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ُسطُيل ُفُ ُُساةُرأُ مُ ُوُُقّدُسللكتابُاُلُُاحلرفُيُُالتفسيُر

 بشار بكور األستاذ 
 

 ه:ووا  بووي اممووم مووا   يكوو  ال سوو م  ”هووانك غ:وو    السويسوور    الكووالوليك    القسووي    يقووو 
 “بي امداين. س م  

 دايهنووم امداين عوو  اسووت دام  يوود فووأقو   ال سوو م بووي امداين مووا   ي ك وو      ووا   نعوومو و    
 ة لتحقيق مآرهبمو وإجنا  خمططاهتم.قد سامل امداين نصوص   ع:اق  ل    ع  و همو ملصاحل

و  ضوورب ووواورها املوور عميقووة  الغ ووو،رو  بعيوودة  و اذة  ف وو نو  مووا يووكا  قوووة  و ال شوو    ن الوودي  غووان 
غ نفوووس املوو م:ي هبوواو و، عجي ووة يف   وو  قوودرة  للووايداين إن و  .ومعت:قيهووا س    اعهوواو عميقووا  يف نفوو 

  موا الوا  يودفع  إ  ج ل وهو ه  يترب  مباله غل و  الا ذا  هها حيث شاءت. فأنت  سأ  و وجي
ا هوا  نووت يف حلتووة   وود دهو الت لو  عوو  لووروةق  نفقوت فيهووا عموور  ووقتو  يف اعهووا و صوويلهاو 

و نقو  هواا  ومو  ه بلسوان اليقوي الوا  ال يع شوه شو ت   بتغو  امجور  ه:ا وه:ا ؟ فيجي و  
ووو  التضوووحية ب:فسوووه سوووأ  إنسوووا   ى ووور علووو  و  و رة مجووودن ه:وووا . املوووا  إ  ا  ووو   ضووو           ش،

 .غل  م:هامإن  ديين وه ب:فس و وه   غل  ما يف الوجود؟ فيجي   إجابة الوالق املوق   
اي -. لكوو  الوودي هتمو فئوود همشووأن الوودي  مووع  ب:اذووهو وهووان هوو  هيم:تووه علوو  نفوسوو  وهوواا هوو 
نشوووة و  ه إ   وري عمويمو وسوعادة غوامرةوموا  نوه يقوود  واح   و فكحود ي  وذ سو     -لايسو 
 -وختتطفوه السياسوة      ور   معانيوهو  ه لفاظ و    غت صو و ه ع:ودما يسواء فهم و -فمو  املمكو  هبيجةو

إن  ووري ملووا  و  املوودافع.و  قوو    شووحاايها عوو  شوحااي الق:ابوو   ن يسوتحي  إ   داة موودم  رةو ال 
ووااملآسوو  الوو   وو  وهوو  مووا ذغوورت  علوو   موو    غلوور   ا:ووا يف فلسووطي م:وو إ و    -ومووا يكالووون-ر   مرارهت 

وورواو وى ووري  ق ت لووواو . نصوو  قوورن :واو  رىء  ب وو و إن   سووا  ه ج   وو  طفوواال  يو ت  مووواو و س ووج  وورت،  م:ووا ا   د م ق
و غو  ذا  و  ،  نساء  و و يت،    ل   برم تها حاراتق و  ال   ود قه الورب  و يود ار  ك و  مسوم الودي و ر م  لوت،

 وفوق العج !    ج  بهو هاا وه ع   غه ال ب   مر  ب  مر 
م  ن -يف  مريكووووا ملسوووويح   موووو  اليمووووي ام إ ووووواهن  د ار غووووال     و  -ا   راد ام وووووليون اليهووووودق وووود،

