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محتوي الملف
اوال لقب ابن االنسان واثبات الهوت المسيح

ثانيا لقب االبن .معرف بدون اضافه ككلمة اهلل او االنسان عن ماذا يدل ؟

ثالثا بعض الشبهات
اوال انكار ان لقب ابن االنسان دليل علي الهوت
ليس اهلل انسانا فيكذب وال ابن انسان فيندم .عدد  91 :32فرغم تاكيد ان اهلل ليس انسان فكيف
يتجسد ؟

ثانيا شبهات نقض نصي وتحريف
شبه ابن انسان هل هي مضافه وهل تنكر الهوت المسيح رؤ 92 :9

الرد علي هل العدد الذي يقول ابن االنسان الذي هو في السماء محرف

قبلوا االبن مزمور 93 :3

اوال لقب ابن االنسان واثبات الهوت
المسيح
وفي البداية اتي تعبير ابن انسان  4مرات مره وتعبير ابن االنسان جاء  44مره
فتعبير ابن انسان في
سفر العدد 91 :32
س اهللُ إِ ْنسَانًا فَ َي ْكذِبَ ،وَالَ ا ْبنَ إِ ْنسَانٍ فَيَ ْندَمَ .هَلْ يَقُولُ وَالَ يَ ْفعَلُ؟ أَوْ يَ َتكََلمُ وَالَ يَفِي؟
لَ ْي َ
وقائله بلعام ابن باعور وهذا شرحته علي قدر ضعفي في ملف
ليس اهلل انسان فيكذب وال ابن انسان فيندم

ومره في
سفر دانيال 92 :7
سحُبِ السَمَا ِء مِثْلُ ا ْبنِ إِ ْنسَانٍ أَتَى َوجَا َء إِلَى الْقَدِيمِ األَيَامِ،
ت أَرَى فِي رُؤَى اللَيْلِ وَِإذَا مَعَ ُ
«كُنْ ُ
فَقَرَبُوهُ ُقدَامَهُ.
وهذا العدد يجب ان ندرسه جيدا النه هو المدخل لفهم معني لقب ابن االنسان فدنيال يقول عنه
ن أَتَى َوجَا َء إِلَى الْ َقدِيمِ األَيَامِ،
ن إِ ْنسَا ٍ
ب السَمَا ِء مِثْ ُل ا ْب ِ
سحُ ِ
ت أَرَى فِي رُؤَى اللَيْلِ وَِإذَا مَعَ ُ
« 92كُنْ ُ
فَقَرَبُوهُ ُقدَامَهُ.
شعُوبِ وَاألُ َممِ وَاألَ ْلسِنَةِ .سُ ْلطَانُ ُه سُ ْلطَان أَ َبدِي مَا
جدًا وَمََلكُوتًا لِتَ َتعَ َب َد لَهُ كُ ُل ال ُ
عطِيَ سُ ْلطَانًا وَ َم ْ
 94فَُأ ْ
َلنْ يَزُولَ ،وَمََلكُوتُهُ مَا الَ يَنْقَرِضُ

ما صفات ابن انسان الذي يقوله دانيال النبي ؟
هو اعطي سلطان ومجد ولو وقف عند ذلك لكان احتج البعض بانه سلطان محدود ومجد بشري
ولكن العدد يكمل ويقول ملكوت وليس ملك طبيعي ولكن لشرح المعني يكمل لتتعبد له الكل ومعني
التعبد بالطبع معروف وواضح فهو هلل فقط وال تعبد لبشر او احجار او حيوانات او مالئكه
فمكتوب في العهد القديم
واياه تعبد وباسمه تحلف ( تث  3:92و تث  31 :91و تث  4 :92و يش ) 5 :33
والعهد الجديد للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ( متي  91 :4و لوقا ) 4 :4
ويكمل بعد ذلك ويؤكد ان هذا السلطان ليس محدود بشري ولكنه سلطان الهي ابدي لن يزول
وملكوته وليس ملك ارضي ولكنه ملكوت سماوي ال ينقرض فابن االنسان هو اهلل المتجسد الذي له
التعبد والسلطان االزلي االبدي وملكوت السموات ولو انقرضت االرض لن ينقرض ملكوت اهلل
السماوي
فهذا االنسان هو اهلل الظاهر في الجسد:
عظيم هو سر التقوي اهلل ظهر في الجسد (  9تي ) 93 :2
الذي له كل سلطان :
فتقدم يسوع وكلمهم قائال دفع الي كل سلطان في السماء وعلي االرض وتحت االرض ( متي :34
) 94
الن ابن االنسان سلطانا علي االرض ان يغفر الخطايا ( متي )3 :1
واعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسان ( يو ) 37 :5
اذا اعطيته سلطان عل كل ذي جسد ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته ( يو ) 3 : 97
وهذا االنسان ايضا له كل المجد :
متي جلس ابن االنسان علي كرسي مجده ( متي ) 34 : 91

ويبصرون ابن االنسان اتيا علي سحاب بقوه وجد كثير ( متي ) 21 :34
ومتي جاء ابن االنسان في مجده ( متي ) 29 :34
بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم ( يو ) 5 :97
ظهر اله المجد البينا ابراهيم ( اع ) 3 :7
لما صلبوا رب المجد (  9كو ) 4 :3
وملكوت السموات هو ملكوته :
يرسل ابن االنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته ( متي ) 49 :92
ويخلصني لملكوته السماوي (  3تي ) 94 :4
فهو له السجود و التعبد :
لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن علي االرض ومن تحت االرض ( في : 3
) 91
وهذا يؤكد ان ابن االنسان الذي يتعبد له كل البشر اقترب ميعاد تجسده ولكن دنيال ال يتوقف عند
هذا االمر بل يكمل ويقول
جسْمِي وَأَفْ َزعَتْنِي رُؤَى رَ ْأسِي.
سطِ ِ
ت رُوحِي فِي َو َ
« 95أَمَا أَنَا دَانِيآلَ َفحَزِنَ ْ
ت مِنْ ُه ا ْلحَقِيقَةَ فِي كُ ِل هذَا .فََأخْبَرَنِي َوعَرَفَنِي تَ ْفسِيرَ
ن الْوُقُوفِ َوطَلَبْ ُ
ح ٍد ِم َ
ت إِلَى وَا ِ
 93فَاقْتَرَبْ ُ
األُمُورِ:
فاحد المالئكه يفسر لدانيال باختصار معني الرؤيا وما يهمني هو وظيفة ابن االنسان االولي
واالخيره
ي أَرْ َبعَةُ مُلُوكٍ يَقُومُونَ عَلَى األَرْضِ.
ي أَرْ َبعَة هِ َ
ت ا ْل َعظِيمَ ُة الَتِي هِ َ
 97هؤُالَ ِء ا ْلحَيَوَانَا ُ
ن الْمَمْلَكَ َة إِلَى األَ َبدِ وَإِلَى أَ َب ِد اآل ِبدِينَ
ن الْمَمَْلكَةَ وَيَمْتَِلكُو َ
خذُو َ
 94أَمَا قِدِيسُو ا ْلعَلِيِ فَيَ ْأ ُ

النبوة تكلمة عن االربع حيوانات وهي رموز الربع ممالك مادي وفارس واليونان والرومان ثم
مجيء ابن انسان في اثناء قيام اخر مملكة واتباعه هم الذين يمتلكون المملكه الحقيقيه الي ابد
االبدين
ولكن نالحظ شيئ خطير وهو ان يلقبهم ليسوا باتباع ابن انسان ولكن يلقبهم بقديسو العلي وهذا
يكشف لنا اكثر ويؤكد ان ابن انسان الذي تكلم عنه دنيال وانه تتعبد له الشعوب هو ايضا لقبه العلي
وبالطبع نعرف من هو صاحب لقب العلي وال احد غيره فهو اهلل فهو االبدي
وهذا عن مجيؤه االول
جدًا وََأسْنَانُ ُه مِنْ
ن ُمخَالِفًا لِكُلِهَا ،وَهَا ِئالً ِ
ن الرَاب ِع اَلذِي كَا َ
ت ا ْلحَقِيقَ َة ِمنْ جِهَ ِة ا ْلحَيَوَا ِ
 91حِينَ ِئذٍ رُمْ ُ
س الْبَاقِيَ بِ ِرجْلَيْهِ،
سحَقَ َودَا َ
حدِيدٍ وََأظْفَا ُر ُه ِمنْ ُنحَاسٍ ،وَ َق ْد َأكَلَ َو َ
َ
ن لَ ُه
ن اآلخَ ِر اَلذِي طَلَعَ َفسَ َقطَتْ ُقدَامَهُ َثالَثَة .وَهذَا الْقَ ْر ُ
عِ
ن ا ْل َعشَ َر ِة الَتِي بِرَأْسِهَِ ،و َ
ن الْقُرُو ِ
عِ
َ 31و َ
ش ُد ِمنْ رُفَقَائِهِ.
عُيُون وَفَم مُ َتكَلِم ِب َعظَا ِئمَ وَمَ ْنظَ ُر ُه َأ َ
ب الْ ِقدِيسِينَ َفغَلَبَهُمْ،
ت أَ ْنظُرُ وَِإذَا هذَا الْقَ ْرنُ ُيحَارِ ُ
َ 39وكُنْ ُ
ن الْ َممَْلكَةَ.
ك الْ ِقدِيسُو َ
ي ا ْلعَلِيِ ،وَبَلَ َغ الْوَقْتُ ،فَامْتََل َ
ن لِ ِقدِيسِ ِ
ي الدِي ُ
عطِ َ
 33حَتَى جَا َء الْ َقدِيمُ األَيَامِ ،وَُأ ْ
ض ُمخَالِفَة ِلسَائِ ِر الْمَمَاِلكِ ،فَتَ ْأكُ ُل
ن مَمَْلكَة رَابِعَة عَلَى األَرْ ِ
ن الْرَابعُ فَ َتكُو ُ
« 32فَقَالَ ه َكذَا :أَمَا ا ْلحَيَوَا ُ
سحَقُهَا.
األَرْضَ كُلَهَا وَ َتدُوسُهَا وَتَ ْ
ك يَقُومُونَ ،وَيَقُومُ َبعْدَ ُه ْم آخَرُ ،وَهُ َو ُمخَالِف
ن ه ِذ ِه الْمَمَْلكَ ِة هِيَ عَشَ َر ُة مُلُو ٍ
ن ا ْل َعشَ َر ُة ِم ْ
 34وَالْقُرُو ُ
األَوَلِينَ ،وَ ُيذِلُ َثالَثَ َة مُلُوكٍ.
ن لِ َي ِد ِه
ن أَنَهُ ُيغَيِرُ األَوْقَاتَ وَالسُنَةَ ،وَ ُيسَلَمُو َ
ظُ
ض َد ا ْلعَلِيِ وَيُبْلِي ِقدِيسِي ا ْلعَلِيِ ،وَ َي ُ
المٍ ِ
 35وَيَ َتكََلمُ ِب َك َ
ف زَمَانٍ.
إِلَى زَمَانٍ وَأَزْمِنَ ٍة وَ ِنصْ ِ
س الدِينُ وَيَنْزِعُونَ عَنْهُ سُلْطَانَ ُه لِيَفْنَوْا وَيَبِيدُوا إِلَى الْمُنْتَهَى.
 33فَ َيجِْل ُ
وهنا يتكلم عن مجيئ ابن االنسان االخير وهو لقبه في هذه المرحله الديان النه هو الرب الديان
القاضي العادل ويبدا المنتهي ويجازي الخطاه ويكافئ القديسين
شعْبِ ِقدِيسِي ا ْلعَلِيِ .مََلكُوتُهُ
عظَمَ ُة الْمَمْلَكَةِ َتحْتَ كُ ِل السَمَاءِ ُت ْعطَى ِل َ
 37وَالْمَمَْلكَةُ وَالسُ ْلطَانُ َو َ
ن إِيَاهُ َيعْ ُبدُونَ وَ ُيطِيعُونَ.
الطِي ِ
سَ
مََلكُوت أَ َبدِيَ ،وجَمِي ُع ال َ

اذا دانيال لم يترك بالحقيقه فرصه الي مشكك فابن االنسان هو العلي وهو الديان وهو االزلي
االبدي وهو له العبادة من الشعوب
وقبل ان اترك هذه النقطه اقدم ما قاله الرباوات اليهود عن ابن االنسان في دانيال
Daniel 7:9.
Midrash on Psalms, Book Four, Psalm 93, I.
… The Holy One, blessed be He, is clothed with seven garments … And
with the seventh garment, in the days of the Messiah, as it is said His
raiment was as white snow (Dan. 7:9).
Daniel 7:13.
Babylonian Talmud, Sanhedrin 98a.
… R. Alexandri said: R. Joshua opposed two verses: it is written, And
behold, one like the son of man came with the clouds of heaven;
Daniel 7:13.
Midrash on Psalms, Book One, Psalm 21, 5.
… Thou shalt make him exceeding glad with Thy countenance (Ps. 21:7).
R. Berechiah said in the name of R. Samuel: One verse reads of the king
Messiah that One, like the son of man … came to the Ancient of days, and
they brought him near before Him (Dan. 7:13), but in another verse God
says, I will cause him to draw near, and he shall approach unto Me (Jer.
30:21).
Daniel 7:14.
Midrash Rabbah, Numbers XIII, 14.

… How do we know the same of the King Messiah?… How do we know
that he will hold sway on land? Because it is written, All kings shall
prostrate themselves before him; all nations shall serve him (ib. II)
Daniel 7:14.
Babylonian Talmud, Sanhedrin 97b.
… It has been taught: R. Nathan said: This verse pierces and descends
to the very abyss: For the vision is yet for an appointed time, but at the
end it shall speak, and not lie: though he tarry, wait for him; because it
will surely come, it will not tarry. Not as our Masters, who interpreted
the verse, until a time and times and the dividing of time; nor as R. Simlai
who expounded, Thou feedest them with the bread of tears; and givest
them tears to drink a third time; nor as R. Akiba who expounded, Yet
once, it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth: but
the first dynasty [sc. the Hasmonean] shall last seventy years, the second
[the Herodian], fifty two, and the reign of Bar Koziba two and a half
years.
The Talmud has a footnote after this quote which reads: ‘The verses
cited from Daniel, the Psalms, and Haggai were interpreted so as to give
a definite date for the advent of the Messiah. R. Nathan however, on the
authority of Hab. II, 3, asserts that all such calculations are false. The
three verses refer to the Hasmonean, Herodian, and Bar Koziba’s reign,
but the advent of Messiah is unknowable, Rashi’.
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فكل هذا تاكيد ان ابن االنسان هو المسيا السماوي الذي كان ينتظره اليهود
وايضا من سفر اخنوخ االبكريفي الذي كتب في القرن االول قبل الميالد

 الذيب هو بعنوان رئيس االيام ابن االنسان43 في الفصل
The Head of Days and the Son of Man
يقول
2. And I asked the angel who went with me and showed me all the
hidden things, concerning that Son of Man, who he was, and whence he
was, (and) why he went with the Head of Days? And he answered and
said unto me:
This is the son of Man who hath righteousness, With whom dwelleth
righteousness,
And who revealeth all the treasures of that which is hidden,
Because the Lord of Spirits hath chosen him, And whose lot hath the
pre-eminence before the Lord of Spirits in uprightness for ever.
4, And this Son of Man whom thou hast seen Shall †raise up† the kings
and the mighty from their seats, [And the strong from their thrones]
And shall loosen the reins of the strong, And break the teeth of the
sinners.
فاعتقد ان هذا وصف واضح لمكانة ابن االنسان وهو رب االرواح وهو الديان

ويقول عنه في
The Fount of Righteousness; the Son of Man--the Stay of the Righteous:
Judgement of the Kings and the Mighty.

 دينونة الملوك وهو القدير: نبع الحق ابن االنسان كينونة الحق
1. And in that place I saw the fountain of righteousness Which was
inexhaustible:
And around it were many fountains of wisdom;
And all the thirsty drank of them, And were filled with wisdom, And
their dwellings were with the righteous and holy and elect.
2. And at that hour that Son of Man was named In the presence of the
Lord of Spirits,
And his name before the Head of Days.
3. Yea, before the sun and the signs were created, Before the stars of the
heaven were made, His name was named before the Lord of Spirits.
4. He shall be a staff to the righteous whereon to stay themselves and
not fall, And he shall be the light of the Gentiles, And the hope of those
who are troubled of heart.
5. All who dwell on earth shall fall down and worship before him, And
will praise and bless and celebrate with song the Lord of Spirits.
6. And for this reason hath he been chosen and hidden before Him,
Before the creation of the world and for evermore.
39 ويقول عنه ايضا في
6. And all who dwell above in the heaven received a command and
power and one voice and one light like unto fire.

7. And that One (with) their first words they blessed,
And extolled and lauded with wisdom,
And they were wise in utterance and in the spirit of life. p. 80
8. And the Lord of Spirits placed the Elect one on the throne of glory.
And he shall judge all the works of the holy above in the heaven,
And in the balance shall their deeds be weighed
9. And when he shall lift up his countenance
To judge their secret ways according to the word of the name of the
Lord of Spirits,
And their path according to the way of the righteous judgement of the
Lord of Spirits,
Then shall they all with one voice speak and bless,
And glorify and extol and sanctify the name of the Lord of Spirits.
فهو يقول عنه
 الذين ال، واألبرار والمختارون، العدالة ستسود في زمنه،رأت عيناي مختار الحق واإلخالص
حصَي عددهم (سيمتثلون) أمامه واألبرار والمختارون كانوا كلَهم أمامه بمثل جمال نور النار
ْ ُي
. )7و3( "  ولن يفني الحق بوجوده، بحضوره لن تهلك العدالة أبدًا
 – هذا المختار سيجلس علي عرش المجد " سيجلس مختاري على عرش المجد وسيصنف3
. )2:45( " أعمالهم
 – كما يصفه أيضًا بالذي ينتمي إليه الحق " فسألت حول ابن اإلنسان هذا أحد المالئكة القديسين2
 " من هو ؟ ومن أين جاء ؟ ولماذا يرافق مبدأ األيام ؟:الذي كان يرافقني ويبيِن لي األسرار كلها
 وهو الذي سيكشف كنز، وقد أقام العدل معه،ّ " إنَه ابن اإلنسان الذي ينتمي إليه الحق: " فأجابني
األسرار كلَه ابن اإلنسان هذا

الذي رأيته سيرفع الملوك والجبابرة من مضاجعهم ،واألقوياء من مقاعدهم سيفصم روابط األقوياء
وسيسحق أسنان الخطاة .سيطرد الملوك من عروشهم ومن ممالكهم ألنّضهم ال يُسبّحونه وال
يمجّدونه وال يعترفون من أين جاءهم الملك .سيخفض وجوه األقوياء ،ويملؤها بالخجل " (-9:43
. )4
 – 4ثم يصفه في بقيَة اإلصحاحات كنورِ األمم الموجود قبل الخليقة والذي سيسجد له جميع سكان
األرض " و(لفظ) اسمه بحضور مبدأ األيام .قبل أنْ تُخلق الشمس واإلشارات ،قبل أنْ تُصنع نجوم
السماء ،كان اسمه قد أُعلن بحضور ربّ األرواح .سيكون عصا لألبرار ،وسيتكئون عليه بال خوف
من التعثّر  .سيكون نور لألمم  ،سيكون أمل للذين يتألمَون في قلبهم .أمامه سينحني ويسجد جميع
سكان األرض " ( . )5-3:44ثم يُؤكِد بعد ذلك أنَه أُعطي ابن اإلنسان هذا كل الدينونة (-37:31
 ،)31وأنَه سيجلس علي عرش اللَه (2-9:59؛)4-3:39
هذا في العهد القديم

اما لقب ابن انسان في العهد الجديد مرتين
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 92 :9
ط السَبْ ِع الْمَنَايِرِ شِبْهُ ا ْبنِ إِ ْنسَانٍ ،مُتَسَرْ ِبالً بِثَوْبٍ إِلَى ال ِرجْلَ ْينِ ،وَمُتَمَ ْنطِقًا عِ ْندَ َثدْيَيْ ِه
سِ
وَفِي َو ْ
بِمِ ْنطَقَ ٍة مِنْ ذَهَبٍ.
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 94 :94
سحَابَةِ جَالِس شِبْهُ ا ْبنِ إِ ْنسَانٍ ،لَهُ عَلَى رَ ْأسِ ِه ِإكْلِيل ِمنْ
سحَابَة بَ ْيضَاءَُ ،وعَلَى ال َ
ُثمَ َنظَرْتُ وَِإذَا َ
ذَهَبٍ ،وَفِي َي ِد ِه مِ ْنجَل حَاد.
فهو الديان الذي اشار اليه دانيال

اما عن لقب ابن االنسان الذي جاء  44مره في العهد الجديد

منهم  23مره في انجيل متي في  21عدد
و  94مره في انجيل مرقس في  92عدد
و  33مره في انجيل لوقا في  33عدد
و  93مره في انجيل يوحنا في  99عدد
ومره في اعمال الرسل ومره في عبرانيين

وساضع االعداد كامله ولكن لماذا لقب ابن االنسان اوال ؟
هذا التعبير هو لربط عالقة الهوته بناسوته فهو طبيعه واحده مكون من طبيعتين الهوتيه وبشريه
في شخص الرب يسوع المسيح الوحد
فوضح ان ابن االنسان يفعل امور البشر النه انسان كامل وايضا ابن االنسان يفعل امور الهية النه
اهلل الظاهر وهذا ليس امر عادي ولكن ليوضح ايضا شيئ هام جدا وهو الفداء
فهو يوضح اهميد ذبيحة جسده النه ليس انسان فقط يموت عن العالم ولكن هذه الجسد هو جسد
اهلل الظاهر في الجسد
دعا نفسه ابن اإلنسان ألنه سينوب عن اإلنسان في الفداء.
إنه لهذا الغرض قد جاء ،يخلص العالم بأن يحمل خطايا البشرية ،وقد أوضح غرضه هذا بقوله
"ألن ابن اإلنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك" (مت.)99 :94
حكم الموت صدر ضد اإلنسان ،فيجب أن يموت اإلنسان .وقد جاء المسيح ليموت بصفته ابناً
لإلنسان ،ابنًا لهذا اإلنسان بالذات المحكوم عليه بالموت فيموت عن االنسان.
لهذا نسب نفسه إلى اإلنسان عموماً.

