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 نقُض التفسير الَحْرفي للكتاِب المقدَِّس:  الُقس ستيفن سيزر نموذجاً 
The Rebuttal of the Literalist Interpretation of the Bible: The 

Example of Stephen Sizer  
 

Bachar Bakour
*
 

 

Abstract 
Jewish fundamentalists, together with Christian Zionists of the USA, argue 

that the creation of the state of Israel, and its endurable existence, is 

legitimate, moral, and authorized by the Holy Scripture. They understand 

these texts on a purely literalist interpretation of the Bible. After a brief 

account the historical roots of  Biblical literalism, the paper presents the 

powerful rebuttal of literal interpretation of Biblical texts by the British 

priest, Stephen Sizer in his book ‗Christian Zionism: Road-map to 

Armageddon‘. Sizer has brilliantly refuted the Christian Zionists‘ 

misquotations and misinterpretations of the Old and New Testaments. Sizer 

has chosen to focus of the works of Hal Lindsey, the most influential of all 

20th Century Christian Zionists. The research concludes that the sacred 

texts, upon which futurist and literal interpretation is constructed, have been 

taken out of historical and linguistic context, shrouded in vagueness, or 

their prophecy has been fulfilled long time ago. 

Keywords: Christian Zionism, Holy Scripture, Stephen Ceaser, Hall Lindsey. 

 

 خص لم
لطاظتا أراد اِلصوليوف اليهود   ك مؤيدكىم من اليمُت اظتسيحٌي يف أمريكا  أف يكوف عتم دكلةه يف ذلسطُت، 

على أساس ديٍت، مستقىن من الكتاب اظتقٌدس، ليكوف  طاءن رتىوتيان،  ك أرادكا أيضان أف يبنوا ىذه الدكلةى 
يسوٌغ تصرذاهًتم اإجراميةى يف أرض ذًلىسطُت ك عبها. كقد مٌت عتم ما أرادكا عندما ذسركا نصوصى الكتاب 
 اظتقٌدس ت سَت  رذيان كجعلوا تتنبأ بأ داث مستقبليةو، كاقعة  تمان. يعرض البحن باكتاز هناى كتاريخ

 يقـو البحن الت سَت اضتريف يف سياؽ الكاب اظتقدس ك يعٌرؼ أىم اظتصطلحات ذات الصلة باظتوضوع.
بنقض علمي كتارمتي للت سَت اضتريف للصهيونية اظتسيحية عرب  عرض كحتليل موقو القٌس الربيطام، 
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كىو  ". إذل ىرغتدكفالصهيونية اظتسيحية: من عار ة الطريق  من ىذا الت سَت  يف نتابو "  ستي ن سي ر
من أىم البا  ُت الذين نة وا زيو كبطمف ىذا اظتنها. كقد اعتار سي ر دراسة نتب الصهيوم اظتسيحي 

أن ر  الكتٌاب الصهاينة اظتسيحيُت تأ َتان، كأن ر العاملُت يف غتاؿ جتارة النبوءات كآعر ىاؿ ليندزم، ِلنو 
 ال ماف إ ارةن ك هرة يف التاريخ اظتعاصر.

التأمل يف النصوص اليت ذسرت ت سَتان  رذيان يقود إذل ارتعتقاد بأف ىذه اطتتاـ، يرل البحن أف  يف
النصوص إما  امضة يف درترتهتا، ذهي  َت مقنعة، أك أهنا نبوءاته ِل داث كقعت بال عل. أك أهنا 

ي ها ني تؤدم كظي تها كتألانًتعت من سياقها التارمتي كاللغوم، كفتوذجها الكامن ذيها، مث أعيد ترنيبها 
 سياسة قومية عنصرية كتوس ،و استعمارم استيطام.يف دعم  يف تعبئة كهتييا اضتماس الديٍت

 سي ر، ىاؿ ليندزمستي ن : الت سَت اضتريف، الصهيونية اظتسيحية، الكتاب اظتقدس، الكلمات المفتاحية
 

 مقدمة
اِلمػم مػا دل يكػن ىنػاؾ سػمـه رت سػمـى بػُت ": ُيقوؿ القسيسي الكا وليكي  ىان  ننغ

كرت سمـ بُت اِلدياف ما دل يىكيػوَّ أتبػاعي اِلديػاف عػن اسػتغمؿ الػدين ِ" بُت اِلدياف.
 ظتصاضتهم، ك عن رلىٍّ أعناًؽ نصوصو لتحقيق مآرُّم، كإؾتاز ؼتططاهتم.

                                                 
   يف بريطانيا، ك رئيس رتعية  ستي ن سي ر قس بريطام ، ذك رتبة عالية يف ننيسة اظتسيح يف ذَتجينيا ككتر

أىم نتبو "الصهيونية اظتسيحية: من عار ة الطريق إذل الكتاب اظتقدس العاظتية يف اظتملكة اظتتحدة. من  
   Christian Zionism: Road-map to Armageddon?(USA: IVP Academic, 2004)ىرغتدكف"

 الكتاب دراسة كتقييم لل ذكر التارمتية كالمىوتية للصهيونية اظتسيحية كآ ارىا السياسية. 
اظتسكوم يف جامعة توبنغن. عيٌُت مستةاران رتىوتيا  أستاذ علم المىوت عادل سويسرم، يةغل منصب 1

للم م، ال اتيكام ال ام. من نتبو رتىوت اِلل ية ال ال ة، كاظتسيحية كأدياف العادل، كاظتسؤكلية العاظتية: 
 اليهودية، اظتسيحية، اإسمـ.

Hans Küng,
 2

 Christianity and World Religions: Paths of Dialogue with Islam, 

Hinduism and Buddhism, New York: Orbis Press, 1993. xiii, pp. 441-443. 
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ك ىػػو سػػمحه  ذالػػدين ذك قػػوةو نػى َّػػاذةو، يهػػيمن ُّػػا علػػى ن ػػوس أتباعػػو كمعتنقيػػو. 
 -عنػػدما يسػػاء ذهميػػو ك حتيىػػرَّؼ معانيػػو كختتط ػػو السياسػػةي -ن، ذمػػن اظتمكػػنذك  ػػٌدي

أف يسػػتحيل إذل أداة مػػدمٍّرة، رت تقػػل   ضػػحاياىا عػػن ضػػحايا القنابػػل ك اظتػػداذ،. ك 
ػا ال لسػطينيوف منػذ أن ػرى  -كمػا ي الػوف-عَت م اؿ على ذلمل اظتآسي اليت جترٌع مرارهتى

َت كالتةػريد...، نػل ذاؾ كأٍزيػد ارتيًكػب من نصػو قػرف؛ ذالقتػل كارت تصػاب كالتػدم
 باسم سلطة النص الديٍت!

كمػػن ىنػػا تػػربز اظتةػػكلة الػػيت يػػرـك البحػػن معاصتتهػػا عػػرب اِلسػػئلة اآلتيػػة: مػػا  
جػػذكر الت سػػَت اضتػػريف للكتػػاب اظتقػػدس؟  ظتػػاذا يتبػػٌت دعػػاة الصػػهيونية اظتسػػيحية 

نيػو نتكػن نقػض ؟  ىذا ارتجتاه من الت سَت؟ ما عصائص ىػذه القػراءة اضترذيػة 
أسػػػًس ىػػػذه القػػػراءة علػػػى أسػػػاس علمػػػي؟ يف سػػػبيل ىػػػذا اعتػػػدؼ، قػػػاـ البحػػػن 
بعػػػرض كمناقةػػػة موقػػػو سػػػتي ن سػػػي ر مػػػن الت سػػػَت اضتػػػريف. كقػػػد قػػػاـ البحػػػن 
بعرض موج  صتذكر الت سَت اضتريف إيضاح اطتل يػة التارمتيػة كاظتعرذيػة للصػهيونية 

لحات الػػػيت يك ػػػر تردادىػػػا يف اظتسػػػيحية اضتاليػػػة، مث عػػػٌرؼ البحػػػن بػػػأىم اظتصػػػط
 سياؽ الت سَت اضتريف عند الصهاينة اظتسيحيُت.

