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 شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why 

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 الجزء الثاني - الدِّيانات الكِتابيَّة :السادسةالمُحاضرة 

[These traditions involved both stories about God's interaction with the ancestors of the people 
of Israel - the patriarchs and matriarchs of the faith, as it were: Abraham, Sarah, Isaac, Rachel, 
Jacob, Rebecca, Joseph, Moses, David, and so on - and detailed instructions concerning how 
this people was to worship and live. One of the things that made Judaism unique among the 
religions of the Roman Empire was that these instructions, along with the other ancestral 
traditions, were written down in sacred books.] Page 18, 19. 

يعقوب,  سارة, إسحاق, راشيل, ,إذا جاز التعبَت: إبراىيم آباء وأمهات اإلميان –حول عالقة اهلل بآباء شعب إسرائيل  تدور ىذه التقاليد تضمُّ قصصاً 
ياتو. أحد األشياء وأيًضا تعاليم مفصَّلة خبصوص الكيفية اليت ينبغي أن يسيـَِّر هبا ىذا الشعب عبادتو وح - وىلم جرا داوود, ,موسى يوسف, ,ارُفق

توبة يف ثنايا كتٍب اليت جتعل اليهودية ديانة فريدة وسط ديانات اإلمرباطورية الرومانية أن  ىذه التعاليم, إىل جانب التقاليد اآلبائية األخرى, كانت مك
 مقدسة.

 

 :ةسَ قد  كتب اليهود المُ 

  الت ناخTanakh (נְַּך  [ٔ](תַּ
o  التَّوراة- The Torah - ()ּתֹוָרה 

o  كتابات األنبياء- Nevi'im - Prophets ()נְִביִאים 

o  الكتابات األخرى- Ketuvim - Writings (ְכתּוִבים) 

  الت لمودTalmud (ְלמּוד  [ٕ](תַּ
o تعاليم أو دراسات :كلمة عربية تعٍت. 

                                                 
1 Tanakh from Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Tanakh 

 راجع ىذه المواقع:للمزيد  ٕ
 Jewish Encyclopedia - Talmud http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=32&letter=T 
 Talmud from Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud 
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o .غتموعة من الدراسات اظتناقشات اليت دارت بُت ُمعلِّمي اليهود 

  ِناةشْ الم Mishnah (משנה)[ٖ] 
o تعليم ودراسة التقليدهبا قصد يُ  تكرار. :ة عربية تعٍتكلم. 

o  اظتسائل الفقهية مثل: الزروع واألعياد والنساء وغَتىاحتتوي على 

  الِجمارةGemarah (גמרא)[ٗ] 

o  تعٍت: لَِتْدُرس. آراميةكلمة 

o يف مسائل ُمعيَّنة التحليالت الفقهيةتوي على حت. 

  الَكب الةKabbalah (לָּה בָּ  [٘](קַּ
o لمة عربية تعٍت: التَّسليم أو يـََتَسلَّم.ك 

o  َةعرب األجيال حىت وصلت العامَّ  ي اليهودمِ لِّ حتتوي على التقاليد الشفهية الـُمَسلَّمة من ُمع. 

  الِمدراشMidrash (מדרש)[ٙ] 
o .كلمة عربية تعٍت: البحث أو الفحص 

o  لنصوص الكتابية سواء كانت قصص أو نصوص غَت واضحة.عالقة بتفسَت اعتا 

 

 

 

                                                 
 راجع ىذه المواقع:للمزيد  ٖ

 Jewish Encyclopedia - Mishnah http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=660&letter=M 
 Mishnah from Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Mishnah 

 راجع ىذه المواقع:للمزيد  ٗ
 Gemara from Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Gemara 
 Jewish Encyclopedia - Talmud http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=32&letter=T 

 راجع ىذه المواقع:للمزيد  ٘
 Qabalah - the Tradition is still alive http://emol.org/kabbalah/introduction.html 
 The Mystical Study of Kabbalah http://emol.org/kabbalah/index.html 
 Kabbalah from Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah 

 راجع ىذه المواقع:للمزيد  ٙ
 Midrash from Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Midrash 
 Jewish Encyclopedia - Midrash http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=586&letter=M 
 What is Midrash? By Ariela Pelaia http://judaism.about.com/od/glossary/g/midrash.htm 



 [3..... ] شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

[For modern people intimately familiar with any of the major contemporary Western religions 
(Judaism, Christianity, Islam), it may be hard to imagine, but books played virtually no role 
in the polytheistic religions of the ancient Western world. These religions were almost 
exclusively concerned with honoring the gods through ritual acts of sacrifice. There were no 
doctrines to be learned, as explained in books, and almost no ethical principles to be followed, 
as laid out in books.] Page 19. 

, رمبا ستجعل تصور غرابة أمر كهذا أمرا صعباً  اظتسيحية, اإلسالم(, إال أن معرفة اإلنسان اظتعاصر الوثيقة بالديانات الغربية الرئيسية اظتعاصرة )اليهودية,
كانت تقريبا وبشكل حصري معنية لكنَّ الكتب مل تلعب فعلًيا أي دور يف الديانات الوثنية اليت كانت موجودة يف العامل الغريب القدمي. ىذه الديانات  

مل يكن ّتَّ مبادئ أخالقية تـُتَّبع, فيتم  ومن ّت تفسَتىا يف ثنايا الكتب, وتقريباً  بتمجيد اآلعتة عرب طقوس الذبح. مل يكن ّتَّ عقائد ميكن تعلُّمها,
 تضمينها يف الكتب.

[This is not to say that adherents of the various polytheistic religions had no beliefs about their 
gods or that they had no ethics, but beliefs and ethics - strange as this sounds to modern ears - 
played almost no role in religion per se. These were instead matters of personal philosophy, 
and philosophies, of course, could be bookish. Since ancient religions themselves did not 
require any particular sets of "right doctrines" or, for the most part, "ethical codes," books 
played almost no role in them.] Page 19. 

لكن  ,م مل يكن لديهم أي مبادئ أخالقيةوىذا ال يعٍت أننا نقول إن أتباع الديانات الوثنية اظتتنوعة مل يكن لديهم أي عقائد حول آعتتهم أو أهن
واألخالق كانت أي دور يف الدين حتديًدا. فتلك العقائد  مل تلعب تقريباً  - وىو ما يبدو غريًبا على األشتاع يف العصر اضتديث - العقائد واألخالق

ميكن أن تكتب يف الكتب. وحيث إن الديانات القدمية ذاهتا مل تتطلب أي  ,, بالطبعمن ذلك من قضايا الفلسفة الشخصية, والفلسفات بدالً 
 "القوانُت األخالقية" فالكتب مل تلعب تقريًبا أي دور فيها. من - يف غالبية الوقت - غتموعة خاصة من "العقائد السليمة" أو

 [Eventually, sometime after Christianity began, a group of these Hebrew books - twenty two 
of them altogether - came to be regarded as a sacred canon of scripture, the Jewish Bible 
of today, accepted by Christians as the first part of the Christian canon, the "Old Testament".] 
Page 20. 

نظر إليها على أهنا القائمة القانونية حدث وأن أصبحت يُ . اثنان وعشرين منهم حتديًدا. غتموعة من ىذه الكتب العربية بعد فًتة من ظهور اظتسيحية,
ألول من القائمة القانونية اظتسيحية, أو "العهد الذي قبلو اظتسيحيون باعتباره اصتزء ا أي الكتاب اظتقدس اليهودي يف الوقت اضتاضر, للكتاب اظتقدس,

 القدمي".
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[These brief facts about Jews and their written texts are important because they set the 
backdrop for Christianity, which was also, from the very beginning, a "bookish" religion. 
Christianity began, of course, with Jesus, who was himself a Jewish rabbi (teacher) who 
accepted the authority of the Torah, and possibly other sacred Jewish books, and taught 
his interpretation of those books to his disciples.] Page 20. 

اليت كانت أيًضا, منذ ضتظاهتا  ة حول اليهود ونصوصهم اظتكتوبة ىي من األمهية مبكان ألهنا دتثل اطتلفية بالنسبة للمسيحية,ىذه اضتقائق اظتختصر 
الذي قَِبل سلطان  ,يهوديًا )أي معلًما( Rabbiالذي كان نفسو حربًا  من خالل يسوع - بالطبع - لقد بدأت اظتسيحية ديانة "كتابية". األوىل,

 ن تالميذه تفسَته اطتاص عتذه الكتب.قَّ ولَ  أخرى, قدسةمُ  يهوديةاً كتب رمباالتوراة, و 

 [Like other rabbis of his day, Jesus maintained that God's will could be found in the sacred 
texts, especially the Law of Moses. He read these scriptures, studied these scriptures, 
interpreted these scriptures, adhered to these scriptures, and taught these scriptures. His 
followers were, from the beginning, Jews who placed a high premium on the books of their 
tradition.] Page 20. 

ب تُ إرادة اهلل. لقد قرأ من ىذه الكُ  توي علىحت - قانون موسى على وجو اطتصوص - وص اظتقدسةصُ أن النُّ  يسوع دَ أكَّ  ي عصره اآلخرين,مِ لِّ عَ مثل مُ 
يد قومهم الِ قَ ب اليت حتوي تَـ تُ وكانوا ينظرون إىل الكُ  .يهوًدا - ايةدَ البِ  ذُ نْ مُ  - ا. لقد كان تالمذتوهَ وعلَّمَ  والتزم هبا, وقام بتفسَتىا, وتعلمها, اظتقدسة,

 لى أهنا ذات قيمة خاصة.ع

 

 المسيحية ديانة في األصل يهودية

 من أين تعل م المسيح عليو السالم ؟

ْعِرُف اْلُكُتَب َكْيَف َىَذا ي َ »فـَتَـَعجََّب اْليَـُهوُد قَائِِلَُت:  َ٘ٔوَلمَّا َكاَن اْلِعيُد َقِد انـَْتَصَف َصِعَد َيُسوُع ِإىَل اعْتَْيَكِل وََكاَن يـَُعلُِّم.  ٗٔ) ٜٔ-ٗٔ/  ٚيوحنا 
ِإْن َشاَء َأَحٌد َأْن يـَْعَمَل َمِشيَئَتُو يـَْعِرُف التـَّْعِليَم َىْل ُىَو ِمَن اللَِّو أَْم  ٚٔ. تَ ْعِليِمي لَْيَس ِلي َبْل لِل ِذي َأْرَسَلِني»َأَجابـَُهْم َيُسوُع:  ٙٔ« ؟َوُىَو َلْم يَ تَ َعل مْ 

أَلَْيَس ُموَسى َقْد  ِٜٔو ظُْلٌم. َتَكلَُّم ِمْن نـَْفِسِو يَْطُلُب غَتَْد نـَْفِسِو َوأَمَّا َمْن يَْطُلُب غَتَْد الَِّذي أَْرَسَلُو فـَُهَو َصاِدٌق َولَْيَس ِفيَمْن يَـ  ٛٔأََتَكلَُّم أَنَا ِمْن نـَْفِسي. 
 «(ْن تـَْقتُـُلوِن؟أَْعطَاُكُم النَّاُموَس؟ َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم يـَْعَمُل النَّاُموَس! ِلَماَذا َتْطلُُبوَن أَ 

 :والَمْجَمع لكييسوع المسيح والتعليم في اله

َوبـَْعَدَما َأْكَمُلوا األَيَّاَم بَِقَي ِعْنَد ُرُجوِعِهَما الصَِِّبُّ َيُسوُع  َٖٗوَلمَّا َكاَنْت َلُو اثـَْنَتا َعْشَرَة َسَنًة َصِعُدوا ِإىَل أُوُرَشِليَم َكَعاَدِة اْلِعيِد.  ٕٗ) ٓ٘-ٕٗ/  ٕلوقا 
َوَلمَّا ملَْ َيََِداُه َرَجَعا ِإىَل أُوُرَشِليَم  َ٘ٗوِإْذ ظَنَّاُه بـَُْتَ الرُّفْـَقِة َذَىَبا َمِسَتََة يـَْوٍم وََكانَا َيْطلَُبانِِو بـَُْتَ األَْقرِبَاِء َواْلَمَعاِرِف.  ُٗٗو مَلْ يـَْعَلَما. يف أُوُرَشِليَم َويُوُسُف َوأُمُّ 

ُعوُه هُبُِتوا  ٚٗ. َوَيْسأَُلُهمْ اْلَهْيَكِل َجاِلسًا ِفي َوْسِط اْلُمَعلِِّميَن َيْسَمُعُهْم َوَجَداُه ِفي َوبـَْعَد َثالَثَِة أَيَّاٍم  َٙٗيْطلَُبانِِو.  . ِمْن فَ ْهِمِو َوَأْجِوبَِتوِ وَُكلُّ الَِّذيَن شتَِ
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ِلَماَذا ُكْنُتَما »فـََقاَل عَتَُما:  ٜٗ« َوأَنَا ُكنَّا َنْطلُُبَك ُمَعذَّبـَُْتِ! أَبُوكَ َذا يَا بـٍَُتَّ ِلَماَذا فـََعْلَت بَِنا َىَكَذا؟ ُىوَ »فـََلمَّا أَْبَصرَاُه اْنَدَىَشا. َوقَاَلْت َلُو أُمُُّو:  ٛٗ
 فـََلْم يـَْفَهَما اْلَكاَلَم الَِّذي قَاَلُو عَتَُما.( ٓ٘«. َتْطلَُباِنٍِت؟ َأمَلْ تـَْعَلَما أَنَُّو يـَْنَبِغي أَْن َأُكوَن يف َما أَليب؟

