الرد على كيف تطلب ابني زبدي
البنيها بعد ان يعلن المسيح عن
صلبه مباشرة متى  20ومرقس 10
Holy_bible_1

الشبهة

بعد اعالن المسيح عن صلبه نجد طلب من ام ابنى زبدي مباشرة متى َ « 18" 20ها َن ْح ُن
ان يسلَّم إِلَى ر َؤس ِ
ص ِ
اع ُد َ ِ
شلِيمَ ،و ْاب ُن ِ
ون َعلَ ْي ِه ِبا ْل َم ْو ِت،
اء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َكتََب ِة ،فَ َي ْح ُك ُم َ
ُ َ
اإل ْن َ
َ
ون إلَى أ ُ
سِ َُُ
ُور َ َ
ِ َّ ِ ِ
 19ويسلِّموَن ُه إِلَى األُمِم لِ َكي يه َأزُوا ِب ِه وي ْجلِ ُدوه وي ِ
ِ
وم»ِ 20 .حي َن ِئ ٍذ
ََ
ْ َْ
ُ ََ ْ
َ
َُ َ ُ
صل ُبوهَُ ،وفي ا ْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ
ال لَها« :ما َذا تُ ِر ِ
ِ
ِ
ين؟»
س َج َد ْت َوطَلَ َب ْت ِم ْن ُه َ
يد َ
ش ْي ًئا 21 .فَقَ َ َ
َّم ْت إِلَ ْيه أ ُُّم ْاب َن ْي َزْبدي َم َع ْاب َن ْي َهاَ ،و َ
َ
تَقَد َ

اح ٌد ع ْن ي ِم ِ
ان و ِ
قَالَ ْت لَ ُهُ « :ق ْل أ ْ ِ
سِ
ار ِفي َملَ ُكوِت َك» .هل يعقل
ين َك َو َ
َ َ
اآلخ ُر َع ِن ا ْل َي َ
اي ه َذ ِ َ
س ْاب َن َ
َن َي ْجل َ
ان ام ابني زبدي تطلب البنيها ان يجلس واحد عن يمينه واألخر عن يساره بعد ما يعلن المسيح
مباشرة انه سيصلب ويموت؟

الرد

الحقيقة هذه النوعية من الشبهات التي ال أصل لها هي تنبع عن عدم فهم للموقف الذي يوضحه
سياق الكالم
والرد مختصر هو انه ليس في نفس الوقت بل بعد هذا أي وقت الحق
ولدراسة الموقف ندرسه معا من انجيلي متى البشير ومرقس البشير
انجيل متى 20
اع ًدا إِلَى أُور َ ِ
ان يسوعُ ص ِ
ِ
ش َر ِت ْل ِمي ًذا َعلَى ا ْن ِف َرٍاد ِفي الطَّ ِري ِ
ال
يم أ َ
ق َوقَ َ
َخ َذ اال ثْ َن ْي َع َ
َ
يما َك َ َ ُ
ُ
َ 17وف َ
شل َ
لَ ُه ْم:
أي المسيح في هذا الموقف لم يكن في مكان محدد والتالميذ والرسل والنسوة جالسين لكن هذا
االمر تم اثناء رحلة سفر متجها الى اورشليم وهذه الرحلة من الجليل الورشليم هي تقريبا 170
كم ومسيرة مشي أسبوع .فالمسيح قال هذا اثناء هذا االسبوع