 
 التفسير الحرفيجذور 

قبل اضتدين عن أصوؿ الت سَت اضتريف للكتاب اظتقدس، لتسن تعريو الت سَت كالت ريق 
اإيضاح كالتبيُت، مأعوذ من ال سر كىو اإبانة  :لت سَت لغةبينو كبُت التأكيل. ا

 :كىالٍ ىٍسري  ُ.ال ىاء كىالسُت كىالرَّاء تىديؿ  عىلىى بػىيىاًف  ىٍيءو كىإًيضىاً وً ركؼ ك  ُ.كالكةو
                                                 

 ، ج ََُِ،  الكويت: اَّلس الو ٍت لل قاذة كال نوف، تاج العروسال بيدم، ػتمد بن ػتمد،   ُ
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ـو آعىرى ىيوى أىٍكضىحي لًمىٍعٌتى اٍلمي ىسًَّر ًعٍندى  ـو أىٍك لىٍ ظو بًكىمى اٍإًبىانىةي كىاٍلكىٍةوي لًمىٍدليوًؿ نىمى
ؽه لًٍلميٍحتىًبًس عىًن الٍ ىٍهًم بًوً ذىالتػٍَّ ًسَتي نىٍةوي اٍلميٍغلىًق ًمنى اِ .السَّاًم،ً   ّ.ٍلميرىاًد بًلىٍ ًرًو كىًإٍ مى
رتن كٍ إليو أى  آؿى يقاؿ:  ؿ كىو الرجوع،كٍ مأعوذ من اِلى   :اللغة التأكيل يفك  

عبارة  :كالتأكيل الكمـ تأكيمن كتأكَّلو: دبَّره كقدَّره كذسَّره، كأكَّؿى  كمآرت: رج،،
ؿ ذعٌت الرجوع، ذكأف اظتؤكٍّؿ أرج، الكمـ إذل كٍ ِلى التأكيل مأعوذ من اك  ْ.الرؤيا

السياسة، ذكأف  يالتأكيل مأعوذ من اإيالة كى :كقيل .ما لتتملو من اظتعام
 ٓو.موضع اظتؤكٍّؿ يسوس الكمـ كيضمو يف

ت سَت الكمـ كبياف معناه، سواء أكاذق ظاىره كيرد التأكيل يف ارتصطمح ذعٌت   
صرؼ الل ظ عن اظتعٌت الراجح إذل اظتعٌت اظترجوح لدليل يقًتف  ىوكذعٌت   .أك عال و

ذاذا قاؿ  .أصوؿ ال قو كمسائل اطتمؼ يف عنو يتحد وف مبو، كىذا ىو التأكيل الذ
ىذا نوع  :قاؿ اآلعر .ميؤكَّؿ أك ػتموؿ على نذاأك النص ىذا اضتدين  :أ د منهم

أف  :اِلمر اِلكؿ :ؿ مطالىب بأمرينكعلى ىذا ذاظتتأكٍّ  .تأكيل كالتأكيل لتتاج إذل دليل
 .زتلو عليو كادَّعى أنو اظتراد ميبُتٍّ ا تماؿ الل ظ للمعٌت الذ

                                                 

 ،  مادة: لع، .ُْٓ، ص ِِ
 .َْٓ، ص ْ ، جُٕٗٗكر، ، حتقيق عبد السمـ ىاركف،  دار ال معجم مقاييس اللغةابن ذارس، أزتد،  ُ
 .َُ، ص ُ ، ج ُْٖٗ،  تونس: الدار التونسية للنةر، التحرير والتنويرابن عا ور، ػتمد الطاىر،  ِ
، حتقيق ػتمد أبو ال ضل إبراىيم،  النا ر: البرىان في علوم القرآنال رنةي، ػتمد بن عبد اهلل،  ّ

 .ُْٕ، ص ُج ، ُٕٓٗدار إ ياء الكتب العربية عيسى الباىب اضتلِب، 
 ،  مادة: أكؿ .ّٔٗ ، ص ََِٓ دمةق: مؤسسة الرسالة،  القاموس المحيط،ال َتكز آبادم، ػتمد بن يعقوب،  ْ
 .ُْ، ص ُ،  القاىرة: مكتبة كىبة، د.ت ، ج التفسير والمفسرونالذىِب، ػتمد  سُت،  ٓ
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أكجب صرؼ الل ظ عن معناه الراجح  مأف يبُتٍّ الدليل الذ :اِلمر ال ام 
 ُ.إذل معناه اظترجوح، كإرت ناف تأكيمن ذاسدان، أك تمعبان بالنصوص

 ِ التأكيل كالت سَت: ذقيل: قتا ذعٌت كا د.كاعتلو العلماء يف ال رؽ بُت 
التػٍَّ ًسَتي أىعىم  ًمنى التٍَّأًكيًل؛ كىأىٍن ػىري اٍسًتٍعمىالًًو يف اٍِلىٍل ىاًظ كىميٍ رىدىاهًتىا  :كىقىاؿى الرَّاً بي 

ًيًَّة،  كىأىٍن ػىري اٍسًتٍعمىاًؿ التٍَّأًكيًل يف اٍلمىعىاًم كىاصتٍيمىًل، كىأىٍن ػىري مىا ييٍستػىٍعمىلي  يف اٍلكيتيًب اٍإًعتى
التػٍَّ ًسَتي بػىيىافي لىٍ ظو رتى لتىٍتىًملي ًإرتَّ  :كىقىاؿى  ىيػٍريهي  ّ.كىالتػٍَّ ًسَتي ييٍستػىٍعمىلي ذًيهىا كىيف  ىٍَتًىىا

نػٍهىا، ًذىا كىٍجهنا كىاً دنا، كىالتٍَّأًكيلي تػىٍوًجيوي لىٍ ظو ميتػىوىجٍّوو ًإذلى مىعىافو ؼتيٍتىًل ىةو ًإذلى كىاً دو مً 
 ٓإذل  َت ذلمل من اِلقواؿ العديدة. ْ. ظىهىرى ًمنى اٍِلىًدلَّةً 

أف الت سَت ما ناف راجعان "ىو  :-نما قاؿ ػتمد  سُت الذىِب-كلعل الراجح 
إذل الركاية، كالتأكيل ما ناف راجعان إذل الدراية، كذلمل ِلف الت سَت معناه الكةو 

رت ؾتـ  بو إرت إذا كرد عن رسوؿ اهلل صلى اهلل  كالبياف. كالكةو عن مراد اهلل تعاذل
عليو كسلم، أك عن بعض أصحابو الذين  هدكا ن كؿ الو ى كعلموا ما أ اط بو 
من  وادث ككقائ،، كعالطوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كرجعوا إليو ذيما 

 كأما التأكيل. ذملحوظ ذيو ترجيح أ د .أ كل عليهم من معام القرآف الكرمي

                                                 
القاىرة: مكتبة ،  مباحث في علوم القرآن. قارف القطاف، مناع، ُٓ، ص ُاظترج، السابق، ج ُ

 .ُّٖ-ُّٕ ، ص ُٓٗٗ، ٕكىبة، ط
، حتقيق ػتمد أبو ال ضل إبراىيم، اإلتقان في علوم القرآنالسيو ي، عبد الرزتن بن أِب بكر،  ِ

 .ُِٗ، ص ْ ، جُْٕٗ القاىرة: اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، 
 اظترج، السابق. ّ
 اظترج، السابق. ْ
 .   ُٕ-ُٓ، ص َُانرر الذىِب، ج  ٓ
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كالًتجيح يعتمد على ارتجتهاد، كييتوصل إليو ذعرذة  .ػتتممت الل ظ بالدليل
لغة العرب، كاستعماعتا إسب السياؽ، كمعرذة  م ردات اِلل اظ كمدلورتهتا يف

 ُ".من نل ذلمل اِلساليب العربية، كاستنباط اظتعام
 اصطمح ن َت على الت رقة بُت الت سَت ف السبب يفأكن  :يقاؿ ال رنة 

اظتنقوؿ،  بُت اظتنقوؿ كاظتستنب ، ليحيل على ارتعتماد يف التميي ي  ،كالتأكيل
 ِ.اظتستنب  كعلى النرر يف

ف النص الديٍت إسب مقتضاه اللغوم إما أف ي سر ت سَتان  رذيان كمن اظتعلـو أ 
أك غتازيان: ذالت سَت اضتريف يقو على ظاىر الكمـ  كرت يبتعد عنو، كرت لتمل النص 

. أما الت سَت اَّازم ذم يصار إليو إرت إذا ناف النص أك لتتملها رت لتتويها معام
يف الت سَت يرل أف  ان ذتة اجتاىلكن . يتضمن صوران غتازية م ل ارتستعارة كالكناية...إخل

الكتاب اظتقدس ذك نصوص كاضحة اظتعام، كسهلة ال هم، كدرترتهتا صرلتة 
 كرت لتيد عنها.  كمبا رة؛ كعتذا يتمسمل إرذية النص

الت سػػػَت اضتػػػريف " أف يصػػػر اظتػػػؤمن بكتػػػاب الػػػدنتور عبػػػد الوىػػػاب اظتسػػػَتم  يعػػػٌرؼ 
مقػػدس علػػى أف نصػػوص ىػػذا الكتػػاب معناىػػا كاضػػح كبسػػي ، كلتمػػل رسػػالة مبا ػػرة 
صػرلتة  م ػل القاعػدة العلميػة أك اللغػة اصتربيػة  نتكػن التوصػل إليهػا مبا ػرة دكف اجتهػاد  

أف الػػذين يؤمنػػوف بالت سػػَت اضتػػريف يعتقػػدكف كيضػػيو اظتسػػَتم  ّنبػػَت أك إعمػػاؿ عقػػل".
أف "ما جاء يف نتاُّم اظتقدس لتقق  رذيان يف الواق، اإنسام كالتارمتي كاظتػادم... نمػا 

                                                 
1
 .ُٖ، ص َُالذىِب، ج 

 .ُِِ، ص ْالسيو ي، ج ِ
 .َْ، ص ْ ، ج ُٗٗٗ،  القاىرة: دار الةركؽ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةاظتسَتم، عبد الوىاب،  ّ
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 ُأهنم يػركف أف اَّػاز يف الكتػاب اظتقػدس لػيس غتػازان دائمػان كإفتػا كاقػ،  قيقػي كمػادم."
 يلغػػي  نائيػػة الػػنص كالواقػػ، كاظتسػػاذة بينهمػػا كيم ػػظ اظتسػػَتم أف ىػػذا النػػوع مػػن الت سػػَت

"ذيخت ؿ الواق، اظتادم للنص اظتقدس  اظتت اكز للعادل اظتادم ، نما متت ؿ النص اظتقدس 
 ِللواق، اظتادم، كت داد الدائرة ضيقان كاتساعان  سب أىواء اظت سر."