 رادوا  يضوووا   ن ي :ووووا هوووان و  ويف فلسوووطي مث دولوووة   مدي:وووة  مث  مث م:وووك    مق قووود   يكوووون موووم مووووط ء  
م غ  صورفاهت  الهو يا و يسوو   غطاء   و ليكونقد ساب املو مستق   م  الكتعل   ساس ديين الدولة  
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سووق مووم مووا  م لووواو وا    مووا  رادوا -وا  سووفان-وقوود    مووم .هاوشووع سووطي ل  ف  يف  رض  اإلجراميووة  
فووواقتحموا هوووان  نصووو وهاو لغووواايت راوهووواو و هووودا  قووود سالكتووواب املنصووووص  و عووووا ط  حيوووث 

  وسا   :عون أبنفسهم منفسهم.و و ل سوها ل  ات ال: وءو  ابة التفسري احلريفو  م  بو   ال:صوص  
الت: وووو  أبحوووودا  و ون علوووو  هوووواا التفسووووري ملسوووويحي  الصووووهاي:ة او وقوووود بووووو ام وووووليون اليهووووود  

شووللوا هبووا عامووة و و جوووا مووا ونشووروها بووي  مووم امرضعووددا  موو  االعتقووادات الوو  رو   مسووتق ليةق 
هووا و . حبووا  قوود  فيهووا الت  : وة   يووة  فيهواو وال ال م ر  أب وورأ  هنووا حقواذق   و ق:عوووهم بطريقوة  و  ال:واس
 االعتقادات   ل   بعض ه 
ميكووو   قسووويم سوووكان العوووا  إ  ’  . يقوووو  احلا وووام غووووهياليهوووود شوووع  ه امل توووار -

. فإسووراذي  هوو  الشووع  اممووم ام وورأ ةتمعووة موو  جهووة   وورأو   إسووراذي  موو  جهووةو قسوومي
 1 ‘. ة  ساسيةدهان عقيو امل تار. 

م  و بتع ووووري ى وووور )املدي:ووووة علوووو  ا  وووو   وهوووو و    ووووهيون. ج وووو و  دي:ووووة داود )م القوووودس -
ة ال   شري إ  القدسو وبوجه  اص القودس ا ديودة علو   لوة  وهيون الو  قد سال:صوص امل

و وم:هوا سوو  ي:تشور ال:وور إ   رجواء الودنيا  ه املفيوة امرشويةسو  حيكم م:هوا املسوي  كلكت و 
 2.هاغل  

 3لتحقيق ذل و ال بد  م  هدم املسجد امقص .و . نسليما إعادة ب:اء هيك  -

ه األرَض مأأأأد  الع اش أأأألنه    اش  أأأأل ذسأأأأ نَس َلَكأأأأَ َ   أأأأ » .املوعووووودة امرض -
إذا   ’. يقو  موشو  داين  18و ا ية 15سفر التكوي   اإل حا  « )اشكبري، هنل اشفلات.

كتلوو  ايووع امراشوو   غ:ووا كلوو  التوووراة ونعتوورب  نفسوو:ا شووع  التوووراةو فموو  الواجوو  علي:ووا  ن
يقو  مورد وا  نيسوانو  سوتاذ الدراسوات الشورق  وسوطية يف و  4 ‘امل:صوص عليها يف التوراة.
م:ووا بدايووة فجوور التوواريي اليهووود  و  قووام اال صووا   أبرض إسووراذي  ”ا امعووة العربيووة يف القوودسو 

ية  مور  ال  ولة لوه مو  ال:احيوة ام  قيوة والسياسو  و ن وجوود غوري اليهوود يف ال لود هو  وم د   وهو 
محلوق الوووطين لليهوود يف اسووتيطان امرض وحيا هتووا... يصور  الكتوواب املقود س محلووق اليهووود   
بغوض ال:تور عو  الوجوود غوري اليهوود  . وفيمووا بعود بفو ة طويلوةو فص و  حكمواء  الكه:وة الوعوود  

ليهوودو وليسوت مقيودة بي :ووا امل ود  ا . ... اإلقاموة يف امرض هو  املقوام امو  ع:ود او امبو   



 بشار بكور   التفسري احلريف للكتاب املقدس ومأساة فلسطي 

 www.naseemalsham.com     موقع نسيم الشام                                                            3