إنه ابن اإلنسان ،أو ابن البشر .وبهذه الصفة ينبغى أن يتألم ويصلب ويموت ليفدينا .ولهذا قال
"ابن اإلنسان سوف يسلم أليدى الناس ،فيقتلونه ،وفى اليوم الثالث يقوم" (مت)34 ،32 :97
(مت.)45 :33
وأيضاً ابن اإلنسان ينبغى أن يتألم كثيراً ،ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ،ويقتل وبعد
ثالثة أيام يقوم (أنجيل مرقس ) 29 :4
وايضا هو وضح بهذا اللقب معاني مختلفه
ح أن يُقلال عنله إنله
( ) 9لم يُولد المسيح بالتناسل الطبيعي مثل الناس ،بلل وُللد ملن علذراء ،فلال يصل ّ
»ابن آدم« مثل أحد الناس .فإذا أردنا أن نسند شخصله ملن جهلة الناسلوت إللى بشلر كلابن ،فإنله ال
يُدعى »ابن آدم« بل »ابن مريم« أو »نسل المرأة« (تكوين .)2:95
(  )3ال يُقصد بكلمة »اإلنسان« الرجل وحده ،بل يُقصد بها الرجل والملرأة عللى السلواء ،ألنهلا تلدل
عللى اإلنسللان عامللة .فتسلمية المسلليح بل »ابلن اإلنسللان« ال يُفهللم منهلا أنلله »ابللن آدم« بلل أنلله ابللن
اإلنسان عامة ،أو ابن اإلنسانية وممثّلها ،بوصفه المتأنس منها لكي يأخذ بناصرها.
( )2كما أن هناك أبناء كثيرين هلل ،ولكن المسيح وحده هو »ابن اهلل« ،هناك أبنلاء كثيلرون للنلاس،
لكللن المسلليح وحللده هللو »ابللن اإلنسللان« .ولللذلك هللو وحللده أطلللق هللذا اللقللب علللى نفسلله .وتلدل كللل
القرائن على أنله قصلد بله »المعلِلن هلل« أو »اهلل معلَنلاً«  .ألنله أعللن أنله بوصلفه ابلن اإلنسلان يغفلر
الخطايا (مرقس  )3:7ويمنح الخالص والسالم (لوقا  )7:51ويعطي األموات بالخطية حيلاة روحيلة
أبدية (يوحنا  )5:35ويجازي كل واحد حسب أعماله (متى  )93:37وغير ذلك من األعملال التلي ال
يقوم بها إال اهلل .ومما يثبت صدق هذه الحقيقة أن اليهود استنتجوا من كالم المسيح أن للقلب »ابلن
اإلنسللان« معنللى غيللر المعنللى الللذي يتبللادر إلللى الللذهن ،فسللألوه مللرة فللي حيللرة» :مللن هللو هللذا ابللن
اإلنسان ؟« (يوحنا  .) 93:24وملا كلان للحيلرة أن تجلد مجلا ًال إللى نفوسلهم ،للو كلانوا قلد علملوا أن
»ابن اإلنسان« هو بعينه »ابن اهلل« .فهو رب السبت أيضًا (مرقس .)3:34
فهذا هو اهمية هذا اللقب ان ابن االنسان مات لكي يفدي االنسان مع مالحظة ان اسم ادم بالعبري
هو انسان فابن ادم مات عن كل ادم فهو ليس ابن ادم اي ابن رجل ولكن ابن انسان اي ابن الطبيعة
البشريه فادي البشرية كلها
واالن االعداد

 )5إنجيل متى 31 :4
س لَهُ أَ ْينَ ُيسْ ِندُ
فَقَا َل لَهُ َيسُوعُ« :لِل َثعَالِب أَ ْوجِرَة وَِلطُيُورِ السَمَا ِء أَ ْوكَار ،وَأَمَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فَلَ ْي َ
رَ ْأسَهُ».

 )3إنجيل متى 3 :1
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» .حِينَ ِئذٍ قَا َل لِلْمَفْلُوجِ:
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ
شكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ»!
« ُق ِم احْمِلْ فِرَا َ

 )7إنجيل متى 32 :91
ن ُم ُدنَ
ق أَقُو ُل َل ُكمْ :الَ ُتكَمِلُو َ
وَمَتَى طَ َردُو ُك ْم فِي ه ِذ ِه الْ َمدِينَةِ فَاهْرُبُوا إِلَى ا ُألخْرَى .فَإِنِي ا ْلحَ َ
ِإسْرَائِيلَ حَتَى يَأْتِيَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.

 )4إنجيل متى 91 :99
ن
جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يَ ْأكُلُ وَ َيشْرَبُ ،فَيَقُولُونَ :هُ َوذَا إِ ْنسَان َأكُول َوشِرِيبُ خَمْرٍُ ،محِب لِ ْل َعشَارِي َ
حكْمَةُ تَبَرَرَتْ ِمنْ بَنِيهَا».
خطَاةِ .وَا ْل ِ
وَا ْل ُ

 )1إنجيل متى 4 :93
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ

 )91إنجيل متى 23 :93

وَ َمنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ ُيغْفَ ُر لَهُ ،وَأَمَا َمنْ قَالَ عَلَى الرُوحِ الْ ُق ُدسِ فََلنْ ُيغْفَ َر لَهُ ،الَ فِي
هذَا ا ْلعَاَلمِ وَالَ فِي اآلتِي.

 )99إنجيل متى 41 :93
ث لَيَال ،ه َكذَا َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي قَلْب
ن ا ْلحُوتِ َثالَثَةَ أَيَامٍ وَ َثالَ َ
ألَنَ ُه كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي َبطْ ِ
األَرْضِ َثالَثَ َة أَيَا ٍم وَثَالَثَ لَيَال.

 )93إنجيل متى 27 :92
ع ا ْلجَ ِيدَ هُوَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
ع الزَ ْر َ
فََأجَابَ وَقَا َل لَ ُهمْ« :اَلزَا ِر ُ

 )92إنجيل متى 49 :92
ن ِمنْ مََلكُوتِهِ جَمِي َع الْ َمعَاثِرِ وَفَاعِلِي اإلِ ْثمِ،
يُ ْرسِلُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ َمالَئِكَتَ ُه فَ َيجْ َمعُو َ

 )94إنجيل متى 92 :93
س إِنِي أَنَا ا ْبنُ
ن يَقُو ُل النَا ُ
ع إِلَى نَوَاحِي قَ ْيصَرِيَ ِة فِيلُبُسَ سَأَلَ َتالَمِيذَهُ قِا ِئالًَ « :م ْ
وَلَمَا جَاءَ َيسُو ُ
اإلِ ْنسَانِ؟»

 )95إنجيل متى 37 :93
حدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ.
ج ِد أَبِي ِه مَعَ َمالَ ِئكَتِهَِ ،وحِينَ ِئذٍ ُيجَازِي كُلَ وَا ِ
فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي َم ْ

 )93إنجيل متى 34 :93
ن الْمَوْتَ حَتَى يَرَوُا ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي
ن الْقِيَا ِم ههُنَا قَوْمًا الَ َيذُوقُو َ
ق أَقُو ُل َل ُكمِْ :إنَ ِم َ
اَ ْلحَ َ
مََلكُوتِهِ».

 )97إنجيل متى 1 :97
حدًا بِمَا رَأَيْ ُتمْ حَتَى يَقُومَ ا ْبنُ
ن ا ْلجَبَلِ أَ ْوصَا ُهمْ َيسُوعُ قَا ِئالً« :الَ تُعْلِمُوا َأ َ
ن ِم َ
وَفِيمَا ُهمْ نَازِلُو َ
اإلِ ْنسَانِ ِمنَ األَمْوَاتِ».

 )94إنجيل متى 93 :97
ن إِيلِيَا َقدْ جَاءَ وََلمْ َيعْرِفُوهُ ،بَ ْل عَمِلُوا بِهِ كُ َل مَا أَرَادُوا .كَذِلكَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
وَلكِنِي أَقُو ُل َل ُكمِْ :إ َ
أَ ْيضًا سَوْفَ يَتَأََل ُم مِنْهُمْ».

 )91إنجيل متى 33 :97
ن فِي ا ْلجَلِيلِ قَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي النَاسِ
وَفِيمَا ُهمْ يَتَ َردَدُو َ

 )31إنجيل متى 99 :94
ص مَا َقدْ هََلكَ.
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َقدْ جَا َء ِلكَيْ ُيخَلِ َ

 )39إنجيل متى 34 :91
جدِيدِ ،مَتَى جََلسَ ا ْبنُ
ق أَقُو ُل َل ُكمْ :إِ َن ُكمْ أَنْ ُت ُم اَلذِينَ تَ ِبعْتُمُونِي ،فِي ال َت ْ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْلحَ َ
ط ِإسْرَائِيلَ
ن َأسْبَا َ
عشَرَ كُرْسِيًا َتدِينُو َ
ن أَنْ ُت ْم أَ ْيضًا عَلَى اثْنَيْ َ
ج ِدهَِ ،تجِْلسُو َ
اإلِ ْنسَانِ عَلَى كُ ْرسِيِ َم ْ
عشَرَ.
االثْنَيْ َ

 )33إنجيل متى 94 :31
حكُمُونَ
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمَ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى رُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ ،فَ َي ْ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
«هَا َن ْ
عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ،

 )32إنجيل متى 34 :31
عنْ كَثِيرِينَ».
خ ِدمَ ،وَلِيَ ْبذِلَ نَفْسَهُ ِفدْيَةً َ
خ َدمَ بَ ْل لِ َي ْ
ت لِ ُي ْ
كَمَا َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َلمْ يَأْ ِ

 )34إنجيل متى 37 :34
ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ
ن الْ َمشَارِقِ وَ َيظْهَ ُر إِلَى الْ َمغَارِبِ ،ه َكذَا َيكُو ُ
ن الْبَرْقَ َيخْرُجُ مِ َ
ألَنَ ُه كَمَا َأ َ
اإلِ ْنسَانِ.

 )35إنجيل متى 21 :34
ح جَمِيعُ قَبَائِلِ األَرْضِ ،وَيُ ْبصِرُونَ
عالَمَةُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ فِي السَمَاءِ .وَحِينَ ِئ ٍذ تَنُو ُ
َوحِينَ ِئذٍ تَظْهَرُ َ

سحَاب السَمَاءِ بِقُ َوةٍ وَ َمجْدٍ كَثِيرٍ.
ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا عَلَى َ

 )33إنجيل متى 27 :34
ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ.
ت أَيَامُ نُوحٍ كَذِلكَ يَكُو ُ
َوكَمَا كَانَ ْ

 )37إنجيل متى 21 :34
ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ.
خ َذ ا ْلجَمِيعَ ،كَذِلكَ َيكُو ُ
وََلمْ َيعْلَمُوا حَتَى جَا َء الطُوفَانُ وََأ َ

 )34إنجيل متى 44 :34
لِذِلكَ كُونُوا أَنْ ُت ْم أَ ْيضًا ُمسْ َت ِعدِينَ ،ألَنَ ُه فِي سَاعَ ٍة الَ َتظُنُونَ يَأْتِي ابْنُ اإلِ ْنسَانِ.

 )31إنجيل متى 92 :35
ن الْيَ ْومَ وَالَ السَاعَ َة الَتِي يَأْتِي فِيهَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
فَاسْهَرُوا ِإذًا ألَ َن ُك ْم الَ َتعْرِفُو َ

 )21إنجيل متى 29 :35
ن َمعَهَُ ،فحِينَ ِئذٍ َيجِْلسُ عَلَى كُ ْرسِيِ
ج ِدهِ َوجَمِي ُع الْ َمالَ ِئكَةِ الْ ِقدِيسِي َ
«وَمَتَى جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي َم ْ
جدِهِ.
َم ْ

 )29إنجيل متى 3 :33

ن الْ ِفصْحُ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يُسََلمُ لِ ُيصْلَبَ».
ن أَنَهُ بَ ْعدَ يَوْمَ ْينِ يَكُو ُ
« َتعْلَمُو َ

 )23إنجيل متى 34 :33
ك ال َرجُ ِل اَلذِي بِهِ ُيسََلمُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ .
ِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمكْتُوب عَنْهُ ،وَل ِكنْ وَيْل لِذِل َ
كَانَ خَيْرًا لِذِلكَ ال َرجُ ِل لَ ْو لَمْ يُوَلدْ!».

 )22إنجيل متى 45 :33
ُثمَ جَا َء إِلَى َتالَمِي ِذهِ وَقَا َل لَ ُهمْ« :نَامُوا اآلنَ وَاسْتَرِيحُوا! هُ َوذَا السَاعَةُ َق ِد اقْتَرَبَتْ ،وَا ْبنُ
خطَاةِ.
اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي الْ ُ

 )24إنجيل متى 34 :33
عنْ يَمِينِ
ن اآلنَ تُ ْبصِرُونَ ابْنَ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ
قَا َل لَهُ َيسُوعُ« :أَنْتَ قُلْتَ! وَأَ ْيضًا أَقُو ُل َل ُكمْ ِ :م َ
سحَاب السَمَاءِ».
الْقُ َوةِ ،وَآتِيًا عَلَى َ

 )25إنجيل مرقس 91 :3
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» .قَا َل لِلْمَفْلُوجِ:
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ

 )23إنجيل مرقس 34 :3
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
ِإذًا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ

 )27إنجيل مرقس 29 :4
ن الشُيُوخِ وَرُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ
ض ِم َ
وَابْ َتدَأَ ُيعَلِمُ ُه ْم َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ يَنْ َبغِي َأنْ يَتَأََلمَ كَثِيرًا ،وَيُرْفَ َ
وَا ْلكَتَبَةِ ،وَيُقْتَلَ ،وَ َب ْعدَ َثالَثَ ِة أَيَامٍ يَقُومُ.

 )24إنجيل مرقس 24 :4
ق ا ْلخَاطِئِ ،فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َيسْتَحِي بِهِ مَتَى
ن اسْ َتحَى بِي وَ ِب َكالَمِي فِي هذَا ا ْلجِيلِ الْفَاسِ ِ
ن َم ِ
َأل َ
ج ِد أَبِيهِ مَعَ الْ َمالَ ِئكَ ِة الْ ِقدِيسِينَ».
جَاءَ بِ َم ْ

 )21إنجيل مرقس 1 :1
حدًا بِمَا أَ ْبصَرُوا ،إِ َال مَتَى قَامَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
حدِثُوا َأ َ
ن الَ ُي َ
ن ا ْلجَبَلِ ،أَ ْوصَا ُه ْم َأ ْ
ن ِم َ
وَفِيمَا ُهمْ نَازِلُو َ
ِمنَ األَمْوَاتِ.

 )41إنجيل مرقس 93 :1
عنِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ َأنْ
ف هُوَ َمكْتُوب َ
ن إِيلِيَا يَأْتِي أَوَالً وَيَ ُردُ كُ َل شَيْءٍَ .وكَيْ َ
فََأجَابَ وَقَا َل لَ ُهمِْ« :إ َ
يَتَأََلمَ كَثِيرًا وَيُ ْرذَلَ.

 )49إنجيل مرقس 29 :1
ن
ألَنَهُ كَانَ ُيعَِلمُ َتالَمِي َذ ُه وَيَقُو ُل لَ ُهمِْ« :إنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي النَاسِ فَيَقْتُلُونَهُ .وَ َب ْع َد َأ ْ

يُقْتَ َل يَقُو ُم فِي الْيَوْمِ الثَالِثِ».

 )43إنجيل مرقس 22 :91
حكُمُونَ
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمَ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى رُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ ،فَ َي ْ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
«هَا َن ْ
عَلَيْ ِه بِالْمَوْتِ ،وَ ُيسَلِمُونَ ُه إِلَى األُ َممِ،

 )42إنجيل مرقس 45 :91
عنْ كَثِيرِينَ».
خ ِدمَ وَلِيَ ْبذِلَ نَ ْفسَهُ ِفدْيَةً َ
خ َدمَ بَ ْل لِ َي ْ
ت لِ ُي ْ
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ أَ ْيضًا َلمْ يَأْ ِ

 )44إنجيل مرقس 33 :92
جدٍ،
سحَابٍ بِقُ َوةٍ كَثِي َرةٍ وَ َم ْ
َوحِينَ ِئ ٍذ يُ ْبصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي َ

 )45إنجيل مرقس 39 :94
ك ال َرجُ ِل اَلذِي بِهِ ُيسََلمُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ .
ِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمكْتُوب عَنْهُ ،وَل ِكنْ وَيْل لِذِل َ
كَانَ خَيْرًا لِذِلكَ ال َرجُ ِل لَ ْو لَمْ يُوَلدْ!».