كِلف هنػػػا الت سػػػَت اضتػػػريف مػػػن  ػػػأنو أف ينةػػػو التػػػاريخ كيرسػػػم الواقػػػ، مػػػن  
-نرار النصوص اظتقدسة كليس العكس، ذقد تبنتو "الصػهيونية اظتسػيحية" أك م

 "اليمُت اظتسيحي." -بتعبَت آعر
كاليمػػُت اظتسػػيحي مصػػطلح ييطلػػق علػػى نػػل مسػػيحي متطػػرٍّؼ يف التعبػػَت عػػن  

كمػػن اصتػػدير  ّرأيػػو، كيف سػػلونو الػػداعم إقامػػة دكلػػة إسػػرائيل، أيػػا نػػاف ىػػذا الػػدعم.
تعبػػَت رت ييةػػَت إذل منرمػػة أك غتموعػػة أك ننيسػػة بعينهػػا، إفتػػا يةػػَت بالػػذٍّنر أفَّ ىػػذا ال

كمػػػػن  ْإذل اجتػػػاه ديػػػٍتر منتةػػػر يف اضتيػػػاة اِلمريكيػػػػة منػػػذ بدايػػػة اَّتمػػػ، اِلمريكػػػي. 
اظت ارقػػػػػػات أف اظتسػػػػػػيحيُت نػػػػػػانوا السػػػػػػبٌاقُت يف دعػػػػػػم كتأييػػػػػػد الرؤيػػػػػػة الصػػػػػػهيونية يف 

 بالدعم من اليهود أن سهم. ارتستيمء على ذلسطُت؛ قبل أف حترى الصهيونية 
ذالتكوين المىويت للصهيونية اظتسيحية  أك اليمُت اظتسيحي  بدأ م،  رنة  

مارتن لو ر اإصم ية الربكتستانتية يف أكائل القرف السادس عةر اليت أتا ت لعامة 
                                                 

 اظترج، السابق. ُ
 .ُْ-َْ، ص ْاظترج، السابق، ج  ِ
ّ Stephen Sizer, Christian Zionism: Road-map to Armageddon? (USA: IVP Academic, 

2004), pp. 13-14.  
. عن اليمُت اظتسيحي كتأ َته ّٖٗ ، ص ََِّ،  دار ال كر: دمةق من أجل صهيون عباف، ذؤاد،  ْ

يد اهلل: لماذا تضحي الواليات يف سياسة أمريكا  كسياسة الةرؽ اِلكس ، انرر، ىالسل،  ريس، 
 .َُٖ-ٖٓ ،  ص، ََِِ،   دار الةركؽ: القاىرة، تررتة ػتمد السماؾ المتحدة بمصالحها من أجل إسرائيل؟،
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بالت سَت اضتريف قراءةى الكتاب اظتقدس، م، ارتلت ـا   -بعد  رماف  ويل اِلمد-الناس 
 ُالذم انته تو قدنتان كلقركف مديدة الكا وليكيةي الركمانية. ،يس الت سَت اَّازمكل

كقد انب ق عن اضترنة اإصم ية رتاعةي الطهوريُت اليت اٍزدىىىرت يف أمريكا  
كأرادىت تطهَت ننيسة إنكلًتا من بقايا الكا وليكيَّة؛ كلذا شتيٍّيت بػ"الطهوريُت"؛ 

عىصَّت ىذه اصتماعةي  ِاظتذىب الربكتستانيت.  ين تطرَّذت ؿتو اليمُت من
العهدى القدمي ذكانة تكاد تى وؽ مكانة العهد اصتديد، كناف تأ َت الطهوريُت  
نبَتان على ال كر الديٍت يف أمريكا؛ ِلهنم نانوا من أكائل اظتستو نُت يف 

كعلى قاعدة الت اكج بُت اظتسيحية  ّالةماؿ الةرقي من أمريكا الةمالية.
يهودية اليت متَّنتها رتاعةي الطهوريُت، نةأ ما ييسمَّى بػ"اظتسيحية الغربية"، أك كال

 اظتسيحي." –"الًتاث اليهودم 
 كىناؾ ستسة أذكار كىرً ها اِلمريكيوف عن الطهوريُت: 
ارتعتقاد بوجود عيطَّة إعتيَّة  املة للعادلى، كأفَّ أمريكا نانت منذ البداية • 

 ىداؼ ػتدَّدة منذ بداية اطتىٍلق.موجودة يف عقل الرب ِل
ارتعتقاد بأفَّ ىؤرتء الطهوريُت قد اعتارهٍتم العناية اإعتية؛ للهرب من العادل • 

القدمي ال اسد، كإنةاء ؽتلكة اهلل يف اِلرض، كىم ييةبٍّهوف أن سهم بقبائل 
 إسرائيل يف ىركُّا من مصر إذل أرض ننعاف.

 اهلل، كأهنم  يرناء يف تن يذ اظتهمة اليت  دَّدىا اهلل عتم. اعتقاد الطهوريُت بأهنم يف عهد م،• 

                                                 
1
 Sizer, 26-27. 
 .ٕٗ-ٔٔ عباف، ص  ِ
 .ٕٔ -ٔٔ عباف، ص  ّ
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ارتعتقاد بأفَّ ىذا العهد ينطوم على مهمة جليلة أرت كىي تنوير سائر أىل • 
 اِلرض، كانتةاعتم من اصتهل كالرمـ.

ارتعتقاد بأفَّ ىذا العهد جعىل الةعب اِلمريكي غتتمعنا دينيًّا، يتم َّل ننيسة • 
ىذه ارتعتقادات مبنية على ت سَت  ريف رتي، إف  ُضيَّة.القديسُت اِلر 

كيم ظ اظتسَتم أف ىناؾ عمقة ك يقة بُت  ِكمستقبلي للكتاب اظتقدس.
 الربكتستانتية كاضترنة الصهيونية، لعدة أسباب:

ظهور ال كر ارتسًتجاعي الصهيوم داعل -ِتأ ر اليهود باضترنة اإصم ية؛ -ُ
تباط اضترنة الصهيونية بالبمد الربكتستانتية. كقد تبنت ار -ّال كر الربكتستانيت؛ 

إؾتلًتا اظتةركع الصهيوم بعد مناذسة قصَتة م، أظتانيا كتبعتها الورتيات اظتتحدة، 
ارتباط ى رة -ْم، مم رة رذض للمةركع الصهيوم يف اِلكساط الكا وليكية؛
مارم ارتستيطام أعضاء اصتماعات اليهودية يف العصر اضتدين بالتةكيل ارتستع

كجود عمقة  َت مبا رة بُت الربكتستانتية -ٓالربكتستانيت اِلؾتلوسانسوم؛ 
كاصتماعات اليهودية تتحدد يف أف الرأشتالية،  سب أ رك ة ذيرب، كيلدت يف 

 ّتبٍت  مة الربكتستانت للت سَت اضتريف للعهد القدمي.-ٔاَّتمعات الربكتستانتية؛ 
 

 فسير الحرفيواردة في الت مصطلحات
ذتة م اىيم كمصطلحات إاجة إذل  رح ِلهنا ج ء من الت سَت اضتريف عند 

 الصهاينة اظتسيحيُت كيك ر دكراهنا يف نتاباهتم كعطاباهتم.
                                                 

 .ٗٔ- ٖٔ عباف، ص  ُ
2
 Sizer, 15. 
 . ُٔ، ّاظتسَتم، ج ّ
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يرل اظتؤمنوف بالنبوءات اظتستقاة من بعض نصوص أس ار العهدين القدمي  
ىذا الكوف،  كاصتديد أف اهلل كض، عيطةن سوؼ يتحقق ذيها ال صل اِلعَت من

 ُقد كض، عيطتىو للكوف كىذقان لعمقتو باسرائيل. -نما يعتقدكف-ك  أف اهلل 
 ين  Rapture االرتقاء  ُاِل داث اِلعَتة يف عطة اهلل ىي ناآليت:  ك  

، ذيصعد اظتؤمنوف بو إذل السماء: اِلموات ذاِل ياء. ك  يرهر اظتسيح يف الغيـو
ف  الذين كعد أف يعود ذيرهر يف الغيـو ىؤرتء ىم اظتؤمنوف باظتسيح  اظتخلصو 

 المحنة الكبرى  اضتدث الرئيسٌي ال ام ىو ِ  ِلكي يأعذىم إذل ن سو.
Tribulation  كىي ذًتة دتتد سب، سنوات لتكم أ ناءىا اظتسيحي الدجاؿ العادلى من

كيف آعر احملنة يأيت  ّاعتيكل يف القدس، كحتدث يف ىذه ال ًتة آرتـه كمآس ن َتة.
سيح يف غتده أك جملو كيقود جيا القديسُت كاظتؤمنُت، كيهـ  جيوش اظت

  أك ىرغتدكف  معركة مجيدوالةيطاف: جيوش الةٌر كاظتسيح الدجاؿ، يف 
Armageddon .الفترة األلفية  مث بعد ذلمل تبدأ ّ   ْيف ذلسطُت قرب  ي ا 

(Millennium  عتيكل  ين كىي ذًتة ألو عاـ لتكم عمعتا اظتسيحي العادلى من ا
 ٓيقعد على العرش، كيسود العادلى السمـي كاظتودة.