وََكاَن ُكلُّ الشَّْعِب  َٖٛويف اللَّْيِل ََيْرُُج َويَِبيُت يِف اصْتََبِل الَِّذي يُْدَعى َجَبَل الزَّيـُْتوِن.  الن  َهاِر يُ َعلُِّم ِفي اْلَهْيَكلِ وََكاَن يِف  ٖٚ) ٖٛ-ٖٚ/  ٕٔلوقا 
 يـَُبكُِّروَن إِلَْيِو يف اعْتَْيَكِل لَِيْسَمُعوُه.(

وََكاَن اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّيِسيُّوَن يـُرَاِقُبونَُو: َىْل َيْشِفي  ٚ. وََكاَن ُىَناَك َرُجٌل يَُدُه اْلُيْمٌَت يَاِبَسٌة َدَخَل اْلَمْجَمَع َوَصاَر يُ َعلِّمُ  َسْبٍت آَخَر َويف  ٙ) ٔٔ-ٙ/  ٙلوقا 
ُّتَّ قَاَل عَتُْم  ٜفـََقاَم َوَوَقَف. «. ُقْم َوِقْف يف اْلَوَسطِ »َرُىْم َوقَاَل لِلرَُّجِل الَِّذي يَُدُه يَاِبَسٌة: أَمَّا ُىَو فـََعِلَم أَْفَكا ٛيف السَّْبِت ِلَكْي َيَُِدوا َعَلْيِو ِشَكايًَة. 

؟ خَتِْليُص نـَْفٍس أَْو ِإْىالَُكَها؟»َيُسوُع:  َْتِ أَْو ِفْعُل الشَّرِّ يِعِهْم َوقَاَل لِلرَُّجِل:  ٓٔ«. َأْسأَُلُكْم َشْيئاً: َىْل َيَِلُّ يف السَّْبِت ِفْعُل اطتَْ ُمدَّ »ُّتَّ نَظََر َحْولَُو ِإىَل رتَِ
نَـُهْم: َماَذا يـَْفَعُلوَن بَِيُسوَع؟( ٔٔفـََفَعَل َىَكَذا. فـََعاَدْت يَُدُه َصِحيَحًة َكاأُلْخَرى. «. يََدكَ   فَاْمَتََلُوا زُتْقاً َوَصاُروا يـََتَكاَلُموَن ِفيَما بـَيـْ

 المسيح عليو السالم والحياة األبدية:

 . َوِىَي الَّيِت َتْشَهُد ِل.ِفيَها َحَياًة أَبَِدي ةً ألَنَُّكْم َتظُنُّوَن أَنَّ َلُكْم  اْلُكُتبَ فـَتُِّشوا  ٜٖ/  ٘يوحنا 

َعُهْم يـََتَحاَوُروَن فـََلمَّا َرَأى أَنَُّو َأَجابـَُهْم َحَسنًا َسأَ  ٕٛ) ٖٗ-ٕٛ/  ٕٔمرقس   ٜٕ« ؟َأو ُل اْلُكلِّ أَي ُة َوِصي ٍة ِىَي »لَُو: َفَجاَء َواِحٌد ِمَن اْلَكَتَبِة َوشتَِ
 َوحتُِبُّ الرَّبَّ ِإعَتََك ِمْن ُكلِّ قـَْلِبَك َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ  ٖٓ. َواِحدٌ  َرب  الر بُّ ِإَلُهَنا ِىَي: اشْتَْع يَا ِإْسرَائِيُل.  اْلَوَصايَا َأو َل ُكلِّ ِإن  »َفَأَجابَُو َيُسوُع: 

فـََقاَل َلُو  ٕٖ«. ِمْن َىاتَ ْينِ  َأْعَظمَ لَْيَس َوِصي ٌة ُأْخَرى َوثَانَِيٌة ِمثْـُلَها ِىَي: حتُِبُّ َقرِيَبَك َكنَـْفِسَك.  ٖٔ. َىِذِه ِىَي اْلَوِصي ُة اأُلوَلىِفْكرَِك َوِمْن ُكلِّ ُقْدرَِتَك. 
َوػَتَبَُّتُو ِمْن ُكلِّ اْلَقْلِب َوِمْن ُكلِّ اْلَفْهِم َوِمْن ُكلِّ النـَّْفِس َوِمْن ُكلِّ اْلُقْدرَِة  َٖٖولَْيَس آَخُر ِسَواُه.  َواِحدٌ ن ُو الل ُو بِاْلَحقِّ قُ ْلَت ألَ َجيِّداً يَا ُمَعلُِّم. »اْلَكاِتُب: 

بَاِئحِ  يِع اْلُمْحَرقَاِت َوالذَّ ومََلْ «. َعْن َمَلُكوِت الل وِ  بَِعيداً َلْسَت »قَاَل َلُو:  َأَجاَب بَِعْقلٍ َلمَّا َرآُه َيُسوُع أَنَُّو فَـ  ٖٗ«. َوػَتَبَُّة اْلَقرِيِب َكالنـَّْفِس ِىَي أَْفَضُل ِمْن رتَِ
 ََيُْسْر َأَحٌد بـَْعَد َذِلَك أَْن َيْسأَلَُو!(

ُعوا أَنَُّو أَْبَكَم الصَّدُّوِقيَُِّت اْجَتَمُعوا َمعاً  ٖٗ)  ٓٗ-ٖٗ/  ٕٕمتى  ُهْم َوُىَو نَاُموِسيٌّ لُِيَجرِّبَُو: َوَسأََلُو  ٖ٘أَمَّا اْلَفرِّيِسيُّوَن فـََلمَّا شتَِ يَا ُمَعلُِّم » َٖٙواِحٌد ِمنـْ
َىِذِه ِىَي  َٖٛوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ِفْكرَِك.  ُتِحبُّ الر ب  ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ قَ ْلِبكَ »فـََقاَل َلُو َيُسوُع:  ٖٚ« يف النَّاُموِس؟ أَي ُة َوِصي ٍة ِىَي اْلُعْظَمى

 «.(ِبَهاتَ ْيِن اْلَوِصي تَ ْيِن يَ تَ َعل ُق الن اُموُس ُكلُُّو َواألَنِْبَياءُ  َٓٗوالثَّانَِيُة ِمثْـُلَها: حتُِبُّ َقرِيَبَك َكنَـْفِسَك.  ٜٖ. َوِصي ُة اأُلوَلى َواْلُعْظَمىالْ 

 ِفيَما ُىَو َمْكُتوٌب »فـََقاَل َلُو:  ٕٙ« أَلِرَث اْلَحَياَة األََبِدي َة؟يَا ُمَعلُِّم َماَذا أَْعَمُل »َوِإَذا نَاُموِسيٌّ قَاَم َُيَرِّبُُو قَاِئالً:  ٕ٘) ٕٛ-ٕ٘/  ٓٔلوقا 
 ٕٛ«. لِّ نـَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ُقْدرَِتَك َوِمْن ُكلِّ ِفْكرَِك َوَقرِيَبَك ِمْثَل نـَْفِسكَ حتُِبُّ الرَّبَّ ِإعَتََك ِمْن ُكلِّ قـَْلِبَك َوِمْن كُ »َفَأَجاَب:  ٕٚ« ؟َكْيَف تَ ْقَرأُ . الن اُموسِ 

 «.(ِافْ َعْل َىَذا فَ َتْحَيابِالص َواِب َأَجْبَت. »فـََقاَل َلُو: 

« ؟ِدي ةَ َماَذا َأْعَمُل أَلِرَث اْلَحَياَة األَبَ أَيُـَّها اْلُمَعلُِّم الصَّاِلُح »َوِفيَما ُىَو َخارٌِج ِإىَل الطَّرِيِق رََكَض َواِحٌد َوَجثَا لَُو َوَسأََلُو:  ٚٔ) ٕ٘-ٚٔ/  ٓٔمرقس 
: اَل تـَْزِن. اَل تـَْقُتْل. اَل َتْسرِْق. اَل َتْشَهْد أَْنَت تَ ْعِرُف اْلَوَصايَا ِٜٔلَماَذا َتْدُعوِن َصاضِتاً؟ لَْيَس َأَحٌد َصاضِتًا إالَّ َواِحٌد َوُىَو اللَُّو. »فـََقاَل َلُو َيُسوُع:  ٛٔ

يـُْعوُِزَك َشْيءٌ »فـََنظََر إِلَْيِو َيُسوُع َوَأَحبَُّو َوقَاَل لَُو:  ٕٔ«. يَا ُمَعلُِّم َىِذِه ُكلَُّها َحِفْظتُـَها ُمْنُذ َحَداَثيِت »فََأَجاَب:  ٕٓ«. بِالزُّوِر. اَل َتْسِلْب. َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمَّكَ 
فَاْغَتمَّ َعَلى اْلَقْوِل َوَمَضى َحزِينًا ألَنَُّو َكاَن  ٕٕ«. اَل اتْـبَـْعٍِت َحاِماًل الصَِّليبَ َواِحٌد. اْذَىْب ِبْع ُكلَّ َما َلَك َوأَْعِط اْلُفَقرَاَء فـََيُكوَن َلَك َكنـٌْز يف السََّماِء َوتـَعَ 

َر التَّاَلِميُذ ِمْن َكاَلِمِو. فـََقاَل َيُسوُع فـََتَحيـَّ  ٕٗ« َما أَْعَسَر ُدُخوَل َذِوي اأَلْمَواِل ِإىَل َمَلُكوِت اللَِّو!»فـََنظََر َيُسوُع َحْوَلُو َوقَاَل لَِتاَلِميِذِه:  َٖٕذا أَْمَواٍل َكِثَتٍَة. 
 «(ُمُروُر رَتٍَل ِمْن ثـَْقِب ِإبـْرٍَة أَْيَسُر ِمْن أَْن يَْدُخَل َغٍِتٌّ ِإىَل َمَلُكوِت اللَِّو! ٕ٘يَا َبٍِتَّ َما أَْعَسَر ُدُخوَل اْلُمتَِّكِلَُت َعَلى اأَلْمَواِل ِإىَل َمَلُكوِت اللَِّو! »أَْيضاً: 
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َم َوقَاَل َلُو:  ٙٔ) ٕٕ-ٙٔ/  ٜٔمتى  ِلَماَذا »فـََقاَل َلُو:  ٚٔ« ؟لَِتُكوَن ِلَي اْلَحَياُة األَبَِدي ةُ أَيُـَّها اْلُمَعلُِّم الصَّاِلُح َأيَّ َصاَلٍح أَْعَمُل »َوِإَذا َواِحٌد تـََقدَّ
فـََقاَل َيُسوُع: « أَيََّة اْلَوَصايَا؟»قَاَل َلُو:  ٛٔ«. ِإْن َأَرْدَت َأْن َتْدُخَل اْلَحَياَة فَاْحَفِظ اْلَوَصايَاٌد َوُىَو اللَُّو. َوَلِكْن َتْدُعوِن َصاضِتاً؟ لَْيَس َأَحٌد َصاضِتاً ِإالَّ َواحِ 

:  ٕٓ«. يَبَك َكنَـْفِسكَ َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمََّك َوَأِحبَّ َقرِ  ٜٔاَل تـَْقُتْل. اَل تـَْزِن. اَل َتْسرِْق. اَل َتْشَهْد بِالزُّوِر. » َىِذِه ُكلَُّها َحِفْظتُـَها ُمْنُذ »قَاَل َلُو الشَّابُّ
ٌز يف »قَاَل َلُو َيُسوُع:  ٕٔ« َحَداَثيِت. َفَماَذا يـُْعوُِزِن بـَْعُد؟  السََّماِء َوتـََعاَل ِإْن أََرْدَت أَْن َتُكوَن َكاِماًل فَاْذَىْب َوِبْع أَْمالََكَك َوأَْعِط اْلُفَقرَاَء فـََيُكوَن َلَك َكنـْ

 فـََلمَّا شتََِع الشَّابُّ اْلَكِلَمَة َمَضى َحزِيناً ألَنَُّو َكاَن َذا أَْمَواٍل َكِثَتٍَة.( ٕٕ«. اتْـبَـْعٍِت 