ثانيا العدد يقول ان المسيح لم يقل هذا القول عالنية ولكن انفرد بالتالميذ االثني عشر فقط في
الطريق .أي هذا االمر في هذا الموقف لم يقوله امام ام ابني زبدي وال غيرها ولكن لالثني عشر
فقط
ان يسلَّم إِلَى ر َؤس ِ
َ « 18ها َن ْح ُن ص ِ
اع ُد َ ِ
شلِيمَ ،و ْاب ُن ِ
ون
اء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َكتََب ِة ،فَ َي ْح ُك ُم َ
ُ َ
اإل ْن َ
َ
ون إلَى أ ُ
سِ َُُ
ُور َ َ
َعلَ ْي ِه ِبا ْل َم ْو ِت،
ِ َّ ِ ِ
 19ويسلِّموَن ُه إِلَى األُمِم لِ َكي يه َأزُوا ِب ِه وي ْجلِ ُدوه وي ِ
ِ
وم».
ََ
ْ َْ
ُ ََ ْ
َ
َُ َ ُ
صل ُبوهَُ ،وفي ا ْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ
شرحت سابقا المرات التي أعلن فيها المسيح انه سيصلب لتالميذه في ملف
كيف لم يعترض التالميذ عندما أخبرهم المسيح انه سيصلب
فعرفنا ان ام ابني زبدي لم تكن في هذا الموقف أصال ولكن التالميذ فقط
ثم بعد هذا بفترة موقف طلبة ام ابني زبدي وابنيها
ِ
ِ
ِ ٍِ
ش ْي ًئا.
س َج َد ْت َوطَلَ َب ْت ِم ْن ُه َ
َّم ْت إِلَ ْيه أ ُُّم ْاب َن ْي َزْبدي َم َع ْاب َن ْي َهاَ ،و َ
 20حي َنئذ تَقَد َ
اح ٌد ع ْن ي ِم ِ
ان و ِ
ين؟» قَالَ ْت لَ ُه« :قُ ْل أ ْ ِ
ال لَها« :ما َذا تُ ِر ِ
ين َك َواآل َخ ُر َع ِن
يد َ
َ َ
 21فَقَ َ َ
اي ه َذ ِ َ
س ْاب َن َ
َن َي ْجل َ
َ
سِ
ار ِفي َملَ ُكوِت َك».
ا ْل َي َ
وشرحت سابقا موضوع ام ابني زبدي ومن الذي طلب هل هي ام أبنائها في ملف
من الذي طلب من المسيح ان يجلس ابني زبدي علي يمينه ويساره هل ام ابني زبدي ام ابني
زبدي انفسهم ؟ متي  20 :2و مرقس 35 :10

وكما وضحت انهم طلبوا منها ان تطلب لهم ثم اشتركوا في الحديث فهما طلبا من امهما ان
تتوسط للمسيح في هذا الطلب وبدأت مريم امهما اوال ثم كر ار الطلب على المسيح او بمعني تابعا
الحوار مع المسيح في نفس الموضوع
فكما عرفنا ان ام ابني زبدي لم تكن موجودة اثناء اعالن المسيح إذا هذا لم يحدث مباشرة بعد
مقولة المسيح ولكن في وقت اخر
ومعنى كلمة حينئذ وهي في اليوناني توتي
G5119
τότε
tote

tot'-eh
From (the neuter of) G3588 and G3753; the when, that is, at the time that
(of the past or future, also in consecution): - that time, then.
وتعني عند ،هذا ،حينئذ ماضي او مستقبل هذا الوقت ،بعد ذلك
فالكلمة هنا كان أفضل ان تترجم بعد هذا ألنه موقف تالي وهذه الكلمة استخدمت كثي ار جدا بمعنى
بعد هذا
G5119
τότε

tote
Total KJV Occurrences: 153
then, 149
فالعدد لفظا يقول بعد هذا أي وقت الحق
إذا فهمنا ان ام ابني زبدي التي لم تكن موجودة وقت اعالن المسيح وطلبت بعد هذا بفترة ولم
تكن تعرف ما قاله
مرقس البشير مثل متى البشير يوضح ان الطلبة اشترك فيها ابني زبدي
انجيل مرقس 10
 32: 10و كانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم و يتقدمهم يسوع و كانوا يتحيرون و فيما هم
يتبعون كانوا يخافون فاخذ االثنى عشر ايضا و ابتدا يقول لهم عما سيحدث له
 33: 10ها نحن صاعدون الى اورشليم و ابن االنسان يسلم الى رؤساء الكهنة و الكتبة و
يحكمون عليه بالموت و يسلمونه الى االمم
 34: 10فيهزاون به و يجلدونه و يتفلون عليه و يقتلونه و في اليوم الثالث يقوم
 35: 10و تقدم اليه يعقوب و يوحنا ابنا زبدي قائلين يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا
بالفعل ابني زبدي تقدما اليه معا امهما ومرقس الرسول يركز عليهما فقط
وسؤالهم يكشف ان هذا ليس بداية الحوار