                                                 
 .ُِّ عباف، ص  ُ
؛ الرسالة اِلكذل إذل ِٓ-ُٓ: ُٓ؛ الرسالة اِلكذل إذل الكورين يُت ُْ-ّ: ِ/ َُ: ّالرؤيا  ِ

 . ِِّ؛  عباف، ص ُٕ-ُٔ: ْلونيكيُت التسا
 .ِِّ؛  عباف، ص ْ -ّ: ِ؛ الرسالة ال انية إذل التسالونيكيُت ٗ: ِٕ؛  دانياؿ ِْ: ُِ؛ مىت ٖ-ْ: ُّالرؤيا ّ 
 .  للتوس،  وؿ ىذه اظتعرنة، انرر ىالسل.ّٓٗ، ِِّ؛  عباف، ص ُٔ: ُٔالرؤيا:  ْ 
 .ُِّ عباف ، ص  ٓ
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بعقيدة ىذه اِل داث كالوقائ، رتيعها ستحصل  تمان ضمن ما يسمى  
أم ضمن اطتطة اليت رشتها الرب للكوف  Dispensationalism  التدبير اإللهي

منذ بدء اطتليقة  ىت هناية ال ماف. كىذه اطتطة تقسم البةرية إذل قسمُت: 
اليهود،  عب اهلل اظتختار، كبقية البةر. ذمن لتب  عبى اهلل اظتختار لتبو اهلل، 

 ُكمن يكرىو ىذا الةعب يكرىو اهلل.
آعر العهد اصتديد، ىو أن ر أج اء الكتاب اظتقدس تنبؤان  سفر الرؤيا: 

باظتستقبل؛ نتبو يو نا العرٌاؼ يف أكاعر الستينات من القرف اِلكؿ.  ك"الرؤيا" 
مةتق من اليونانية ذعٌت الكةو عن اظتستقبل أك الو ي، ك يطلق على تعبَت 

كقد  كمل مارتن لو ر   ِارتعتقاد بنهاية العادل كالتنبؤ بأ داث هناية ال ماف.
ك نتاب  ّيف مصداقية نتاب  الرؤيا  ككضعو يف ملحقات الكتاب اظتقدس.

اب الو يد يف العهد  الرؤيا  يصور اظتسيح منتقمان مبعو ان من السماء، كىو الكت
كنتب  ديونيسيوس، أسقو  ْاصتديد الذم يربر أعماؿ العنو كارتنتقاـ.

اإسكندرية أف يو نا مؤلو نتاب الرؤيا ىذا ليس اضتوارمَّ يو نا بن زبيدم 
قطعان، كذنر بأنو رت يستطي، ذهم  الرؤيا  كأف الك َتين من معاصريو انتقدكا 

لو دل يكن  واريان كرت قديسان كرت  ىت ىذا الكتاب بقوة، ك ذنركا أف اظتؤ 
الذم ت عم الطائ ة اظتنحرذة اظتعركذة   عضوان يف الكنيسة، بل ىو سَتن وس

                                                 
 .ِِْ عباف، ص  ُ
 .ّٔٗ عباف، ص  ِ
 .ّٔٗ عباف، ص  ّ

 .ّٔٗ عباف، ص  ْ
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تعبَت "الكتاب اظتقدس" يف ىذه اظتقالة يعٍت  كيةار أيضا إذل أفُباشتو.
 العهدين القدمي كاصتديد، أم التوراة كاإؾتيل.

  
 يزرعند ستيفن س لتفسير الحرفيا نقض خصائص

" للقس الربيطام، "الصهيونية اظتسيحية: من عار ة الطريق إذل ىرغتدكفنتاب 
ستي ن سي ر من أىم الكتب اليت نقضت أسس الت سَت اضتريف للتوراة كاإؾتيل م، 

 دراسة كتقييم لل ذكر التارمتية كالمىوتية  للصهيونية اظتسيحية كآ ارىا السياسية. 
ر الصهيونية اظتسيحية نقدان علميان كيعرض سي ر عند  دي و عن جذك  

ك قد اعتار دراسةى نتب الصهيوم اظتسيحي ىاؿ للت سَت اضتريف. كتارمتيان 
أن ر  الكتٌاب الصهاينة اظتسيحيُت تأ َتان، كأن ر العاملُت يف غتاؿ ليندزم، ِلنو 

 جتارة النبوءات كآعر ال ماف إ ارةن ك هرة يف التاريخ اظتعاصر.
 
 لتفسير وفق األحداث المتغيرة  تغيير ا-أوالً  

أكؿ ما يم رو اظتتأمل يف نتب ليندزم ك أضرابو ىو تغيَت الت سَت كتعديلو 
 The إسب اِل داث اظتتغَتة، ذ ي نتابو "العد التنازرل يف ال مانينات عترغتدكف

1980‘s: Countdown to Armageddon   يقوؿ ليندزم: "  ،ُُٖٗالصادر يف
، السوذياتيو  ف ىم دكف ما  مل القوة اِلقول على كجو اِلرض. دعونا ننرر اليـو

يف التاريخ اظتعاصر لنرل نيو أف الركس ازدادكا قوةن قد مت التنبؤ ُّا منذ آرتؼ 
 Planet Earth  "َََِ"نونب اِلرض   . كيقوؿ يف نتابؤٖالسنُت."  ص 

                                                 
 .َِٓ ، ص ََِّ. ّ،  دار ال كر: دمةق طالمسيحية واإلسالم واالستشراقال ين، ػتمد ذاركؽ ،  ُ



 Al-Itqān, Volume 5, Issue No 2, August, 2021 231 
      

2000AD   يان، لكن : " ؿتن نرل أف ركسيا دل تعد هتديدان عاظتُْٗٗالصادر عاـ
. ّٗك  ّٖقوة إقليمية ذات  قوة عسكرية ىي اِلقول، دتامان نما تنبأ   قياؿ يف 

كم، اؿتمؿ ركسيا قوةن عرمى كت كمل الكتلة الةيوعية، بدأ  ُ  .ُِٔ"  ص 
ليندزم لتوؿ ترني ه على أعداء إسرائيل يف آعر ال ماف من ركسيا الةيوعية يف 

"نونب اِلرض . ذ ي نتابو ُْٗٗ إذل اِلصولية اإسممية إلوؿ َُٕٗ
  كيف عاـ َُٔ  التهديد آت من القوة الركسية  ص َُٕٗالعريم اظتنقًرض"  

 Apocalypseإسممية يف نتابو "  رة الرؤيا" -أصبحت ىذه القوة ركسية ُٕٗٗ

Code  كدتا يان م، اظتةهد اظتتغَت للةرؽ اِلكس  زعم ليندزم عاـ   .ُّٓ ص
 ِركسي.-ف يقوده حتالو إسمميأف ػتور الةر اآل ُٕٗٗ

كإذا أراد اظترء أف يرل ىؤرتء الصهاينة اظتسيحيُت يف ذركة ختبطهم، كتقلقل  
أذكارىم كتةويا أذىاهنم، ذسيقو على ذلمل من نل بدر عندما تضطرب 
أقواعتم يف حتديد اَّيء ال ام لعيسى عليو الصمة كالسمـ.  يقوؿ عيسى نما 

قَّ أقوؿ لكم: رت نتضي ىذا اصتيل  ىت يكوف ىذا   : "اضتِْ:ّْيركم مىت  
أف اصتيل اظتقصود ُّذه العبارة ىو اصتيل  َُٕٗنلو." اقًتح ليندزم يف عاـ 

الذم رأل العممات اليت كص ها عيسى، كأضاؼ أف أىم ىذه العممات ىي 
  إعادة كرتدة إسرائيل، مث رأل أف ىذا اصتيل سيرهر بعد أربعُت عامان قائمن: " إذا
ناف ىذا استنتاجان صحيحان، ذخمؿ أربعُت عامان   أك ما يقرب  بدءان من 

نل ىذه اِل ياء سوؼ تق،. العديد من العلماء الذين درسوا نبوءات   ُْٖٗ
الكتاب اظتقدس كأمضوا  ياهتم نلها يف ذلمل يعتقدكف بأف اِلمر على ىذا 
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 عاـ  . إذف يفْٓ"نونب اِلرض العريم اظتنقًرض" صالنحو."  نتابو 
سوؼ يعود اظتسيح إذل اِلرض نرة أعرل، لكن ظتا عاب أمل ليندزم  ُٖٖٗ

كبقي سيدنا عيسى ػتي َّبان عن العاظتُت اضطر أف يعدؿ موعد ىذا اصتيل ذرأل 
عاـ، نما رأل أف ساعة دانياؿ التنبؤية  ََُعامان إذل  َْأف كتعلو يًتاكح بُت 

ت إسرائيل القدس، رت عاـ عندما ا تل ُٕٔٗقد بدأ عملها مرة  انية يف 
 ُ .ُْٗٗالصادر عاـ  ٔ" ص َََِ.  نتابو "نونب اِلرض ُْٖٗ

م ال اعم اِلكؿ كاِلعَت، ناف ىناؾ زاعم أك كاىم آعر، اشتو ز دل يكن ليند 
ف أف سببان لتبيا ٖٖزعم يف نتابو "Edgar Whisenant  إيدجر كيسنانت

 Reasons Why the Rapture Will be in 88 "ُٖٖٗارترتقاء سيكوف يف عاـ  

  أف عيسى سيعود يف كقت ٔٓ، ّٔ، ّ بي، منو مليونا نسخة   ص  1988
 ِ.ُٖٖٗأيلوؿ عاـ  ُّ-ُُما بُت 
بعد  ُٖٖٗالذم علص يف عاـ  Grant Jeffreyكنذلمل  رانت جي رم 

 سابات إذل أف اِلسبوع اِلعَت اظتذنور يف س ر دانياؿ، كىو اِلسبوع 
كأف  ُٕٗٗ، كأف احملنة الكربل ستحدث عاـ ُّٗٗسيبدأ عاـ  ّالسبعوف

                                                 
1
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، ًإمٍّ » : "كىقىاؿى ]جربائيل[: ِٕ-ِّ: ٗجاء يف س ر دانياؿ    عىرىٍجتي اآلفى ِليعىلٍّمىملى  يىا دىانًيآؿي

. ذػىتىأىمًَّل اٍلكىمىـى ِّاٍل ىٍهمى.  ، كىأىنىا ًجٍئتي ِليٍعربىؾى ِلىنَّملى أىٍنتى ػتىٍبيوبه اًء تىضىر عىاًتملى عىرىجى اِلىٍمري يًف ابًٍتدى
ٍلميقىدَّسىًة لًتىٍكًميًل اٍلمىٍعًصيىًة سىبػٍعيوفى أيٍسبيوعنا قيًضيىٍت عىلىى  ىٍعًبملى كىعىلىى مىًدينىًتملى اِْكىاذٍػهىًم الر ٍؤيىا. 

