ
ِ ِ
ِ
اء ِة ا ْل َع ْه ِد ا ْل َع ِتي ِ
ق َباق َغ ْي ُر
َ 14ب ْل أ ْ
ُغلِ َ
ظ ْت أَذ َ
س ُه ع ْن َد ق َر َ
ْها ُن ُه ْم ،ألَنَّ ُه َحتَّى ا ْل َي ْوِم ذل َك ا ْل ُب ْرقُعُ َن ْف ُ
م ْن َك ِش ٍ
يح.
ف ،الَِّذي ُي ْبطَ ُل ِفي ا ْل َم ِس ِ
ُ
ِ 15
ضوعٌ َعلَى َق ْل ِب ِه ْم.
لك ْن َحتَّى ا ْل َي ْوِمِ ،ح َ
وسى ،ا ْل ُب ْرقُعُ َم ْو ُ
ين ُي ْق َأرُ ُم َ
 16و ِ
ب ُي ْرفَعُ ا ْل ُب ْرقُعُ.
الر ِّ
لك ْن ِع ْن َد َما َي ْرجعُ إِلَى َّ
َ
أي ان اليهود اغلظت اذهانهم ويقرؤون العهد القديم من خالل برقع ولكن هذا البرقع يزال في
المسيح والعهد الجديد ولألسف من ال يقبل المسيح يستمر البرقع موضوع على قلبه فال يفهم
ولكن عندما يرجع للرب يسوع المسيح إلهه الحقيقي يرفع البرقع فيفهم العهد الجديد جيدا
فالعهد القديم يفهم بناء على العهد الجديد .اضرب مثل للتوضيح قائد في الجيش أتت له رسالة
بها شيء شبه غموض ثم جاء شرح تفصيلي لهذه األشياء الغامضة الحقا في الوقت المناسب.
هذا لو رفض الشرح فستظل الرسالة غامضة وسيستمر يتخبط بل ينهزم ولكن لو قبل الشرح
سيعرف كل شيء جليا.
وأيضا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 4:

3وِ
لك ْن إِ ْن َك َ ِ ِ
ِ َّ
ين،
وم ِفي ا ْل َهالِ ِك َ
َ
ان إ ْنجيلُ َنا َم ْكتُ ً
وما ،فَإن َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
ان َغ ْي ِر ا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ َّ ِ
يء لَ ُه ْم إِ َن َارةُ إِ ْن ِجي ِل َم ْج ِد
له ه َذا الد ْ
َع َمى أَذ َ
ين ِفي ِه ْم إِ ُ
ْه َ
 4الَِّذ َ
َّه ِر قَ ْد أ ْ
ين ،ل َئال تُض َ
ُ
يح ،الَِّذي ُهو صورةُ ِ
اهلل.
ا ْل َم ِس ِ
َ ُ َ
ع ربًّا ،و ِ
ع.
س َنا َن ْك ِرُز ِبأَ ْنفُ ِس َناَ ،ب ْل ِبا ْل َم ِس ِ
سو َ
لك ْن ِبأَ ْنفُ ِس َنا َع ِب ً
يدا لَ ُك ْم ِم ْن أ ْ
 5فَِإ َّن َنا لَ ْ
َج ِل َي ُ
سو َ َ َ
يح َي ُ
ق ِفي ُقلُوِب َناِ ،إل َن َارِة َم ْع ِرفَ ِة َم ْج ِد
 6أل َّ
ور ِم ْن ظُ ْل َم ٍة»ُ ،ه َو الَِّذي أَ ْ
َن ُي ْ
َن اهللَ الَِّذي قَ َ
ال« :أ ْ
ش َر َ
ش ِر َ
ق نُ ٌ
ِ
ِ ِ
يح.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
اهلل في َو ْجه َي ُ
فبدون المسيح فهم العهد القديم خطأ اصال
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 10
ِ
ِ
اعوا ِ
َّق َخ َب َرَنا؟»
يل ،أل َّ
اء َيقُو ُلَ « :يا َر ُّ
اإل ْن ِج َ
َن إِ َ
صد َ
س ا ْل َجميعُ قَ ْد أَطَ ُ
ب َم ْن َ
ش ْع َي َ
 16لك ْن لَ ْي َ
ان ِبا ْل َخب ِر ،وا ْل َخبر ِب َكلِم ِة ِ
 17إِ ًذا ِ
اهلل.
يم ُ
َ َ َُ
َ
اإل َ
ِ
ِِ
يع األ َْر ِ
س ُكوَن ِة
س َم ُعوا؟ َبلَى! «إِلَى َج ِم ِ
ص ْوتُ ُه ْمَ ،وِالَى أَقَاصي ا ْل َم ْ
 18لك َّنني أَقُو ُل :أَلَ َعلَّ ُه ْم لَ ْم َي ْ
ض َخ َر َج َ
أَق َْوالُ ُه ْم».
ُم ٍة َغ ِبي ٍ
ِ
ِ
َّة
ُم ًةِ .بأ َّ
س أ َّ
س َرِائ َ
 19لك ِّني أَقُو ُل :أَلَ َع َّل إِ ْ
يرُك ْم ِب َما لَ ْي َ
يل لَ ْم َي ْعلَ ْم؟ أ ََّوالً ُم َ
وسى َيقُو ُل« :أََنا أُغ ُ
أِ
ُغيظُ ُك ْم».
ت ظَ ِ
ين لَم ي ْطلُبوِني ،و ِ
شعياء يتَجاسر ويقُو ُل« :و ِج ْد ُ ِ ِ
سأَلُوا
ص ْر ُ
اه ًار لِلَِّذ َ
ت م َن الَّذ َ ْ َ ُ
 20ثُ َّم إِ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ين لَ ْم َي ْ
َ
ُ
َع ِّني».
ِ
 21أ َّ ِ
ول َّ
ش ْع ٍب ُم َع ِان ٍد َو ُمقَ ِ
الن َه ِ
اوٍم».
ت َي َد َّ
يل فَ َيقُو ُل« :طُ َ
س َرِائ َ
ي إِلَى َ
س ْط ُ
َما م ْن ِج َهة إِ ْ
ار َب َ
وأيضا