و فضووو   عووو   ن  لغ ووو  مووو  ق   ووو  غال يوووة السوووكان غوووري اليهودي وووةو يف    جوووكء  ووودد مووو   حبوووا ق
 5 “امرض. 
نصوووص املسووتقاة موو   بعووض  امل م:ووون مل: وووءات يوورأ  .طووة ه للوودهر   و تميووة التارةيووة احل

فصو  ام وري مو   سوو  يتحقوق فيهوا ال سفار العهدي  القدمي وا ديد  ن ه وشع   طوة  
 قتووه رسووراذي . فقووا  لعقوود وشووع   طت ووه للكووون و   -مووا يعتقوودونغ-ه و وهوواا الكووون

ام وورأو وع:وودما  وبسوو    طاايهووا ست ضووع لتسوول م  ربووع  موومو الواحوودة  لوو  فإسووراذي ”
. وبعود ذلو  بتسوعة صدر  حود ملووغهم قورارا  رعوادة إعموار القودسم امكيي سي  اي كتم   

ة لك  شع ه يرفض التصديق به. ويف قد سسو  يعود املسي  إ  املدي:ة امل وستي  س وعا  
امسووو و  السووو عيو حيووواو  حووواغم شووورير القضووواء  علووو  اليهوووودو لكووو  املسوووي  يعوووود ليهكموووه 

  احلوود  1امحودا  ام ورية يف  طوة ه هو  غوا .  )و   6 “جيلو  علو  عورا داود.و 
و فيصوعد امل م:وون بوه إ  املسوي  يف الغيووم  حيوث يتهور Raptureالرذيسو    االر قواء )

   ن يعوووودهووو الء هوووم امل م:وووون مملسوووي  الووواي  وعووود املسوووي  و  السوووماء  اممووووات فامحيووواء.
احمل:ووة الكووربأ و ه اللوواي   احلوود  الرذيسوو   2. ) وواهم إ  نفسووهأييف الغيوووم لكوو  فيتهوور 

(Tribulation     مو   الودجا  العوا    وه  ف ة متتد سو ع سو:وات حيكوم  ل:اءهوا املسوي
ومآسو  غلورية. ويف ى ور احمل:وة أي.  ومعا ة و و د  يف هان الف ة ىالم  اميك  يف القدس
  ويهووووكم جيوووووا الشوووويطان وج لووووه ويقووووود جوووويمل القديسووووي واملوووو م:يو املسووووي  يف ةوووودن  

يف فلسوطي قوورب   Armageddon)جيووا الشور  واملسووي  الودجا و يف معرغوة ةيوودو
وه  ف ة  ل  عام حيكم   Millennium مث بعد ذل    د  الف ة املفية )3) .حيفا

  7.و ويسوود العوا   السو م  واملوودةمو  اميكو  حيوث يقعود علو  العورا العوا      ما املسوي   
يف  اللوووواي إال إذا اجتموووووع اليهوووووود   وإن غ:ووووت ال  علوووووم فوووواعلم  ن املسوووووي  لووووو  ي:ووووك  ال:وووووكو   

ق و  ةو ء عيسو و  قود سحيت موه الكتواب امل  مور  و غموا ي وكع مو موجووب اجتمواعهفو فلسطي
املسوووي   يعرقووو  نوووكو    وموووا مووو  شوووأنه  ن يعيوووق   غووو   و  الوووا  ي:تتووورن امل يوووي مووو  املووو م:ي.

 فلياه  إ  ا حيم.