، كىلًيػيٍؤتىى بًاٍلربٍّ اِلىبىًدمٍّ، كىطًتىٍتًم الر ٍؤيىا كىالن بػيوًَّة، كى  ًلمىٍسًح قيد كًس اٍلقيد كًسُتى. كىتػىٍتًميًم اطٍتىطىايىا، كىًلكى َّارىًة اًإمثًٍ
ٍ ًديًد أيكري ىًليمى كىبًنىائًهىا ًإذلى اٍلمىًسيًح الرَّئًيًس سىبػٍعىةي أىسىابًي،ى كىا ٍػنىاًف ذىاٍعلىٍم كىاذٍػهىٍم أىنَّوي ًمٍن عيريكًج اِلىٍمًر لًتى ِٓ

ًلياه يًف ًضيًق اِلىٍزًمنىًة.  كىبػىٍعدى ا ٍػنػىٍُتً كىًستٍُّتى أيٍسبيوعنا يػيٍقطى،ي ِٔكىًست وفى أيٍسبيوعنا، يػىعيودي كىيػيبػٌٍتى سيوؽه كىعى
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.  نتابو "ىرغتدكف" ص َََِسيبدآف يف عريو   تطهَتى اعتيكل ك اِلل يةى 
كمن الطريو كالع يب بآف كا د أف م يمت ىذه التنبؤات  ُ .ُٓٗ-ُُٕ

اليت دل تق، كأ رجت مٌدعيها كنة ت نذُّم كجهلهم، من الك رة ذكاف، 
 ِ: يكذبوف.-إف  ئت قلت-ف، أك كم، ىذا رت ي الوف يتنبؤك 

 
 التفسير الحرفي ذو الداللة الرمزية   -ثانياً 

ك الل وء أ يانان إذل الت سَت بالت سَت اضتريف عدـ ارتلت اـ  اظتم رات ام ىذه 
اَّازم أك الرم م عندما متدـ ىدذهم اظتنةود. يناقا ليندزم بأف إنساف القرف 

عاـ.  َََِطورات العلمية اضتاصلة بعد اِلكؿ ما ناف ليستطي، أف يدرؾ الت
كىذا يربر يف زعم ليندزم أف أ داث آعر ال ماف يف س ر الرؤيا، ناف ينبغي 
أف توصو بأكصاؼ معركذة كمألوذة لدل الناس الذين عا وا يف تلمل ال ًتة 

  ّ ىت يستطيعوا ذهم ىذه اِل داث كالوقائ،.
ارية ككص ها  ب وراف لذا حتدث يو نا يف "الرؤيا"  عن  رب نوكية  ر  

 Israel and كالكربيت.   "إسرائيل كاِلياـ اِلعَتة"  برنام ضخم يطلق النار

the Last Days  ِّص-ّّ. ْ 
                                                 

، كىانًٍتهىاؤيهي بًغىمىارىةو، كىًإذلى النػٍّهىايىًة  ىٍربه اٍلمىًسيحي كىلىٍيسى لىوي، كى ى  ٍعبي رىئًيسو آتو متيًٍربي اٍلمىًدينىةى كىاٍلقيٍدسى
بًيحىةى ِٕكىًعرىبه قيًضيى ًُّىا.  كىيػي ىبٍّتي عىٍهدنا مى،ى نىً َتًينى يًف أيٍسبيوعو كىاً دو، كىيًف كىسىً  اِليٍسبيوًع يػيبىطٍّلي الذَّ

 كىعىلىى جىنىاًح اِلىٍرجىاًس ؼتيىرَّبه  ىىتَّ يىًتمَّ كىييصىبَّ اٍلمىٍقًضي  عىلىى اٍلميخىرًٍّب." كىالتػٍَّقًدمىةى،
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كيذىب ليندزم أبعد من ىذا ذيتحدث عن   رة الكتاب اظتقدس يف نتابو 
  Apocalypse Codeُ "  رة هناية العادل"

 
 داللة الرمزية عند ليندزي: بعض عبارات سفر الرؤيا ذات الٔالجدول

 سفر الرؤيا 
 كتاب ليندزي المقصود الرمز

 ِْ"  رة هناية العادل"، ص   ائرة مرك ية  اعتليكوبًت   ٕ: ٗاصتراد  

 "  رة هناية العادل"،  ائرات مرك ية مدج ة بالسمح  ٕ: ٗعيل مهيئة للحرب  
 ِْص 

 ِْرة هناية العادل"، ص "   عوذات يرتديها الطياركف  ٕ: ٗأناليل ذىبية  
 ِْ"  رة هناية العادل"، ص  صوت مدكر للطائرات اظترك ية احمللقة  ٗ: ٗصوتي أجنحًتها  

 ِٕ"  رة هناية العادل"، ص  أسلحة  ويلة اظتدل  ِ: ٔالقىٍوس  
عتىيٍم ديريكعه نىارًيَّةه كىأىشٍتىاؾٍتيونًيَّةه 

  ُٕ: ٗكىًنرٍبًيًتيَّةه.  
لصيٍت ... م ين على العلم الو ٍت ا

 ِْٕ"الكونب"، ص  اظترنبات العسكرية

 
يعلق سي ر بأنو رت منها كاضحا لدل ليندزم يف  ترنو للت سَت اضتريف ك تبنيو للت سَت  

 ِللتطبيق اظتعاصر ِل داث هناية ال ماف. -يف بعض اِل ياف-الرم م سول نونو مناسبان 
 

 تناقض التفسير الحرفي  -ثالثاً 
يف نتابو "س ر  DeHannيقوؿ ديهاف  ال ة ىي القراءة اظتتناقضة لدعاة النبوءات. اظتم رة ال

 Revelation: 35الرؤيا: ستس ك م وف دراسة بسيطة يف اظتواضي، الرئيسة يف س ر الرؤيا" 
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Simple Studies in the Major Themes of Revelation  يف س ر ُْٔٗ صدر عـا " : 
و صتيا مؤلو من مئيت مليوف ذارس.... كيبدك أنو جيا لدينا كص ُُِ-ُّ: ٗالرؤيا 

مكوف من ؼتلوقات ذريعة، عارقة للطبيعة، كرذا نانوا  يا ُت، شتيح عتم أف ين لوا البلول 
 ِ .ُْٖباظتذنبُت  َت التائبُت، على اِلرض."  ص 

لكن ليندزم يرم رأيان ؼتال ان، إذ يقوؿ يف نتابو "ىناؾ عادل جديد  
 : " اظتمئكة ُّٕٗ صدر عاـ  There is a New World Comingقادـ"

سوؼ تعبو جيةان قوامو  مئتا مليوف  ُٓ-ُْ: ٗاِلربعة يف س ر الرؤيا 
جندم من  رؽ ال رات.... أعتقد أف ىؤرتء اصتنود البالغ عددىم مئيت مليوف 

 ّ ." ُّْ-ُِْىم جنود صينيوف زتر يصحبهم  ل اء  رقيوف. "  ص 
ح أف أ صنة ىؤرتء ال رساف تعبَت رم م لقاذذات على أف ليندزم يقًت 

ـي العدد عند ديهاف رتاعةه عارقة للطبيعة من ُّْالصواريخ.  ص   . إذف قوا
يف نتابو "ىل نعيا يف  LaHayeال رساف الةيا ُت، كىذا ما يراه أيضا رتىي

  .ُِٗ-َُٗ ص  Are We Living in the End Timesآعر ال ماف" 

                                                 

 
ـى ا   ُ ا ًمٍن أىٍربػىعىًة قػيريكًف مىٍذبىًح الذَّىىًب الًَّذم أىمىا ، ذىسىًمٍعتي صىٍوتنا كىاً دن هلًل، مثيَّ بػىوَّؽى اٍلمىمىؾي السَّاًدسي
ُْ: «. ينى ًعٍندى النػٍَّهًر اٍلعىًريًم اٍل يرىاتً ذيملَّ اِلىٍربػىعىةى اٍلمىمىئًكىةى اٍلميقىيَّدً »قىاًئمن لًٍلمىمىًؾ السَّاًدًس الًَّذم مىعىوي اٍلبيوؽي
كىعىدىدي ُٔ النَّاًس. ذىانٍػ ىملَّ اِلىٍربػىعىةي اٍلمىمىئًكىةي اٍلميعىد كفى لًلسَّاعىًة كىاٍليػىٍوـً كىالةٍَّهًر كىالسَّنىًة، ًلكىٍي يػىٍقتػيليوا  ػيٍلنى ُٓ