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11
ِ
ِ
َن تَ ْجهلُوا ه َذا ِّ ِ َّ
ُّها ِ
س َاوةَ
ت أ ُِر ُ
سُ
 25فَِإ ِّني لَ ْ
اإل ْخ َوةُ أ ْ َ
يد أَي َ
اء :أَ َّن ا ْلقَ َ
الس َّر ،ل َئال تَ ُكوُنوا ع ْن َد أَ ْنفُس ُك ْم ُح َك َم َ
ِ
ُمِم،
س َرِائ َ
يل إِلَى أ ْ
صلَ ْت ُج ْزِئيًّا ِإل ْ
قَ ْد َح َ
َن َي ْد ُخ َل م ْل ُؤ األ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 2:
ِ
اهلل الَِّتي ِهي ِفي ا ْليه ِ ِ ِ
س ِ
اإل ْخوةُ ِ
ين ِب َك َن ِائ ِ
ع ،أل ََّن ُك ْم
سو َ
ص ْرتُ ْم ُمتَ َمثِّلِ َ
َُ
 14فَِإ ِّن ُك ْم أَي َ
وديَّة في ا ْل َمسي ِح َي ُ
ُّها ِ َ
َ
ضا ِم ْن أ ْ ِ ِ
ضا ِم َن ا ْل َي ُه ِ
ود،
يرِت ُك ْم ِت ْل َك اآلالَ َم َع ْي َن َهاَ ،ك َما ُه ْم أ َْي ً
تَأَلَّ ْمتُ ْم أَ ْنتُ ْم أ َْي ً
َهل َعش َ
ين ِ
اضطَه ُدوَنا َن ْح ُن .و ُهم َغ ْير مر ِ
يع
الر َّ
اد لِ َج ِم ِ
ين قَتَلُوا َّ
َض َد ٌ
هلل َوأ ْ
سو َ
ض َ
 15الَِّذ َ
اء ُه ْمَ ،و ْ َ
ع َوأَ ْن ِب َي َ
ب َي ُ
َ ْ ُ ُْ
َّ
الن ِ
اس.
ين .و ِ
ِ
َن ُن َكلِّم األ ِ
لك ْن قَ ْد أ َْد َرَك ُه ُم
صواَ ،حتَّى ُيتَ ِّم ُموا َخ َ
ط َاي ُ
اه ْم ُك َّل ح ٍ َ
ُم َم ل َك ْي َي ْخلُ ُ
َ 16ي ْم َن ُعوَن َنا َع ْن أ ْ َ َ
ب إِلَى ا ِّلن َه َاي ِة.
ا ْل َغ َ
ضُ
فبدون المسيح تستمر االذهان مظلمة ال تفهم العهد القديم
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 1
 18: 1مستنيرة عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته و ما هو غنى مجد ميراثه في
القديسين
وغيرها الكثير
فاليهود الذين رفضوا المسيح لم يفهموا أصال كتابهم بحكم كالم المسيح والعهد القديم والجديد
ولهذا كيف نثق في هؤالء فيما يقولوه من تفسير لنبوات وال رموز؟

ومثال صغير للتوضيح
مثال للشرح ان عندما اسأل عن معلومة تدرس في ثانوي يجب أن اسأل طالب ثانوي فشل وبقي
في ثانوي وليس طالب ثانوي تفوق وتأهل للكلية ويعرف أفضل منه بحجة ان طالب ثانوي الذي
فشل في االمتحان هو منهج ثانوي ال يزال منهجه الذي يدرسه ولكن الذي تفوق تأهل لمنهج
الكلية