ِلَماَذا َتْدُعوِن َصاضِتاً؟ »فـََقاَل لَُو َيُسوُع:  ٜٔ« أَلِرَث اْلَحَياَة األَبَِدي َة؟أَيُـَّها اْلُمَعلُِّم الصَّاِلُح َماَذا أَْعَمُل »َوَسأََلُو َرئِيٌس:  ٛٔ) ٖٕ-ٛٔ/  ٛٔلوقا 
َىِذِه  »فـََقاَل:  ٕٔ«. : اَل تـَْزِن. اَل تـَْقُتْل. اَل َتْسرِْق. اَل َتْشَهْد بِالزُّوِر. َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمَّكَ أَْنَت تَ ْعِرُف اْلَوَصايَا َٕٓوُىَو اهللُ. لَْيَس َأَحٌد َصاضِتاً ِإالَّ َواِحٌد 
َع َيُسوُع َذِلَك قَاَل َلُو:  ٕٕ«. ُكلَُّها َحِفْظتُـَها ُمْنُذ َحَداَثيِت  َك أَْيضًا َشْيٌء. ِبْع ُكلَّ َما َلَك َوَوزِّْع َعَلى اْلُفَقرَاِء فـََيُكوَن َلَك َكنـٌْز يِف السََّماِء يـُْعوِزُ »فـََلمَّا شتَِ

 فـََلمَّا شتََِع َذِلَك َحزَِن ألَنَُّو َكاَن َغِنّياً ِجّداً.( ٖٕ«. َوتـََعاَل اتْـبَـْعٍِت 

ْرُجواَن َواْلبَـزَّ َوُىَو يـَتَـنَـ » ٜٔ) ٖٔ-ٜٔ/  ٙٔلوقا  ََ وََكاَن ِمْسِكٌُت اشْتُُو ِلَعاَزُر الَِّذي طُرَِح ِعْنَد  ٕٓعَُّم ُكلَّ يـَْوٍم ُمتَـَرفِّهاً. َكاَن ِإْنَساٌن َغٍِتٌّ وََكاَن يـَْلَبُس اأُل
َفَماَت اْلِمْسِكُُت َوزَتََلْتُو  ٕٕوَحُو. َوَيْشَتِهي َأْن َيْشَبَع ِمَن اْلُفَتاِت السَّاِقِط ِمْن َمائَِدِة اْلَغٍِتِّ بَْل َكاَنِت اْلِكاَلُب تَْأِت َوتـَْلَحُس قـُرُ  ٕٔبَابِِو َمْضُروباً بِاْلُقُروِح 

نَـْيِو يف اعْتَاِويَِة َوُىَو يِف اْلَعَذاِب َورََأى ِإبـْرَاِىيَم ِمْن بَِعيٍد َولَِعاَزَر يف ِحْضِنِو  ٖٕاْلَمالَِئَكُة ِإىَل ِحْضِن ِإبـْرَاِىيَم. َوَماَت اْلَغٍِتُّ أَْيضاً َوُدِفَن  فـََناَدى:  ٕٗفـََرَفَع َعيـْ
ِعِو مبَاٍء َويـُبَـرَِّد ِلَساِن أَلِنِّ ُمعَ  َِ فـََقاَل إِبـْرَاِىيُم: يَا اْبٍِت اذُْكْر أَنََّك اْستَـْوفـَْيَت  ٕ٘ذٌَّب يف َىَذا اللِهيِب. يَا َأيب ِإبـْرَاِىيُم اْرزَتٍِْت َوأَْرِسْل ِلَعاَزَر لَِيُبلَّ َطَرَف ِإْصَب

رَاِتَك يف َحَياِتَك وََكَذِلَك لِ  َنُكْم ُىوٌَّة َعِظيَمٌة َقْد أُثِْبَتْت َحىتَّ ِإنَّ الَِّذيَن  َٕٙعاَزُر اْلَبالَيَا. َواآلَن ُىَو يـَتَـَعزَّى َوأَْنَت تـَتَـَعذَُّب. َخيـْ نَـَنا َوبـَيـْ َوفـَْوَق َىَذا ُكلِِّو بـَيـْ
َنا. يُرِيُدوَن اْلُعُبوَر ِمْن َىُهَنا إِلَْيُكْم اَل يـَْقِدُروَن َواَل الَِّذيَن ِمْن  أَلنَّ ِل سَتَْسَة  ٕٛفـََقاَل: َأْسأَُلَك ِإذاً يَا أََبِت أَْن تـُْرِسَلُو ِإىَل بـَْيِت َأيب  ُٕٚىَناَك ََيَْتاُزوَن إِلَيـْ

ُهمْ . ْنَدُىْم ُموَسى َواألَنِْبَياءُ عِ قَاَل َلُو ِإبـْرَاِىيُم:  ٜٕ. ِلَكْيالَ يَْأُتوا ُىْم أَْيضاً ِإَلى َمْوِضِع اْلَعَذاِب َىَذاِإْخَوٍة َحىتَّ َيْشَهَد عَتُْم  فـََقاَل: اَل يَا  ٖٓ. لَِيْسَمُعوا ِمن ْ
ِحٌد ِمَن اأَلْمَواِت فـََقاَل لَُو: ِإْن َكانُوا اَل َيْسَمُعوَن ِمْن ُموَسى َواألَنِْبَياِء َواَل ِإْن قَاَم َوا َٖٔأيب ِإبـْرَاِىيَم. بَْل ِإَذا َمَضى ِإلَْيِهْم َواِحٌد ِمَن اأَلْمَواِت يـَُتوبُوَن. 

ُقونَ   «.(ُيَصدِّ
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فَِإِنِّ اضتَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإىَل أَْن تـَُزوَل  ٛٔاَل َتظُنُّوا َأِنِّ ِجْئُت ألَنـُْقَض النَّاُموَس أَِو األَنِْبَياَء. َما ِجْئُت ألَنـُْقَض بَْل أِلَُكمَِّل. » ٚٔ) ٕٓ-ٚٔ/  ٘متى 
َفَمْن نـََقَض ِإْحَدى َىِذِه اْلَوَصايَا الصُّْغَرى َوَعلََّم النَّاَس َىَكَذا  ٜٔاُموِس َحىتَّ َيُكوَن اْلُكلُّ. السََّماُء َواأَلْرُض اَل يـَُزوُل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نـُْقطٌَة َواِحَدٌة ِمَن النَّ 

 أَُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم ِإْن ملَْ يَزِْد بِرُُّكْم َعَلى فَِإِنِّ  ٕٓاِت. يُْدَعى َأْصَغَر يف َمَلُكوِت السََّماَواِت. َوأَمَّا َمْن َعِمَل َوَعلََّم فـََهَذا يُْدَعى َعِظيماً يِف َمَلُكوِت السََّماوَ 
 اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّيِسيَُِّت َلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّماَواِت.(

َفُكلُّ َما قَاُلوا َلُكْم أَْن  َٖعَلى ُكْرِسيِّ ُموَسى َجَلَس اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّيِسيُّوَن »قَاِئاًل:  َٕتاَلِميَذُه ِحيَنِئٍذ َخاَطَب َيُسوُع اصتُُْموَع وَ  ٔ) ٔٔ-ٔ/  ٖٕمتى 
ْم ََيْزُِموَن َأزْتَااًل ثَِقيَلًة َعِسَرَة اضتَْْمِل َوَيَضُعونـََها َعَلى فَِإنَـّهُ  ٗحَتَْفُظوُه فَاْحَفظُوُه َوافْـَعُلوُه َوَلِكْن َحَسَب أَْعَماعتِِْم اَل تـَْعَمُلوا ألَنَـُّهْم يـَُقوُلوَن َواَل يـَْفَعُلوَن. 

 ُٙموَن أَْىَداَب ثَِياهِبِْم وَُكلَّ أَْعَماعِتِْم يـَْعَمُلونـََها ِلَكْي تـَْنظَُرُىُم النَّاُس فـَيـَُعرُِّضوَن َعَصائِبَـُهْم َويـَُعظِّ  َ٘أْكَتاِف النَّاِس َوُىْم اَل يُرِيُدوَن أَْن َُيَرُِّكوَىا بِِإْصِبِعِهْم 
َوأَمَّا أَنـُْتْم َفاَل ُتْدَعْوا  َٛوالتَِّحيَّاِت يِف اأَلْسَواِق َوأَْن يَْدُعَوُىُم النَّاُس: َسيِِّدي َسيِِّدي!  َٚوَيُِبُّوَن اْلُمتََّكَأ اأَلوََّل يِف اْلَوالَئِِم َواْلَمَجاِلَس اأُلوىَل يِف اْلَمَجاِمِع 

َوالَ ُتْدَعْوا ُمَعلِِّمَُت  َٓٔواَل َتْدُعوا َلُكْم أَباً َعَلى اأَلْرِض أَلنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد الَِّذي يِف السََّماَواِت.  ٜنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيُح َوأَنـُْتْم رتَِيعاً ِإْخَوٌة. َسيِِّدي ألَ 
 َيُكوُن َخاِدماً َلُكْم.(َوَأْكبَـرُُكْم  ٔٔأَلنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيُح. 
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 :ترك التقليد الباطل والت مسُّك بالوصايا 

فَِإنَـُّهْم اَل يـَْغِسُلوَن  تَ ْقِليَد الشُُّيوخِ َك ِلَماَذا يَ تَ َعد ى َتاَلِميذُ » ِٕحيَنِئٍذ َجاَء ِإىَل َيُسوَع َكَتَبٌة َوفـَرِّيِسيُّوَن الَِّذيَن ِمْن أُوُرَشِليَم قَائِِلَُت:  ٔ) ٜ-ٔ/  ٘ٔمتى 
َوَمْن  فَِإنَّ اللََّو أَْوَصى قَاِئاًل: َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمَّكَ  ٗ؟ ِبَسَبِب تَ ْقِليدُِكمْ  َوِصي َة الل وِ َوأَنْ ُتْم أَْيضًا ِلَماَذا تَ تَ َعد ْوَن »فََأَجاَب:  ٖ« أَْيِديـَُهْم ِحيَنَما يَْأُكُلوَن ُخْبزاً؟

. َفاَل ُيْكرِ  َ٘يْشِتْم أَباً أَْو أُّماً فـَْلَيُمْت َمْوتاً.  َوِصي َة فَ َقْد أَْبطَْلُتْم  ُٙم أَبَاُه أَْو أُمَُّو. َوأَمَّا أَنـُْتْم فـَتَـُقوُلوَن: َمْن قَاَل ألَبِيِو أَْو أُمِِّو: قـُْربَاٌن ُىَو الَِّذي تـَْنَتِفُع بِِو ِمٍتِّ
 ٜيـَْقًَتُِب ِإَِلَّ َىَذا الشَّْعُب ِبَفِمِو َويُْكرُِمٍِت ِبَشَفتَـْيِو َوأَمَّا قـَْلُبُو َفُمْبَتِعٌد َعٍتِّ بَِعيداً.  ٛيَا ُمرَاُؤوَن! َحَسناً تـََنبََّأ َعْنُكْم ِإَشْعَياُء قَاِئاًل:  ٚ !تَ ْقِليدُِكمْ  ِبَسَببِ  الل وِ 

 «.(الِيَم ِىَي َوَصايَا النَّاسِ َوبَاِطالً يـَْعُبُدوَنٍِت َوُىْم يـَُعلُِّموَن تـَعَ 

 َصاَرْت ؼَتَافـَتُـُهْم ِمٍتِّ َوِصيََّة النَّاِس ُمَعلََّمةً أَلنَّ َىَذا الشَّْعَب َقِد اقْـتَـَرَب ِإَِلَّ بَِفِمِو َوَأْكَرَمٍِت ِبَشَفتَـْيِو َوأَمَّا قـَْلُبُو فَأَبـَْعَدُه َعٍتِّ وَ »فـََقاَل السَّيُِّد:  ٖٔ/  ٜٕإشعياء 

(GNT) 8    ι ζει μοι   λαο ρ οὗηορ η  ζηο μαηι α η ν και  ηο ρ σει λεζι ν με ηιμ ,   δε  καπδι α 
α η ν πο ππυ  πε σει  π   μο · 9 μα ηην δε  ζε βονηαι  με, διδα ζκονηες διδαζκαλι ας 
 νηα λμαηα  ν    π ν. 

(LXX)  Καὶ εἶπεν κύπιορ Ἐ  ίζει μοι   λαὸρ οὗηορ ηο ρ σείλεζιν α η ν ηιμ ζίν με,   δὲ 
καπδία α η ν πόππυ  πέσει  π   μο , μάηην δὲ ζέβονηαί με διδάζκονηες  νηάλμαηα 
 ν  ώπ ν καὶ διδαζκαλίας. 

(Brenton)  And the Lord has said, This people draw nigh to me with their mouth, and they 
honour me with their lips, but their heart is far from me: but in vain do they worship me, 
teaching the commandments and doctrines of men. 