فهما يقولوا نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا اي يكلماه عن طلب قيل له قبل ذلك وهو بالطبع طلب
امهما التي بدات الحوار ولكن مرقس البشير ال يبدا الحوار من بدايته ولكن يختصر
االثنين متى البشير ومرقس البشير يذكروا نفس الحوار بطريقه تكميليه فمتي البشير يبدا من
البداية ويذكر ان الذي بدا االم ويكمل حوار المسيح مع التلميذين بعد ان كر ار الطلبة ومرقس
البشير يبدا من المنتصف وقت تكرارهما الطلبة ويكمل كمتي البشير تماما
أيضا مرقس البشير يوضح ان اعالن المسيح عن صلبه كان في اثناء مشيتهم وهم متجهين
الورشليم .وبعد هذا لم يحدد مرقس البشير طول الفترة الزمنية حدث موضوع ابني زبدي.
فاألمر لم يكن مباشرة كما يتخيل المشككين ولكن يوجد فاصل زمني .وخالل هذه الفترة الزمنية كان
التالميذ انصرف تفكيرهم الى أمور أخرى كثيرة.

فبالنسبة البني زبدي الذين سمعوا اعالن المسيح وبعدها الحقا اشتركوا مع امهم في طلبة
الجلوس هم ليس فقط في موقف اخر وليس في اعالن المسيح بل هم أيضا مثل بقية التالميذ
الذين لم يفهموا جيدا ما يقوله المسيح ألنه كان مخفى عنهم
وهذا الذي شرحته سابقا في ملف
كيف لم يعترض التالميذ عندما أخبرهم المسيح انه سيصلب
وأيضا

لماذا لم يتذكر بطرس وال التالميذ قبل قيامته انه أخبرهم انه سيقوم؟ لوقا  24ومتى 75 :26
ويوحنا 2
وباختصار اول مرة أعلن فيها المسيح التالميذ اعترضوا وبشدة مثل بطرس والمسيح وبخه بقوة
على اعتراضه فخافوا بعد هذا ان يعترضوا او يتساءلوا في اعالناته الالحقة عن هذا االمر .واكتفوا
بالخوف والحزن وتجاهل هذا االمر الذي لم يفهمونه واعتقدوا انه له تفسير اخر او سيتم بطريقة
رمزية او أي شيء اخر ولكن المسيح في النهاية سيملك ألنهم لألسف ال يزالوا معتقدين في
مملكة المسيح األرضية
وموقف ابني زبدي جاء بعد اعالن المسيح للمرة الثالثة او الرابعة وكانوا وقتها ال يجرؤا ان
يسألوه أيضا يوضح لنا لوقا البشير يقول نفس االمر
انجيل لوقا 9
سلَّم إِلَى أ َْي ِدي َّ
الن ِ
ض ُعوا أَ ْنتُ ْم ه َذا ا ْل َكالَم ِفي آ َذ ِان ُك ْم :إِ َّن ْاب َن ِ
سِ
اس».
س ْو َ
َ « 44
ان َ
اإل ْن َ
ف ُي َ ُ
َ
سأَلُوهُ َع ْن ه َذا
َ 45وأ َّ
فى َع ْن ُه ْم لِ َك ْي الَ َي ْف َه ُموهَُ ،و َخافُوا أ ْ
َما ُه ْم َفلَ ْم َي ْف َه ُموا ه َذا ا ْلقَ ْو َلَ ،و َك َ
َن َي ْ
ان ُم ْخ ً
ا ْلقَ ْو ِل.
وأيضا
انجيل لوقا 18
شلِيم ،و ِ
شر وقَا َل لَهمَ « :ها َن ْح ُن ص ِ
اع ُد َ ِ
وب
َ 31وأ َ
س َيت ُّم ُك ُّل َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
ُور َ َ َ َ
َ
َخ َذ اال ثْ َن ْي َع َ َ َ
ون إلَى أ ُ
ُْ
ِباألَ ْن ِبي ِ
اء َع ِن ْاب ِن ِ
سِ
ان،
َ
اإل ْن َ