اترك حكم الكتاب الواضح لمن يقبل حكمه ولكن أيضا أقدم بعض النقاط من زوايا أخرى حيادية
 1لو كان مفهوم اليهود للعهد القديم وبخاصة النبوات هو الصحيح لماذا من بداية المسيحية
انتشرت بقوة وهي كانت تعتمد في هذا الوقت على العهد القديم فقط والتبشير بتحقق النبوات في
يسوع الناصري وفي المقابل تضاءلت اليهودية جدا؟
 2استمرت المسيحية تنتشر بمفهومها للعهد القديم يهود وامميين ووصلت لهذا الحد بينما استمر
عدد الذين يقبلون المفهوم اليهودي قليل .اليس هذا دليل على صحة المفهوم المسيحي؟
 3رغم ان العدد ال يمثل لي عنصر هام ولكن لمن يستشهدون باألغلبية دائما .أليس األغلبية هو
في فالح المفهوم المسيحي للعهد القديم الذين عددهم اثنين مليار وثلث مقابل فقط  5مليون
يهودي؟ فهل تثق في  1ام في  500في المقابل؟
 4من ناحية المراجع :مقارنة كمية المراجع التي تكلمت عن العهد القديم التي كتبها المسيحيين
هي ال تقارن من كثرتها بما كتبه اليهود الذي ال يزالوا يتكلمون عن تفسير غير دقيق من القرن
الثاني عشر الميالدي وكتاب مليء باألساطير من القرن الثالث الميالدي.

فهل نقبل تفسيرات غير دقيقة لليهود وبها اساطير وعددها بضعة تفسيرات ام كم ضخم يكاد يكون
ال يحصى من التفسيرات المسيحية اغلبها غاية في الدقة والروعة وبدون اساطير؟
 5من ناحية عدد الترجمات :بالطبع نعرف انه ال يقارن فينما قام اليهود ببضعة ترجمات القديم
منها مثل السبعينية تطابق المفهوم المسيحي .قام المسيحيين بكم ضخم من الترجمات للعهد
القديم يتعدى  2000ترجمة باختالف مدارسهم وطوائفهم ولكن كلهم تقريبا يؤكدوا نفس الفكر
المسيحي
 6من ناحية المخطوطات ودراستها :مخطوطات العهد القديم مثل قمران وغيرها الذين درسوها
وتخصصوا فيها اغلبهم مسيحيين بطريقة ال تقارن باليهود .وهؤالء لهم القدرة أفضل من اليهود
على توضيح الدقة اللغوية ومعاني الكلمات.
 7من حيث البيئات المختلفة ومنها اليهودية :ايهم أفضل من يتكلمون عن خلفية بيئة واحدة ام
الذين انتشروا في كل العالم وعرفوا ما لم يعرفه اليهود القليلين؟
 8من حيث التدقيق في الكلمات :القواميس المتخصصة هي مسيحية والتي درست كل كلمة في
أصلها اللغوي واستخداماتها .الذين قاموا بهذا هم مسيحيين.
وفي هذه النقطة من يتكلم ان العبري هو لغة اليهود هو في الحقيقة غير مدقق فاليهود الذين
تشتتوا أكثر ما يقرب من  19قرن ونسوا لغتهم القديمة وما يتكلمون االن هو عبري حديث وليس
عبري الكتاب المقدس من أكثر من  2000سنة .وهذا يشبه كمثال من يستشهد بشباب في سوق
بلدي في مصر بدل من بروفيسور مستشرق متخصص في اللغة العربية الفصحى ألنهم يتكلمون
العربية المصرية الدارجة

وحتى لو تغاضينا عن الفروق اللغوية بين العبري القديم والحديث فيوجد كثير من اليهود
المسيانيين أي المسيحيين الذين لغتهم العبرية ومفهومهم للنبوات مثل كل المسيحيين وأيضا
المسيحيين الذين يتكلمون العبرية رغم انهم ليسوا يهود وال مسيانيين .فلماذا نثق في اليهود
أصحاب العبرية الحديثة وال نثق في كل هؤالء؟
 9وأخي ار لمن يصر ان اليهود أفضل فلماذا نفس األشخاص هؤالء يرفضون كالم اليهود الدقيق
من الذين كتبوا العهد الجديد كمتي البشير ومرقس البشير ويوحنا الحبيب وبولس الرسول وبطرس
الرسول ويعقوب الرسول ويهوذا الرسول؟ وبخاصة ان هؤالء الرب يسوع المسيح اليهودي وهم
كتبوا كيهود بإرشاد الروح القدس الذي شهد لهم بما في كالمهم من دقة وروعة؟
اال يؤكد هذا ان من يقولون هذه المقولة (اليهود هم األفضل في فهم العهد القديم) هو فقط تضليل
وتدليس للهجوم على الكتاب المقدس بمفهومه المسيحي الصحيح لعهديه؟
فالمسيحيين هم أفضل من اليهود في فهم العهد القديم بطريقة ال تقارن ومن يصر يقارن عن فهم
نبوات العهد القديم هو كمن يقارن يهودي يشبه تلميذ ابتدائي بصورة ضئيلة بمسيحي يشبه أستاذ
الجامعة اكتملت له الصورة.
اكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