ٍعتي    .ُٕ-ُّ.... س ر الرؤيا ُٕعىدىدىىيٍم. جيييوًش اٍل يٍرسىاًف ًمئىتىا أىٍلًو أىٍلوو كىأىنىا شتًى
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د صينيوف! كأيده يف ىذا الت سَت  يلر إنكلي  كعند ليندزم  ىم جنو 
Schuyler English  يف حتريره لكتاب "مرج، سكوذيلد اصتديد للكتاب

 ُ .ُّّْ ص  The New Scofield Reference Bibleاظتقدس"
على م ل ىذا النوع من  William Hendriksonيعلق الكاتب كلياـ ىندرنسوف  

ل تةَت ىذه الرموز إذل أ داث ػتددة، أك كقائ، الت سَت يف س ر الرؤيا قائمن: " ى
بعينها، أك تواريخ أك أ خاص ذيما عم من ال ماف؟ إذا ناف اِلمر نذلمل، ذنحن نقر 
بأننا  َت قادرين على ت سَتىا. كالسبب أنو من بُت آرتؼ التواريخ كاِل داث 

صدده، كاِل خاص يف التاريخ اليت ترهر ص ات ػتددة م ل ىذا الرم  الذم ؿتن ب
مىن القادري على اعتيار التاريخ كاضتدث كالةخص الو يد الذم تنبأ بو ىذا الرم ي 
بعينو؟ كالنتي ة ىي ارتضطراب. إف لدينا اآلرتؼى من الت سَتات لكن ليس ىناؾ 

يبقى س ر الرؤيا نتابان مغلقان."  نتابو "أن ر من رت ي اؿ  يء يقيٍت. ك 
 ِ .ُْ-َْص  More than Conquerorsمنتصرين"

 
 التفسير الحرفي المحسَّن أو المعّدل-رابعاً 

رت كتد دعاة الت سَت اضتريف  رجان يف القياـ ببعض التغيَت  يف النص اِلصلي للكتاب 
 كىذه بعض اِلم لة: ّاظتقدس ُّدؼ حتسُت أك تضخيم ىذا النوع من الت سَت.
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لكن ليندزم    إ ارة مطلقة إذل إسرائيل، ُُيف الكتاب اظتقدس،  الركماف:  -ُ
يقيدىا بكلمة "الو نية"  إسرائيل الو نية  ليتسٌت عتا تطبيقها على دكلة إسرائيل 

 ُ .ُٕٔ، ص The Road to Holocaustاضتالية.  نتابو "الطريق إذل اعتولونوست" 
الَّيًت « رًٍجسىةى اطٍتىرىابً »ذىمىىتى نىرىٍرمتيٍ  : "ُٖ-ُٓ: ِْجاء يف س ر مىت   -ِ

ا  ًم اٍلقىارًئدىانًيآؿي النَِّب  قىاًئمىةن يف اٍلمىكىاًف اٍلميقىدًَّس قىاؿى عىنػٍهى  ،لًيػىٍ هى
كىالًَّذم عىلىى السٍَّطًح ذىمى يػىٍن ًٍؿ  ذىًحينىًئذو لًيػىٍهريب الًَّذينى يف اٍليػىهيوًديًَّة ًإذلى اصٍتًبىاًؿ،

." لكن يػىٍرجٍ، ًإذلى كىرىائًًو لًيىٍأعيذى  ًيىابىوي  كىالًَّذم يف اضتٍىٍقًل ذىمى  لًيىٍأعيذى ًمٍن بػىٍيًتًو  ىٍيئنا،
. بعد نلمة "اظتكاف اظتقدس"   نتابو ]اعتيكل اظتعاد بناؤه [ليندزم يقحم عبارة

كاعتدؼ من ىذا اإقحاـ رٌل عنق  سلطة  ِ .ٖٕ"  رة هناية العادل"، ص 
 النص الديٍت بغية تربير إعادة بناء ىيكل سليماف.

 ّزم بعض العبارات يف نص من س ر دانياؿ، نما يف اصتدكؿ اآليت:كنذلمل أقحم ليند -ّ
 

 9ٖٔ-9ٕٔالنص كما في كتاب ليندزي "الكوكب"، ص  .٘ٗ-ٓٗ: ٔٔالنص كما في سفر دانيال 
ذىً ي كىٍقًت النػٍّهىايىًة لتيىارًبيوي مىًلملي اصتٍىنيوًب، ذػىيى يوري 

افو كىًبسي ينو  عىلىٍيًو مىًلملي الةٍّمىاًؿ ًذىرٍنىبىاتو كىبً يٍرسى 
كىيىٍدعيلي .نىً َتىةو، كىيىٍدعيلي اِلىرىاًضيى كىكتىٍريؼي كىيىٍطميو

ًإذلى اِلىٍرًض اٍلبىًهيًَّة ذػىيػيٍع ػىري نىً َتيكفى، كىىؤيرتىًء يػيٍ لًتيوفى 
كىنتىيد   .ًمٍن يىًدًه: أىديكـي كىميوآبي كىريؤىسىاءي بىًٍت عىم وفى 

 .ًمٍصرى رتى تػىٍن يو يىدىهي عىلىى اِلىرىاًضي، كىأىٍرضي 
كىيػىتىسىلَّ ي عىلىى نينيوًز الذَّىىًب كىاٍلً ضًَّة كىعىلىى نيلٍّ 

ايىًة لتيىارًبيوي مىًلملي اصتٍىنيوبً  الكون درالية [ذىً ي كىٍقًت النػٍّهى
 ، ذػىيى يوري عىلىٍيوً ]اإسممية

، ًذىرٍنىبىاتو كىبً يٍرسىافو كىًبسي ينو  ]ركسيا[مىًلملي الةٍّمىاًؿ 
ً َتىةو، كىيىٍدعيلي  ،اِلىرىاًضيى كىكتىٍريؼي ]القائد الركسي[نى

، ذػىيػيٍع ػىري  ]إسرائيل[كىيىٍدعيلي ًإذلى اِلىٍرًض اٍلبىًهيًَّةً  .كىيىٍطميو
نىً َتيكفى، كىىؤيرتىًء يػيٍ ًلتيوفى ًمٍن يىًدًه: أىديكـي كىميوآبي 

، كىنتىيد  يىدىهي عىلىى ]اِلردف[ .بىًٍت عىم وفى  كىريؤىسىاءي 
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. كىالل وبًي وفى كىاٍلكيوً ي وفى ًعٍندى  نػى ىاًئًس ًمٍصرى
كىتػيٍ  ًعيوي أىٍعبىاره ًمنى الةٍَّرًؽ كىًمنى  .عيطيوىاتًوً 

لًييحىرٍّـى  الةٍّمىاًؿ، ذػىيىٍخريجي بًغىضىبو عىًريمو لًييٍخًربى كى 
كىيػىٍنصيبي ذيٍسطىا ىوي بػىٍُتى اٍلبيحيوًر كىجىبىًل  .نىً َتًينى 

 بػىهىاًء اٍلقيٍدًس، كىيػىبػٍليغي هًنىايػىتىوي كىرتى ميًعُتى لىوي.

 .اِلىرىاًضي، كىأىٍرضي ًمٍصرى رتى تػىٍن يو
 
 
 

 
  العشوائية في التفسير الحرفي-خامساً 

، العةوائية الت سَت اضتريفكؽتا يدرنو البا ن بعد نرر كتأمل يف نتابات دعاة 
 كتغليب اعتول يف الت سَت دكفتا دليل يعضده.

ندزم يف نتابو "العد التنازرل يف ال مانينات عترغتدكف": " إف رب يقوؿ لي 
إسرائيل قد  لو يف النبوءات أنو لن يتخلى عن اإسرائيليُت، أك يًتنهم 

 The Final . كيقوؿ يف نتابو "اضترب اِلعَتة"ْٓعرضة للدمار."  ص 

Battle: ترنيا  لإلؾتيل أف اضترب العرمى اِلعَتة تتضمن إم ِلعلم من دراسيت
من  ين ىي ج ء من غتموعة إسممية متحال ة من ركسيا... اِلمم العريمة 
اظتةار إليها يف الكتاب اظتقدس ىي ملوؾ الةرؽ  الصُت، كاعتند، كبانستاف، 
كنلها دكؿ نوكية نما ىو معركؼ ، كركسيا  يأجوج كمأجوج ، كليبيا، كمصر، 

 ُ .ُِّ، ُّٖكإيراف، كالعراؽ..إخل."  ص 
م دليل أك برىاف يدعي ليندزم أف الكتاب اظتقدس تنبأ بالعديد كدكف أ 

من اِل داث اظتعاصرة، م ل تنامي اِلصولية اإسممية، كاهنيار عملية السمـ 
  ِيف الةرؽ اِلكس ، كتطوير اصتمعية اِلكركبية. 
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 ُٖكمن العةوائية يف الت سَت زعم دي يد برننر أف بابل اظتذنورة يف س ر الرؤيا  
بابل ، كيرل  - قيقةن -كرأل تةارل  داير أف بابل يف اإؾتيل ىي  ُراؽ اضتالية.ىي ع

كىذا الغ ك ػتاكلة إقامة قاعدة  ُّأف   ك صدـا للكويت موصوؼ يف س ر أ عيا 
 : "إف يـو الرب قريب." ٔ:ُّلكن عندما يقوؿ أ عيا   ِلله ـو على إسرائيل.