 )43إنجيل مرقس 49 :94
ت السَاعَةُ! هُ َوذَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
ُثمَ جَاءَ ثَالِثَةً وَقَا َل لَ ُهمْ« :نَامُوا اآلنَ وَاسْتَرِيحُوا! َيكْفِي! َق ْد أَتَ ِ
خطَاةِ.
ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي ا ْل ُ

 )47إنجيل مرقس 33 :94
سحَابِ
عنْ يَمِينِ الْقُ َوةِ ،وَآتِيًا فِي َ
فَقَالَ َيسُوعُ« :أَنَا هُوََ .وسَوْفَ تُبْصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ
السَمَاءِ».

 )44إنجيل لوقا 34 :5
ك
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» ،قَا َل لِلْمَفْلُوجَِ« :ل َ
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ
ب إِلَى بَيْتِكَ!».
شكَ وَاذْهَ ْ
أَقُولُُ :قمْ وَاحْمِ ْل فِرَا َ

 )41إنجيل لوقا 5 :3
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
وَقَا َل لَ ُهمْ« :إِنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ

 )51إنجيل لوقا 33 :3
ن َأجْلِ ا ْبنِ
ض ُك ُم النَاسُ ،وَِإذَا أَفْرَزُوكُمْ َوعَيَرُو ُكمْ ،وََأخْ َرجُوا اسْ َم ُكمْ َكشِرِي ٍر ِم ْ
طُوبَا ُك ْم ِإذَا أَ ْب َغ َ
اإلِ ْنسَانِ.

 )59إنجيل لوقا 24 :7
جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يَ ْأكُلُ وَ َيشْرَبُ ،فَتَقُولُونَ :هُ َوذَا إِ ْنسَان َأكُول َوشِرِيبُ خَمْرٍُ ،محِب لِ ْل َعشَارِينَ
خطَاةِ.
وَا ْل ُ

 )53إنجيل لوقا 33 :1
خ وَرُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ،
ض ِمنَ الشُيُو ِ
قَا ِئالً« :إِنَهُ يَنْبَغِي َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ يَتَأََلمُ كَثِيرًا ،وَيُرْفَ ُ
وَيُقْتَلُ ،وَفِي الْيَ ْومِ الثَالِثِ يَقُومُ».

 )52إنجيل لوقا 33 :1
ب
ج ِد اآل ِ
ج ِدهِ وَ َم ْ
ن اسْ َتحَى بِي وَ ِب َكالَمِي ،فَبِهذَا َيسْتَحِي ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ مَتَى جَا َء بِ َم ْ
ن َم ِ
َأل َ
وَالْ َمالَ ِئكَةِ الْ ِقدِيسِينَ.

 )54إنجيل لوقا 44 :1
ضعُوا أَنْ ُت ْم هذَا ا ْل َكالَمَ فِي آذَا ِن ُكمِْ :إنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ ُيسَلَ ُم إِلَى أَ ْيدِي النَاسِ».
« َ

 )55إنجيل لوقا 53 :1
س النَاسِ ،بَلْ لِ ُيخَلِصَ» .فَمَضَوْا إِلَى قَرْيَةٍ ُأخْرَى.
ك أَنْ ُف َ
ت لِيُهِْل َ
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َلمْ يَأْ ِ

 )53إنجيل لوقا 54 :1
س لَ ُه أَ ْينَ ُيسْنِدُ
ب أَ ْوجِرَة ،وَِلطُيُورِ السَمَا ِء أَ ْوكَار ،وَأَمَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فَلَ ْي َ
فَقَا َل لَهُ يَسُوعُ« :لِل َثعَالِ ِ
رَ ْأسَهُ».

 )57إنجيل لوقا 21 :99
ن آيَ ًة ألَهْلِ نِينَوَى ،كَذِلكَ َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ أَ ْيضًا لِهذَا ا ْلجِيلِ.
ألَنَ ُه كَمَا كَانَ يُونَا ُ

 )54إنجيل لوقا 4 :93
ف بِهِ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُقدَا َم َمالَئِكَ ِة اهللِ.
ف بِي ُقدَا َم النَاسَِ ،يعْتَرِ ُ
ن اعْتَرَ َ
وَأَقُو ُل َل ُكمْ :كُ ُل َم ِ

 )51إنجيل لوقا 91 :93
ال ُيغْفَرُ لَهُ.
ح الْ ُق ُدسِ َف َ
جدَفَ عَلَى الرُو ِ
ن َ
َوكُ ُل َمنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ ُيغْفَ ُر لَهُ ،وَأَمَا َم ْ

 )31إنجيل لوقا 41 :93
َفكُونُوا أَنْ ُت ْم ِإذًا ُمسْ َتعِدِينَ ،ألَنَ ُه فِي سَاعَةٍ الَ َتظُنُونَ يَأْتِي ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ».

 )39إنجيل لوقا 33 :97
ن أَيَامِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ وَالَ تَرَوْنَ.
حدًا ِم ْ
وَقَا َل لِل َتالَمِيذِ« :سَتَأْتِي أَيَام فِيهَا َتشْتَهُونَ َأنْ تَرَوْا يَوْمًا وَا ِ

 )33إنجيل لوقا 34 :97
ت السَمَاءِ ،كَذِلكَ
ت السَمَا ِء ُيضِي ُء إِلَى نَاحِيَةٍ َتحْ َ
ق ِمنْ نَاحِيَةٍ َتحْ َ
ق اَلذِي يَبْرُ ُ
ن الْبَرْ َ
ألَنَ ُه كَمَا َأ َ

َيكُونُ أَ ْيضًا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي يَوْمِهِ.

 )32إنجيل لوقا 33 :97
ن أَ ْيضًا فِي أَيَامِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ:
َوكَمَا كَانَ فِي أَيَامِ نُوحٍ كَذلِكَ َيكُو ُ

 )34إنجيل لوقا 21 :97
ه َكذَا َيكُونُ فِي الْيَ ْو ِم اَلذِي فِيهِ ُيظْهَرُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.

 )35إنجيل لوقا 4 :94
جدُ اإلِيمَانَ عَلَى األَرْضِ؟».
ن مَتَى جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ،أَلَعَلَهُ َي ِ
أَقُو ُل َل ُكمْ :إِنَهُ يُ ْنصِفُ ُهمْ سَرِيعًا! وَل ِك ْ

 )33إنجيل لوقا 29 :94
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمََ ،وسَيَ ِتمُ كُلُ مَا هُ َو مَكْتُوب
عدُو َ
حنُ صَا ِ
عشَرَ وَقَا َل لَ ُهمْ« :هَا َن ْ
خ َذ االثْنَيْ َ
وََأ َ
بِاألَنْبِيَاءِ عَنِ ابْنِ اإلِ ْنسَانِ،

 )37إنجيل لوقا 91 :91
ص مَا َقدْ هََلكَ».
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َقدْ جَا َء ِلكَيْ َيطْلُبَ وَ ُيخَلِ َ

 )34إنجيل لوقا 37 :39

جدٍ كَثِيرٍ.
سحَابَةٍ بِقُ َو ٍة وَمَ ْ
َوحِينَ ِئ ٍذ يُ ْبصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي َ

 )31إنجيل لوقا 23 :39
ال لِل َنجَا ِة ِمنْ جَمِي ِع هذَا الْمُزْمِ ِع َأنْ َيكُونَ،
ِاسْهَرُوا ِإذًا وَ َتضَ َرعُوا فِي كُلِ حِينٍِ ،لكَيْ ُتحْسَبُوا أَ ْه ً
وَتَقِفُوا ُقدَامَ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ».

 )71إنجيل لوقا 33 :33
وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمحْتُوم ،وَل ِكنْ وَيْل لِذلِكَ اإلِ ْنسَانِ اَلذِي ُيسَلِمُهُ!».

 )79إنجيل لوقا 44 :33
فَقَا َل لَهُ َيسُوعُ« :يَا يَهُوذَا ،أَبِقُبْلَةٍ ُتسَلِمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ؟»

 )73إنجيل لوقا 31 :33
عنْ يَمِينِ قُوَةِ اهللِ».
مُ ْن ُذ اآلنَ َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ

 )72إنجيل لوقا 7 :34
خطَاةٍ ،وَ ُيصْلَبَ ،وَفِي الْيَ ْو ِم الثَالِثِ
قَا ِئالً :إِنَهُ يَنْ َبغِي َأنْ ُيسََلمَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي أَ ْيدِي أُنَاسٍ ُ
يَقُومُ».

 )74إنجيل يوحنا 59 :9
ن
صعَدُو َ
ن السَمَاءَ مَفْتُوحَةً ،وَمَالَ ِئكَ َة اهللِ َي ْ
ن اآلنَ تَرَ ْو َ
ق أَقُولُ َل ُكمِْ :م َ
ق ا ْلحَ َ
وَقَا َل لَهُ« :ا ْلحَ َ
وَيَنْزِلُونَ عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ».

 )75إنجيل يوحنا 92 :2
ن السَمَاءِ ،ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ اَلذِي هُوَ فِي السَمَاءِ.
ص ِع َد إِلَى السَمَا ِء إِ َال اَلذِي نَزَلَ ِم َ
س َأحَد َ
وَلَ ْي َ

 )73إنجيل يوحنا 94 :2
« َوكَمَا رَفَعَ مُوسَى ا ْلحَيَةَ فِي الْبَرِيَ ِة ه َكذَا يَنْ َبغِي َأنْ يُرْفَعَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ،

 )77إنجيل يوحنا 37 :5
ن أَ ْيضًا ،ألَنَهُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
عطَاهُ سُ ْلطَانًا َأنْ َيدِي َ
وََأ ْ

 )74إنجيل يوحنا 37 :3
ن هذَا اهللُ
طعَامِ الْبَاقِي لِ ْلحَيَاةِ األَ َبدِيَ ِة اَلذِي ُي ْعطِي ُكمُ ابْنُ اإلِ ْنسَانَِ ،أل َ
طعَا ِم الْبَا ِئدِ ،بَ ْل لِل َ
ِاعْمَلُوا َال لِل َ
اآلبُ َقدْ خَتَمَهُ».

 )71إنجيل يوحنا 52 :3

سدَ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ وَ َتشْرَبُوا دَمَهُ ،فَلَ ْيسَ
ج َ
ق أَقُو ُل َل ُكمِْ :إنْ َلمْ تَ ْأكُلُوا َ
ق ا ْلحَ َ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْلحَ َ
َل ُكمْ حَيَاة فِيكُمْ.

 )41إنجيل يوحنا 33 :3
عدًا إِلَى حَيْثُ كَانَ أَوَالً!
فَِإنْ رَأَيْتُمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ صَا ِ

 )49إنجيل يوحنا 34 :4
ن
ت أَ ْفعَلُ شَيْئًا ِم ْ
ن أَنِي أَنَا هُوَ ،وََلسْ ُ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :مَتَى رَ َفعْ ُتمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانَِ ،فحِينَئِذٍ تَفْهَمُو َ
نَ ْفسِي ،بَلْ أَ َتكََلمُ بِهذَا كَمَا عَلَمَنِي أَبِي.

 )43إنجيل يوحنا 32 :93
جدَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
وَأَمَا َيسُوعُ فََأجَابَهُمَا قِا ِئالًَ « :ق ْد أَتَتِ السَاعَ ُة لِيَتَ َم َ

 )42إنجيل يوحنا 24 :93
ت إِنَ ُه
س َأنَ الْ َمسِيحَ يَبْقَى إِلَى األَ َبدَِ ،فكَيْفَ تَقُو ُل أَنْ َ
ن النَامُو ِ
حنُ سَ ِمعْنَا ِم َ
فََأجَابَ ُه ا ْلجَمْعَُ « :ن ْ
ن هُ َو هذَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ؟»
يَنْبَغِي َأنْ يَرْتَفِعَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ؟ َم ْ

 )44إنجيل يوحنا 29 :92
ج َد اهللُ فِيهِ.
فَلَمَا خَرَجَ قَالَ َيسُوعُ« :اآلنَ تَ َمجَدَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ وَتَ َم َ

 )45سفر أعمال الرسل 53 :7
ن اهللِ».
عنْ يَمِي ِ
ت مَفْتُوحَةً ،وَا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ قَائِمًا َ
فَقَالَ« :هَا أَنَا أَ ْنظُ ُر السَمَاوَا ِ

 )43رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :3
ل ِكنْ شَ ِه َد وَاحِد فِي مَوْضِ ٍع قَا ِئالً« :مَا هُوَ اإلِ ْنسَانُ حَتَى َت ْذكُ َرهُ؟ أَوِ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ حَتَى تَفْتَ ِق َدهُ؟

 -9فهو كابن اإلنسان له سلطان أن يغفر الخطايا .وهذا واضح من حديثه مع الكتبة في قصة شفائه
للمفلوج ،إذ قال لهم :ولكن لكي تعلموا أن البن اإلنسان سلطانًا على األرض أن يغفر الخطايا،
حينئذ قال للمفلوج قم إحمل سريرك وإذهب إلى بيتك (إنجيل متى .)3 -3 :1
 -3وهو كابن اإلنسان يوجد في السماء واألرض معاً .كما قال لنيقوديموس "ليس أحد صعد إلى
السماء ،إال الذي نزل من السماء ،ابن اإلنسان الذي هو في السماء" (إنجيل يوحنا  .)92 :2فقد
أوضح أنه موجود في السماء ،في نفس الوقت الذي يكلم فيه نيقوديموس على األرض .وهذا دليل
على الهوته.
 -2قال إن ابن اإلنسان هو رب السبت .فلما المه الفريسيون على أن تالميذه قطفوا السنابل في يوم
السبت لما جاعوا ،قائلين له "هوذا تالميذك يفعلون ما ال يحل فعله في السبوت" شرح لهم األمر
وقال "فإن ابن اإلنسان هو رب السبت أيضاً" (مت .)4 :93ورب السبت هو اهلل.
 -4قال إن المالئكة يصعدون وينزلون على ابن اإلنسان .لما تعجب نثنائيل من معرفة الرب للغيب
في رؤيته تحت التينة وقال له "يا معلم أنت ابن اهلل" لم ينكر أنه ابن اهلل ،إنما قال له "سوف ترى
أعظم من هذا ..من اآلن ترون السماء مفتوحة ،ومالئكة اهلل يصعدون وينزلون على ابن اإلنسان"
(يو .)59 -44 :9إذن تعبير ابن اإلنسان هنا ،ال يعنى مجرد بشر عادى ،بل له الكرامة اإللهية.

 -5وقال إن ابن اإلنسان يجلس عن يمين القوة ويأتى على سحاب السماء .فلما حوكم وقال له
رئيس الكهنة "أستحلفك باهلل الحى أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن اهلل؟ أجابه "أنت قلت .وأيضًا
أقول لكم من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالسًا عن يمين القوة وآتيًا على سحاب السماء" (مت:33
 .)35 -32وفهم رئيس الكهنة قوة الكلمة ،فمزق ثيابه ،وقال قد جدف .ما حاجتنا بعد إلى شهود!
ونفس الشهادة تقريباً صدرت عن القديس اسطفانوس إذ قال في وقت استشهاده "ها أنا أنظر
السماء مفتوحة ،وابن اإلنسان قائم عن يمين اهلل" (اع.)53 :7
 -3وقال إنه كابن اإلنسان سيدين العالم .والمعروف أن اهلل هو "ديان األرض كلها" (تك.)35 :94
وقد قال السيد المسيح عن مجيئه الثانى "إن إبن اإلنسان سوف يأتى في مجد أبيه ،مع مالئكته
وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله" (مت .)37 :93ونالحظ هنا في قوله "مع مالئكته ،نسب
المالئكة إليه وهم مالئكة اهلل.
ونالحظ في عبارة (مجد أبيه) معنى الهوتيًا هو:
 -7قال إنه هو ابن اهلل له مجد أبيه ،فيما هو ابن اإلنسان .ابن اإلنسان يأتى في مجد أبيه ،أى في
مجد اهلل أبيه .فهو إبن اإلنسان ،وهو إبن اهلل في نفس الوقت .وله مجد أبيه ،نفس المجد ..ما أروع
هذه العبارة تقُال عنه كإبن اإلنسان .إذن هذا اللقب ليس إقال ًال لالهوته...
 -4وقال إنه كابن اإلنسان يدين العالم ،يخاطب بعبارة (يارب) .فقال :ومتى جاء ابن اإلنسان في
مجده ،وجميع المالئكة القديسين معه ،فحينئذ يجلس على كرسى مجده ،ويجتمع أمامه جميع
الشعوب ..فيقيم الخراف عن يمينه ،والجداء عن يساره .فيقول للذين عن يمينه تعالوا يا مباركى
أبى رثو الملكوت المعد لكم ..فيجيبه األبرار قائلين :يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك( "..مت:35
.)27 -29
عبارة (يارب) تدل على الهوته .وعبارة (أبى) تدل على أنه ابن اهلل فيما هو ابن اإلنسان.
فيقول "إسهروا ألنكم ال تعلمون في أية ساعة يأتى ربكم" (مت .)43 :34فمن هو ربنا هذا؟ يقول
"إسهروا إذن ألنكم ال تعلمون اليوم وال الساعة التي يأتى فيها ابن اإلنسان" (مت.)92 :35
فيستخدم تعبير (ربكم) و(ابن اإلنسان) بمعنى واحد.

 -1كابن اإلنسان يدعو المالئكة مالئكته ،والمختارين مختاريه ،والملكوت ملكوته .هذا المقال
منقول من موقع كنيسة األنبا تكال.
قال عن عالمات نهاية األزمنة "حينئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان في السماء ..ويبصرون ابن
اإلنسان آتيًا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير .فيرسل مالئكته ببوق عظم الصوت ،فيجمعون
مختاريه( "..مت.)29 -31 :34
ويقول أيضًا "هكذا يكون في إنقضاء هذا العالم :يرسل ابن اإلنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته
جميع المعاثر وفاعلى اإلثم ،ويطرحونهم فى أتون النار" (مت .)49 -41 :92وواضح طبعًا إن
المالئكة مالئكة اهلل (إنجيل يوحنا  ،)59 :9والملكوت ملكوت اهلل (مر ،)9 :1والمختارين هم
مختارو اهلل.
 -91ويقول عن اإليمان به كابن اإلنسان ،نفس العبارات التي قالها عن اإليمان به كابن اهلل الوحيد.
قال "وكما رفع موسى الحية في البرية ،ينبغى أن يرفع ابن اإلنسان ،لكي ال يهلك كل من يؤمن به
بل تكون له الحياة األبدية .ألنه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد ،لكي ال يهلك كل من
يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية" (يوحنا .)93 -94 :2
هل ابن اإلنسان العادى ،يجب أن يؤمن الناس به ،لتكون لهم الحياة األبدية .أم هنا ما يُقال عن ابن
اإلنسان هو ما يُقال عن ابن اهلل الوحيد.