 الطالق: 

تَـَقدََّم فَـ  ٕ. َكاَن أَْيضًا يُ َعلُِّمُهمْ   وََكَعاَدتِوِ فَاْجَتَمَع ِإلَْيِو ُجُموٌع أَْيضًا َوقَاَم ِمْن ُىَناَك َوَجاَء ِإىَل خُتُوِم اْليَـُهوِديَِّة ِمْن َعرْبِ األُْرُدنِّ  ٔ) ٕٔ-ٔ/  ٓٔمرقس 
َأِذَن َأْن يُْكَتَب ِكَتاُب  ُموَسى»فـََقاُلوا:  ٗ« ِبَماَذا َأْوَصاُكْم ُموَسى؟»َفَأَجاَب:  ٖلُِيَجرِّبُوُه. « َىْل َيِحلُّ لِلر ُجِل َأْن يُطَلَِّق اْمَرأَتَُو؟»اْلَفرِّيِسيُّوَن َوَسأَُلوُه: 

ِمْن َأْجِل  َٚوَلِكْن ِمْن بَْدِء اطْتَِليَقِة ذََكراً َوأُنـَْثى َخَلَقُهَما اللَُّو.  ْٙجِل َقَساَوِة قـُُلوِبُكْم َكَتَب َلُكْم َىِذِه اْلَوِصيََّة ِمْن أَ »َفَأَجاَب َيُسوُع:  ٘«. َطاَلٍق فَ ُتطَل قُ 
ُرُك الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَُّو َويـَْلَتِصُق بِاْمرَأَتِِو  «. فَالَِّذي رَتََعُو اللَُّو اَل يـَُفرِّْقُو ِإْنَسانٌ  ِٜحداً. ِإذاً لَْيَسا بـَْعُد اثـْنَـُْتِ بَْل َجَسٌد َواِحٌد. َوَيُكوُن ااِلثـَْناِن َجَسداً َوا َٛىَذا يـَتـْ

َهاَمْن طَل َق اْمَرأَتَُو َوتَ َزو َج بُِأْخَرى يَ ْزِني »فـََقاَل عَتُْم:  ُّٔٔتَّ يِف اْلبَـْيِت َسأََلُو َتاَلِميُذُه أَْيضاً َعْن َذِلَك  ٓٔ َوِإْن طَل َقِت اْمَرأٌَة َزْوَجَها َوتَ َزو َجْت  ٕٔ. َعَلي ْ
 «.(بِآَخَر تَ ْزِني

َيْجَعُلَها تَ ْزِني  ِإال  ِلِعل ِة الزَِّنىِإن  َمْن طَل َق اْمَرأَتَُو : فََأُقوُل َلُكمْ  أَنَاَوَأم ا  ٕٖ َمْن طَل َق اْمَرأَتَُو فَ ْليُ ْعِطَها ِكَتاَب َطاَلقٍ َوِقيَل: » ٖٔ) ٕٖ-ٖٔ/  ٘متى 
 (.ُج ُمطَل َقًة فَِإن ُو يَ ْزِنيَوَمْن يَ تَ َزو  

َوتَِبَعْتُو رُتُوٌع َكِثَتٌَة َفَشَفاُىْم ُىَناَك.  ُٕدنِّ. َوَلمَّا َأْكَمَل َيُسوُع َىَذا اْلَكاَلَم انـْتَـَقَل ِمَن اصْتَِليِل َوَجاَء ِإىَل خُتُوِم اْليَـُهوِديَِّة ِمْن َعرْبِ اأُلرْ  ٔ) ٕٔ-ٔ/  ٜٔمتى 
أَنَّ الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَبْدِء َخَلَقُهَما  قَ َرْأتُمْ أََما »فََأَجاَب:  ٗ« َىْل َيِحلُّ لِلر ُجِل َأْن يُطَلَِّق اْمَرأَتَُو ِلُكلِّ َسَبٍب؟»َفرِّيِسيُّوَن لُِيَجرِّبُوُه قَائِِلَُت لَُو: َوَجاَء إِلَْيِو الْ  ٖ

ُرُك ا»َوقَاَل:  ٘« ذََكرًا َوأُنـَْثى؟ ِإذًا لَْيَسا بـَْعُد اثـْنَـُْتِ بَْل َجَسٌد َواِحٌد.  ٙلرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَُّو َويـَْلَتِصُق بِاْمرَأَتِِو َوَيُكوُن ااِلثـَْناِن َجَسدًا َواِحداً. ِمْن َأْجِل َىَذا يـَتـْ
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ِإنَّ ُموَسى ِمْن َأْجِل َقَساَوِة »قَاَل عَتُْم:  ٛ« ى ِكَتاُب َطاَلٍق فَ ُتطَل ُق؟َأْن يُ ْعطَ  َأْوَصى ُموَسىَفِلَماَذا »َفَسأَُلوُه:  ٚ«. فَالَِّذي رَتََعُو اللَُّو اَل يـَُفرِّقُُو إِْنَسانٌ 
َوتَ َزو َج بُِأْخَرى يَ ْزِني  نَاِإال  ِبَسَبِب الزِّ ِإن  َمْن طَل َق اْمَرأَتَُو : َوأَُقوُل َلُكمْ  ٜ. َلْم َيُكْن َىَكَذاَوَلِكْن ِمَن اْلَبْدِء قـُُلوِبُكْم أَِذَن َلُكْم أَْن ُتطَلُِّقوا ِنَساءَُكْم. 

لَْيَس اْلَجِميُع »فـََقاَل عَتُْم:  ٔٔ« َفاَل يُواِفُق َأْن يَ تَ َزو َج!ِإْن َكاَن َىَكَذا أَْمُر الرَُّجِل َمَع اْلَمْرأَِة »قَاَل َلُو َتاَلِميُذُه:  ٓٔ«. َوال ِذي يَ تَ َزو ُج ِبُمطَل َقٍة يَ ْزِني
َياٌن ألَنَُّو يُوَجُد ِخْصَياٌن ُوِلُدوا َىَكَذا ِمْن بُُطوِن أُمََّهاهِتِْم َويُوَجُد ِخْصَياٌن َخَصاُىُم النَّاُس َويُوَجُد ِخصْ  ٕٔبَِل الَِّذيَن أُْعِطَي عَتُم  َكاَلمَ يَ ْقبَ ُلوَن َىَذا الْ 

 «.(فَ ْليَ ْقَبلْ َمِن اْسَتطَاَع َأْن يَ ْقَبَل َخَصْوا أَنـُْفَسُهْم أَلْجِل َمَلُكوِت السََّماَواِت. 

 أورَيانوس الذي قام بإخصاء نفسو من أجل اظتلكوت ! لفتة بسيطة:

 :الز واج 

يَا ُمَعلُِّم َكَتَب لََنا ُموَسى: ِإْن َماَت أَلَحٍد َأٌخ » ٜٔ: وَن لَْيَس ِقَياَمٌة َوَسأَُلوهُ الص دُّوِقيِّيَن ال ِذيَن يَ ُقولُ َوَجاَء إِلَْيِو قـَْوٌم ِمَن  ٛٔ) ٕٚ-ٛٔ/  ٕٔمرقس 
َعُة ِإْخَوٍة. َأَخَذ اأَلوَُّل امْ  َٕٓوتـََرَك اْمرَأًَة وملَْ َُيَلِّْف أَْواَلدًا أَْن يَْأُخَذ َأُخوُه اْمرَأَتَُو َويُِقيَم َنْساًل أَلِخيِو.  ُرْك َنْساًل. َفَكاَن َسبـْ فََأَخَذَىا  ٕٔرَأًَة َوَماَت وملَْ يـَتـْ

ُرْك ُىَو أَْيضًا َنْساًل. َوَىَكَذا الثَّاِلُث.  َعُة وملَْ يـَتـْرُُكوا َنْساًل. َوآِخَر اْلُكلِّ َماَتِت اْلَمْرأَُة أَْيضاً.  ٕٕالثَّاِن َوَماَت وملَْ يـَتـْ َمَتى َفِفي اْلِقَياَمِة  َٖٕفَأَخَذَىا السَّبـْ
ُهْم َتُكوُن َزْوَجًة؟ َعةِ  قَاُموا ِلَمْن ِمن ْ َة الل ِو؟ ِإْذ اَل تَ ْعرُِفوَن اْلُكُتبَ َتِضلُّوَن أَلَْيَس عِتََذا »َفَأَجاَب َيُسوُع:  ٕٗ«. ألَنَـَّها َكاَنْت َزْوَجًة لِلسَّبـْ ألَنَـُّهْم  ٕ٘ َوالَ قُ و 

َوأَمَّا ِمْن ِجَهِة اأَلْمَواِت ِإنَـُّهْم يـَُقوُموَن: أََفَما قـَرَْأُُتْ يِف ِكَتاِب  َٕٙواَل يـَُزوَُّجوَن بَْل َيُكونُوَن َكَمالَِئَكٍة يِف السََّماَواِت.  َمىَت قَاُموا ِمَن اأَلْمَواِت اَل يـَُزوُِّجونَ 
َقِة َكْيَف َكلََّمُو اللَُّو قَاِئاًل: أَنَا إَِلُو ِإبـْرَاِىيَم َوإِ  لَْيَس ُىَو إَِلَو أَْمَواٍت َبْل إَِلُو َأْحَياٍء. فَأَنـُْتْم ِإذًا َتِضلُّوَن   َٕٚلُو ِإْسَحاَق َوإَِلُو يـَْعُقوَب؟ ُموَسى يف أَْمِر اْلُعلَّيـْ

 «.(َكِثَتاً 

: ِإْن َماَت َأَحٌد َولَْيَس لَُو قَاَل ُموَسىَعلُِّم يَا مُ » َٕٗفَسأَُلوُه:  ال ِذيَن يَ ُقوُلوَن لَْيَس ِقَياَمةٌ يف َذِلَك اْليَـْوِم َجاَء إِلَْيِو َصدُّوِقيُّوَن  ٖٕ) ٕٖ-ٖٕ/  ٕٕمتى 
َعُة ِإْخَوٍة َوتـََزوََّج اأَلوَُّل َوَماَت. َوِإْذ ملَْ َيُكْن َلُو َنْسٌل تـََرَك اْمرَأَتَُو أَلِخيوِ  ٕ٘أَْواَلٌد يـَتَـَزوَّْج َأُخوُه بِاْمرَأَتِِو َويُِقْم َنْساًل أَلِخيِو.  وََكَذِلَك  ٕٙ. َفَكاَن ِعْنَدنَا َسبـْ

َعِة.  َعِة َتُكوُن َزْوَجًة؟ فَِإنَـَّها َكاَنْت لِْلَجِميِع! َٕٛوآِخَر اْلُكلِّ َماَتِت اْلَمْرأَُة أَْيضاً.  ٕٚالثَّاِن َوالثَّاِلُث ِإىَل السَّبـْ َفَأَجاَب  ٜٕ« َفِفي اْلِقَياَمِة ِلَمْن ِمَن السَّبـْ
َوأَمَّا  ٖٔألَنَـُّهْم يف اْلِقَياَمِة اَل يـَُزوُِّجوَن َواَل يـَتَـَزوَُّجوَن َبْل َيُكونُوَن َكَمالَِئَكِة اللَِّو يف السََّماِء.  ٖٓ. َواَل قُ و َة الل وِ  اْلُكُتبَ  َتِضلُّوَن ِإْذ اَل تَ ْعرُِفونَ »َيُسوُع: 

 «.(أَنَا إَِلُو إِْبراِىيَم َوإَِلُو ِإْسحاَق َوإَِلُو يـَْعُقوَب. لَْيَس اللَُّو إَِلَو أَْمَواٍت بَْل إَِلُو َأْحَياءٍ  ِٕٖو: ِمْن ِجَهِة ِقَياَمِة اأَلْمَواِت أََفَما قـَرَْأُُتْ َما ِقيَل َلُكْم ِمْن ِقَبِل اللَّ 

 :الشهادة 

ِت َحقٌّ أَلِنِّ أَْعَلُم ِمْن أَْيَن أَتـَْيُت َوِإىَل أَْيَن أَْذَىُب. َوأَمَّا أَنـُْتْم فاَل تـَْعَلُموَن َوِإْن ُكْنُت َأْشَهُد لِنَـْفِسي َفَشَهادَ »َأَجاَب َيُسوُع:  ٗٔ) ٛٔ-ٗٔ/  ٛيوحنا 
 َلْسُت َوْحِديألَنِّي أَِديُن َفَديـُْنوَنيِت َحقٌّ  َوِإْن ُكْنُت أَنَا ٙٔأَنـُْتْم َحَسَب اصتََْسِد َتِديُنوَن أَمَّا أَنَا فـََلْسُت أَِديُن َأَحداً.  ِ٘ٔمْن أَْيَن آِت َواَل ِإىَل أَْيَن أَْذَىُب. 