" رت نتكن أف يقصد قريب"إذ إف نلمة يضطر داير كأم الو أف يعيدكا ت سَت النص؛ 
ُّا  لوؿ أمر عاجل أك دام اضتدكث؛ ِلهنا قيلت منذ أن ر من أل ُت ك ستسمئة 

كيعتقد داير أيضان أف  ّعاـ. ذاظتقصود ُّا إذف يف رأم داير اإ ارة إذل "آعر ال ماف".
سبب صدـا ىو علي ة نبوعذ نٌصر،  القائد العرِب الو يد الذم ىـ  إسرائيل ؛ ب

 ْعداكة صدـا إسرائيل كنيتو إعادة بناء بابل.
كلعل من أ رؼ ما عرج بو دعاة القت سَت اضتريف أف الورتيات اظتتحدة مذنورة  

يف الكتاب اظتقدس. ليندزم من أكائل من عرجوا ُّذه اِلع وبة معتمدان على ما جاء 
النٍَّسًر اٍلعىًريًم ًلكىٍي تىًطَتى ًإذلى ذىأيٍعًطيىًت اٍلمىرٍأىةي جىنىا ىًي   :"ُْ: ُِيف س ر الرؤيا  

الٍبػىرٍّيًَّة ًإذلى مىٍوًضًعهىا." يقوؿ بأف ىذا النسر يصو جسران جويان عريمان كنبَتان، سينقل 
اليهود اظتؤمنُت اعتاربُت من ىولونوست ىرغتدكف إذل بعض اِلمانن اآلمنة م ل 

ٍت للورتيات اظتتحدة، ذانو من البًتاء. مث يقوؿ زاعمان: ذا أف النسر ىو الرم  الو 
احملتمل أف اصتسر اصتوم سوؼ تؤمنو  ائرة من اِلسطوؿ السادس للورتيات اظتتحدة 

يعلق الكاتب  ٓ .ُٖٓيف البحر اظتتوس .  نتابو "ىناؾ عادل جديد قادـ" ص 
سي ر بأف ليندزم دل يةرح  نيو أف رم ية النسر كتب تطبيقها بالضركرة على 
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، كليس على بلداف أعرل جتعل النسر ج ءان من  عارىا الو ٍت، الورتيات اظتتحدة
م ل أظتانيا ك رتهورية التةيمل. ك قد أ  ل ليندزم أمران آعر، كىو تبياف السبب يف 
جعل النسر يف ىذا النص بالتحديد من س ر الرؤيا يةَت إذل  ائرة جوية معاصرة، 

 ِّ ، كالت نية  ُٗ:ْ كليس النسرى اظتذنور يف نصوص أعرل، م ل س ر اطتركج 
 ُ .ُّ: َْ ، كأ عيا  ُِ-ُُ:
 

:خصائص التفسير الحرفي للكتاب المقدس وفقا للكاتب ٔرسم توضيحي
 ستيفن سيزر
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 نقاش وتحليل
ما سبق من أم لة الت سَت اضتريف للكتاب اظتقدس اليت ذنرىا الكاتب ستي ن سي ر 

الصهاينة اظتسيحيُت رت يتبنوف  متخذان من ىاؿ ليندزم دراسة  الة   تؤند أف  قادة 
ىذا الت سَت على أساس علمي منه ي متناسق، ذم ضواب . بل تؤند اِلم لة أف 

كذقى ما تقتضيو اِل داثي  -كالتناقض أيضان -ىذا الت سَت متصو بالتغيَت كالتبديل
السياسية اظتعاصرة، كعصوصان تلمل اليت تتعلق باقامة دكلة إسرائيل يف ذلسطُت. كرت 

ند ليندزم كأم الو من قادة اليمُت اظتسيحي أف ي يدكا على النص اظتقدس  أك مان، ع
النبوءة  أك ينقصوا منو  ىت يصطنعوا نصان ينطبق على  اد ة معاصرة أك كاقعة 
سياسية أك عسكرية. نما أنو رت مان، أيضا من الل وء إذل الت سَت الرم م  بدؿ 

النسري إ ارةن إذل للورتيات اظتتحدة  ك  من، ماضتريف  إذا ناف يتضمن توظي ان سياسيان  
إف الكتاب اظتقدس يصو اظتسيح بأنو "زتل  ُ يأجوج كمأجوج إ ارةن إذل ركسيا .

 . يتساءؿ اظترء: دل رت ي سر ٓ:ٓ  ك"اِلسد"  الرؤيا، ِٗ: ُاهلل"  يو نا، 
 الصهاينة اظتسيحيوف ىذين الوص ُت ت سَتان  رذيان؟ 

ضتريف ىو أنو "كتت مء ذقرة ما من النص اظتقدَّس كيع عتا إف ما ي علو اظت سر ا 
عن النموذج الكامن ذيها كالرؤية العامة، مث يلوم بعد ذلمل عنق النص كيوظ و 
بالطريقة اليت تعن لو، أم أنو ي رض عليو أم معٌت، إذ أف اظت سر اضتريف قد حترَّر 

س من عمؿ معناه الكلي دتامان من القيود اِلعرل اليت ي رضها عليو النص اظتقدَّ 
ذَتل أف ىذه ال قرة نبوءة ُّذه اضتاد ة التارمتية كىذه اصتملة صيا ة لقانوف  بيعي 

                                                 
 .ِّ-ُّعن اضترب ضد ركسيا  يأجوج كمأجوج ، انرر ما يقولو نميد  ىالسل، ص  ُ
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تأمل ماذا نتكن أف لتدث عندما يينتى ع نصٌّ مقدس من سياقو  ُمت انتةاذو مؤعران."
التارمتي كاللغوم الذم نتب ذيو ، مث يل ق م، نص آعر مقدس  ذم درتلة مكانية 

 ة ؼتتل ة  ُّدؼ استنطاقو بتنبؤات مستقبلية؟ كزماني
إذف، على قاعدة الت سَت اضتريف للنصوص اظتقدسة اظتنت عة من السياؽ، يعاد  

 ترنيب ىذه النصوص كتألي ها ني تؤدم كظي تها يف تعبئة كهتييا اضتماس الديٍت 
نتب سياسة قومية عنصرية كتوس ،و استعمارم استيطام. يف ىذا السياؽ،  يف دعم 

: "إذا ننا فتلمل التوراة كنعترب أن سنا  عب التوراة، ذمن ُٕٖٗمو ي دياف عاـ 
   ِالواجب علينا أف فتتلمل رتي، اِلراضي اظتنصوص عليها يف التوراة."

كبالطب،، إف ا تمؿ ىذه "اِلراضي اظتقدسة" يستلـ   رد أىاليها كقتلهم كتةريدىم  
لتوراتية، يةوع بن نوف، علي ة موسى، الذين قـا "اإبادة اظتقدسة"، اقتداءن بالةخصية ا

 ّ .ّْ -ِٖ: َُبػ"تطهَت عرقي" لعدد من القبائل.  س ر يةوع، 
الذين استو نوا  -اظتتمسكُت إرذية الكتاب اظتقدس-كرتاعة الطهوريُت 

أمريكا، قتلوا اظتميُت من اعتنود اضتمر تأٌسيان بعمليات اإبادة اظتقدسة اليت 
 ْللتخلص من العماليق كال لسطينيُت.ارتكبها يةوع 

كأؤند ىنا ما أ رت إليو سابقا من أف بذكر عقيدة الت سَت اضتريف للكتاب  
 ُاظتقدس يف الورتيات اظتتحدة، زرعت بأيدم عدد نبَت من القادة اإي اؾتيليُت

                                                 
 . ُْ، ص ْاظتسَتم، ج ُ
 .ّٕ ،   ص ََِِ، ْ،    القاىرة: دار الةركؽ، طاألساطير المؤسسة للسياسة اإلسرائيليةجاركدم، ركجيو،  ِ 
 .ِٖ-ّٔانرر جاركدم، ص  ّ
ماس نلسوف، اظتتطهركف يف ماساتةوستس، موسوعة اليهودية، ، نقم عن تو ٕٗجاركدم، ص  ْ

 .ُٕٔٗ، ِ، رقم ُٔاَّلد 
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الربيطانيُت الذم أرسوا القواعد المىوتية للصهيونية اظتسيحية،  منهم الكاتبي 
كم، ك تةارل  سانتوف، ك جوزيو كلو، ك تةارل  سبَتجيوف، ك  لويس 

-ََُٖناف جوف دارِب  إدكارد إرذنغ، ك جوف دارِب، كبنيامُت نيوتن.   
 ِ  أن ر القادة تأ َتان يف تةكيل كصوغ الصهيونية اظتسيحية يف أمريكا.ُِٖٖ

  ترنت بصمة يف ذكر أ ياعو ُِٕٖ-ُٖٗٓذ ياراتو اظتتكررة إذل أمريكا  
للكوف كالنبوءات، نما أف  دي و عن    كأتباعو  وؿ عقيدة التدبَت اإعتي

ذكرة هناية ال ماف، يف أمريكا الةمالية ناف عميق اِل ر. كمن القادة 
الصهيونيُت اظتسيحيُت الذين استلهموا من أذكار دارِب كأسهموا يف تطوير 

مودم، ككليم الصهيونية اظتسيحية: جيمس بركن ، كآرنو نايبيلُت، ك دكيت 
 ّبمنستوف، كسايرس سكوذيلد. 