 32أل ََّن ُه يسلَّم إِلَى األ ِ
شتَ ُم َوُيتْ َف ُل َعلَ ْي ِه،
ستَ ْه َأزُ ِب ِهَ ،وُي ْ
ُممَ ،وُي ْ
َ
َُُ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
وم».
َ 33وَي ْجل ُدوَن ُهَ ،وَي ْقتُلُوَن ُهَ ،وفي ا ْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ
يل.
َ 34وأ َّ
فى َع ْن ُه ْمَ ،ولَ ْم َي ْعلَ ُموا َما ِق َ
َما ُه ْم َفلَ ْم َي ْف َه ُموا ِم ْن ذلِ َك َ
ش ْي ًئاَ ،و َك َ
ان ه َذا األ َْم ُر ُم ْخ ً
مع االعتبار ان الكتاب أخبرنا ان هذا سر
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2:
اهلل ِفي ِسر :ا ْل ِح ْكم ِة ا ْلم ْكتُ ِ ِ
 7ب ْل َنتَ َكلَّم ِب ِح ْكم ِة ِ
ُّه ِ
ور لِ َم ْج ِد َنا،
ق اهللُ فَ َع َّي َن َها قَ ْب َل الد ُ
س َب َ
َ
ومة ،الَّتي َ
ّ
َ َ َ
َ
ُ
 8الَِّتي لَم يعلَمها أَح ٌد ِم ْن عظَم ِ
ب ا ْل َم ْج ِد.
صلَ ُبوا َر َّ
اء ه َذا الد ْ
َّه ِر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َن لَ ْو َع َرفُوا لَ َما َ
ُ َ
وهنا يوضح امر مهم وسبب عدم الفهم ان االمر كان مخفي عنهم وبخاصة ان الروح القدس لم
يكن حل عليهم بعد
بل واضح ان كالمه لم يقبلوه ألنهم ال يزالوا يتمنوا انه يستلم ملك اسرائيل بدليل موقف ابني زبدي
الذين بعد ان اعلن لهم سابقا بصلبه وقيامته ال زالوا يطلبون مكانة معه في ملكه االرضي مما
يؤكد انهم لم يفهمون وكانوا يترجون ان يكون هذا الكالم له معنى اخر لكنه سيملك ارضيا.
وايضا ما قاله تلميذي عمواس
إنجيل لوقا 21 :24
يل .و ِ
َن ي ْف ِدي إِ ِ
لك ْنَ ،م َع ه َذا ُكلِّ ِه ،ا ْل َي ْوَم لَ ُه ثَالَثَ ُة أ ََّي ٍام ُم ْن ُذ
َوَن ْح ُن ُك َّنا َن ْر ُجو أ ََّن ُه ُه َو ا ْل ُم ْزِمعُ أ ْ َ َ ْ
س َرائ َ َ
ث ذلِ َك.
َح َد َ

فحتى مع تكرار اعالنات الرب انه سيصلب وسيقوم هذا لم يكونوا يفهموه وال يدركوه بل غير
مصدقين له ومخفي عن اعينهم .ولكن بعد قيامته فهموا جيدا ما كان يقول
فلهذا موقف ام ابني زبدي هو انها لم تسمع اعالن المسيح الذي قاله على انفراد مع التالميذ
وموقف ابني زبدي نفسهم انهم لم يفهموا إعالنات المسيح ألنه كان مخفي عنهم واستمروا
مصرين انه سيملك كملك ارضي حتى قام ففهموا ما كان يقول لهم.

مالحظة هامة جدا وهي
المسيح قبل هذا الموقف بقليل قال لتالميذه امر فهموه انه سيملك ارضا وسيملكهم معه وهو في
االصحاح السابق في انجيل متى لحادث ابني زبدي وهو
إنجيل متى :19
ون لَ َنا؟»
اب ُب ْ
س ِحي َن ِئ ٍذ َوقَ َ
ال لَ ُهَ « :ها َن ْح ُن قَ ْد تََرْك َنا ُك َّل َ
ش ْي ٍء َوتَِب ْع َنا َك .فَ َما َذا َي ُك ُ
َج َ
 27فَأ َ
ط ُر ُ
ِ ِ
ِ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
س ْاب ُن
 28فَقَ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُك ْم أَ ْنتُ ُم الَِّذ َ
ين تَِب ْعتُ ُموِني ،في التَّ ْجديدَ ،متَى َجلَ َ
ال لَ ُه ْم َي ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
سِ
يل
َس َبا َ
س َرِائ َ
ضا َعلَى اثْ َن ْي َع َ
ش َر ُك ْر ِسيًّا تَِدي ُن َ
س َ
ون أَ ْنتُ ْم أ َْي ً
ط إِ ْ
ون أ ْ
ان َعلَى ُك ْرس ِّي َم ْجده ،تَ ْجل ُ
اإل ْن َ
ش َر.
اال ثْ َن ْي َع َ
ومرقس البشير قالها مباشرة قبل اعالن المسيح عن صلبه وبعدها موقف ابني زبدي
انجيل مرقس 10