إن موقوع إسوراذي  يف  طوة ه للودهر غموقوع الوور س مو  ا سودو وجو   امحودا  الو   وور  
 8.هان ال: وءات  و فق   قراءهتا فسريها و يف الشرق اموسم يتم 
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وال واحلي واملفكوري  يف  مريكوا وغريهوا  ملسويح   ه:ا  الكلريون م  رجا  الودي  الك  ط عا  
يعارشوووووون بقووووووة هوووووان الت ر وووووات وامغاذيووووو  الووووو  يروجهوووووا ام ووووووليون اليهوووووود والصوووووهاي:ة 

 ون. ملسيحي  ا
قسوووم الدراسوووات الدي:يوووة يف جامعوووة مووو  هووو الء الووودغتور ك. غوووالف  غووويو الووورذي  السوووابق ل

 إن ال:صوص الكتابيوة الو   ورد فيهوا هوان ال: ووءات   ”و حيث يقو   يف نيويور  سانت لورن 
فاحصووة مووا  وود   علوو   هنووا إمووا غامضووة جوودا  يف دالالهتووا  جوودا و غمووا  ن نتوورة   قليلووة   شووةاملف   

 هنوا  وو  غتابتهوا بوقوت قصوري  بعود  هنا ن وءات محدا  وقعت ملفعو  وو  وملتال غري مق:عة
 9 “.ليست واردة  بدا  يف ذل  السياق  عطي ت دالالتق و انت ك عت، م  سياقها 

موا نوران يف موواع   ووهواا ملضو م هو  ”يعلق الودغتور فو اد شوع ان علو  هواا الكو م قواذ    
ددون ويور  قود سوغتامت ام وليي اممريكيي م  مسويحيي ويهوود حوي يلوحوون ملكتواب امل

هوووان ال:صووووص ال: وذيوووة علووو  مسوووامع امل يوووي مووو  املووو م:ي الووواي  ال يتسوووو  موووم التحقوووق مووو  
و روجيوه جوارود  الفرنسو  دقة  فسريها. يص  الفيلسو  و حتها   هرطقوة › هواا السولو  بو

للسياسوووةو   داة   و هبووود  جعووو  الووودي  ق  شوووك لت مووو  القوووراءة احلرفيوووة اال وووط:اعية لكووو م م:وووك  
ه سووابقا  مسووم مووا عر فت وو  وسووية عليهووا... إنووه موورض كيووت يصووي  هنايووة القوورنو وهوو رشووفاء القد

 10  “.‹ام ولية
نتوواذو و يمووة علوو  الشووع  العوور  عامووةو  وذ قوود سللكتوواب املإن التمس وو  ملقووراءة احلرفيووة 

والسياسووووووية  ة اإلنسووووووانية واالجتماعيوووووو الدي:يووووووة و  ا ووووووةو موووووو  ايووووووع ال:ووووووواح    والفلسووووووطيين  
غوووو  هووووان ع:وووودما يوووورون   اليمي:يووووي املتطوووورفي يف الوووووالايت املتحوووودة و   وووواعهمإن  .واالقتصووووادية

إذا و  وووان الضوووحاايو  مشووواعر الر وووةتحووور  فووويهم  و ال املوووااب  وا وووراذم الووو   ووور  يف فلسوووطي
الو   وجود عوادة ع:ود سواذر  احلورارة و الشوفقة  و م  احلكن  لرا  فتشت يف قلوهبم فل   د فيها 

 .ة  ص و و ويف القلو  غ  كا ة   و   يف الصودر ح و الو  ملل   ل  املشاهد املوجعةو تهم ال شر لدأ رؤي
يف  مريكوا مو     وا   ملسويح   فل:تصوو ر، مواذا يودور بواه  املو م  ا” يقو  الودغتور فو اد شوع ان 

 »  رض ه« يسورد فيوه الق و    ة اليمي:ية ع:دما يشاهد فيلما  اوي   ملو  فويلمملسيحي  الك:اذ  ا
عرشوها مستشوهدا  و ة يف طوو  فلسوطي قد سو بيلو  غراهوام و ،و   اممواغ  امل الشهري عمداي  امل

حيووود  يف إسوووراذي  وامراشوووو  و  ة الووو   : وووأت مبوووا حوووود  قد سوووو يف غووو  م:عطووو  مل:صووووص امل
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معجوووكة  و ن موووا حووود  هووو و  رض  ه  عطاهوووا لشوووع ه امل توووارو  الفلسوووطي:يةو وم غووودا   ن هوووان
 11 “  ققت هبا إرادة ه.