لقب االبن .معرف بدون اضافه ككلمة
اهلل او االنسان عن ماذا يدل ؟

يوجد عدة القاب ليسوع المسيح مثل لقب المسيح واهميته ولقب ابن اهلل ولقب ابن االنسان الذي
يدل علي الهوته والقاب اخري مثل ابنه وغيرها اما هذا الملف ففيه اقدم بعض االعداد التي تكلمت
علي لقب االبن بون اضافه الي ابن اهلل او ابن االنسان او ابنه وهذا لشرح ان لقب االبن معرف
لقب لطبيعة المسيح البشريه الحال بها ملئ الالهوت لو جاء بدون اضافه او وصف
كما اوضحت سابقا ابن االنسان يدل علي الالهوت وبان اهلل يؤكد مكانته
اما االن ساعرض ايات تقدم معني لقب االبن هو دليل علي الطبيعه البشريه

اوال من العهد القديم
سفر المزامير 93 :3
ن
غضَبُهُ .طُوبَى ِلجَمِي ِع الْمُ َتكِلِي َ
عنْ قَلِيل يَتَ ِقدُ َ
ن الطَرِيقِ .ألَنَهُ َ
قَبِلُوا اال ْبنَ لِ َئالَ َي ْغضَبَ فَتَبِيدُوا ِم َ
عَلَيْهِ.
فهو يقصد خاصيه لالبن هي طبيعه بشريه هلل المتجسد تقبل التقبيل اي ملموس وهو له دالة بعدم
قبوله يغضب االب الذي هو حال فيه فهو تعبير عن ظهور اهلل في الجسد

سفر المزامير 95 :41
سكَ.
س اَلذِي غَ َرسَتْهُ يَمِي ُنكَ ،وَاال ْبنَ اَلذِي اخْتَرْتَهُ لِنَ ْف ِ
وَا ْلغَ ْر َ
وهنا تعبير واضح ايضا عن االبن بمعني يمين اهلل صار جسدا وحل بيننا وهو عقل اهلل وكلمة اهلل
اي اللوغوس ولكن هنا يتكلم عن طبيعته البشريه

ومن العهد الجديد
إنجيل متى 37 :99

ب إِالَ اال ْبنُ
س َأحَد َيعْرِفُ اال ْبنَ إِ َال اآلبُ ،وَ َال َأحَد َيعْرِفُ اآل َ
ن أَبِي ،وَلَ ْي َ
ي ِم ْ
كُلُ شَيْءٍ َق ْد دُفِ َع إِلَ َ
ن لَهُ.
ن أَرَادَ االبْنُ َأنْ ُيعِْل َ
وَ َم ْ
يعرف االبن واالبن مسؤول عن االعالن واالبن يعرف االب فهو يوضح ان االبن هو الطبيعه
البشريه هلل المتجسدوهو الذي يعلن بفمه الطاهر

إنجيل مرقس 23 :92
ن فِي السَمَاءِ ،وَالَ اال ْبنُ ،إِ َال
ك السَاعَةُ َفالَ َيعَْلمُ بِهِمَا َأحَد ،وَ َال الْ َمالَ ِئكَ ُة اَلذِي َ
ك الْيَ ْومُ وَتِ ْل َ
«وَأَمَا ذِل َ
اآلبُ.
وهنا بوضوح يتكلم عن هذا اللقب كتمييز للناسوت الحال فيه الالهوت ال يخبر عن الساعه الن
وظيفة الطبيعه البشريه هلل المتجسد هو الفداء

إنجيل لوقا 33 :91
ن هُوَ اال ْبنُ إِ َال
س َأحَد َيعْرِفُ َم ْ
ن أَبِي .وَلَ ْي َ
ي ِم ْ
ت إِلَى َتالَمِي ِذ ِه وَقَالَ« :كُلُ شَيْءٍ قَدْ دُفِ َع إِلَ َ
وَالْتَفَ َ
ن لَهُ».
ن أَرَادَ اال ْبنُ َأنْ ُيعِْل َ
ب إِالَ اال ْبنُ ،وَ َم ْ
ن هُ َو اآل ُ
اآلبُ ،وَ َال َم ْ
دفع اليه سلطان بظهور اهلل في الجسد فهو يتكلم عن سلطان الطبيعه البشريه هلل المتجسد بدون
انقسام ولكن الالهوت لم ينقص سلطانه بالطبع وال لحظه واحده

إنجيل يوحنا 25 :2
اَآلبُ ُيحِبُ اال ْبنَ وَ َقدْ دَفَعَ كُلَ شَيْ ٍء فِي َيدِهِ.
ومره اخري يوضح انه دفع اليه فهو تعبير زمني وهذا الئق بالناسوت واستالمه سلطان وهذا
الناسوت متحد بالالهوت اما الالهوت فلم ينقسم ووهو قال انا واالب واحد

إنجيل يوحنا 23 :2
ب
غضَ ُ
اَلذِي يُؤْ ِمنُ بِاال ْبنِ لَهُ حَيَاة أَ َبدِيَة ،وَاَلذِي الَ يُؤْمِنُ بِاال ْبنِ َلنْ يَرَى حَيَاةً بَلْ يَمْكُثُ عَلَيْهِ َ
اهللِ».
االيمان باالبن النه المرئي ففيه ننال الحياه االبديه النه برفضنا لالبن معناه رفض هلل المتجسد

إنجيل يوحنا 91 :5
ق أَقُولُ َل ُكمْ :الَ يَ ْقدِرُ اال ْبنُ َأنْ َيعْمَ َل ِمنْ نَفْسِهِ شَيْئًا إِ َال مَا
ق ا ْلحَ َ
ع وَقَا َل لَ ُهمُ« :ا ْلحَ َ
فََأجَابَ َيسُو ُ
ن مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهذَا َيعْمَلُهُ اال ْبنُ كَذِلكَ.
يَ ْنظُ ُر اآلبَ َيعْمَلَُ .أل ْ
وهذه شرحها رب المجد بوضوح عندما قال االب الحال في هو يعمل االعمال في يوحنا 91 :94
فهنا عدم مقدرة االبن في ان يعمل من نفسه هذا عن طبيعة االبن البشريه هلل المتجسد فيؤكد
يسوع المسيح الهوته وناسوته بان الناسوت يعمل بالالهوت وال يعمل الطبيعه البشريه بذاتها

إنجيل يوحنا 31 :5
ن ه ِذهِ لِتَتَعَجَبُوا أَنْتُمْ.
ظ َم ِم ْ
عَ
ن اآلبَ ُيحِبُ اال ْبنَ وَيُرِيهِ جَمِيعَ مَا هُوَ َيعْمَلُهَُ ،وسَيُرِي ِه َأعْمَا ًال َأ ْ
َأل َ
اي االبن وهو تجسد الالهوت هو يعمل اعمال بالناسوت تظهر الالهوت وهدفه ان يؤمن الجميع
بان يسوع هو المسيح

إنجيل يوحنا 32 :5
ب اَلذِي أَ ْرسَلَهُ.
ن الَ ُيكْرِمُ اال ْبنَ الَ ُيكْرِمُ اآل َ
ن اآلبََ .م ْ
ِلكَيْ ُيكْ ِر َم ا ْلجَمِيعُ اال ْبنَ كَمَا ُيكْرِمُو َ
وهنا يشرح حقيقه هامه اوال الالهوت لم ينفصل واقنوم االبن متحد باقنوم االب واكرام الالهوت هو
بالطبع اليلوهيم كامل ولكن االبن وهو تجسد الكلمه فهنا اعالن واضح ان اليمكن فصل يسوع
المسيح جزئين فهو طبيعه واحده يكرم كامال بالهوته وطبيعته البشريه

وهذا ايضا فيه الرد علي غير المسيحيين الذين يتكلمون عن السجود والعباده واالكرام هل هو
للالهوت ام للطبيعه البشريه ولكن يسالونه بدون فهم الن يسوع المسيح هو ظهور اهلل في الجسد
اليقسم

إنجيل يوحنا 33 :5
ن لَهُ حَيَاة فِي ذَاتِهِ،
عطَى اال ْبنَ أَ ْيضًا َأنْ َتكُو َ
ب لَهُ حَيَاة فِي ذَاتِهِ ،كَذِلكَ َأ ْ
ن اآل َ
ألَنَ ُه كَمَا َأ َ
ومن تفسير ابونا انطونيوس
أعطى اإلبن أيضاً= أغسطينوس يقول أن أعطى تساوي ولد ،فاإلبن مولود وله حياة في ذاته من
آب له حياة في ذاته .ليس أنه أعطاه شيئاً من خارجه فهو ألنه مولود منه بالطبيعة له نفس ما
لآلب كوالدة النور من الشمس .هو لم يعطه حياة في ذاته ،بل أعطى اإلبن أن تكون له الحياة في
ذاته.
فهو اعطي لوالده اقنوم الكلمه حياه وهذا سر التجسد فايضا نتكلم عن الطبيعه البشريه هلل المتجسد

إنجيل يوحنا 41 :3
ن لَهُ حَيَاة أَ َبدِيَة ،وَأَنَا
ن بِهِ تَكُو ُ
ي َمشِيئَ ُة اَلذِي أَ ْرسَلَنِيَ :أنَ كُلَ َمنْ يَرَى اال ْبنَ وَيُؤْ ِم ُ
ن ه ِذهِ هِ َ
َأل َ
أُقِيمُ ُه فِي الْيَ ْومِ ا َألخِيرِ».
وبالطبع لنا حياة ابديه في االبن المتجسد الن كما قال معلمنا بولس في  9كو  41 : 95وكما لبسنا
صورة الترابي سنلبس صورة السماوي .

إنجيل يوحنا 23 :4
ن َأحْرَارًا.
فَِإنْ حَرَ َركُمْ اال ْبنُ فَبِا ْلحَقِيقَةِ َتكُونُو َ

وهو فداء االبن لنا بموته علي عود الصليب فيحررنا من حكم الموت فايضا هنا يتكلم عن الطبيعه
البشريه هلل المتجسد

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 34 :95
هلل
نا ُ
خضَ َع لَهُ ا ْلكُلَ ،كَيْ َيكُو َ
خضَ ُع لَِلذِي َأ ْ
خضِ َع لَ ُه ا ْلكُلَُ ،فحِينَ ِئذٍ اال ْبنُ نَ ْفسُ ُه أَ ْيضًا سَ َي ْ
وَمَتَى ُأ ْ
ا ْلكُلَ فِي ا ْلكُلِ.
وهذه االيه افردت له ملف كامل يشرح اهمية الطبيعه البشريه ليسوع المسيح واهمية فكر
المصالحه فايضا هذا العدد يوضح ان لقب االبن هو عن الطبيعه البشريه هلل المتجسد

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 4 :9
ب اسْتِقَامَةٍ َقضِيبُ مُ ْل ِككَ.
هلل إِلَى دَهْ ِر الدُهُورَِ .قضِي ُ
عنْ اال ْبنِ« :كُ ْرسِ ُيكَ يَا َأ ُ
وَأَمَا َ
وايضا هو مكانة االبن بمعني بشرية اهلل المتجسد

رسالة يوحنا الرسول األولى 33 :3
ض ُد الْ َمسِيحِ ،اَلذِي يُنْكِ ُر اآلبَ
ن هُ َو ا ْل َكذَابُ ،إِ َال اَلذِي يُ ْنكِ ُر َأنَ َيسُوعَ هُ َو الْ َمسِيحُ؟ هذَا هُوَ ِ
َم ْ
وَاالبْنَ.
انكار االبن هو انكار ان يسوع ( الطبيعه البشريه ) هو المسيح ( اهلل المتجسد ) وايضا انكار االب
الحال فيه

رسالة يوحنا الرسول األولى 32 :3
ب أَ ْيضًا ،وَ َمنْ َيعْتَرِفُ بِاال ْبنِ فَلَ ُه اآلبُ أَ ْيضًا.
س لَهُ اآل ُ
كُ ُل َمنْ يُنْكِرُ االبْنَ لَ ْي َ
بنفس المعني السابق

رسالة يوحنا الرسول األولى 34 :3
ن الْ َبدْءِ ،فَأَنْتُمْ
ن الْ َبدْءِ فَلْيَثْبُتْ ِإذًا فِي ُكمِْ .إنْ ثَبَتَ فِي ُك ْم مَا سَ ِمعْتُمُوهُ ِم َ
أَمَا أَنْ ُتمْ فَمَا سَ ِمعْتُمُوهُ ِم َ
ن فِي اال ْبنِ وَفِي اآلبِ.
أَ ْيضًا تَثْبُتُو َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 94 :4
ن اآلبَ َق ْد أَ ْرسَلَ اال ْبنَ ُمخَِلصًا لِ ْلعَالَمِ.
حنُ َقدْ َنظَرْنَا وَ َنشْ َه ُد َأ َ
وَ َن ْ
االبن المخلص وهو المذبوح الجلنا وهو المصلوب فهو بشرية اهلل المتجسد

رسالة يوحنا الرسول األولى 93 :5
ت لَهُ ا ْلحَيَاةُ.
ن اهللِ فَلَ ْيسَ ْ
س لَ ُه ا ْب ُ
ن لَ ْي َ
ن لَهُ االبْنُ فَلَ ُه ا ْلحَيَاةُ ،وَ َم ْ
َم ْ

رسالة يوحنا الرسول الثانية 1 :9
ح فَهذَا لَ ُه
س لَ ُه اهللُ .وَ َمنْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِي ِم الْ َمسِي ِ
كُ ُل َمنْ َت َعدَى وََلمْ يَثْبُتْ فِي َتعْلِي ِم الْ َمسِيحِ فَلَ ْي َ
اآلبُ وَاال ْبنُ جَمِيعًا.

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 92 :93
ضطَ َه َد الْمَرَْأ َة الَتِي وََلدَتْ اال ْبنَ ال َذكَرَ،
ن أَنَهُ طُرِحَ إِلَى األَرْضِ ،ا ْ
وَلَمَا رَأَى التِنِي ُ
وايضا شهاده عن تجسد اهلل
فهذه االعدا التي ذكرت بها كلمة االبن بدون اضافه كابن اهلل او ابن االنسان الن ابن االنسان تعبر
عن الهوت المسيح بوضوح اما لقب االبن كما قدمت تعبر عن الطبيعه البشريه هلل الظاهر في
الجسد .

وقد قدمت هذا الموضوع لكي نفهم ان بعض االعداد التي بها لقب االبن ويستخدمها بعض
المشككين مثل مرقس  23 : 92وايضا  9كو  34 :95وغيره النكار الهوت المسيح فاوضح لهم ان
هذه االعداد تعبر عن بشرية يسوع المسيح بذكر باقي االعداد التي تتكلم عن لقب االبن فقط
وايضا لنكتشف ان لقب االبن تعبير دقيق جدا يختلف عن تعبير ابن االنسان
ولكن هذا ال يمنع ان ايضا لقب االبن يدل علي الهوت المسيح ولكنه يوضح اكثر تمييز بشري .

ليس اهلل انسانا فيكذب وال ابن انسان
فيندم .عدد  91 :32فرغم تاكيد ان اهلل
ليس انسان فكيف يتجسد ؟
الشبهة

انكم تقولون ان المسيح هو اهلل وقد تانس وتجسد .فكيف تقولون ان المسيح هو اهلل الن الكتاب
المقدس يقول في سفر العدد  91 :32ليس اهلل انسانا فيكذب وال ابن انسان فيندم هل يقول وال يفعل
او يتكلم وال يفي
بينما المسيح عليه السالم يقول لليهود في يوحنا  41 :4تريدون ان تقتلونني وانا انسان قد كلمكم
بالذي سمعه من اهلل

ملخص الشبهة

اهلل يؤكد انه ليس انسان فكيف يقولوا علي يسوع االنسان انه اهلل ؟

الرد

سفر العدد 91 :32
ن إِ ْنسَانٍ فَيَ ْندَمَ .هَلْ يَقُولُ وَالَ يَ ْفعَلُ؟ أَوْ يَ َتكََلمُ وَالَ يَفِي؟
لَ ْيسَ اهللُ إِ ْنسَانًا فَ َي ْكذِبَ ،وَالَ ا ْب َ

بلعام هو الذي قال ليس اهلل انسان فيكذب وال ابن انسان فيندم فيقصد بها ان اهلل ال يرجع عن
وعوده ووضحها انها تعني الندم الذي يقود للكذب هذا ال يفعله اهلل لكن اهلل يحزن
النه كان موقف بين بلعام بن بعور نبي اهلل الذي بدا يشتهي الشر الن احب ان ياخذ عطايا باالق
الذهبية وبالق هو ملك مؤاب الذي سمع عن انتصارات شعب اسرائيل وعمل اهلل المعجزي معهم
وهو يريد ان يدمر شعب اسرائيل فوعد بلعام بعطايا ورشاوي كثيره اغرت بلعام لكي يلعن الشعب
ظانا انه بهذا يستطيع ان يغلب اسرائيل
فهو بطلبته هذه يريد ان يجعل اهلل مثل اي انسان كاذب يغير فكره عن شعب اسرائيل وبعد ان وعد
اهلل شعبه اسرائيل بانهم لو ساروا مع الرب ولم يخطئوا سيكون اهلل معهم وينصرهم فبالق يريد ان
اهلل يكذب علي شعبه ويخدعهم ويندم ويتخلي عنهم وبعد ان قال لهم انه سيسندهم لو ساروا معه
بامانه يعود وال يفعل ذلك وان ال يفي اهلل بوعوده كاالنسان الخائن .
والمحزن ان بلعام وافق علي ذلك لشهوته للمال وبمحاولته بان يتكلم بنبوه من الرب للعن الشعب
رغم ان الشعب كان امينا في طريقه امام اهلل هو كمن وافق بان يجعل اهلل كاذب ونادم ويقول وال
يفعل ويوعد وال يفي وبالطبع ليس اهلل هكذا لهذا اعطي اهلل بلعام ان يقول هذا العدد الذي يمثل ردا

علي بالق وتوبيخ لبلعام بان اهلل ال يكذب فطالما وعد شعبه بانه لو سار بامانه معه يسكون الرب
مع شعبه ولن يندم علي مسيرته مع شعبه ولن يتخلي عن وعوده الن اهلل ليس مثل االنسان
الخاطئ الذي ممكن ان يغير رايه ويوعد وال يفي.
فهو ليس في تشبيه اهلل كانسان في حد ذاته ولكنه يقصد انه من المستحيل ان اهلل يكون انسان
كاذب ونادم بمعني مغير اسلوبه بخيانه ويوعد باشياء ويخون وال ينفذها
فهي نفي الرتباط اهلل ليس للصفه االنسانيه في ذاتها ولكن نفي ارتباط اهلل بالكذب والخيانه كصفه
انسانيه شريره.
اما يسوع المسيح اهلل الظاهر في الجسد فهو باعتراف المسيحيين بانه بدون خطيه
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 95 :4
ضعَفَاتِنَا ،بَ ْل ُمجَرَب فِي كُلِ شَيْءٍ مِثْلُنَاِ ،بالَ
ي ِل َ
س لَنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ غَيْرُ قَادِ ٍر َأنْ يَرْثِ َ
ن لَ ْي َ
َأل ْ
خطِيَةٍ.
َ

وباعتراف اليهود
إنجيل يوحنا 43 :4
ت أَقُو ُل ا ْلحَقَ ،فَلِمَاذَا َلسْ ُتمْ تُؤْمِنُونَ بِي؟
خطِيَةٍ؟ فَِإنْ كُنْ ُ
ن مِ ْنكُمْ يُ َبكِتُنِي عَلَى َ
َم ْ

والمسلمون ايضا

فمن هذا نفهم ان اهلل ينفي ارتباطه او حلوله في االنسان به صفة الخطيه
وقد اكد ذلك بلعام في بقية كالمه فهو يقصد انه لن يخدع اسرائيل النهم لم يخطئوا وقال في نفس
االصحاح
ف مَِلكٍ فِيهِ.
ب إِلهُ ُه َمعَهُ ،وَهُتَا ُ
َ 39لمْ يُبْصِ ْر إِثْمًا فِي َيعْقُوبَ ،وَالَ رَأَى َتعَبًا فِي ِإسْرَائِيلَ .الرَ ُ

ولكن اهلل من الممكن بالطبع ان يحل في الطبيعه البشريه الن اهلل قادر علي كل شئ ولكن الن
طبيعته النقيه فشرط في هذه الطبيعه البشريه التي يحل فيه كل ملئ الالهوت ان يكون خالي من
صفة الخطيه فال يكذب وال يندم وال يخون
واعتقد بهذا وضحت معني ما يقصد بلعام في ليس اهلل انسانا فيكذب وال ابن انسان