ال ِذي  اآلبُ ُىَو الش اِىُد لِنَ ْفِسي َوَيْشَهُد ِلي  أَنَا ٛٔ. َحق   رَُجَلْينِ َشَهاَدَة َوأَْيضًا يِف نَاُموِسُكْم َمْكُتوٌب: أَنَّ  ٚٔ. ال ِذي َأْرَسَلِني اآلبُ  وَ  أَنَاَبْل 
 «.(َأْرَسَلِني

 :ال تقتل 

ْعُتْم » ٕٔ) ٕٙ-ٕٔ/  ٘متى  ِإن  ُكل  َمْن يَ ْغَضُب : فََأُقوُل َلُكمْ  أَنَاَوَأم ا  ٕٕ: اَل تـَْقُتْل َوَمْن قـََتَل َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب اضتُْْكِم. أَن ُو ِقيَل لِْلُقَدَماءِ َقْد شتَِ
فَِإْن  ٖٕ. َوَمْن قَاَل أَلِخيِو: َرقَا َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب اْلَمْجَمِع َوَمْن قَاَل: يَا َأزْتَُق َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب نَاِر َجَهنَّمَ  َيُكوُن ُمْستَ ْوِجَب اْلُحْكمِ  بَاِطالً َعَلى َأِخيِو 

فَاتْـُرْك ُىَناَك قـُْربَاَنَك ُقدَّاَم اْلَمْذَبِح َواْذَىْب أَوَّاًل اْصطَِلْح َمَع َأِخيَك َوِحيَنِئٍذ تـََعاَل  ْٕٗمَت قـُْربَاَنَك ِإىَل اْلَمْذَبِح َوُىَناَك َتذَكَّْرَت أَنَّ أَلِخيَك َشْيئاً َعَلْيَك َقدَّ 
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ْم قـُْربَاَنَك.  ْصُم ِإىَل اْلَقاِضي َوُيَسلَِّمَك اْلَقاِضي ِإىَل الشُّ ُكْن ُمرَاِضيًا طِتَْصمِ   َٕ٘وَقدِّ َرِطيِّ فـَتُـْلَقى يف َك َسرِيعًا َما ُدْمَت َمَعُو يف الطَّرِيِق لَِئالَّ ُيَسلَِّمَك اطتَْ
 َاضتَْقَّ أَُقوُل َلَك: الَ خَتْرُُج ِمْن ُىَناَك َحىتَّ تُويِفَ اْلَفْلَس اأَلِخََت!( ٕٙالسِّْجِن. 

 (ALAB) أما أنا فأقول لكم: كل من ىو غاضب على أخيو, يستحق احملاكمة 

 (GNA) أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيو استوجب حكم القاضي 

 (JAB) أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيو استوجب حكم القضاء 

 (ASB) لكم: من غضب على أخيو يواجو القضاء أما أنا فأقول 

 (PANTV) أما أنا فأقول لكم: إن كل من غضب على أخيو يستوجب احملاكمة 

 كلمة باطالً ُت حذفها ألهنا غَت موجودة يف أقدم اظتخطوطات ! لفتة بسيطة:

 :ال تزن 

ْعُتْم » ٕٚ) ٖٓ-ٕٚ/  ٘متى  : ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْنظُُر ِإىَل اْمَرأٍَة لَِيْشَتِهيَـَها فـََقْد َزََن هِبَا يِف قـَْلِبِو. فََأُقوُل َلُكمْ  أَنَاَوَأم ا  ٕٛ: اَل تـَْزِن. أَن ُو ِقيَل لِْلُقَدَماءِ َقْد شتَِ
ُنَك اْلُيْمٌَت تـُْعِثُرَك  ٜٕ ٌر َلَك أَْن يـَْهِلَك َأَحُد أَْعَضاِئَك َواَل يـُْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّو يِف َجَهنََّم.  ا َوأَْلِقَها َعْنكَ فَاقْ َلْعهَ فَِإْن َكاَنْت َعيـْ َوِإْن َكاَنْت  ٖٓألَنَُّو َخيـْ

ٌر َلَك أَْن يـَْهِلَك َأَحُد أَْعَضاِئَك وَ  فَاْقَطْعَها َوأَْلِقَها َعْنكَ يَُدَك اْلُيْمٌَت تـُْعِثُرَك   الَ يـُْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّو يف َجَهنََّم.(ألَنَُّو َخيـْ

 شتعان اطترَّاز الذي فقأ عينو ! لفتة بسيطة:

 :القصاص 

َك اأَلمْيَِن فََأُقوُل َلُكمْ  أَنَاَوَأم ا  ٜٖ: َعُْتٌ ِبَعُْتٍ َوِسنٌّ ِبِسنٍّ. َسِمْعُتْم أَن ُو ِقيلَ » ٖٛ) ٕٗ-ٖٛ/  ٘متى  : اَل تـَُقاِوُموا الشَّرَّ بَْل َمْن َلَطَمَك َعَلى َخدِّ
َمْن  َٕٗوَمْن َسخََّرَك ِمياًل َواِحدًا فَاْذَىْب َمَعُو اثـْنَـُْتِ.  َٔٗوَمْن أَرَاَد َأْن َُيَاِصَمَك َويَْأُخَذ ثـَْوَبَك فَاتْـُرْك َلُو الرَِّداَء أَْيضاً.  َٓٗخَر أَْيضاً. َفَحوِّْل َلُو اآل

 َسأََلَك َفَأْعِطِو َوَمْن أَرَاَد أَْن يـَْقًَتَِض ِمْنَك َفالَ تـَُردَُّه.(

 :المحبة 

: َأِحبُّوا أَْعَداءَُكْم. بَارُِكوا اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإىَل فََأُقوُل َلُكمْ  أَنَاَوَأم ا  ٗٗ: حتُِبُّ َقرِيَبَك َوتـُْبِغُض َعُدوََّك. َسِمْعُتْم أَن ُو ِقيلَ » ٖٗ) ٛٗ-ٖٗ/  ٘متى 
ِلَكْي َتُكونُوا أَبـَْناَء أَبِيُكُم الَِّذي يِف السََّماَواِت فَِإنَُّو ُيْشرُِق ََشَْسُو َعَلى اأَلْشرَاِر َوالصَّاضِتَُِت  ٘ٗوَنُكْم ُمْبِغِضيُكْم َوَصلُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن إِلَْيُكْم َويَْطُردُ 

َوِإْن َسلَّْمُتْم َعَلى ِإْخَوِتُكْم  ْٚٗم؟ أَلَْيَس اْلَعشَّاُروَن أَْيضاً يـَْفَعُلوَن َذِلَك؟ ألَنَُّو ِإْن َأْحَبْبُتُم الَِّذيَن َيُِبُّوَنُكْم فََأيُّ َأْجٍر َلكُ  َٙٗومُيِْطُر َعَلى األَبـْرَاِر َوالظَّاِلِمَُت. 
 َماَواِت ُىَو َكاِمٌل.(َفُكونُوا أَنـُْتْم َكاِمِلَُت َكَما أَنَّ أَبَاُكُم الَِّذي يف السَّ  ٛٗفـََقْط فََأيَّ َفْضٍل َتْصنَـُعوَن؟ أَلَْيَس اْلَعشَّاُروَن أَْيضاً يـَْفَعُلوَن َىَكَذا؟ 

  َفلِ الح: 

اَل بِالسََّماِء  اَل َتْحِلُفوا اْلَبت ةَ : فََأُقوُل َلُكمْ  أَنَاَوَأم ا  ٖٗاَل حَتَْنْث بَْل أَْوِف لِلرَّبِّ أَْقَساَمَك.  :َسِمْعُتْم أَن ُو ِقيَل لِْلُقَدَماءِ أَْيضاً » ٖٖ) ٖٚ-ٖٖ/  ٘متى 
َواَل حَتِْلْف بِرَْأِسَك ألَنََّك اَل تـَْقِدُر أَْن جَتَْعَل َشْعرًَة  ْٖٙرِض ألَنَـَّها َمْوِطُئ َقَدَمْيِو َواَل بُِأوُرَشِليَم ألَنَـَّها َمِديَنُة اْلَمِلِك اْلَعِظيِم. َواَل بِاألَ  ٖ٘ألَنَـَّها ُكْرِسيُّ اللَِّو 

 اَل. َوَما زَاَد َعَلى َذِلَك فـَُهَو ِمَن الشِّرِّيِر.(بَْل لَِيُكْن َكاَلُمُكْم: نـََعْم نـََعْم الَ  َٖٚواِحَدًة بـَْيَضاَء أَْو َسْوَداَء. 
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   بت:الس 

اْنظُْر. ِلَماَذا »فـََقاَل َلُو اْلَفرِّيِسيُّوَن:  ٕٗبـَُْتَ الزُُّروِع فَابـَْتَدَأ َتاَلِميُذُه يـَْقِطُفوَن السََّناِبَل َوُىْم َسائُِروَن.  تِ ِفي الس بْ َواْجَتاَز  ٖٕ) ٕٛ-ٖٕ/  ٕمرقس 
ِفي أَي اِم َكْيَف َدَخَل بـَْيَت اللَِّو   ٕٙاْحَتاَج َوَجاَع ُىَو َوالَِّذيَن َمَعُو  َما فـََعَلُو َداُوُد ِحُتَ  َأَما قَ َرْأُتْم َقطُّ »فـََقاَل عَتُْم:  ٕ٘« يـَْفَعُلوَن يف السَّْبِت َما اَل َيَِلُّ؟

َز التـَّْقِدَمِة الَِّذي اَل َيَِلُّ َأْكُلُو إالَّ لِْلَكَهَنِة َوأَْعَطى الَِّذيَن َكانُوا َمَعُو أَْيضاً؟ أَبَِياثَاَر رَئِيِس اْلَكَهَنةِ  َا ُجِعَل أَلْجِل »َل عَتُُم: ُّتَّ قَا ٕٚ« َوَأَكَل ُخبـْ السَّْبُت ِإَّنَّ
 «.(ِإذاً اْبُن اإِلْنَساِن ُىَو َربُّ السَّْبِت أَْيضاً  ٕٛاإِلْنَساِن الَ اإِلْنَساُن أَلْجِل السَّْبِت. 

فـََقاَل عَتُْم  ُٕكونـََها بِأَْيِديِهْم. ُر الثَّاِن بـَْعَد اأَلوَِّل اْجَتاَز بـَُْتَ الزُُّروِع. وََكاَن َتاَلِميُذُه يـَْقِطُفوَن السََّناِبَل َويَْأُكُلوَن َوُىْم يـَفْ  َوِفي الس ْبتِ  ٔ) ٘-ٔ/  ٙلوقا 
َواَل َىَذا الَِّذي فـََعَلُو َداُوُد ِحَُت َجاَع ُىَو َوالَِّذيَن َكانُوا  َأَما قَ َرْأُتمْ »َفَأَجاَب َيُسوُع:  ٖ« ِلَماَذا تـَْفَعُلوَن َما اَل َيَِلُّ ِفْعُلُو يف السُُّبوِت؟»قـَْوٌم ِمَن اْلَفرِّيِسيَُِّت: 

َز التـَّْقِدَمِة َوَأَكَل َوأَْعَطى الَِّذيَن َمَعُو أَْيضاً الَِّذي اَل َيَِلُّ َأكْ  ٗ  َمَعوُ  ِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن »َوقَاَل عَتُْم:  ٘« ُلُو ِإالَّ لِْلَكَهَنِة فـََقْط؟َكْيَف َدَخَل بـَْيَت اهلِل َوَأَخَذ ُخبـْ
 «.(ُىَو َربُّ السَّْبِت أَْيضاً 

لَْيَس أَنَُّو ِمْن ُموَسى بَْل ِمَن  ِلَهَذا َأْعطَاُكْم ُموَسى اْلِخَتانَ  َٕٕعَماًل َواِحداً َعِمْلُت فـََتتَـَعجَُّبوَن رتَِيعاً. »فـََقاَل َيُسوُع عَتُْم:  ٕٔ) ٕٗ-ٕٔ/  ٚيوحنا 
َقَض نَاُموُس ُموَسىيِف السَّْبِت  يَ ْقَبُل اْلِخَتانَ اَن اإِلْنَساُن فَِإْن كَ  ٖٕاآلبَاِء. َفِفي السَّْبِت خَتِْتُنوَن اإِلْنَساَن.  أَفـََتْسَخطُوَن َعَليَّ أَلِنِّ َشَفْيُت ِإْنَساناً   لَِئال  يُ ن ْ

 «.(الَ َتْحُكُموا َحَسَب الظ اِىِر َبِل اْحُكُموا ُحْكماً َعاِدالً  ُٕٗكلَُّو يف السَّْبِت؟ 

 :المسيح عليو السالم وسفر إشعياء

َوَلمَّا رَأَْوا بـَْعضاً ِمْن َتاَلِميِذِه يَْأُكُلوَن ُخْبزاً بِأَْيٍد َدِنَسٍة َأْي َغَْتِ  ِٕليَم. َواْجَتَمَع ِإلَْيِو اْلَفرِّيِسيُّوَن َوقـَْوٌم ِمَن اْلَكَتَبِة قَاِدِمَُت ِمْن أُوُرشَ  ٔ) ٖٔ-ٔ/  ٚمرقس 
َوِمَن السُّوِق ِإْن ملَْ يـَْغَتِسُلوا الَ  ٗيِد الشُُّيوِخ. ْقلِ أَلنَّ اْلَفرِّيِسيَُِّت وَُكلَّ اْليَـُهوِد ِإْن ملَْ يـَْغِسُلوا أَْيِديـَُهْم بِاْعِتَناٍء اَل يَْأُكُلوَن ُمَتَمسِِّكَُت بِتَـ  ٖ -َمْغُسولٍَة اَلُموا 