 28: 10و ابتدا بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك
 29: 10فاجاب يسوع و قال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما
او امراة او اوالدا او حقوال الجلي و الجل االنجيل
 30: 10اال و ياخذ مئة ضعف االن في هذا الزمان بيوتا و اخوة و اخوات و امهات و اوالدا و
حقوال مع اضطهادات و في الدهر االتي الحياة االبدية
 31: 10و لكن كثيرون اولون يكونون اخرين و االخرون اولين
 32: 10و كانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم و يتقدمهم يسوع و كانوا يتحيرون و فيما هم
يتبعون كانوا يخافون فاخذ االثنى عشر ايضا و ابتدا يقول لهم عما سيحدث له
 33: 10ها نحن صاعدون الى اورشليم و ابن االنسان يسلم الى رؤساء الكهنة و الكتبة و
يحكمون عليه بالموت و يسلمونه الى االمم
 34: 10فيهزاون به و يجلدونه و يتفلون عليه و يقتلونه و في اليوم الثالث يقوم
 35: 10و تقدم اليه يعقوب و يوحنا ابنا زبدي قائلين يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا
وأيضا
انجيل لوقا 18
 28: 18فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك

 29: 18فقال لهم الحق اقول لكم ان ليس احدا ترك بيتا او والدين او اخوة او امراة او اوالدا من
اجل ملكوت اهلل
 30: 18اال و ياخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة و في الدهر االتي الحياة االبدية
بطرس هنا سال المسيح ماذا سيكون لهم كتالميذه؟
فالرب يسوع المسيح يكلمهم عن تعويض في هذا الزمان واضعاف في الحياة األبدية .المسيح كما
فهم المسيحيين بعد قيامه ان يتكلم عن تعزيات روحية بروح اهلل القدوس الذي اعطانا بحلوله ما
هو افضل بكثير من كل األمالك األرضية .ولكن وقتها فهم التالميذ مكانة أرضية كحكام على
االثنى عشر سبط يجلسون على عروش يحكمون االثني عشر سبط الن كلمة تدينون في
اليوناني وهي  κρινοντεςكرينونتيس من كرينو تعني
G2919
κρίνω
̄krino

kree'-no
Properly to distinguish, that is, decide (mentally or judicially); by implication
to try, condemn, punish: - avenge, conclude, condemn, damn, decree,
determine, esteem, judge, go to (sue at the) law, ordain, call in question,
sentence to, think.

يقرر عقليا او حكميا بتطبيق ادانة عقاب قرار ادانة حكم قرار قضاء قيادة ....
فالكلمة في هذا التوقيت يفهما التالميذ بمعنى مكانة أرضية مرتفعة كحكام لألسباط .هذا يأتي على
خلفيتهم ان المسيح سيحكم لألبد إذا هم سيكونون حكام معه تحت قيادته .هذا يفسر لماذا لم
يفهموا ان إعالنه عن صلبه وموته وقيامته انه اعالن حرفي بل قد يكون مجازي بمعنى اتعاب
ومضايقات حتى يستلم ملك إسرائيل لألبد.
مع مالحظة شيء اخر مهم عن المفهوم اليهودي قبل الميالد واستمر بعد الميالد أيضا عند
اليهود وهو عن رجل االالم في اشعياء  53وهذه شرحتها في ملف
المسيا في الفكر اليهودي القديم والحديث ومكتبة قمران
كانوا يؤمنون ان المسيح سيذهب البيت االالم في جنة عدن ويحمل كل االم اليهود ويخرج منتص ار
Rabbi Simeon Ben Jochai (2.Century), Zohar,, part II, page 212a and III,
page 218a, Amsterdam Ed.):
"There is in the garden of Eden a palace called : 'The palace of the sons of
sickness, <, this palace the Messiah enters, and summons every sickness,
every pain, and every chastisement of Israel: they all come and rest upon
Him. And were it not that He had thus lightened them off Israel, and taken
them upon Himself, there had been no man able to bear Israels