ولكن بلعام كنبوه عن تجسد الرب قال في االصحاح التالي في النبوه الثالثه

ن لَ ْيسَ قَرِيبًا .يَبْرُزُ كَ ْوكَب ِمنْ َيعْقُوبَ ،وَيَقُومُ َقضِيب ِمنْ
س اآلنَ .أُ ْبصِ ُرهُ وَل ِك ْ
ن لَ ْي َ
 97أَرَاهُ وَل ِك ْ
ي مُوآبَ ،وَيُهِْلكُ كُلَ بَنِي الْ َوغَى.
طمُ طَرَفَ ْ
حِ
ِإسْرَائِيلَ ،فَ ُي َ
اراه ولكن ليس اهلل فهو يتكلم عن شخص لم يظهر بعد ولكنه يتكلم عن كوكب الصبح المنير الخارج
من يعقوب ( رؤ  ) 93 :33وهذا االنسان هو قضيب من اسرائيل فهو شيلوه اي الذي له كل شئ (
تك  ) 91 :41وايضا هو ملك اهلل الي االبد ( مز  ) 3 :45وهو القضيب الخارج من جزع يسي الذي
يقيم العدل لكل المسكونه ( اش  ) 4-9 :99وهذا االنسان اسمه رب الجنود ( ار ) 93 :91
فبلعام يتكلم عن االنسان الذي سيتي وايضا رب الجنود االزلي االبدي فهو يتكلم عن اهلل المتجسد
في النبوه الثالثه
لذلك فهو ينفي عن الرب ان يتجسد في شكل انسان خاطئ وبالطبع هذا مرفوض ولكن لم ينفي
تجسد الرب بل ايد ذلك بنبوته

وبالطبع العهد القديم ايضا تكلم كثيرا جدا جدا عن تجسد اهلل
علي سبيل المثال فقط
مز  3 :3اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي
مز  7: 3اني اخبر من جهة قضاء الرب.قال لي انت ابني.انا اليوم ولدتك
مز  4: 3اسألني فاعطيك االمم ميراثا لك واقاصي االرض ملكا لك.
مز  3: 4تسلطه على اعمال يديك.جعلت كل شيء تحت قدميه.
مز  9: 991لداود.مزمور.قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك.
مز  3 :991يرسل الرب قضيب عزك من صهيون.تسلط في وسط اعدائك.
مز  97: 73يكون اسمه الى الدهر.قدام الشمس يمتد اسمه.ويتباركون به.كل امم االرض يطوّبونه.
مز  3 :45كرسيك يا اهلل الى دهر الدهور.قضيب استقامة قضيب ملكك.
مز  92 :945ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور
مز  91 :943يملك الرب الى االبد الهك يا صهيون الى دور فدور.هللويا

اش  7: 1لنمو رياسته وللسالم ال نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق
والبر من اآلن الى االبد.غيرة رب الجنود تصنع هذا

ولكن للرد علي الحرفيين اضع النبوة التي تؤكد لفظيا تجسد اهلل
دانيال 7
ن أَتَى َوجَا َء إِلَى الْ َقدِيمِ األَيَامِ،
ن إِ ْنسَا ٍ
ب السَمَا ِء مِثْ ُل ا ْب ِ
سحُ ِ
ت أَرَى فِي رُؤَى اللَيْلِ وَِإذَا مَعَ ُ
« 92كُنْ ُ
فَقَرَبُوهُ ُقدَامَهُ.
شعُوبِ وَاألُ َممِ وَاألَ ْلسِنَةِ .سُ ْلطَانُ ُه سُ ْلطَان أَ َبدِي مَا
جدًا وَمََلكُوتًا لِتَ َتعَ َب َد لَهُ كُ ُل ال ُ
عطِيَ سُ ْلطَانًا وَ َم ْ
 94فَُأ ْ
َلنْ يَزُولَ ،وَمََلكُوتُهُ مَا الَ يَنْقَرِضُ.
ما صفات ابن انسان الذي يقوله دانيال النبي ؟
هو اعطي سلطان ومجد ولو وقف عند ذلك لكان احتج البعض بانه سلطان محدود ومجد بشري
ولكن العدد يكمل ويقول ملكوت وليس ملك طبيعي ولكن لشرح المعني يكمل لتتعبد له الكل ومعني
التعبد بالطبع معروف وواضح فهو هلل فقط وال تعبد لبشر او احجار او حيوانات او مالئكه
فمكتوب في العهد القديم
واياه تعبد وباسمه تحلف ( تث  3:92و تث  31 :91و تث  4 :92و يش ) 5 :33
والعهد الجديد للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ( متي  91 :4و لوقا ) 4 :4
ويكمل بعد ذلك ويؤكد ان هذا السلطان ليس محدود بشري ولكنه سلطان الهي ابدي لن يزول
وملكوته وليس ملك ارضي ولكنه ملكوت سماوي ال ينقرض فابن االنسان هو اهلل المتجسد الذي له
التعبد والسلطان االزلي االبدي وملكوت السموات ولو انقرضت االرض لن ينقرض ملكوت اهلل
السماوي
فهذا االنسان هو اهلل الظاهر في الجسد:
عظيم هو سر التقوي اهلل ظهر في الجسد (  9تي ) 93 :2

الذي له كل سلطان :
فتقدم يسوع وكلمهم قائال دفع الي كل سلطان في السماء وعلي االرض وتحت االرض ( متي :34
) 94
الن ابن االنسان سلطانا علي االرض ان يغفر الخطايا ( متي )3 :1
واعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسان ( يو ) 37 :5
اذا اعطيته سلطان عل كل ذي جسد ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته ( يو ) 3 : 97
وهذا االنسان ايضا له كل المجد :
متي جلس ابن االنسان علي كرسي مجده ( متي ) 34 : 91
ويبصرون ابن االنسان اتيا علي سحاب بقوه وجد كثير ( متي ) 21 :34
ومتي جاء ابن االنسان في مجده ( متي ) 29 :34
بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم ( يو ) 5 :97
ظهر اله المجد البينا ابراهيم ( اع ) 3 :7
لما صلبوا رب المجد (  9كو ) 4 :3
وملكوت السموات هو ملكوته :
يرسل ابن االنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته ( متي ) 49 :92
ويخلصني لملكوته السماوي (  3تي ) 94 :4
فهو له السجود و التعبد :
لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن علي االرض ومن تحت االرض ( في 91 :3
)

وفي الختام اريد ان اوضح  :بلعام تكلم قبل تجسد رب المجد فهو يتكلم عن اهلل الذي يسر مع شعبه
وهو رغم ان الرب اعلن له لكنه اوحي لبالق بان يعثر الشعب لكي يفارقهم اهلل فبالفعل اهلل حسب
وعده كما طلب من الشعب ان ال يخطئ ويكون الرب معهم فعل ولكنه لما اخطئ الشعب عاقبهم
وبالق الشرير فعال اوقع الشعب في معثر بارسال البنات ليغروا الشعب بان يزنوا معهم ويخالفوا
وصايا اهلل اما هو لم ينكر امكانية تجسد اهلل لذلك اليوجد انسان مسيحي حقيقي واحد ينكر بشرية
المسيح ولكن ايضا نؤمن بتجسد اهلل فاهلل ظهر في الجسد فهو يحل فيه كل ملئ الالهوت وهو ايضا
انسان بشري كامل شابهنا في كل شئ ما عدا الخطيه ولذلك نبوة بلعام ابن بعور التنكر تجسد اهلل
ولكن ترفض صفة الكذب والخيانه البشريه هلل المتجسد
ولذلك استخدم السيد المسيح لقب ابن االنسان  42مره في العهد الجديد ليوكد ناسوته والهوته
ايضا ولمن يريد المزيد ارجو الرجوع الي ملف لقب ابن االنسان يثبت الهوت المسيح

ابن االنسان هو رب السبت ايضا
Holy_ bible_1

تكرر هذا العدد عدة مرات

انجيل متى 4 :93
ن هُوَ رَبُ السَبْتِ أَ ْيضًا».
ن ا ْبنَ اإلِ ْنسَا ِ
فَِإ َ
إنجيل مرقس 34 :3

ن هُوَ رَبُ السَبْتِ أَ ْيضًا».
ِإذًا ا ْبنُ اإلِ ْنسَا ِ
إنجيل لوقا 5 :3
ن هُوَ رَبُ السَبْتِ أَ ْيضًا».
ن ا ْبنَ اإلِ ْنسَا ِ
وَقَا َل لَ ُهمِْ« :إ َ

والعدد لم تختلف عليه ترجمه او مخطوطه او مفسر ولكن خرج مشكك نقال عن بعض الملحدين
الغربيين الذين ال هدم لهم سوي الشهره عن طريق التشكيك في االنجيل مثل بارت ايرمان وغيره

يقول مشكك

الرد
وساحاول ان اجعل الرد مختصر وساستخدم العدد في متي 4 :93
ت أَيْضاً».
ب السَبْ ِ
ن هُوَ رَ ُ
 4فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَا ِ
كمثال للثالث اعداد وساقسمه الي
ترجمات مختلفه
يوناني
ارامي
المعني المقصود
االعداد التي تحتوي علي ابن االنسان

التراجم المختلفه
Mat 12:8

(ASV) For the Son of man is lord of the sabbath.

(BBE) For the Son of man is lord of the Sabbath.

(Bishops) For the sonne of man also is Lorde euen of the Sabbath day.

(CEV) So the Son of Man is Lord over the Sabbath.

(Darby) For the Son of man is Lord of the sabbath.

(DRB) For the Son of man is Lord even of the sabbath.

(ESV) For the Son of Man is lord of the Sabbath."

(FDB) Car le fils de l'homme est seigneur du sabbat.

(FLS) Car le Fils de l'homme est maître du sabbat.

(GEB) Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbaths.

(Geneva) For the sonne of man is Lord, euen of the Sabbath.

(GLB) Des Menschen Sohn ist ein HERR auch über den Sabbat.

(GNB) for the Son of Man is Lord of the Sabbath."

(GNEU) Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat."

(GSB) Denn des Menschen Sohn ist Herr über den Sabbat.

(GW) "The Son of Man has authority over the day of worship."

(ISV) For the Son of Man is Lord of the Sabbath."

(KJV) For the Son of man is Lord even of the sabbath day.

(KJV-1611) For the sonne of man is Lord euen of the Sabbath day.

(KJVA) For the Son of man is Lord even of the sabbath day.

(LITV) For the Son of Man is also Lord of the sabbath.

(MKJV) For the Son of Man is Lord even of the sabbath.

(Murdock) For the Son of man, is lord of the sabbath.

(RV) For the Son of man is lord of the sabbath.

(Webster) For the Son of man is Lord even of the sabbath.

(WNT) For the Son of Man is the Lord of the Sabbath."

(YLT) for the son of man is lord even of the sabbath.'

وكل التراجم انجليزي وفرنسي والماني قديمه وحديثه ترجمته بلقب ابن االنسان هو رب السبت
وهم مرجعياتهم مختلفه وكنائس مختلفه

الفلجاتا للقديس جيروم الالتيني
(Vulgate) dominus est enim Filius hominis etiam sabbati

وترجمتها
dominus est enim Filius hominis

12 8 For the Son of man is Lord even

etiam sabbati

of the sabbath.

ويؤكد ايضا ان ترجمته هو ابن االنسان هو رب السبت ايضا
وملحوظه ان الترجمه الالتيني تتكلم عن رب بلقب دومنيوس الذي هو ترجمة للقب يهوه

اليوناني

اهمية اليوناني بانه اللغه التي كتب بها العهد الجديد بمعني ان القديس متي والقديس مرقس
والقديس لوقا كتبوا ما سمعوه من السيد المسيح مباشره وايضا ما نقله تالميذه المقربين عنه مثل
القديس بطرس وغيره من التالميذ فهم كتبوا ما قاله السيد المسيح واوضحوا المعني المقصود ففي
هذا العدد عندما يوضح ان ابن االنسان لقب يسوع المسيح اهلل الظاهر في الجسد هو رب السب فهم
يعنوا لفظيا الوهيته وانه هو رب السبت بكل ما تحمل العباره من معاني دقيقه
والعدد يوناني يقول ( وهو نص كالمهم وليس ترجمه )
)ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:8 Greek NT: Textus Receptus (1550

κυριος γαρ εστιν και του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

kurios gar estin kai tou sabbatou o uios tou anthrōpou

والترجمه اللفظيه له

"For the Son of Man is Lord even of the Sabbath.
فان ابن االنسان هو رب السبت ايضا
والكلمتين التي كتبهما متي البشير
υἱὸς
377
υἱός: a son | NA27 Int.
noun, nominative, singular, masculine
ابن
وهي كلمه اسم تمييزي مفرد مذكر
وهي اتت في العهد الجديد  243مره كلهم تعني ابن لالنسان ومره واحده فقط ابن لحيوان ( ابن
اتان )
ἀνθρώπου
550
ἄνθρωπος: a man | NA27 Int.
noun, genitive, singular, masculine
انسان
وهي كلمة اسم نوع مفرد مذكر

واتت  531بمعني انسان في العهد الجديد

وتعبير ابن االنسان يوناني ايهوس تو انثروبوس استخدمت  41مره في االربع اناجيل عن يسوع
المسيح ومره في االعمال عن يسوع المسيح ومره في عبرانيين نقال عن نبوة العهد القديم في
المزامير عن ايضا السيد المسيح
ولم تسخدم عن اي انسان اخر ( وفي نهاية هذا الملف ساضع االعداد  43كاملين )
فلمذا هذا العدد خاصة يريد المشكك والملحدين ان يقولوا انه ال يتكلم عن السيد المسيح فكما قلت
اتي  43كلقب للسيد المسيح ولم يطلق علي انسان اخر هذا التعبير
وملحوظه مهمه في هذا العدد انه رب السبت هو كيريوس الذي هو ترجمه للفظ الجالله في
اليوناني وهو الذي ترجم له لفظ يهوه العبري فابن االنسان باعالن من يسوع المسيح والتالميذ
كلهم هو يهوه
( ارجوا الرجوع الي ملف اثبات ان المسيح قال لفظيا انا هو اهلل )

االرامي

في البدايه اوضح ان
 9العهد الجديد كتب باليوناني واالراميه هي ترجمه للنص اليوناني فحتي لو كان ذكرها السيد
المسيح باالرامي ولكن التالميذ كتبوها باليوناني بدقه فال ياتي احد يستشهد بترجمه اراميه ويقول
هذا ما قاله المسيح ولكنه يعني شئ اخر غير المعتاد تالعبا بلفظ ارامي

مثال توضيحي  :لو قلت جمله باللغه العربيه " ابن ادم " وسياق الكالم مقصود به لقب عام علي
اي انسان وليس انسان ابوه اسمه ادم الن كلمة ادم في العبري تعني انسان واتي احدهم ترجمها
الي االنجليزيه
son of human
ثم اتي احدهم واخد النص االنجليزي وترجمه عربي وقال ابن االنسان هل ياتي مشكك ويستخدم
الترجمه العربي االخيره التي عن عن انجليزي عن عربي ويقول هذه هو النطق االصلي الذي قلته
؟ بالطبع ال
ومثال اخر لو كلمة
Pilot
اردت ترجمتها الزم اعرف سياق الجمله النه ممكن تعني طيار علي شخص وممكن تعني ماركة
سياره وممكن تعني قطعة غيار معينه توجد في ماكينات كثيره وغيرها فيجب ان نفهم معناها من
سياق الكالم
 3فيه تقارب في استخدام كلمة ناشا التي تعني انسان وبار ناشا التي تعني ابن االنسان في اللغه
االراميه ولكنها تميز جدا بسياق الكالم وهذا ما ساشرحه بالتفصيل في معني العدد واالمثله
العدد ارامي
Matthew 12:8 Aramaic NT: Peshitta

ܡܪܗ ܓܝܪ ܕܫܒܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
ونريمقطعين يعبران عن ابن االنسان
ولنري معا كيف ترجمه خبراء اللغه االرامية
اوال الدكتور لمزا لترجمة البشيتا  ( 9بار) ابن  ( 3ناشا ) االنسان
For the Son of man is Lord of the sabbath

الن ابن االنسان هو رب السبت

ترجمة جون ويزلي لالشورية السريانية
For the Lord of sabbath is the Son of man
الن رب السبت هو ابن االنسان

وترجمة يوانان اللفظيه

ويشهد ايضا ان ابن االنسان هو رب السبت

وترجمة مدروخ للنص االرامي من البشيتا
08 For the Son of man, is lord of the sabbath.

وايضا ترجمة هيئة ايثبريدج للنص االرامي
For the Son of man is Lord of the sabbath

فهاهم الدارسين اكدوا ان الكلمتين تعنيان ابن االنسان

وندرس معا ايضا في القواميس االرامي مثل
قاموس جنينجس
كلمة ناشا

كلمة ناشا التي تعني في اليوناني انثروبون هو لقب عام عن االنسان وهو انسان مفرد مثلما ذكر
في متي  93 : 93ومرقس  37 :3ورميه  32 :9ورؤيا  97 :39وتعني ايضا ادم اول انسان
متي
 93 :93فاالنسان كم هو افضل من الخروف اذا يحل فعل الخير في السبوت

ܟܡ ܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܥܪܒܐ ܡܕܝܢ ܫܠܝܛ ܗܘ ܒܫܒܬܐ ܠܡܥܒܕ
ܕܫܦܝܪ ܀

ومن قاموس بار بالول
استخدامات ابن

ومن قاموس لكسيمي
) عن كلمة ناش فقط ( انسان
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وتعني انسان مفرد محدد
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وتركيب بار ناش التي تعني ابن االنسان مفرد مذكر محدد

وايضا من قاموس لويس كستاز
استخدامات ابن

كل هذه الترجمات والقواميس الكثيره التي تثبت ان بار ( ابن ) تستخدم كمعني ابن وناش ( انسان
) تستخدم بمعني انسان محدد او من نوع البشر
وكلمة بار ناش ( ابن االنسان ) تستخدم بمعني ابن االنسان او ابن لنوع البشر التي اطلقت فقط
علي السيد المسيح
هل الزال المشككون متمسكين بشبهتهم ؟
وقبل ان اترك االرامي اوضح ان كلمة رب هنا هي موريو وهي ايضا لفظ جالله وهي ترجمة لقب
يهوه العبري الي الرامي فباعالن المسيح انه هو موريو اي هو يهوه

المعني المقصود

اوال ارجو مراجعة ملف ( ليس اهلل انسان فيكذب وال ابن انسان فيندم )
ثانيا المعني المقصود من االصحاح
في هذا االصحاح بعد ان وضح ان البسطاء قبلوا الملكوت اما الحرفيين رفضوا الملكوت بدا يشرح
معني مهم وهو معني السبت فبدا الموقف بان التالميذ جاعوا وقطفوا سنابل في يوم سبت