اَذا اَل َيْسُلُك ِلمَ »ُّتَّ َسأََلُو اْلَفرِّيِسيُّوَن َواْلَكَتَبُة:  ٍ٘س َوَأِسرٍَّة. يَْأُكُلوَن. َوَأْشَياُء أُْخَرى َكِثَتٌَة َتَسلَُّموَىا لِلتََّمسُِّك هِبَا ِمْن َغْسِل ُكُؤوٍس َوأَبَارِيَق َوآنَِيِة ُُنَا
: َىَذا َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ أَنـُْتُم اْلُمرَاِئَُت  َحَسنًا تَ َنب َأ ِإَشْعَياُء َعْنُكمْ »َفَأَجاَب:  ٙ« َتاَلِميُذَك َحَسَب تـَْقِليِد الشُُّيوِخ بَْل يَْأُكُلوَن ُخْبزًا بِأَْيٍد َغَْتِ َمْغُسوَلٍة؟

 َوِصي َة الل وِ ألَن ُكْم تَ رَْكُتْم  ٛ. َوبَاِطاًل يَ ْعُبُدونَِني َوُىْم يُ َعلُِّموَن تَ َعالِيَم ِىَي َوَصايَا الن اسِ  ٚأَمَّا قـَْلُبُو َفُمْبَتِعٌد َعٍتِّ بَِعيدًا الشَّْعُب ُيْكرُِمٍِت ِبَشَفتَـْيِو وَ 
لَِتْحَفُظوا  َوِصي َة الل وِ َرَفْضُتْم َحَسناً! »ُّتَّ قَاَل عَتُْم:  ٜ«. َر َكِثَتًَة ِمْثَل َىِذِه تـَْفَعُلونَ : َغْسَل األَبَارِيِق َواْلُكُؤوِس َوأُُمورًا ُأخَ الن اسِ  بِتَ ْقِليدِ َوتَ َتَمس ُكوَن 

فـَتَـُقوُلوَن: ِإْن قَاَل إِْنَساٌن ألَبِيِو أَْو أُمِِّو: قـُْربَاٌن َأْي  َوأَمَّا أَنـُْتمْ  ٔٔأَلنَّ ُموَسى قَاَل: َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمََّك َوَمْن َيْشِتُم أَبًا أَْو أُّمًا فـَْلَيُمْت َمْوتاً.  ٓٔ. تَ ْقِليدَُكمْ 
. َوأُُموراً َكِثَتًَة ِمْثَل ْمُتُموهُ ال ِذي َسل   ُمْبِطِليَن َكاَلَم الل ِو بِتَ ْقِليدُِكمُ  َٖٔفاَل َتَدُعونَُو يِف َما بـَْعُد يـَْفَعُل َشْيئاً ألَبِيِو أَْو أُمِِّو.  َٕٔىِديٌَّة ُىَو الَِّذي تـَْنَتِفُع بِِو ِمٍتِّ 

 «.(َىِذِه تـَْفَعُلونَ 

َن يف اعْتَْيَكِل َوقـَلََّب َمَوائَِد الصََّيارَِفِة َوَجاُءوا ِإىَل أُوُرَشِليَم. َوَلمَّا َدَخَل َيُسوُع اعْتَْيَكَل ابـَْتَدأَ َُيْرُِج الَِّذيَن َكانُوا يَِبيُعوَن َوَيْشتَـُرو  ٘ٔ) ٛٔ-٘ٔ/  ٔٔ مرقس
َوأَنْ ُتْم ؟ بَ ْيِتي بَ ْيَت َصاَلٍة يُْدَعى ِلَجِميِع األَُممِ : أَلَْيَس َمْكُتوباً »وََكاَن يـَُعلُِّم قَاِئاًل عَتُْم:  َٚٔتاُز اعْتَْيَكَل مبََتاٍع. وملَْ يَدَْع َأَحداً َيَْ  ٙٔوََكرَاِسيَّ بَاَعِة اضتََْماِم. 

َع اْلَكَتَبُة َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َفطََلُبوا َكْيَف يـُهْ  ٛٔ«. َجَعْلُتُموُه َمَغارََة ُلُصوصٍ   ِلُكونَُو ألَنَـُّهْم َخاُفوُه ِإْذ هبَُِت اصتَْْمُع ُكلُُّو ِمْن تـَْعِليِمِو.(َوشتَِ

بَ ْيِتي بَ ْيَت الص اَلِة يُْدَعى َعَلى َمْذَبَِي أَلنَّ  آِت هِبِْم ِإىَل َجَبِل ُقْدِسي َوأُفـَرُِّحُهْم يف بـَْيِت َصاَلِت َوَتُكوُن ػُتَْرقَاتـُُهْم َوَذبَاِئُحُهْم َمْقُبوَلةً  ٚ/  ٙ٘إشعياء 
 «.ِلُكلِّ الشُُّعوبِ 

. َمغَارََة ُلُصوصٍ َىْل َصاَر َىَذا اْلبَـْيُت الَِّذي ُدِعَي بِاشتِْي َعَلْيِو  ٔٔ/  ٚإرمياء   يِف أَْعيُِنُكْم؟ َىئَـَنَذا أَْيضاً َقْد رَأَْيُت يـَُقوُل الرَّبُّ
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َوأَنْ ُتْم . َمْكُتوٌب َأن  بَ ْيِتي بَ ْيُت الص اَلةِ »قَاِئاًل عَتُْم:  ُٙٗج الَِّذيَن َكانُوا يَِبيُعوَن َوَيْشتَـُروَن ِفيِو َوَلمَّا َدَخَل اعْتَْيَكَل ابـَْتَدَأ َُيِْر  ٘ٗ) ٛٗ-٘ٗ/  ٜٔلوقا 
وملَْ َيَُِدوا َما  َٛٗمَع ُوُجوِه الشَّْعِب يَْطُلُبوَن أَْن يـُْهِلُكوُه وََكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة  وََكاَن يُ َعلُِّم ُكل  يَ ْوٍم ِفي اْلَهْيَكلِ  ٚٗ«. َجَعْلُتُموُه َمَغارََة ُلُصوصٍ 

 .(َيْسَمُع ِمْنوُ  ُمتَ َعلِّقاً بِوِ الش ْعَب ُكل ُو َكاَن يـَْفَعُلوَن أَلنَّ 

َىَذا َيُسوُع النَِّبُّ الَِّذي ِمْن نَاِصَرِة »ُموُع: فـََقاَلِت اصتُْ  ٔٔ« َمْن َىَذا؟»َوَلمَّا َدَخَل أُوُرَشِليَم اْرجَتَِّت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها قَائَِلًة:  ٓٔ) ٚٔ-ٓٔ/  ٕٔمتى 
يَع الَِّذيَن َكانُوا يَِبيُعوَن َوَيْشتَـُروَن يف اعْتَْيَكِل َوقـََلبَ  ٕٔ«. اصْتَِليلِ  َوقَاَل  ٖٔ  َمَوائَِد الصََّيارَِفِة وََكرَاِسيَّ بَاَعِة اضتََْمامِ َوَدَخَل َيُسوُع ِإىَل َىْيَكِل اللَِّو َوَأْخرََج رتَِ
فـََلمَّا رََأى ُرَؤَساءُ  َ٘ٔوتـََقدََّم إِلَْيِو ُعْمٌي َوُعرٌْج يِف اعْتَْيَكِل َفَشَفاُىْم.  ٗٔ« َوأَنْ ُتْم َجَعْلُتُموُه َمَغارََة ُلُصوٍص!. َمْكُتوٌب: بَ ْيِتي بَ ْيَت الص اَلِة يُْدَعى»عَتُْم: 

فـََقاَل « أََتْسَمُع َما يـَُقوُل َىُؤاَلِء؟»َوقَاُلوا َلُو:  َٙٔغِضُبوا « أُوَصنَّا اِلْبِن َداُودَ »َصَنَع َواأَلْواَلَد َيْصَرُخوَن يِف اعْتَْيَكِل َويـَُقوُلوَن: اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة اْلَعَجاِئَب الَّيِت 
َيا َوبَاَت ُىَناَك.( ٚٔ«. ْأَت َتْسِبيحًا؟ِمْن َأفْ َواِه اأَلْطَفاِل َوالرُّض ِع َىي  : َأَما قَ َرْأُتْم َقطُّ نـََعْم! »عَتُْم َيُسوُع:   ُّتَّ تـَرََكُهْم َوَخرََج َخارَِج اْلَمِديَنِة ِإىَل بـَْيِت َعنـْ

 َتْسِكيِت َعُدوٍّ َوُمْنَتِقٍم.ِبَسَبِب َأْضَداِدَك لِ  ِمْن َأفْ َواِه اأَلْطَفاِل َوالرُّض ِع َأس ْسَت َحْمداً  ٕ/  ٛالمزامير 

 اظتسيح عليو السالم موائد الصيارفة ؟! بَ لَ مىت قَـ  سؤال على الهامش:

َم التَّاَلِميُذ َوقَاُلوا َلُو:  ٓٔ) ٚٔ-ٓٔ/  ٖٔمتى  َمَلُكوِت  َأْسَرارَ ألَنَُّو َقْد أُْعِطَي َلُكْم أَْن تـَْعرُِفوا »َفَأَجاَب:  ٔٔ« ِلَماَذا ُتَكلُِّمُهْم بَِأْمثَاٍل؟»فـَتَـَقدَّ
ِمْن َأْجِل َىَذا أَُكلُِّمُهْم بَِأْمثَاٍل ألَنَـُّهْم  ٖٔفَِإنَّ َمْن َلُو َسيُـْعَطى َويـُزَاُد َوأَمَّا َمْن لَْيَس َلُو فَالَِّذي ِعْنَدُه َسيُـْؤَخُذ ِمْنُو.  َٕٔوأَمَّا أِلُولَِئَك فـََلْم يـُْعَط.  الس َماَواتِ 

َتْسَمُعوَن َسْمعًا َواَل تَ ْفَهُموَن َوُمْبِصرِيَن تُ ْبِصُروَن َوالَ : يِهْم نُ بُ و ُة ِإَشْعَياءَ فَ َقْد َتم ْت فِ  ُٗٔمْبِصرِيَن اَل يـُْبِصُروَن َوَساِمِعَُت اَل َيْسَمُعوَن َواَل يـَْفَهُموَن. 
َويَ ْفَهُموا ْسَمُعوا بِآَذانِِهْم َوَغم ُضوا ُعُيونَ ُهْم لَِئال  يُ ْبِصُروا ِبُعُيونِِهْم َويَ . أَلن  قَ ْلَب َىَذا الش ْعِب َقْد َغُلَظ َوآَذانَ ُهْم َقْد ثَ ُقَل َسَماُعَها ٘ٔ. تَ ْنظُُرونَ 
فَِإِنِّ اضتَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ أَنِْبَياَء َوأَبـْرَاراً َكِثَتِيَن اْشتَـَهْوا  َٚٔوَلِكْن طُوََب لُِعُيوِنُكْم ألَنَـَّها تـُْبِصُر َوآِلَذاِنُكْم ألَنَـَّها َتْسَمُع.  ٙٔ. َويَ ْرِجُعوا فََأْشِفيَ ُهمْ  ِبُقُلوِبِهمْ 

 َأْن يـََرْوا َما أَنـُْتْم تـََرْوَن وملَْ يـََرْوا َوأَْن َيْسَمُعوا َما أَنـُْتْم َتْسَمُعوَن ومََلْ َيْسَمُعوا.(

َغلِّْظ قـَْلَب َىَذا الشَّْعِب َوثـَقِّْل  ٓٔاْذَىْب َوُقْل عِتََذا الشَّْعِب: اشْتَُعوا شَتْعًا َواَل تـَْفَهُموا َوأَْبِصُروا ِإْبَصارًا َواَل تـَْعرُِفوا. »فـََقاَل:  ٜ) ٓٔ-ٜ/  ٙإشعياء 
نَـْيِو َوَيْسَمَع بُِأُذنـَْيِو  نَـْيِو لَِئالَّ يـُْبِصَر ِبَعيـْ  «.(َويـَْرِجَع فـَُيْشَفى يَ ْفَهْم بَِقْلِبوِ وَ أُُذنـَْيِو َواْطُمْس َعيـْ

ُىْم َأَضلُّ  َوعَتُْم أَْعُُتٌ الَّ يـُْبِصُروَن هِبَا َوعَتُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن هِبَا أُْولَـِئَك َكاألَنـَْعاِم َبلْ  َلُهْم قُ ُلوٌب ال  يَ ْفَقُهوَن ِبَهاَوَلَقْد َذرَأْنَا صِتََهنََّم َكِثَتاً مَِّن اصتِْنِّ َواإِلنِس }
 [ٜٚٔ]األعراف :  {أُْولَـِئَك ُىُم اْلَغاِفُلونَ 