chastisement for the transgression of the law; this is that which is written,
'Surely our sicknesses he has carried' Isa.53,4)
رابي شيمون بن جوشي في القرن الثاني
 في متحف امستردام218  والجزء الثالث صفحة212 زوهار االجزء الثاني صفحة
في جنة عدن مكان يدعي مكان ابن االوجاع هذا المكان دخله المسيا وذكر كل االوجاع وكل االالم
وكل اتعاب اسرائيل وكلهم وضعوا عليه وهو بذلك خففهم عن اسرائيل وحملهم علي نفسه ولذلك
اليوجد انسان يقدر ان يحمل اسرائيل خطايا النه مكتوب اوجاعنا حملها
.- As they tell Him (the Messiah) of the misery of Israel in their captivity,
and of those wicked ones among them who are not attentive to know their
Lord, He lifts up His voice and weeps for their wickedness; and so it is
written,'He was wounded for our transgressions' (Isa.53,5). Midrash (on
Ruth 2,14): "He is speaking of the King Messiah - 'Come hither',
i.e.">Draw near to the throne<; 'eat of the bread', i.e.>, The bread of the
kingdom.' This refers to the chastisements<, as it is said, 'But he was
wounded for our transgressions, bruised for our iniquities' (Isa.53,5).

ولهذا يقولون للمسيا تعاسة اسرائيل في اسرهم والذين هم اشرار والذين بينهم البعض اليريد ان
يعرفون ربهم هو رفع صوته وناح علي خطياهم ولذلك مكتوب هو مجروح الجل معاصينا
وفي مدراش ( في راعوث )14 :2
 14 :فقال لها بوعز عند وقت االكل تقدمي الى ههنا و كلي من الخبز و اغمسي لقمتك في الخل
فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فاكلت و شبعت و فضل عنها
انه يتكلم عن الملك المسيا اقترببي الي العرش كلي الخبز خبز المملكه يشير الي التاديب ومكتوب
انه انه
جرح الجل معاصينا سحق الجل اثامنا
Pesiqta Rabbati (ca.845)on Isa. 61,10:
"The world-fathers (patriarchs) will one day in the month of Nisan arise and
say to (the Messiah): 'Ephraim, our righteous Anointed, although we are
your grandparents, yet you are greater than we, for you have borne the
sins of our children, as it says: 'But surely he has borne our sicknesses
and carried our pains; yet we did esteem him stricken, smitten of God and
afflicted. But he was pierced because of our transgressions, he was

bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was laid upon him
"and through his wounds we are healed'(Isa.53,4-5).
بسيكتا رابيت 845
في اشعياء 10 :61
 10 :61فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بالهي النه قد البسني ثياب الخالص كساني رداء البر
مثل عريس يتزين بعمامة و مثل عروس تتزين بحليها
اب العالم ( باتراشيث ) في يوم في الشهر وهو نيسان سيقوم والمسيح افرايم مسيحنا الحق  ,وبالرغم
من ان جدودنا قالوا انك اعظم منهم النك حملت خطايا اوالدنا النه بالحقيقه حمل اوجاعنا وتحمل
احزاننا ونحن حسبناه مزلول مضروب من اهلل ومزلول ولكنه ثقب الاجل خطايانا وجرح الجل اثامنا
تاديب سالمنا عليه وبجرحه شفينا
 4 :53لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من اهلل و مذلوال
 5 :53و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و بحبره شفينا
Talmud Sanhedrin (98b):
"Messiah ...what is his name? The Rabbis say,'The leprous one'; those of
the house of the Rabbi (Jehuda Hanassi, the author of the Mishna, 135-

200) say: 'Cholaja' (The sickly), for it says, 'Surely he has borne our
"sicknesses' etc. (Isa.53,4).
تلمود سنهدريم 98
المسيا ما هو اسمه يقول الرابي  .االبرص والذين من بيت الرابي ( يهوذا هانسين كاتب المشنا 135
م قال كوالجا اي المتوجع بالطبع النه يحمل اوجاعنا كما في اشعياء
فاليهود بهذا المفهوم الذي كان موجود وقت التالميذ عن االم المسيح هم تخيلوها االم واتعاب
ولكن ليس صلب بمعناه الحرفي وال موت بمعناه الحرفي فلهذا استمروا متمسكين انه سيملك
ارضيا وهم سيملكون معه .ولكن مفهومهم تم تصحيحه بعد قيامته وبعد حلول الروح القدس
عليهم.
وبهذا تأكدنا ان الشبهة ال أصل لها بل هي تشهد ان ال يوجد فعال شبهات حقيقية ضد الكتاب
فلهذا يلجأ المشككين للتأليف والتدليس.

والمجد هلل دائما