واعترض اليهود علي ذلك فاستغل هو الموقف وشرح لهم مكانته انه اعظم من داوود ومن الهيكل
ومن السبت ايضا
واالعداد
 9 :93في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تالميذه و ابتداوا يقطفون سنابل و
ياكلون
 3 :93فالفريسون لما نظروا قالوا له هوذا تالميذك يفعلون ما ال يحل فعله في السبت
وهنا نري اليهود متمسكين بحرفية يوم السبت والسيد المسيح يريدهم ان يفهموا روح السبت فقال
لهم
 2 :93فقال لهم اما قراتم ما فعله داود حين جاع هو و الذين معه
 4 :93كيف دخل بيت اهلل و اكل خبز التقدمة الذي لم يحل اكله له و ال للذين معه بل للكهنة فقط
وهنا السيد المسيح يستغل الموقف ويشرح لليهود المعاندين الحرفيين المهتمين فقط بحرفية
السبت وال يهتموا بالنبوات وال الرموز التي تتم امامهم في شخص يسوع المسيح فوضح ان السبت
احترامه واجب ولكن في وقت ضروره كسره داوود ولم يحسب له خطيه وايضا اكل من خبز
التقدمه الذي يحل للكهنه فقط وهذا كسر اخر للوصيه ولكنه لم يحسب خطيه ايضا لداود الن اهلل
ينظر الي القلب وداود لم يكن متراخيا في الوصيه ولكن لم يكن امامه حل اخر
 5 :93او ما قراتم في التوراة ان الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت و هم ابرياء
ويوضح ان المقياس الحرفي يجعل خدمة الهيكل يوم السبت كسر لوصية السبت فهل االنسان ال
يخدم اهلل وال يقدم قربان ليتمسك بحرفية السبت
وبعد شرح لهم ان السبت ليس في ذاته وال الهيكل ولكن ما هو اعمق واعظم من السبت والهيكل
وداود والعهد القديم كله بالطبع االعظم من كل ذلك هو اهلل فقط فيقول

 3 :93و لكن اقول لكم ان ههنا اعظم من الهيكل
من هو ههنا ؟ هو يسوع المسيح الذي هو اعظم من الهيكل فاذا كان الهيكل بكل ما فيه من قدس
وقدس اقداس وتابوت عهد الرب الذي يعتبر اقدس شئ عند اليهود النه يمثل عدل اهلل وحضور اهلل
والكل بما فيهم الملوك والكهنة واالنبياء هم ال شئ مقارنه بالهيكل المقدس وال يجرؤا تدنيس
الهيكل فمن هو اعظم من كل هذا ؟ هو اهلل الظاهر في الجسد الذي هو واقف امامهم في هذه
اللحظه يكلمهم
( فان كان انسان يعترض علي العدد الذي يقول فيه المسيح عن نفسه انه رب السبت ويدعي انه
غير واضح فماذا يقول عن هذا العدد الذي يقول فيه المسيح عن نفسه انه اعظم من الهيكل بكل ما
فيه )
 7 :93فلو علمتم ما هو اني اريد رحمة ال ذبيحة لما حكمتم على االبرياء
وهنا يكمل ويؤكد سير الحوار انه يتكلم عن نفسه ليس عن احد اخر ويوضح ان ما قاله في العهد
القديم
سفر هوشع 3 :3
هلل َأكْثَرَ مِنْ ُمحْرَقَاتٍ.
«إِنِي أُرِيدُ َرحْمَةً الَ ذَبِيحَةً ،وَ َمعْرِفَ َة ا ِ
فاله العهد القديم قال اني اريد رحمه ال ذبيحه والمسيح يكررها علي فمه الطاهر مرة ثانيه ويقول
اني اريد رحمه ال ذبيحه
فهل يوجد اعالن الوهية اكثر من ذلك ؟
ويضيف اليها الن اهلل اهم من السبت فان تمسكهم بالسبت ال يفيد النهم لم يعرفوه هو والسؤال هنا
من هو او ما هي معرفة اهلل ؟
ويجاوب ويقول

 4 :93فان ابن االنسان هو رب السبت ايضا
والسياق يوضح انه يتكلم عن المسيح ليس كما ادعي اي مشكك وهو اعالن الوهية واضح وما
قالوه بان معني الكلمه االنسان هو رب السبت قصدا علي التالميذ فهذا تخريف من ابناء الشيطان
الذي تتعبهم جدا هذه االعالنات الواضحه عن الهوته
اما الفائده من هذه المقوله كثيره علي سبيل المثال
 9يشرح ويوضح ويكشف اعماق وصيت السبت بان السبت بمعني الراحه هو في المسيح
 3اعالن الوهية واضح عن من يهو يسوع المسيح الذي هو رب السبت
 2وضح بها مكانته رغم تواضعه واخالء نفسه وتجسده
 4اكمل شريعة العهد القديم بشريعت المحبه والروحانيات في شريعة العهد الجديد
 5يدرب اليهود علي التخلص من الحرفيه ويتمسكوا بالروح وليس بالحرف
 1 :93ثم انصرف من هناك و جاء الى مجمعهم
وانتهي الحوار عند هذا الحد لكي ال يشكك احد ويقول ان الكالم مقصود به التالميذ وليس شخص
الرب فالكالم واضح انه عن رب المجد يسوع المسيح فقط
وساخذ فرضيه جدليه ان اللقب هو عن االنسان اي التالميذ نجد انفسنا في اشكاليه كبري وهي
االنسان بمعني اي احد من التالميذ هو رب السبت ايه كيريوس او دومنيوس او موريو اي يهوه
الذي هو لفظ الجالله فهل هذا يعقل ؟ وهل ينطبق لقب ابن االنسان الذي تكلم عنه دانيال علي
االنسان ؟ بالطبع هذا الكالم مرفوض ولكن الذي اعطي السبت وله سلطان علي السبت النه خالق
السبت هو ابن االنسان يسوع المسيح

وقال له رب المجد ذلك الثبات انه هو ما تكلم عنه العهد القديم

اوال انه هو اهلل الذي اعطاهم السبت
سفر الخروج 31 :93
ك هُوَ ُي ْعطِي ُكمْ فِي الْيَ ْومِ السَا ِدسِ خُبْزَ يَوْمَ ْينِ .اجِْلسُوا كُ ُل
عطَاكُمُ السَبْتَ .لِذِل َ
اُ ْنظُرُوا! ِإنَ الرَبَ َأ ْ
ن َمكَانِ ِه فِي الْيَ ْو ِم السَابعِ».
ج أَحَد ِم ْ
حدٍ فِي َمكَانِهِ .الَ َيخْرُ ْ
وَا ِ

وهو ابن االنسان المتنبا عنه
سفر دانيال 92 :7
سحُبِ السَمَا ِء مِثْلُ ا ْبنِ إِ ْنسَانٍ أَتَى َوجَا َء إِلَى الْقَدِيمِ األَيَامِ،
ت أَرَى فِي رُؤَى اللَيْلِ وَِإذَا مَعَ ُ
«كُنْ ُ
فَقَرَبُوهُ ُقدَامَهُ.

وايضا هو الموجود في فكرهم كما يطلق علي المسايا المنتظر في سفر اخنوخ االبكريفي وسفر
عزرا االرابع وكتابات فيلوا اليهودي وبعض من مخطوطات قمران وتفسير الرابوات لسفر دانيال
ولقب ابن االنسان ( ارجو مراجعة ملف المسيا في الفرك اليهودي ) فهو بوضوح اعالن الهوت
واثبات تجسد وايضا ما هو في النبوات وفكرهم

االعداد

االعداد التي تتكلم عن ابن االنسان في العهد الجديد التي تشرح الهوته وناسوته ومكانته
وارجوا قراءة كل عدد بتركيز لتري اعالن واضح عن من هو يسوع المسيح

 )9إنجيل متى 31 :4

س لَهُ أَ ْينَ ُيسْ ِندُ
فَقَا َل لَهُ َيسُوعُ« :لِل َثعَالِب أَ ْوجِرَة وَِلطُيُورِ السَمَا ِء أَ ْوكَار ،وَأَمَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فَلَ ْي َ
رَ ْأسَهُ».

 )3إنجيل متى 3 :1
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» .حِينَ ِئذٍ قَا َل لِلْمَفْلُوجِ:
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ
شكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ»!
« ُق ِم احْمِلْ فِرَا َ

 )2إنجيل متى 32 :91
ن ُم ُدنَ
ق أَقُو ُل َل ُكمْ :الَ ُتكَمِلُو َ
وَمَتَى طَ َردُو ُك ْم فِي ه ِذ ِه الْ َمدِينَةِ فَاهْرُبُوا إِلَى ا ُألخْرَى .فَإِنِي ا ْلحَ َ
ِإسْرَائِيلَ حَتَى يَأْتِيَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.

 )5إنجيل متى 91 :99
ن
جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يَ ْأكُلُ وَ َيشْرَبُ ،فَيَقُولُونَ :هُ َوذَا إِ ْنسَان َأكُول َوشِرِيبُ خَمْرٍُ ،محِب لِ ْل َعشَارِي َ
حكْمَةُ تَبَرَرَتْ ِمنْ بَنِيهَا».
خطَاةِ .وَا ْل ِ
وَا ْل ُ

 )3إنجيل متى 4 :93
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ

 )7إنجيل متى 23 :93
وَ َمنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ ُيغْفَ ُر لَهُ ،وَأَمَا َمنْ قَالَ عَلَى الرُوحِ الْ ُق ُدسِ فَلَنْ ُيغْفَ َر لَهُ ،الَ فِي
هذَا ا ْلعَاَلمِ وَالَ فِي اآلتِي.

 )4إنجيل متى 41 :93
ث لَيَال ،ه َكذَا َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي قَلْب
ن ا ْلحُوتِ َثالَثَةَ أَيَامٍ وَ َثالَ َ
ألَنَ ُه كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي َبطْ ِ
األَرْضِ َثالَثَ َة أَيَامٍ وَثَالَثَ لَيَال.

 )1إنجيل متى 27 :92
ع ا ْلجَ ِيدَ هُوَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
ع الزَ ْر َ
فََأجَابَ وَقَا َل لَ ُهمْ« :اَلزَا ِر ُ

 )91إنجيل متى 49 :92
ن ِمنْ مََلكُوتِهِ جَمِي َع الْ َمعَاثِرِ وَفَاعِلِي اإلِ ْثمِ،
يُ ْرسِلُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ َمالَئِكَتَ ُه فَ َيجْ َمعُو َ

 )99إنجيل متى 92 :93
س إِنِي أَنَا ا ْبنُ
ن يَقُو ُل النَا ُ
ع إِلَى نَوَاحِي قَ ْيصَرِيَ ِة فِيلُبُسَ سَأَلَ َتالَمِيذَهُ قِا ِئالًَ « :م ْ
وَلَمَا جَاءَ َيسُو ُ
اإلِ ْنسَانِ؟»

 )93إنجيل متى 37 :93
حدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ.
ج ِد أَبِي ِه مَعَ َمالَ ِئكَتِهَِ ،وحِينَ ِئذٍ ُيجَازِي كُلَ وَا ِ
فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي َم ْ

 )92إنجيل متى 34 :93
ن الْمَوْتَ حَتَى يَرَوُا ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي
ن الْقِيَا ِم ههُنَا قَوْمًا الَ َيذُوقُو َ
ن ِم َ
ق أَقُو ُل َل ُكمِْ :إ َ
اَ ْلحَ َ

مََلكُوتِهِ».

 )94إنجيل متى 1 :97
حدًا بِمَا رَأَيْ ُتمْ حَتَى يَقُومَ ا ْبنُ
ن ا ْلجَبَلِ أَ ْوصَا ُهمْ َيسُوعُ قَا ِئالً« :الَ تُعْلِمُوا َأ َ
ن ِم َ
وَفِيمَا ُهمْ نَازِلُو َ
اإلِ ْنسَانِ ِمنَ األَمْوَاتِ».

 )95إنجيل متى 93 :97
ن إِيلِيَا َقدْ جَاءَ وََلمْ َيعْرِفُوهُ ،بَ ْل عَمِلُوا بِهِ كُ َل مَا أَرَادُوا .كَذِلكَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
وَلكِنِي أَقُو ُل َل ُكمِْ :إ َ
أَ ْيضًا سَوْفَ يَتَأََل ُم مِنْهُمْ».

 )93إنجيل متى 33 :97
ن فِي ا ْلجَلِيلِ قَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي النَاسِ
وَفِيمَا ُهمْ يَتَ َردَدُو َ

 )97إنجيل متى 99 :94
ص مَا َقدْ هََلكَ.
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َقدْ جَا َء ِلكَيْ ُيخَلِ َ

 )94إنجيل متى 34 :91
جدِيدِ ،مَتَى جََلسَ ا ْبنُ
ق أَقُو ُل َل ُكمْ :إِ َن ُكمْ أَنْ ُت ُم اَلذِينَ تَ ِبعْتُمُونِي ،فِي ال َت ْ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْلحَ َ
ط ِإسْرَائِيلَ
ن َأسْبَا َ
عشَرَ كُرْسِيًا َتدِينُو َ
ن أَنْ ُت ْم أَ ْيضًا عَلَى اثْنَيْ َ
ج ِدهَِ ،تجِْلسُو َ
اإلِ ْنسَانِ عَلَى كُ ْرسِيِ َم ْ
عشَرَ.
االثْنَيْ َ

 )91إنجيل متى 94 :31
حكُمُونَ
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمَ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى رُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ ،فَ َي ْ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
«هَا َن ْ
عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ،

 )31إنجيل متى 34 :31
عنْ كَثِيرِينَ».
خ ِدمَ ،وَلِيَ ْبذِلَ نَفْسَهُ ِفدْيَةً َ
خ َدمَ بَ ْل لِ َي ْ
ت لِ ُي ْ
كَمَا َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َلمْ يَأْ ِ

 )39إنجيل متى 37 :34
ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ
ن الْ َمشَارِقِ وَ َيظْهَ ُر إِلَى الْ َمغَارِبِ ،ه َكذَا َيكُو ُ
ن الْبَرْقَ َيخْرُجُ مِ َ
ألَنَ ُه كَمَا َأ َ
اإلِ ْنسَانِ.

 )33إنجيل متى 21 :34
عالَمَةُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ فِي السَمَاءِ .وَحِينَ ِئ ٍذ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ األَرْضِ ،وَيُ ْبصِرُونَ
َوحِينَ ِئذٍ تَظْهَرُ َ
سحَاب السَمَاءِ بِقُ َوةٍ وَ َمجْدٍ كَثِيرٍ.
ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا عَلَى َ

 )32إنجيل متى 27 :34
ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ.
ك يَكُو ُ
ت أَيَامُ نُوحٍ كَذِل َ
َوكَمَا كَانَ ْ

 )34إنجيل متى 21 :34

ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ.
خ َذ ا ْلجَمِيعَ ،كَذِلكَ َيكُو ُ
وََلمْ َيعْلَمُوا حَتَى جَا َء الطُوفَانُ وََأ َ

 )35إنجيل متى 44 :34
لِذِلكَ كُونُوا أَنْ ُت ْم أَ ْيضًا ُمسْ َت ِعدِينَ ،ألَنَ ُه فِي سَاعَ ٍة الَ َتظُنُونَ يَأْتِي ابْنُ اإلِ ْنسَانِ.

 )33إنجيل متى 92 :35
ن الْيَ ْومَ وَالَ السَاعَ َة الَتِي يَأْتِي فِيهَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
فَاسْهَرُوا ِإذًا ألَ َن ُك ْم الَ َتعْرِفُو َ

 )37إنجيل متى 29 :35
ن َمعَهَُ ،فحِينَ ِئذٍ َيجِْلسُ عَلَى كُ ْرسِيِ
ج ِد ِه َوجَمِي ُع الْ َمالَ ِئكَةِ الْ ِقدِيسِي َ
«وَمَتَى جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي َم ْ
جدِهِ.
َم ْ

 )34إنجيل متى 3 :33
ن الْ ِفصْحُ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يُسََلمُ لِ ُيصْلَبَ».
ن أَنَهُ َب ْعدَ يَوْمَ ْينِ يَكُو ُ
« َتعْلَمُو َ

 )31إنجيل متى 34 :33
ك الرَجُ ِل اَلذِي بِهِ ُيسََلمُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ .
ِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمكْتُوب عَنْهُ ،وَل ِكنْ وَيْل لِذِل َ
كَانَ خَيْرًا لِذِلكَ ال َرجُ ِل لَ ْو لَمْ يُوَلدْ!».

 )21إنجيل متى 45 :33

ُثمَ جَا َء إِلَى َتالَمِي ِذهِ وَقَا َل لَ ُهمْ« :نَامُوا اآلنَ وَاسْتَرِيحُوا! هُ َوذَا السَاعَةُ َق ِد اقْتَرَبَتْ ،وَا ْبنُ
خطَاةِ.
اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي الْ ُ

 )29إنجيل متى 34 :33
عنْ يَمِينِ
ن اآلنَ تُ ْبصِرُونَ ابْنَ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ
قَا َل لَهُ َيسُوعُ« :أَنْتَ قُلْتَ! وَأَ ْيضًا أَقُو ُل َل ُكمْ ِ :م َ
سحَاب السَمَاءِ».
الْقُ َوةِ ،وَآتِيًا عَلَى َ

 )23إنجيل مرقس 91 :3
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» .قَا َل لِلْمَفْلُوجِ:
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ

 )22إنجيل مرقس 34 :3
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
ِإذًا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ

 )24إنجيل مرقس 29 :4
ن الشُيُوخِ وَرُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ
ض ِم َ
وَابْ َتدَأَ ُيعَلِمُ ُه ْم َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ يَنْ َبغِي َأنْ يَتَأََلمَ كَثِيرًا ،وَيُرْفَ َ
وَا ْلكَتَبَةِ ،وَيُقْتَلَ ،وَ َب ْعدَ َثالَثَ ِة أَيَامٍ يَقُومُ.

 )25إنجيل مرقس 24 :4
ق ا ْلخَاطِئِ ،فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َيسْتَحِي بِهِ مَتَى
ن اسْ َتحَى بِي وَ ِب َكالَمِي فِي هذَا ا ْلجِيلِ الْفَاسِ ِ
ن َم ِ
َأل َ
ج ِد أَبِيهِ مَعَ الْ َمالَ ِئكَ ِة الْ ِقدِيسِينَ».
جَاءَ بِ َم ْ

 )23إنجيل مرقس 1 :1
حدًا بِمَا أَ ْبصَرُوا ،إِ َال مَتَى قَامَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
حدِثُوا َأ َ
ن الَ ُي َ
ن ا ْلجَبَلِ ،أَ ْوصَا ُه ْم َأ ْ
ن ِم َ
وَفِيمَا ُهمْ نَازِلُو َ
ِمنَ األَمْوَاتِ.

 )27إنجيل مرقس 93 :1
عنِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ َأنْ
ف هُوَ َمكْتُوب َ
ن إِيلِيَا يَأْتِي أَوَالً وَيَ ُردُ كُ َل شَيْءٍَ .وكَيْ َ
ب وَقَا َل لَ ُهمِْ« :إ َ
فََأجَا َ
يَتَأََلمَ كَثِيرًا وَيُ ْرذَلَ.

 )24إنجيل مرقس 29 :1
ن
ألَنَهُ كَانَ ُيعَِلمُ َتالَمِي َذ ُه وَيَقُو ُل لَ ُهمِْ« :إنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي النَاسِ فَيَقْتُلُونَهُ .وَ َب ْع َد َأ ْ
يُقْتَ َل يَقُو ُم فِي الْيَوْمِ الثَالِثِ».

 )21إنجيل مرقس 22 :91
حكُمُونَ
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمَ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى رُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ ،فَ َي ْ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
«هَا َن ْ
عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ ،وَ ُيسَلِمُونَ ُه إِلَى األُ َممِ،

 )41إنجيل مرقس 45 :91
عنْ كَثِيرِينَ».
خ ِدمَ وَلِيَ ْبذِلَ نَ ْفسَهُ ِفدْيَةً َ
خ َدمَ بَ ْل لِ َي ْ
ت لِ ُي ْ
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ أَ ْيضًا َلمْ يَأْ ِ

 )49إنجيل مرقس 33 :92

جدٍ،
سحَابٍ بِقُ َوةٍ كَثِي َرةٍ وَمَ ْ
َوحِينَ ِئ ٍذ يُ ْبصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي َ

 )43إنجيل مرقس 39 :94
ك ال َرجُ ِل اَلذِي بِهِ ُيسََلمُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ .
ِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمكْتُوب عَنْهُ ،وَل ِكنْ وَيْل لِذِل َ
كَانَ خَيْرًا لِذِلكَ ال َرجُ ِل لَ ْو لَمْ يُوَلدْ!».