 اإلشارة إلى المزامير:

 :قال الر ُب لَربِّي 

أَلنَّ َداُوَد نـَْفَسُو قَاَل بِالرُّوِح  ٖٙ؟ ِإن  اْلَمِسيَح اْبُن َداُودَ  يَ ُقوُل اْلَكَتَبةُ  َكْيفَ »ُّتَّ َسَأَل َيُسوُع َوُىَو يـَُعلُِّم يف اعْتَْيَكِل:  ٖ٘) ٖٚ-ٖ٘/  ٕٔمرقس 
َكاَن اصتَْْمُع َو « َفِمْن أَْيَن ُىَو ابْ ُنُو؟َفَداُوُد نـَْفُسُو يَْدُعوُه َربّاً.  ٖٚ. قَاَل الر بُّ ِلَربِّي: اْجِلْس َعْن يَِميِني َحت ى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطئًا ِلَقَدَمْيكَ اْلُقُدِس: 

 اْلَكِثَُت َيْسَمُعُو ِبُسُروٍر.(
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 ٖٗ«. اْبُن َداُودَ »قَاُلوا لَُو: « اْبُن َمْن ُىَو؟ َماَذا َتظُنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟» ُٕٗع: َوِفيَما َكاَن اْلَفرِّيِسيُّوَن غُتَْتِمِعَُت َسَأعَتُْم َيُسو  ٔٗ) ٙٗ-ٔٗ/  ٕٕمتى 
فَِإْن َكاَن َداُوُد يَْدُعوُه  ْ٘ٗيَك؟ قَاَل الرَّبُّ لَِريبِّ اْجِلْس َعْن مَيِيٍِت َحىتَّ َأَضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئاً لَِقَدمَ  ٗٗقَاِئاًل:  يَْدُعوُه َداُوُد بِالرُّوِح رَبّاً  َفَكْيفَ »قَاَل عَتُْم: 

 فـََلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد أَْن َيُِيَبُو ِبَكِلَمٍة. َوِمْن َذِلَك اْليَـْوِم ملَْ ََيُْسْر َأَحٌد أَْن َيْسأََلُو بـَتًَّة.( ٙٗ« َيُكوُن ابْ َنُو؟ َفَكْيفَ رَبّاً 

: اْجِلْس اْلَمَزاِميرِ نَ ْفُسُو يَ ُقوُل ِفي ِكَتاِب  َوَداُودُ  ٕٗ يَ ُقوُلوَن ِإن  اْلَمِسيَح اْبُن َداُودَ  َكْيفَ »َوقَاَل عَتُْم:  ٔٗ) ٗٗ-ٔٗ/  ٕٓلوقا  : قَاَل الرَّبُّ لَِريبِّ
 «.(بْ َنُو؟َيُكوُن ا َفَكْيفَ فَِإذاً َداُوُد يَْدُعوُه رَبّاً.  َٗٗحىتَّ َأَضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئاً لَِقَدَمْيَك.  َٖٗعْن مَيِيٍِت 

: ]اْجِلْس َعْن مَيِيٍِت َحىتَّ َأَضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئاً ِلَقَدَمْيَك[. ٔ/  ٓٔٔاظتزامَت   ِلَداُوَد. َمْزُموٌر قَاَل الرَّبُّ لَِريبِّ

 (GNA)  :جلس عن مييٍت حىت أجعل أعداءك موطئا لقدميك((.ا: ))قال الرب لسيدي الملكمزمور لداود 

 (JAB) اجلس عن مييٍت حىت أجعل أعداءك موطئا لقدميك ((قال الرب لسيديود. مزمور. الد (( : 

 (ASB)  اجلس عن مييٍت حىت أضع أعداءك حتت قدميك."لسيدي اهللقال" : 

(HOT)  ׁשב לימיני עד־אׁשית איביך הדם לרגליך׃ לאדני יהוהלדוד מזמור נאם 

 

(LXX) Τ  Δαςιδ ταλμόρ. Εἶπεν ὁ κύ ιος ηῷ κυ ίῳ μου Κάθος  κ δεξι ν μος, ἕυρ ἂν θ  
ηοὺρ  σθπούρ ζος ὑποπόδιον η ν ποδ ν ζος. 

  ن:و الحجر الذي رفضو البَ ّناؤ 

ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكاَن َىَذا َوُىَو  ٔٔ اْلَحَجُر ال ِذي َرَفَضُو اْلبَ ن اُؤوَن ُىَو َقْد َصاَر رَْأَس الز اِويَةِ : َأَما قَ َرْأُتْم َىَذا اْلَمْكُتوبَ  ٓٔ) ٕٔ-ٓٔ/  ٕٔمرقس 
 رَُكوُه َوَمَضْوا.(َفطََلُبوا أَْن مُيِْسُكوُه َوَلِكنـَُّهْم َخاُفوا ِمَن اصتَْْمِع ألَنَـُّهْم َعَرُفوا أَنَُّو قَاَل اْلَمَثَل َعَلْيِهْم. فـَتَـ  ٕٔ« َعِجيٌب يف أَْعيُِنَنا!

ْم َىالَكًا َرِديًّا َويَُسلُِّم أُولَِئَك اأَلْرِديَاُء يـُْهِلُكهُ »قَاُلوا لَُو:  ٔٗ« َفَمىَت َجاَء َصاِحُب اْلَكْرِم َماَذا يـَْفَعُل بُِأولَِئَك اْلَكرَّاِمَُت؟ ٓٗ)  ٘ٗ-ٓٗ/  ٕٔمتى 
اْلَحَجُر ال ِذي َرَفَضُو اْلبَ ن اُؤوَن ُىَو َقْد َصاَر : َأَما قَ َرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ »قَاَل عَتُْم َيُسوُع:  ٕٗ«. اْلَكْرَم ِإىَل َكرَّاِمَُت آَخرِيَن يـُْعطُونَُو اأَلذْتَاَر يف أَْوقَاهِتَا

َوَمْن  ِٗٗلَذِلَك أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّو يـُنـْزَُع ِمْنُكْم َويـُْعَطى أِلُمٍَّة تـَْعَمُل أذَْتَارَُه.  ِٖٗمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكاَن َىَذا َوُىَو َعِجيٌب يف أَْعُيِنَنا؟  .رَْأَس الز اِويَةِ 
 َوَلمَّا شتََِع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّيِسيُّوَن أَْمثَاَلُو َعرَُفوا أَنَُّو َتَكلََّم َعَلْيِهْم.( ٘ٗ«. َيْسَحُقوُ  َسَقَط َعَلى َىَذا اضتََْجِر يـَتَـَرضَُّض َوَمْن َسَقَط ُىَو َعَلْيوِ 

ُكلُّ َمْن   ٛٔ. رََفَضُو اْلبَ ن اُؤوَن ُىَو َقْد َصاَر رَْأَس الز اِويَةِ اْلَحَجُر ال ِذي : ِإذًا َما ُىَو َىَذا اْلَمْكُتوبُ »فـََنظََر إِلَْيِهْم َوقَاَل:  ٚٔ) ٜٔ-ٚٔ/  ٕٓلوقا 
سَّاَعِة َوَلِكنـَُّهْم َفطََلَب ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة أَْن يـُْلُقوا األَيَاِدَي َعَلْيِو يِف تِْلَك ال ٜٔ« َيْسُقُط َعَلى َذِلَك اضتََْجِر يـَتَـَرضَُّض َوَمْن َسَقَط ُىَو َعَلْيِو َيْسَحُقُو؟

 َخاُفوا الشَّْعَب ألَنَـُّهْم َعَرُفوا أَنَُّو قَاَل َىَذا اْلَمَثَل َعَلْيِهْم.(
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 :َتجُربة إبليس للمسيح عليو السالم 

َلًة َجاَع َأِخَتاً.  ُّٕتَّ ُأْصِعَد َيُسوُع ِإىَل اْلبَـرِّيَِّة ِمَن الرُّوِح لُِيَجرََّب ِمْن إِبِْليَس.  ٔ) ٔٔ-ٔ/  ٗمتى  َم إِلَْيِو  ٖفـَبَـْعَد َما َصاَم أَْربَِعَُت نـََهارًا َوأَْربَِعَُت لَيـْ فـَتَـَقدَّ
َمْكُتوٌب: لَْيَس بِاطْتُْبِز َوْحَدُه ََيَْيا اإِلْنَساُن بَْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة خَتْرُُج »فََأَجاَب:  ٗ«. ِإْن ُكْنَت اْبَن اللَِّو فـَُقْل أَْن َتِصََت َىِذِه اضتَِْجارَُة ُخْبزاً »ُمَجرُِّب َوقَاَل لَُو: الْ 

ِإْن ُكْنَت اْبَن اللَِّو فَاْطرَْح نـَْفَسَك ِإىَل َأْسَفُل ألَنَُّو »َوقَاَل لَُو:  ٙ اْلَمِديَنِة اْلُمَقدََّسِة َوأَْوقـََفُو َعَلى َجَناِح اعْتَْيَكِل ُّتَّ َأَخَذُه ِإبِْليُس ِإىَل  ٘«. ِمْن َفِم اللَّوِ 
 ٛ«. َمْكُتوٌب أَْيضاً: اَل جُتَرِِّب الرَّبَّ ِإعَتَكَ »قَاَل َلُو َيُسوُع:  ٚ«. َجٍر رِْجَلكَ َمْكُتوٌب: أَنَُّو يُوِصي َمالَِئَكَتُو ِبَك فـََعَلى أيَاِديِهْم ََيِْمُلوَنَك ِلَكْي اَل َتْصِدَم َِبَ 

يَع ؽَتَاِلِك اْلَعاملَِ َوغَتَْدَىا  يَعَها ِإنْ »َوقَاَل َلُو:  ُّٜتَّ َأَخَذُه أَْيضاً إِبِْليُس ِإىَل َجَبٍل َعاٍل ِجّداً َوأَرَاُه رتَِ ِحيَنِئٍذ قَاَل  ٓٔ«. َخَرْرَت َوَسَجْدَت ِل  أُْعِطيَك َىِذِه رتَِ
 ُّتَّ تـَرََكُو إِبِْليُس َوِإَذا َمالَِئَكٌة َقْد َجاَءْت َفَصاَرْت خَتِْدُمُو.( ٔٔ«. اْذَىْب يَا َشْيطَاُن! ألَنَُّو َمْكُتوٌب: لِلرَّبِّ ِإعتََِك َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحَدُه تـَْعُبدُ »َلُو َيُسوُع: 

أَْربَِعَُت يـَْوماً َُيَرَُّب ِمْن إِبِْليَس. وملَْ يَْأُكْل َشْيئاً  َٕيُسوُع فـََرَجَع ِمَن اأُلْرُدنِّ ؽُتَْتِلئاً ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس وََكاَن يـُْقَتاُد بِالرُّوِح يِف اْلبَـرِّيَِّة  أَمَّا ٔ) ٖٔ-ٔ/  ٗلوقا 
َمْكُتوٌب أَْن لَْيَس »فََأَجابَُو َيُسوُع:  ٗ«. ِإْن ُكْنَت اْبَن اهلِل فـَُقْل عِتََذا اضتََْجِر أَْن َيِصََت ُخْبزاً »َلُو ِإبِْليُس: َوقَاَل  ٖيف تِْلَك األَيَّاِم. َوَلمَّا دَتَّْت َجاَع َأِخَتاً. 