 هودا  مسوتق لية و ة قد    استغ م ما استغ ال  بشعا و لتحقيق  طموا  هودي  اليو ة ملسيحي  إن ا
وإن هووووووواي  الشوووووووريعتي السوووووووماويتي بريئتوووووووان غووووووو  الووووووورباءة مووووووو    لووووووو  ا راء  .يف فلسوووووووطي

والتصوورفات التحريفيووة الوو  ع لووت  االعتقووادات الوو   لصووقت هبموواو موو  جوور اء القووراءة احلرفيووة و 
ا ع ث.هبم  ا  مي 

بعد مرور قرابوة  لفو  عوام علو  رحيو  يوح:واو واسوت:ادا   ”يقو  امستاذ  مد فاروق الكي    
ون ام ووليون يف نصو  الكورة الغور  مقت:عوي موع    واعهم أبن ملسويحي  عل  "رؤاين"و ال يوكا  ا

و ايوة التوارييهنو  ق اجملو ء اللوايإسراذي  يف فلسطي غان مقدمة حتميوة ال بود  م:هوا لتحق و  نشوء
ة حبجوووة  ن اليهوووود رفضووووا هودي ووو الووواي  غوووانوا يف السوووابق معوووادي  للي-فوووالكلري مووو  امموووريكيي 

 ن  إلسراذي  نتورا  للودور املفو ضو  و لوا إ   نصار متحم سي لليهود  -املسي  وقتلون بكعمهم
ة ام وولية ملسويحي  كو   ل ويا العقليوة امي قق ال: ووءات. و يلع ه اليهود يف  طة اجمل ء اللاي 

الغربية رجيا  ملع ارة التالية   ال ميك  للمسي   ن يعود ما    ك  ه:ا  إسراذي  ميك:ه العودة 
 12 “إليها. 

 
 

. نشووور دار 54نقلوووه روجيوووه جوووارود  يف غتابوووه "امسووواطري امل سسوووة للسياسوووة اإلسوووراذيلية"  ص  يف غتابوووه "التلموووود"و 1
 .1998و 1ط  القاهرةو -الشروق

-123وانتر  يضا  غ ما  مهما  هباا الصدد يف ص  .0032دمشق  -نشر دار الفكر .81م   ج   هيونو ص  2
131. 

دمشق -و نشر دار القلم54-45" ص هود   راجع قصة اميك  يف غتاب الدغتور حس  ظاظا " حبا  يف الفكر الي   3
1987. 

 .1967/ ىب/ 10و ع   حيفة جريوساليم بوستو 41نقله جارود  ص  4

.  ع  جريو ا  1999ل:دن  -برسو و نشر بلو    444للث املوت" ص  نقله املفكر نعوم  شومسك  يف غتابه "م 5
 . 1983و 18بوستو غانون اللاي.  

 .321م   ج   هيونو ص  6
 .321م   ج   هيونو ص  7
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علو  سوو ي  امللووا و يوورأ الكا وو  املتطوور  هووا  لي:وود   يف غتابووه "غوغوو  امرض امل:قوورض العتوويم"  ن  سووي  دولووة   8

مهوا ع متوان هامتوان علو  اقو اب السواعة. انتور  مو   جو   1967دة مدي:وة القودس عوام اسوتعاو  1948إسراذي  عام 
 وما بعد. 351. وق  عل   مللة   رأ يف ص 350 هيونو ص 

 . م تصار و صر  يسري.322م   ج   هيونو ص  9
 .320راجع فيه غ ما  مهما  لل ام ش:ودة يف  كاي  هان االدعاءاتو صو . 315م   ج   هيونو ص  10
 .316م   ج   هيونو ص  11
 .2003  3دمشق ط  -و نشر دار الفكر262االستشراقو ص و اإلس م و املسيحية   12