  ىو صا ب الكتاب الةهَت "مرج، ُُِٗ-ُّْٖكسكوذيلد ىذا    
 Scofield Reference Bible  َُٗٗالكتاب اظتقدس"   ب، أكؿ مرة عاـ 

الذم  رح ذيو عقيدة التدبَت اإعتي. ك عطورة ىذا الكتاب ىي أف سكوذيلد 
ك نأهنا ج ء أساسي من ىذه كض،  رك و لنصوص الكتاب اظتقدس 

، ذلم يعد بامكاف القارئ التميي  بُت نمـ الكتاب اظتقدس ك نمـ النصوص
كيف اظتقابل، ىناؾ الك َتكف من رجاؿ الدين اظتسيحٌي كالبا  ُت  ْسكوذيلد.

                                                 
تعبَت يطلق يف سياؽ القراءة اضترذية اظتتةددة للكتاب اظتقدس، على اظتسيحيُت اليمينيُت اظتتطرذُت الذين رت  ُ

ءات كعطة اهلل للكوف. يألوف جهدا يف نةر معتقدات العهدين القدمي كاصتديد، عصوصا تلمل اظتتعلقة بالنبو 
 .ّّٗ عباف، ص 

2
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3
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 .ّٓ-ْٗ.  وؿ تقييم إؾتيل سكوذيلد، انرر ىالسل، ص ََّ-ِٗٗ عباف، ص  ْ
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كاظت كرين يف أمريكا ك َتىا ؽتن يعارضوف ىذه التنبؤات اظتستقبلية اليت يركجها 
  الصهاينة اظتسيحٌيوف.اِلصوليوف اليهود ك 

أف الطريقة التأكيلية اِلساسية لعقيدة  Donald Wagnerيناقا دكنالد كاجنر 
م، أف  ،التدبَت اإعتي ىي إسقاط نصوص العهد القدمي ك اصتديد يف اظتستقبل

كتب أف ن ق  ُاهلل رت يطلب منا أف نستخدـ الكتاب اظتقدس للتنبؤ باظتستقبل.
. أيضان، يف العهد اصتديد، إف نلمات باهلل كنعيا إؾتيل اظتمل كة نل يـو

 ِاِلرض كاظتعبد كالقدس كالوعود اظتستقبلية، ت هم غتازيان أك رك يان.
: ىل النبوءة من أ كاؿ Jonathan Kuttab  كيتساءؿ جونا اف نوتاب 

الكهانة، كتتنبأ  وؿ الةؤكف الو نية كالدكلية اضتالية؟ ىل ىي مؤ ر على هناية 
القول أك اضترنات السياسية الةريرة، أك  -يف ىذا الوقت-يقة حتددال ماف، ك ر 

 ْإهنا ليست كص ا للمستقبل، إفتا ىي دعوة للتوبة. ّتكٌوف اظتسيح الدجاؿ؟
كيضيو نوتاب أف الرب ليس ملكان لقبيلة أك إقليم، كلكنو إلو قاـ  

بالتضحية كىو ػتب للعادل نلو. ىذه قضية مرن ية يف رتىوت التحرير 
كيوضح داذيد  يلتوف يف  ٓ لسطيٍت كتوبيخ نقدم للصهيونية اظتسيحية.ال

دراستو اظتوضوعية اظتهمة للنصوص ذات النبوءات  احملنة الكربل  أف ن َتان من 
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اظتسيحيُت ينترركف  دكث احملنة الكربل، لكن أملهم سيخيب ِلف ىذه 
 ُميمدم.  َٕاضتاد ة كقعت ذعمن عاـ 

نُت، الرئيس السابق لقسم الدراسات الدينية يف أما الدنتور ج. نال ن   
جامعة سانت لورنس يف نيويورؾ، ذيقوؿ: "إف النصوص الكتابية اليت ترد ذيها 
ىذه النبوءاتي اظت ًتىضة قليلةه جدان، نما أف نررةن ذا صةن عتا تدٌؿ على أهنا إما 

اث كقعت  امضة جدان يف درترتهتا كبالتارل  َت مقنعة، أك أهنا نبوءاته ِل د
بال عل بعد نتابتها بوقت قصَت، أك أهنا انتي ًعٍت من سياقها كأعطًيت درترتتو 

 ِليست كاردة أبدان يف ذلمل السياؽ."
يعلق الدنتور ذؤاد  عباف على ىذا الكمـ قائمن: "كىذا بالضب  ىو ما  

نراه يف مواعظ كنتابات اِلصوليُت اِلمريكيُت من مسيحيُت كيهود  ُت 
لكتاب اظتقٌدس كيرددكف ىذه النصوص النبوئية على مسام، اظتميُت يلو وف با

 ّ "من اظتؤمنُت الذين رت يتسٌٌت عتم التحقق من صحتها أك دقة ت سَتىا. 
كنةَت ىنا إذل أف نسبة الكا وليمل من الصهاينة اظتسيحيُت اظتؤيدين  

ف أ -يف اعتقادم-. كالسبب اِلساسيْإسرائيل أقل من نسبة الربكتستانت
الكا وليكية رت تعتمد الت سَت اضتريف للنصوص اظتقدسة يف التوراة كاإؾتيل 

                                                 
 .ُٓ عباف، ص ُ

 .ُّٓ عباف، ص   ِ
 . ُّٓ عباف ، ص  ّ

Ronald R. Stockton, Christian Zionism: Prophecy and Public Opinion, Middle East 
4
 

Journal, Spring, 1987,
 
Vol. 41, No. 2 (Spring, 1987), pp. 234-253; David W. Moore, 

―Protestant Tilt toward Israel Partially Explained by Biblical Connection: Catholic 

Support More Related to Pragmatic Concerns,‖ Gallup News Service, April 29, 2002. 
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عمذان للربكتستانت، نما بينا.  ك مايكل بريور من أبرز العلماء الكا وليكيُت 
 الكتاب اظتقدسالذين نة وا بطمف عقيدة الصهاينة اظتسيحيُت يف زعمهم أف 

رض اِلجندة السياسية الصهيونية  ذلسطُت كذِلرض  ا تمؿ اليهود يربر كيبارؾ
 ُ.دكلة إسرائيل اظتعاصرةعربت عنها نما 

 
التفسير الحرفي للكتاب : الصهيونية المسيحية و ٕرسم توضيحي

 المقدس: الجذر واالمتداد
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 Michael Prior, The Bible and Colonialism, A Moral Critique, (Sheffield, 

Sheffield Academic Press, 1997); Zionism and the State of Israel, A Moral Inquiry, 

(London, Routledge, 1999). 
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 الخاتمة
إف التمٌسػػػػمل بػػػػالقراءة أك الت سػػػػَت اضتػػػػريف للكتػػػػاب اظتقػػػػٌدس ذك نتػػػػائا كعيمػػػػة علػػػػى 

يٌٍت عاصػػة، مػن رتيػ، النػوا ي: الدينيػة ك اإنسػػانية ك الةػعب العػرِب عامػة، كال لسػط
ارتجتماعيػػة  ك السياسػػية ك ارتقتصػػادية. إف اليمينيػػُت اظتتطػػرذُت يف الورتيػػات اظتتحػػدة 
ك  َتىػػػا عنػػػدما يػػػركف نػػػل ىػػػذه اظتػػػذابح كاصتػػػرائم الػػػيت جتػػػرم يف ذلسػػػطُت، رت تتحػػػرؾ 

ذلػػن جتػػػد ذيهػػا أ ػػران مػػػن ذػػيهم مةػػاعر الرزتػػػة جتػػاه الضػػحايا، ك إذا ذتةػػػت يف قلػػوُّم 
اضتػػ ف أك الةػػ قة الػػيت توجػػد عػػادة عنػػد سػػائر البةػػر لػػدل رؤيػػتهم ظت ػػل تلػػمل اظتةػػاىد 
ػػ ازةن، كيف القلػػب  يٌصػػةن. يقػػوؿ الػػدنتور ذػػؤاد  ػػعباف:  اظتوجعػػة، الػػيت تػػًتؾ يف الصػػدر  ى
"ذلنتصػػٌوٍر مػػاذا يػػدكر بػػذىن اظتػػؤمن اظتسػػيحٌي يف أمريكػػا مػػن أتبػػاع الكنػػائس اظتسػػيحيٌة 

يسػرد ذيػو القيػس  اظتعمػدام  « أرض اهلل» ليمينية عندما يةاىد ذيلمان رتػيمن م ػل ذػيلم ا
الةهَت بيلي  راىاـ كٍصوى اِلمانن اظتقٌدسػة يف  ػوؿ ذلسػطُت ك عرضػها مستةػهدان 
يف نػػػل منعطػػػو بالنصػػػوص اظتقٌدسػػػة الػػػيت تنبػػػأت ذػػػا  ػػػدث ك لتػػػدث يف إسػػػرائيل 

ذه أرضي اهلل أعطاىػػػا لةػػػعبو اظتختػػػار، ك أف مػػػا كاِلراضػػػي ال لسػػػطينية، كمؤنػػػدان أف ىػػػ
 ُ دث ىو مع  ة حتققت ُّا إرادة اهلل. "
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