 )42إنجيل مرقس 49 :94
ت السَاعَةُ! هُ َوذَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
ُثمَ جَاءَ ثَالِثَةً وَقَا َل لَ ُهمْ« :نَامُوا اآلنَ وَاسْتَرِيحُوا! َيكْفِي! َق ْد أَتَ ِ
خطَاةِ.
ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدِي ا ْل ُ

 )44إنجيل مرقس 33 :94
سحَابِ
عنْ يَمِينِ الْقُ َوةِ ،وَآتِيًا فِي َ
فَقَالَ َيسُوعُ« :أَنَا هُوََ .وسَوْفَ تُبْصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ
السَمَاءِ».

 )43إنجيل لوقا 34 :5
ك
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» ،قَا َل لِلْمَفْلُوجَِ« :ل َ
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ
ب إِلَى بَيْتِكَ!».
شكَ وَاذْهَ ْ
أَقُولُُ :قمْ وَاحْمِ ْل فِرَا َ

 )47إنجيل لوقا 5 :3
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
وَقَا َل لَ ُهمْ« :إِنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ

 )44إنجيل لوقا 33 :3
ن َأجْلِ ا ْبنِ
ض ُك ُم النَاسُ ،وَِإذَا أَفْرَزُوكُمْ َوعَيَرُو ُكمْ ،وََأخْ َرجُوا اسْ َم ُكمْ َكشِرِي ٍر ِم ْ
طُوبَا ُك ْم ِإذَا أَ ْب َغ َ
اإلِ ْنسَانِ.

 )41إنجيل لوقا 24 :7
جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يَ ْأكُلُ وَ َيشْرَبُ ،فَتَقُولُونَ :هُ َوذَا إِ ْنسَان َأكُول َوشِرِيبُ خَمْرٍُ ،محِب لِ ْل َعشَارِينَ
خطَاةِ.
وَا ْل ُ

 )51إنجيل لوقا 33 :1
خ وَرُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ،
ض ِمنَ الشُيُو ِ
قَا ِئالً« :إِنَهُ يَنْبَغِي َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ يَتَأََلمُ كَثِيرًا ،وَيُرْفَ ُ
وَيُقْتَلُ ،وَفِي الْيَ ْومِ الثَالِثِ يَقُومُ».

 )59إنجيل لوقا 33 :1
ب
ج ِد اآل ِ
ج ِدهِ وَ َم ْ
ن اسْ َتحَى بِي وَ ِب َكالَمِي ،فَبِهذَا َيسْتَحِي ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ مَتَى جَا َء بِ َم ْ
ن َم ِ
َأل َ
وَالْ َمالَ ِئكَةِ الْ ِقدِيسِينَ.

 )53إنجيل لوقا 44 :1
ضعُوا أَنْ ُت ْم هذَا ا ْل َكالَمَ فِي آذَا ِن ُكمِْ :إنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ ُيسَلَ ُم إِلَى أَ ْيدِي النَاسِ».
« َ

 )52إنجيل لوقا 53 :1

س النَاسِ ،بَلْ لِ ُيخَلِصَ» .فَمَضَوْا إِلَى قَرْيَةٍ ُأخْرَى.
ك أَنْ ُف َ
ت لِيُهِْل َ
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َلمْ يَأْ ِ

 )54إنجيل لوقا 54 :1
س لَ ُه أَ ْينَ ُيسْنِدُ
ب أَ ْوجِرَة ،وَِلطُيُورِ السَمَا ِء أَ ْوكَار ،وَأَمَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فَلَ ْي َ
فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ« :لِل َثعَالِ ِ
رَ ْأسَهُ».

 )55إنجيل لوقا 21 :99
ن آيَ ًة ألَهْلِ نِينَوَى ،كَذِلكَ َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ أَ ْيضًا لِهذَا ا ْلجِيلِ.
ألَنَ ُه كَمَا كَانَ يُونَا ُ

 )53إنجيل لوقا 4 :93
ف بِهِ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُقدَا َم َمالَئِكَ ِة اهللِ.
ف بِي ُقدَا َم النَاسَِ ،يعْتَرِ ُ
ن اعْتَرَ َ
وَأَقُو ُل َل ُكمْ :كُ ُل َم ِ

 )57إنجيل لوقا 91 :93
ال ُيغْفَرُ لَهُ.
ح الْ ُق ُدسِ َف َ
جدَفَ عَلَى الرُو ِ
ن َ
َوكُ ُل َمنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ ُيغْفَ ُر لَهُ ،وَأَمَا َم ْ

 )54إنجيل لوقا 41 :93
َفكُونُوا أَنْ ُت ْم ِإذًا ُمسْ َتعِدِينَ ،ألَنَ ُه فِي سَاعَةٍ الَ َتظُنُونَ يَأْتِي ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ».

 )51إنجيل لوقا 33 :97
ن أَيَامِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ وَالَ تَرَوْنَ.
حدًا ِم ْ
وَقَا َل لِل َتالَمِيذِ« :سَتَأْتِي أَيَام فِيهَا َتشْتَهُونَ َأنْ تَرَوْا يَوْمًا وَا ِ

 )31إنجيل لوقا 34 :97
ت السَمَاءِ ،كَذِلكَ
ت السَمَا ِء ُيضِي ُء إِلَى نَاحِيَةٍ َتحْ َ
ق ِمنْ نَاحِيَةٍ َتحْ َ
ق اَلذِي يَبْرُ ُ
ن الْبَرْ َ
ألَنَ ُه كَمَا َأ َ
َيكُونُ أَ ْيضًا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي يَوْمِهِ.

 )39إنجيل لوقا 33 :97
ن أَ ْيضًا فِي أَيَامِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ:
َوكَمَا كَانَ فِي أَيَامِ نُوحٍ كَذلِكَ َيكُو ُ

 )33إنجيل لوقا 21 :97
ه َكذَا َيكُونُ فِي الْيَ ْو ِم اَلذِي فِيهِ ُيظْهَرُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.

 )32إنجيل لوقا 4 :94
جدُ اإلِيمَانَ عَلَى األَرْضِ؟».
ن مَتَى جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ،أَلَعَلَهُ َي ِ
أَقُو ُل َل ُكمْ :إِنَهُ يُ ْنصِفُ ُهمْ سَرِيعًا! وَل ِك ْ

 )34إنجيل لوقا 29 :94
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمََ ،وسَيَ ِتمُ كُلُ مَا هُ َو مَكْتُوب
عدُو َ
حنُ صَا ِ
عشَرَ وَقَا َل لَ ُهمْ« :هَا َن ْ
خ َذ االثْنَيْ َ
وََأ َ
بِاألَنْبِيَاءِ عَنِ ابْنِ اإلِ ْنسَانِ،

 )35إنجيل لوقا 91 :91
ص مَا َقدْ هََلكَ».
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َقدْ جَا َء ِلكَيْ َيطْلُبَ وَ ُيخَلِ َ

 )33إنجيل لوقا 37 :39
سحَابَةٍ بِقُ َو ٍة وَمَجْدٍ كَثِيرٍ.
َوحِينَ ِئ ٍذ يُ ْبصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي َ

 )37إنجيل لوقا 23 :39
ال لِل َنجَا ِة ِمنْ جَمِي ِع هذَا الْمُزْمِ ِع َأنْ َيكُونَ،
حسَبُوا أَ ْه ً
ِاسْهَرُوا ِإذًا وَ َتضَ َرعُوا فِي كُلِ حِينٍِ ،لكَيْ ُت ْ
وَتَقِفُوا ُقدَامَ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ».

 )34إنجيل لوقا 33 :33
وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمحْتُوم ،وَل ِكنْ وَيْل لِذلِكَ اإلِ ْنسَانِ الَذِي ُيسَلِمُهُ!».

 )31إنجيل لوقا 44 :33
فَقَا َل لَهُ َيسُوعُ« :يَا يَهُوذَا ،أَبِقُبْلَ ٍة ُتسَلِمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ؟»

 )71إنجيل لوقا 31 :33
عنْ يَمِينِ قُوَةِ اهللِ».
مُ ْن ُذ اآلنَ َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ

 )79إنجيل لوقا 7 :34
خطَاةٍ ،وَ ُيصْلَبَ ،وَفِي الْيَ ْو ِم الثَالِثِ
قَا ِئالً :إِنَهُ يَنْ َبغِي َأنْ ُيسََلمَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي أَ ْيدِي أُنَاسٍ ُ
يَقُومُ».

 )73إنجيل يوحنا 59 :9
ن
صعَدُو َ
ن السَمَاءَ مَفْتُوحَةً ،وَمَالَ ِئكَ َة اهللِ َي ْ
ن اآلنَ تَرَ ْو َ
ق أَقُولُ َل ُكمِْ :م َ
ق ا ْلحَ َ
وَقَا َل لَهُ« :ا ْلحَ َ
وَيَنْزِلُونَ عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ».

 )72إنجيل يوحنا 92 :2
ن السَمَاءِ ،ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ اَلذِي هُوَ فِي السَمَاءِ.
ص ِع َد إِلَى السَمَا ِء إِ َال اَلذِي نَزَلَ ِم َ
س َأحَد َ
وَلَ ْي َ

 )74إنجيل يوحنا 94 :2
« َوكَمَا رَفَعَ مُوسَى ا ْلحَيَةَ فِي الْبَرِيَ ِة ه َكذَا يَنْ َبغِي َأنْ يُرْفَعَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ،

 )75إنجيل يوحنا 37 :5
ن أَ ْيضًا ،ألَنَهُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
عطَاهُ سُ ْلطَانًا َأنْ َيدِي َ
وََأ ْ

 )73إنجيل يوحنا 37 :3
ن هذَا اهللُ
طعَامِ الْبَاقِي لِ ْلحَيَاةِ األَ َبدِيَ ِة اَلذِي ُي ْعطِي ُكمُ ابْنُ اإلِ ْنسَانَِ ،أل َ
طعَا ِم الْبَا ِئدِ ،بَ ْل لِل َ
ِاعْمَلُوا َال لِل َ
اآلبُ َقدْ خَتَمَهُ».

 )77إنجيل يوحنا 52 :3
سدَ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ وَ َتشْرَبُوا دَمَهُ ،فَلَ ْيسَ
ج َ
ق أَقُو ُل َل ُكمِْ :إنْ َلمْ تَ ْأكُلُوا َ
ق ا ْلحَ َ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْلحَ َ

َل ُكمْ حَيَاة فِيكُمْ.

 )74إنجيل يوحنا 33 :3
عدًا إِلَى حَيْثُ كَانَ أَوَالً!
فَِإنْ رَأَيْتُمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ صَا ِ

 )71إنجيل يوحنا 34 :4
ن
ت أَ ْفعَلُ شَيْئًا ِم ْ
ن أَنِي أَنَا هُوَ ،وََلسْ ُ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :مَتَى رَ َفعْ ُتمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانَِ ،فحِينَئِذٍ تَفْهَمُو َ
نَ ْفسِي ،بَلْ أَ َتكََلمُ بِهذَا كَمَا عَلَمَنِي أَبِي.

 )41إنجيل يوحنا 32 :93
جدَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
وَأَمَا َيسُوعُ فََأجَابَهُمَا قِا ِئالًَ « :ق ْد أَتَتِ السَاعَ ُة لِيَتَ َم َ

 )49إنجيل يوحنا 24 :93
ت إِنَ ُه
س َأنَ الْ َمسِيحَ يَبْقَى إِلَى األَ َبدَِ ،فكَيْفَ تَقُو ُل أَنْ َ
ن النَامُو ِ
حنُ سَ ِمعْنَا ِم َ
فََأجَابَ ُه ا ْلجَمْعَُ « :ن ْ
ن هُ َو هذَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ؟»
يَنْبَغِي َأنْ يَرْتَفِعَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ؟ َم ْ

 )43إنجيل يوحنا 29 :92
ج َد اهللُ فِيهِ.
فَلَمَا خَرَجَ قَالَ َيسُوعُ« :اآلنَ تَ َمجَدَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ وَتَ َم َ

 )42سفر أعمال الرسل 53 :7

ن اهللِ».
عنْ يَمِي ِ
ت مَفْتُوحَةً ،وَا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ قَائِمًا َ
فَقَالَ« :هَا أَنَا أَ ْنظُ ُر السَمَاوَا ِ

بعد كل هذه االعداد التي تدل بوضوح عن الهوت المسيح وتجسده وسلطانه وتحقيق النبوات فيه
وبعد ما اوضحت باالنجليزي والعربي واليوناني واالرامي والالتيني كلهم يدلوا علي ان اللقب هو
ابن االنسان هو لقب المسيح الذي هو رب السبت
هل الزال البعض يشككون في الهوته ؟

شبه ابن انسان هل هي مضافه وهل
تنكر الهوت المسيح رؤ 92 :9
الشبهة
ن إِ ْنسَانٍ" (الغير موجودة في سفر الرؤيا اليوناني كما يقول المرجع
وإذا نظرنا في عبارة " شِبْ ُه ا ْب ِ
) VWSالمسيحي العالمي
نجدها لم تحدد ماهية هذا الكائن .فهو ليس "ابن اإلنسان" بالتعريف والتي تطلق على يسوع
يُ ابنٍ ،ل "إنسان" ،أي إنسان .إنه
المسيح في العهد الجديد ،وإنما يشبه "ابن إنسان" .فهو ابن ،أ ّ
في تعليقها على هذه الفقرة (رؤ  The NET BIBLEتعبير نكرة ال يفيد بشيء .وتقول نسخة
92 :9):
هذا التعبير يشكل إشارة إلى (دا  ..)92 :7إن لفظة "ابن" هنا فضفاضة وغير محددة .ويعتبر "
بعض المفسرين والمترجمين هذا التعبير إشارة إلى (دا  )92 :7وليس إلى "ابن اإلنسان" العبارة
 D. E. Aune, Revelation [WBC],الموجودة في األناجيل (مثل مر ( )93 :1 ،29 :4انظر

ويعتبر البعض اآلخر من المفسرين وبعض النسخ تعبير "ابن )2:800-801; cf. also NIV
 G.إنسان" تعبيرًا محددًا يتضمن اإلشارة إلى دا  92 :7وإلى "ابن اإلنسان" في األناجيل (انظر
K. Beale, Revelation [NIGTC], 771-72; NRSV).
وحتى لو أخذنا بالرأي القائل أن الفقرة إشارة لما ورد في سفر دانيال ،فإن ما جاء فيه ال يدل بصفة
في تعليقها على (دا  The NET BIBLE :7مؤكدة على أن المسيح هو القمصود .تقول ترجمة
92):
من المحتمل أن هذا النص يشكل خلفية رئيسية في العهد القديم الستخدام يسوع لعبارة "ابن "
اإلنسان" ..ويفهم كثير من الباحثين حاليًا هذا التعبير أنه سمة مشتركة .وبهذا تكون عبارة "ابن
إنسان" متعلقة باألشخاص اإللهيين (الربيين :ومنهم ربيون  )..أو أتباعهم وتفهم هذه العبارة
".كإشارة إلى اليهود .ويفهم آخرون أن عبارة دانيال هي إشارة للمالك ميخائيل
:يتكرر تعبير "ابن إنسان" في
ن إِ ْنسَانٍ ،لَهُ عَلَى رَ ْأسِ ِه ِإكْلِيل ِمنْ ذَهَبٍ،
سحَابَةِ جَالِس شِبْ ُه ابْ ِ
سحَابَة بَ ْيضَاءَُ ،وعَلَى ال َ
ُثمَ َنظَرْتُ وَِإذَا َ
)وَفِي َي ِد ِه مِنْجَل حَاد( .رؤ 94 :94
:والفقرة التي تلي هذه الفقرة تقول
س عَلَى السَحَابَةِ« :أَ ْرسِ ْل مِ ْنجََلكَ
عظِي ٍم إِلَى ا ْلجَاِل ِ
ن الْهَ ْيكَلَِ ،يصْرُخُ بِصَوْتٍ َ
َوخَرَجَ َمالَك آخَرُ ِم َ
حصِيدُ األَرْضِ
حصَادِِ ،إذْ َقدْ يَ ِبسَ َ
ت السَاعَ ُة لِ ْل َ
صدْ ،ألَنَهُ َقدْ جَاءَ ِ
ح ُ
».وَا ْ
هنا مالك مخلوق يأمر "ابن إنسان" أن يفعل كذا وكذا .ومن ثم ال يمكن أن يكون "ابن إنسان" هو
.يسوع المسيح الذي يصوره المسيحيون على أنه هو اهلل .فاهلل ال يُؤْمَر

ملخص الشبهة
 9غير موجوده في سفر الرؤيا يوناني
 3ابن انسان تعبير نكره
 2هل كل هذا التعبير عن االلهيين اي الربويين ؟
 4كيف مالك يؤمره

الرد
التراجم المختلفة
التراجم العربية
الفانديك
ب إِلَى ال ِرجْلَ ْينِ ،وَمُتَمَنْطِقاً عِ ْندَ َثدْيَيْهِ
ن إِ ْنسَانٍ ،مُ َتسَرْ ِبالً بِثَوْ ٍ
ط السَبْ ِع الْمَنَايِرِ شِبْ ُه ا ْب ِ
سِ
 92وَفِي َو َ
بِمِ ْنطَقَ ٍة ِمنْ ذَهَبٍ.
الحياة
 92وعندما التفت نحو الصوت ،رأيت كائنا يشبه ابن اإلنسان ،يقف وسط سبع منائر من ذهب،
ويرتدي ثوبا طويال إلى الرجلين ،يلف صدره حزام من ذهب.
السارة
 92تحيط بما يشبه ابن إنسان ،وهو يلبس ثوبا طويال إلى قدميه ،وحول صدره حزام من ذهب،
اليسوعية
 . 92وبين المناور ما يشبه ابن إنسان ،وقد لبس ثوبا ينزل إلى قدميه وشد صدره بزنار من ذهب.
المشتركة
رؤ :92-9-تُحيطُ بِما يُشبِ ُه ابنَ إنسانٍ ،وهوَ يَل َبسُ ثَوبًا طويالً إلى َقدَمَيهِ ،وحَو َل صَد ِرهِ حِزام ِمنْ
ذَهَبٍ،
البولسية

ِ ومُتَمَنْطِقًا عِنْد َثدْيَيْه،ِب الى ال ِرجْلَ ْين
ٍ  مُ َتسَرْبالً بثو،ٍن إِنْسان
ِ ط المنائِرِ شِبْ َه ا ْب
ِس
ْ  وفي َو:92-9-رؤ
.بمِ ْنطَقَ ٍة مِن ذَهَب
الكاثوليكية
شدَ صَدرَه بِزُنَا ٍر
َ  وقد لَ ِبسَ ثَوبًا يَنزِ ُل إِلى َقدَمَيه و،ن إِنْسان
َ ن المَناوِرِ ما يُشبِ ُه اب
َ  وبَي. :92-9-رؤ
.مِن ذَهَب
وكلهم بهم كلمة شبه ابن انسان

التراجم االنجليزي

Rev 1:13

(ASV) and in the midst of the candlesticks one like unto a son of man,
clothed with a garment down to the foot, and girt about at the breasts
with a golden girdle.