يَع ؽَتَاِلِك اْلَمْسُكونَِة يِف ضتَْظٍَة ِمَن الزََّماِن. ُّتَّ َأْصَعَدُه ِإبْلِيُس ِإىَل َجَبٍل َعا ٘«. بِاطْتُْبِز َوْحَدُه ََيَْيا اإِلْنَساُن بَْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اهللِ  َوقَاَل َلُو  ٍٙل َوأَرَاُه رتَِ
َفَأَجابَُو َيُسوُع:  ٛ«. َك اصتَِْميعُ فَِإْن َسَجْدَت أََماِمي َيُكوُن لَ  َٚلَك أُْعِطي َىَذا السُّْلطَاَن ُكلَُّو َوغَتَْدُىنَّ ألَنَُّو ِإَِلَّ َقْد ُدِفَع َوأَنَا أُْعِطيِو ِلَمْن أُرِيُد. »ِإبِْليُس: 

ِإْن ُكْنَت اْبَن »ُّتَّ َجاَء بِِو ِإىَل أُوُرَشِليَم َوأَقَاَمُو َعَلى َجَناِح اعْتَْيَكِل َوقَاَل َلُو:  ٜ«. اْذَىْب يَا َشْيطَاُن! إِنَُّو َمْكُتوٌب: لِلرَّبِّ ِإعتََِك َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحَدُه تـَْعُبدُ »
َوأَنَـُّهْم َعَلى أَيَاِديِهْم ََيِْمُلوَنَك ِلَكْي اَل َتْصِدَم َِبََجٍر  ٔٔألَنَُّو َمْكُتوٌب: أَنَُّو يُوِصي َمالَِئَكَتُو ِبَك ِلَكْي ََيَْفُظوَك  ٓٔفَاْطرَْح نـَْفَسَك ِمْن ُىَنا ِإىَل َأْسَفَل  اهللِ 

 َوَلمَّا َأْكَمَل إِبِْليُس ُكلَّ جَتْرِبٍَة فَاَرَقُو ِإىَل ِحٍُت.( ٖٔ«. رِِّب الرَّبَّ ِإعَتَكَ إِنَُّو ِقيَل: اَل جتَُ »فََأَجاَب َيُسوُع:  ٕٔ«. رِْجَلكَ 

 :أنا قلُت إن ُكم آلهة وبنو الَعِلّي كلكم 

ِإِنِّ »َأَجابـَُهْم َيُسوُع:  ٕ٘«. ِإىَل َمىَت تـَُعلُِّق أَنـُْفَسَنا؟ ِإْن ُكْنَت أَْنَت اْلَمِسيَح فـَُقْل لََنا َجْهراً »فَاْحَتاَط بِِو اْليَـُهوُد َوقَاُلوا َلُو:  ٕٗ) ٖٛ-ٕٗ / ٓٔيوحنا 
 َٕٚوَلِكنَُّكْم َلْسُتْم تـُْؤِمُنوَن ألَنَُّكْم َلْسُتْم ِمْن ِخرَايِف َكَما قـُْلُت َلُكْم.  ِٕٙم َأيب ِىَي َتْشَهُد ِل. قـُْلُت َلُكْم َوَلْسُتْم تـُْؤِمُنوَن. َاأَلْعَماُل الَّيِت أَنَا أَْعَمُلَها بِاسْ 

َأيب الَِّذي أَْعطَاِن إِيَّاَىا ُىَو  ِٜٕد َواَل ََيْطَُفَها َأَحٌد ِمْن يَِدي. َوأَنَا أُْعِطيَها َحَياًة أَبَِديًَّة َوَلْن تـَْهِلَك ِإىَل األَبَ  ِٕٛخرَايف َتْسَمُع َصْوِت َوأَنَا أَْعرِفـَُها فـََتْتبَـُعٍِت. 
أَْعَماالً  »َيُسوُع: فـََقاَل  ٕٖفـَتَـَناَوَل اْليَـُهوُد أَْيضًا ِحَجارًَة لِيَـْررُتُوُه.  ٖٔ«. أَنَا َواآلُب َواِحدٌ  ٖٓأَْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ َواَل يـَْقِدُر َأَحٌد أَْن ََيَْطَف ِمْن يَِد َأيب. 

َها تـَْررُتُوَنٍِت؟ -َكِثَتًَة َحَسَنًة أَرَيـُْتُكْم ِمْن ِعْنِد َأيب  َلْسَنا نـَْررُتَُك أَلْجِل َعَمٍل َحَسٍن بَْل أَلْجِل جَتِْديٍف فَِإنََّك »َأَجابَُو اْليَـُهوُد:  ٖٖ« ِبَسَبِب َأيِّ َعَمٍل ِمنـْ
ِإْن قَاَل آعِتٌَة أِلُولَِئَك الَِّذيَن َصاَرْت إِلَْيِهْم   ٖ٘أَلَْيَس َمْكُتوباً يف نَاُموِسُكْم: أَنَا قـُْلُت إِنَُّكْم آعِتٌَة؟ »َأَجابـَُهْم َيُسوُع:  ٖٗ« ِإعَتاً  َوأَْنَت إِْنَساٌن جَتَْعُل نـَْفَسكَ 

ِإْن ُكْنُت  َٖٚوأَْرَسَلُو ِإىَل اْلَعاملَِ أَتـَُقوُلوَن َلُو: إِنََّك جُتَدُِّف أَلِنِّ قـُْلُت ِإِنِّ اْبُن اللَِّو؟ فَالَِّذي َقدََّسُو اآلُب  َٖٙكِلَمُة اللَِّو َواَل مُيِْكُن أَْن يـُنـَْقَض اْلَمْكُتوُب 
 «.(ِلَكْي تـَْعرُِفوا َوتـُْؤِمُنوا أَنَّ اآلَب يِفَّ َوأَنَا ِفيوِ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت أَْعَمُل فَِإْن مَلْ تـُْؤِمُنوا يب َفآِمُنوا بِاأَلْعَماِل  َٖٛلْسُت أَْعَمُل أَْعَماَل َأيب فالَ تـُْؤِمُنوا يب. 

 :مواضع أخرى 

ِإْن َعِلْمُتْم َىَذا َفُطوبَاُكْم ِإْن  ٚٔاضتَْقَّ اضتَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: إِنَُّو لَْيَس َعْبٌد أَْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه َواَل َرُسوٌل أَْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلِو.  ٙٔ) ٜٔ-ٙٔ/  ٖٔيوحنا 
َز َرَفَع َعَليَّ َعِقَبُو.  َلْسُت أَُقوُل َعْن رتَِيِعُكْم. أَنَا أَْعَلُم الَِّذيَن اْختَـْرتـُُهْم. َلِكْن لَِيِتمَّ اْلِكَتاُب: اَلَِّذي يَْأُكُل َمِعي ُٛٔتُموُه. َعِملْ  أَُقوُل َلُكُم اآلَن قـَْبَل  ٜٔاطْتُبـْ

 نَا ُىَو.(َأْن َيُكوَن َحىتَّ َمىَت َكاَن تـُْؤِمُنوَن َأِنِّ أَ 

نَـُهْم أَْعَمااًل مَلْ يـَْعَمْلَها َأَحٌد َغَْتِي مَلْ َتُكْن عَتُْم َخِطيٌَّة َوأَمَّا اآل ٕٗ) ٕ٘-ٕٗ/  ٘ٔيوحنا   َٕ٘ن فـََقْد رَأَْوا َوأَبـَْغُضوِن أَنَا َوَأيب. َلْو ملَْ َأُكْن َقْد َعِمْلُت بـَيـْ
 يف نَاُموِسِهْم: ِإنَـُّهْم أَبـَْغُضوِن ِبالَ َسَبٍب.( َلِكْن ِلَكْي تَِتمَّ اْلَكِلَمُة اْلَمْكُتوبَةُ 
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 المسيح عليو السالم واإلشارة إلى مكان مجهول:

َمْن آَمَن ِبي َكَما قَاَل  ِٖٛإْن َعِطَش َأَحٌد فـَْليُـْقِبْل ِإَِلَّ َوَيْشَرْب. »اْليَـْوِم اأَلِخَِت اْلَعِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوَقَف َيُسوُع َونَاَدى: َويف  ٖٚ) ٖٛ-ٖٚ/  ٚيوحنا 
 «.(جَتْرِي ِمْن َبْطِنِو أَنـَْهاُر َماٍء َحيٍّ  اْلِكَتابُ 

(ALT)  "The one believing [or, trusting] in Me, just as the Scripture said, 'Out of his belly [or, 
innermost being] will flow rivers of living water." [no specific OT reference, but for general 
idea see Isaiah 55:1; 58:11; Ezek 47:1; Joel 3:18; Zech 13:1; 14:8] 

 النصوص الُمشار إليها:

Isa 55:1 يعاً َىُلمُّوا ِإىَل اْلِمَياِه َوالَِّذي لَْيَس َلُو ِفضٌَّة تـََعاُلوا اْشتَـُروا وَُكُلوا. َىُلمُّوا  َوِبالَ ذَتٍَن سَتْراً َولََبناً.اْشتَـُروا ِباَل ِفضٍَّة  أَيُـَّها اْلِعطَاُش رتَِ

Isa 58:11  ََواِم َوُيْشِبُع يِف اصتَُْدوِب نـَْفَسَك َويـَُنشُِّط ِعظَاَمَك فـََتِصَُت َكَجنٍَّة َريَّا وَك َقِطُع ِمَياُىُو.َويـَُقوُدَك الرَّبُّ َعَلى الدَّ  َنْبِع ِمَياٍه الَ تـَنـْ

Eze 47:1  َواْلِمَياُه نَازَِلٌة ِمْن حَتِْت ْيِت َوِإَذا مبَِياٍه خَتْرُُج ِمْن حَتِْت َعَتَبِة اْلبَـْيِت َُنَْو اْلَمْشرِِق, أَلنَّ َوْجَو اْلبَـْيِت َُنَْو اْلَمْشرِقِ ُّتَّ أَْرَجَعٍِت ِإىَل َمْدَخِل اْلبَـ .
 َجاِنِب اْلبَـْيِت اأَلمْيَِن َعْن َجُنوِب اْلَمْذَبِح.

Joe 3:18  يَع يـََنابِيِع يـَُهوَذا تَِفيُض َماًء َوِمْن بـَْيِت الرَّ َوَيُكوُن يِف َذِلَك اْليَـْوِم بِّ ََيْرُُج يـَْنُبوٌع َوَيْسِقي َواِدي َأنَّ اصْتَِباَل تـَْقطُُر َعِصَتاً َوالتِّاَلَل تَِفيُض لََبناً َورتَِ
 السَّْنِط.

Zec 13:1  َِلُسكَّاِن أُوُرَشِليَم لِْلَخِطيَِّة َولِْلَنَجاَسِة.]يف َذِلَك اْليَـْوِم َيُكوُن يـَْنُبوٌع َمْفُتوحاً لِبَـْيِت َداُوَد و 

Zec 14:8  ُْفَها ِإىَل اْلَبْحِر اْلَغْريبِّ. يف الصَّْيِف َويف اطْتَرِيِف َوَيُكوُن يف َذِلَك اْليَـْوِم أَنَّ ِمَياىًا َحيًَّة خَتْرُُج ِمْن أُوُرَشِليَم ِنْصُفَها ِإىَل اْلَبْحِر الشَّْرِقيِّ َوِنص
 َتُكوُن.

 االختالف في الترجمة:

 (ALAB)  من داخلو أهنار ماء حيوكما قال الكتاب, فمن آمن يب جتري.» 

 (GNA) .))ومن آمن بـي, كما قال الكتاب, تفيض من صدره أهنار ماء حي 

 (JAB) .))ومن آمن يب فليشرب كما ورد يف الكتاب: ستجري من جوفو أهنار من اظتاء اضتي 

 (ASB) ".وكما قال الكتاب: من آمن يب جتري من داخلو أهنار من اظتاء اضتي 

 (PANTV) ري من جوفو, كما قال الكتاب, أهنار ماء حي".من آمن يب فستج 

(GNT)    πιζηες υν ε ρ  με , καθυ ρ εἶπεν    παθη , ποηαμοι   κ η ρ κοιλι αρ α ηο   ες ζοςζιν 
ὕδαηορ ζ νηορ. 
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The NET Bible - Joh 7:38. [An OT quotation whose source is difficult to determine; Isa 
44:3, 55:1, 58:11, and Zech 14:8 have all been suggested.][7] 

The NET Bible - Joh 7:38. [An alternate way of punctuating the Greek text of vv. 37–38 
results inthistranslation:“Ifanyone is thirsty, let him come to me and drink. The one who 
believes inme, justas thescripturesays, ‘Fromwithinhimwillflowriversof livingwater.’”
John 7:37–38 has been the subject of considerable scholarly debate. Certainly Jesus picks up on 
the literal water used in the ceremony and uses it figuratively. But what does the figure mean? 
According to popular understanding, it refers to the coming of the Holy Spirit to dwell in the 
believer. There is some difficulty in locating an OT text which speaks of rivers of water 
flowingfromwithinsuchaperson,butIsa58:11isoftensuggested:“TheLordwillcontinually
lead you, he will feed you even in parched regions. He will give you renewed strength, and 
you will be like a well-watered garden, like a springthatcontinuallyproduceswater.”Other
passages which have been suggested are Prov 4:23 and 5:15; Isa 44:3 and 55:1; Ezek 47:1 ff.; 
Joel 3:18; and Zech 13:1 and 14:8. The meaning in this case is that when anyone comes to 
believe in Jesus the scriptures referringtotheactivityof theHolySpirit inaperson’s lifeare
fulfilled.] 

The NET Bible - Joh 7:38. [In other words, with this view, the believer himself becomes the 
source of the living water. This is the traditional understanding of the passage, often called the 
“Easterninterpretation”followingOrigen,Athanasius,andtheGreekFathers.Itissupported
by such modern scholars as Barrett, Behm, Bernard, Cadman, Carson, R. H. Lightfoot, 
Lindars, Michaelis, Morris, Odeberg, Schlatter, Schweizer, C. H. Turner, M. M. B. Turner, 
Westcott, and Zahn. In addition it is represented by the following Greek texts and translations: 
KJV, RSV, NASB, NA27, and UBS4.] 
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