(BBE) And in the middle of them one like a son of man, clothed with a
robe down to his feet, and with a band of gold round his breasts.

(Bishops) And in ye middes of the candlestickes, one lyke vnto the
sonne of man, clothed with a garment downe to the feete, and girde
about the pappes with a golden girdle.

(CEV) There with the lampstands was someone who seemed to be the
Son of Man. He was wearing a robe that reached down to his feet, and a
gold cloth was wrapped around his chest.

(Darby) and in the midst of the seven lamps one like the Son of man,
clothed with a garment reaching to the feet, and girt about at the
breasts with a golden girdle:

(DRB) And in the midst of the seven golden candlesticks, one like to the
Son of man, clothed with a garment down to the feet, and girt about the
paps with a golden girdle.

(EMTV) and in the midst of the seven lampstands stood One like the
Son of Man, having been clothed in a robe reaching to His feet and
having been girded across His chest with a golden belt.

(ESV) and in the midst of the lampstands one like a son of man, clothed
with a long robe and with a golden sash around his chest.

(Geneva) And in the middes of the seuen candlestickes, one like vnto
the Sonne of man, clothed with a garment downe to the feete, and
girded about the pappes with a golden girdle.

(GNB) and among them there was what looked like a human being,
wearing a robe that reached to his feet, and a gold band around his
chest.

(GW) There was someone like the Son of Man among the lamp stands.
He was wearing a robe that reached his feet. He wore a gold belt around
his waist.

(ISV) Among the lampstands there was someone like the Son of Man.
He was wearing a long robe with a gold belt around his waist.

(KJV) And in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son
of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the
paps with a golden girdle.

(KJV-1611) And in the midst of the seuen candlestickes, one like vnto
the Sonne of man, clothed with a garment downe to the foot, and girt
about the paps with a golden girdle.

(KJVA) And in the midst of the seven candlesticks one like unto the
Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the
paps with a golden girdle.

(LITV) And having turned, I saw seven golden lampstands, and in the
midst of the seven lampstands One like the Son of Man, having been
clothed to the feet, and having been girded with a golden girdle at the
breasts.

(MKJV) And having turned, I saw seven golden lampstands. And in the
midst of the seven lampstands I saw One like the Son of man, clothed

with a garment down to the feet, and tied around the breast with a
golden band.

(Murdock) and, in the midst of the candlesticks, one like the Son of
man, clothed to the feet, and girded about his paps with a girdle of gold.

(RV) and in the midst of the candlesticks one like unto a son of man,
clothed with a garment down to the foot, and girt about at the breasts
with a golden girdle.

(Webster) And in the midst of the seven candlesticks one like the Son of
man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps
with a golden girdle.

(WNT) and in the center of the lampstands some One resembling the
Son of Man, clothed in a robe which reached to His feet, and with a
girdle of gold across His breast.

(YLT) and in the midst of the seven lamp-stands, one like to a son of
man, clothed to the foot, and girt round at the breast with a golden
girdle,
تراجم اخري

(FDB) et au milieu des sept lampes quelqu'un de semblable au Fils de
l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint, à la
poitrine, d'une ceinture d'or.

(FLS) et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un
fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la
poitrine.

(GLB) und mitten unter die sieben Leuchtern einen, der war eines
Menschen Sohne gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und
begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel.

(GSB) und inmitten der Leuchter Einen, der einem Menschensohne
glich, angetan mit einem langen Gewande und um die Brust gegürtet
mit einem goldenen Gürtel;
(ובתוך שבע המנרות דמות בן־אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על־לבו׃HNT)

وكلهم بهم كلمة شبه ابن انسان

النسخ اليوناني كما قال المشكك
ن إِ ْنسَانٍ" (الغير موجودة في سفر الرؤيا اليوناني كما يقول المرجع
ِ وإذا نظرنا في عبارة " شِبْ ُه ا ْب
 المسيحي العالميVWS)

(GNT) και εν
εν ε υ νον πο

σω των επτα λυχνιων ὅ οιον υιω ανθρώπου,
ρη και περιε ωσ

νον προς τοις αστοις ώνην

χρυσην·
kai en mesō tōn epta luchniōn omoion uiō anthrōpou endedumenon
podērē kai periezōsmenon pros tois mastois zōnēn chrusēn
................................................................................

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with
Diacritics
καί ἐν

σος ὁ λυχνία ὅ οιος υἱός ἄνθρωπος ἐν ύω πο

ρης καί

περι ώννυ ι πρός ὁ αστός ώνη χρύσεος
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐν
πο

σῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅ οιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐν ε υ νον

ρη καὶ περιε ωσ νον πρὸς τοῖς αστοῖς ώνην χρυσῆν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Stephanus Textus
Receptus (1550, with accents)
καὶ ἐν
πο

σῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅ οιον ὑιῷ ἀνθρώπου ἐν ε υ νον

ρη καὶ περιε ωσ νον πρὸς τοῖς αστοῖς ώνην χρυσῆν

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Westcott/Hort with
Diacritics

καὶ ἐν

σῳ τῶν λυχνιῶν ὅ οιον υἱὸν ἀνθρώπου ἐν ε υ νον πο

ρη

καὶ περιε ωσ νον πρὸς τοῖς αστοῖς ώνην χρυσᾶν.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed.
και εν εσω των λυχνιων ο οιον υιον ανθρωπου εν ε υ ενον πο ηρη
και περιε ωσ ενον προς τοις ασθοις ωνην χρυσαν
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Byzantine/Majority Text
(2000)
και εν εσω των επτα λυχνιων ο οιον υιω ανθρωπου εν ε υ ενον
πο ηρη και περιε ωσ ενον προς τοις αστοις ωνην χρυσην
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Textus Receptus (1550)
και εν εσω των επτα λυχνιων ο οιον υιω ανθρωπου εν ε υ ενον
πο ηρη και περιε ωσ ενον προς τοις αστοις ωνην χρυσην
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Textus Receptus (1894)
και εν εσω των επτα λυχνιων ο οιον υιω ανθρωπου εν ε υ ενον
πο ηρη και περιε ωσ ενον προς τοις αστοις ωνην χρυσην
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Westcott/Hort

και εν εσω των λυχνιων ο οιον υιον ανθρωπου εν ε υ ενον πο ηρη
και περιε ωσ ενον προς τοις αστοις ωνην χρυσαν
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4
variants
και εν εσω των λυχνιων ο οιον υιον ανθρωπου εν ε υ ενον πο ηρη
και περιε ωσ ενον προς τοις αστοις ωνην χρυσαν
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:13 Greek NT: WH / NA27 / UBS4
καὶ ἐν

σῳ τῶν λυχνιῶν ὅ οιον υἱὸν ἀνθρώπου ἐν ε υ νον πο

ρη

καὶ περιε ωσ νον πρὸς τοῖς αστοῖς ώνην χρυσᾶν.

وكلهم واكرر كلهم بهم كلمة شبه ابن انسان

المخطوطات

السينائية
صورتها

وتكبير شبه ابن انسان

وتوجد بها الكلمة بوضوح

االسكندرية

وتكبيره

وايضا بها شبه ابن انسان

وغيرها من مخطوطات مثل
046 94 1006 1611 1828 1841 1854 1859 2020 2042 2065 2073 2081 2138
205 209 469 628 2050 2053 2062 2432 2329 2344 2351 2814
وايضا الترجمات القديمه مثل
الالتينيه القديمه القرن الثاني
itar itc itdem itdiv itgig ith ithaf itt it z
الفلجاتا للقديس جيروم
vg
(Vulgate) et in medio septem candelabrorum similem Filio hominis
vestitum podere et praecinctum ad mamillas zonam auream

Latin: Biblia Sacra Vulgata

et in medio septem candelabrorum similem Filio hominis vestitum
podere et praecinctum ad mamillas zonam auream

وبها كلمة ابن االنسان
السريانية
syrp syrh syrh syrh(mg)

Revelation 1:13 Aramaic NT: Peshitta

ܘܒܡܨܥܬܐ ܕܡܢܪܬܐ ܐܝܟ ܕܡܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܠܒܝܫ ܐܦܘܕܐ ܘܐܤܝܪ ܨܝܕ ܬܕܘܗܝ ܐܤܪܐ
ܕܕܗܒܐ

والقبطي
copsa copbo
والمخطوطات البيزنطيه باالالف
Byz
الترجمه االرمنية
arm

االثيوبية
Eth

وكلهم بهم كلمة شبه ابن انسان

النقطه الثانية التفاسير تقول انه تعبير غير معرف
 فهو ليس "ابن اإلنسان" بالتعريف والتي تطلق على يسوع.نجدها لم تحدد ماهية هذا الكائن
 إنه. أي إنسان،" ل "إنسان،ٍيُ ابن
ّ  أ، فهو ابن." وإنما يشبه "ابن إنسان،المسيح في العهد الجديد
 وتقول نسخة. تعبير نكرة ال يفيد بشيءThe NET BIBLE في تعليقها على هذه الفقرة (رؤ
92 :9):
". إن لفظة "ابن" هنا فضفاضة وغير محددة..)92 :7 هذا التعبير يشكل إشارة إلى (دا

التعليق الكامل من ذا نت بايبل
The Net Bible
46tn This phrase constitutes an allusion to Dan 7:13. Concerning υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου (Juio" tou anqrwpou), BDAG 1026 s.v. υἱός 2.d.γ says: “ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου lit. ‘the son of the man’…‘the human being, the human one, the
man’…On Israelite thought contemporary w. Jesus and alleged knowledge
of a heavenly being looked upon as a ‘Son of Man’ or ‘Man’, who exercises
Messianic functions such as judging the world (metaph., pictorial passages
in En 46-48; 4 Esdr 13:3, 51f)…Outside the gospels: Ac 7:56…Rv 1:13; 14:14

(both after Da 7:13…).” The term “son” here in this expression is anarthrous
and as such lacks specificity. Some commentators and translations take the
expression as an allusion to Daniel 7:13 and not to “the son of man” found
in gospel traditions (e.g., Mark 8:31; 9:12; cf. D. E. Aune, Revelation [WBC],
2:800-801; cf. also NIV). Other commentators and versions, however, take
the phrase “son of man” as definite, involving allusions to Dan 7:13 and
“the son of man” gospel traditions (see G. K. Beale, Revelation [NIGTC],
771-72; NRSV).
تركيب هذا العدد يشير الي دانيال  92 :7بما يخص ابن االنسان
االنسانية االنسان االنساني
في الفكر االسرائيلي المعاصر ( المضاد للمسيحية ) يقول ان يسوع ادعي انه ظهر في السماء
كابن االنسان ليعبر عن الوظيفة المسيانيه ديان العالم وخارج االناجيل مثل االعمال  53 :7والرؤيا
 94 :94 92 :9كتعبير ابن يعبر عن شئ غير محدد
بعض الشروح والتراجم تاخذ التعبير كاشاره لدانيال  92 :7وليس كابن االنسان المعبر عنه في
االناجيل و الشروح االخر تاخذ ابن االنسان كتعبير محدد لدنيال وتعبير ابن االنسان في االناجيل
اي ان المشكك حزف الجزء االول وهو المهم
انهم يؤكدون ان تعبير شبه ابن انسان يشير الي دانيال
وبعد ذلك يشرحون االراء المعارضه من االسرائليين ومن هم خارج االناجيل ولكن البعض من
شراح االناجيل قال انه اشاره لدنيال واالناجيل والبعض االخر انه اشاره لدانيال فقط
اي ان كل الشراح المقبولين اتفقوا علي انها اشاره لدنيال
فكيف يستشهد بهذا التفسير كانه يقول ان ابن االنسان غير محدد ؟؟؟؟؟؟؟
هذا اعتبره عدم امانه

2
" وبهذا تكون عبارة "ابن إنسان.ويفهم كثير من الباحثين حاليًا هذا التعبير أنه سمة مشتركة
) أو أتباعهم وتفهم هذه العبارة كإشارة إلى..  ومنهم ربيون:متعلقة باألشخاص اإللهيين (الربيين
 ويفهم آخرون أن عبارة دانيال هي إشارة للمالك ميخائيل.اليهود
ومثال من الشراح الغربيين

Henry
Rev 1:9-20
We have now come to that glorious vision which the apostle had of the Lord
Jesus Christ, when he came to deliver this revelation to him, where observe,
I. The account given of the person who was favoured with this vision. He
describes himself, 1. By his present state and condition. He was the brother
and companion of these churches in tribulation, and in the kingdom and
patience of Christ. He was, at their time, as the rest of true Christians were, a
persecuted man, banished, and perhaps imprisoned, for his adherence to
Christ. He was their brother, though an apostle; he seems to value himself
upon his relation to the church, rather than his authority in it: Judas Iscariot
may be an apostle, but not a brother in the family of God. He was their
companion: the children of God should choose communion and society with
each other. He was their companion in tribulation: the persecuted servants of
God did not suffer alone, the same trials are accomplished in others. He was
their companion in patience, not only a sharer with them in suffering
circumstances, but in suffering graces: if we have the patience of the saints,
we should not grudge to meet with their trials. He was their brother and

companion in the patience of the kingdom of Christ, a sufferer for Christ's
cause, for asserting his kingly power over the church and the world, and for
adhering to it against all who would usurp upon it. By this account he gives
of his present state, he acknowledges his engagements to sympathize with
them, and to endeavour to give them counsel and comfort, and bespeaks
their more careful attention to what he had to say to them from Christ their
common Lord. 2. By the place where he was when he was favoured with this
vision: he was in the isle Patmos. He does not say who banished him thither.
It becomes Christians to speak sparingly and modestly of their own
sufferings. Patmos is said to be an island in the Aegean Sea, One of those
called Cyclades, and was about thirty-five miles in compass; but under this
confinement it was the apostle's comfort that he did not suffer as an evildoer, but that it was for the testimony of Jesus, for bearing witness to Christ
as the Immanuel, the Saviour. This was a cause worth suffering for; and the
Spirit of glory and of God rested upon this persecuted apostle. 3. The day
and time in which he had this vision: it was the Lord's day, the day which
Christ had separated and set apart for himself, as the eucharist is called the
Lord's supper. Surely this can be no other than the Christian sabbath, the
first day of the week, to be observed in remembrance of the resurrection of
Christ. Let us who call him our Lord honour him on his own day, the day
which the Lord hath made and in which we ought to rejoice. 4. The frame
that his soul was in at this time: He was in the Spirit. He was not only in a
rapture when he received the vision, but before he received it; he was in a
serious, heavenly, spiritual frame, under the blessed gracious influences of
the Spirit of God. God usually prepares the souls of his people for
uncommon manifestations of himself, by the quickening sanctifying
influences of his good Spirit. Those who would enjoy communion with God

on the Lord's day must endeavour to abstract their thoughts and affections
from flesh and fleshly things, and be wholly taken up with things of a
spiritual nature.
II. The apostle gives an account of what he heard when thus in the Spirit. An
alarm was given as with the sound of a trumpet, and then he heard a voice,
the voice of Christ applying to himself the character before given, the first
and the last, and commanding the apostle to commit to writing the things
that were now to be revealed to him, and to send it immediately to the seven
Asian churches, whose names are mentioned. Thus our Lord Jesus, the
captain of our salvation, gave the apostle notice of his glorious appearance,
as with the sound of a trumpet.
III. We have also an account of what he saw. He turned to see the voice,
whose it was and whence it came; and then a wonderful scene of vision
opened itself to him.
1. He saw a representation of the church under the emblem of seven golden
candlesticks, as it is explained in the last verse of the chapter. The churches
are compared to candlesticks, because they hold forth the light of the gospel
to advantage. The churches are not candles: Christ only is our light, and his
gospel our lamp; but they receive their light from Christ and the gospel, and
hold it forth to others. They are golden candlesticks, for they should be
precious and pure, comparable to fine gold; not only the ministers, but the
members of the churches ought to be such; their light should so shine before
men as to engage others to give glory to God.
2. He saw a representation of the Lord Jesus Christ in the midst of the
golden candlesticks; for he has promised to be with his churches always to

the end of the world, filling them with light, and life, and love, for he is the
very animating informing soul of the church. And here we observe,
(1.) The glorious form in which Christ appeared in several particulars. [1.]
He was clothed with a garment down to the foot, a princely and priestly
robe, denoting righteousness and honour. [2.] He was girt about with a
golden girdle, the breast-plate of the high priest, on which the names of his
people are engraven; he was ready girt to do all the work of a Redeemer. [3.]
His head and hairs were white like wool or snow. He was the Ancient of
days; his hoary head was no sign of decay, but was indeed a crown of glory.
[4.] His eyes were as a flame of fire, piercing and penetrating into the very
hearts and reins of men, scattering terrors among his adversaries. [5.] His
feet were like unto fine burning brass, strong and stedfast, supporting his
own interest, subduing his enemies, treading them to powder. [6.] His voice
was as the sound of many waters, of many rivers falling in together. He can
and will make himself heard to those who are afar off as well as to those
who are near. His gospel is a profluent and mighty stream, fed by the upper
springs of infinite wisdom and knowledge. [7.] He had in his right hand
seven stars, that is, the ministers of the seven churches, who are under his
direction, have all their light and influence from him, and are secured and
preserved by him. [8.] Out of his mouth went a two-edged sword, his word,
which both wounds and heals, strikes at sin on the right hand and on the left,
[9.] His countenance was as the sun shining, its strength too bright and
dazzling for mortal eyes to behold.
(2.) The impression this appearance of Christ made upon the apostle John
(Rev_1:17): He fell at the feet of Christ as dead; he was overpowered with
the greatness of the lustre and glory in which Christ appeared, though he had

been so familiar with him before. How well is it for us that God speaks to us
by men like ourselves, whose terrors shall not make us afraid, for none can
see the face of God and live!
(3.) The condescending goodness of the Lord Jesus to his disciple: He laid
his hand upon him, Rev_1:17. He raised him up; he did not plead against
him with his great power, but he put strength into him, he spoke kind words
to him. [1.] Words of comfort and encouragement: Fear not. He commanded
away the slavish fears of his disciple. [2.] Words of instruction, telling him
particularly who he was that thus appeared to him. And here he acquaints
him, First, with his divine nature: The first and the last. Secondly, With his
former sufferings: I was dead; the very same that his disciples saw upon the
cross dying for the sins of men. Thirdly, With his resurrection and life: “I
live, and am alive for evermore, have conquered death and opened the grave,
and am partaker of an endless life.” Fourthly, With his office and authority: I
have the keys of hell and of death, a sovereign dominion in and over the
invisible world, opening and none can shut, shutting so that none can open,
opening the gates of death when he pleases and the gates of the eternal
world, of happiness or misery, as the Judge of all, from whose sentence there
lies no appeal. Fifthly, With his will and pleasure: Write the things which
thou hast seen, and the things which are, and which shall be hereafter.
Sixthly, With the meaning of the seven stars, that they are the ministers of
the churches; and of the seven candlesticks, that they are the seven
churches, to whom Christ would now send by him particular and proper
messages.

Gill

Rev 1:13 And in the midst of the seven candlesticks one like unto the
son of man,.... By whom is meant not an angel, for he speaks of himself as a
divine Person, as the Alpha and Omega, the first and the last, phrases not
applicable to any created beings; and of himself also as having been dead,
which angels are not capable of, and of living again, and of living for
evermore, and having power over death and the grave, which no creature
has; yea, he calls himself expressly the Son of God, Rev_1:11; so that Christ
is manifestly designed, who, as a divine Person, appeared in a form like that
individual human nature which was at his Father's right hand; for that human
nature of his, or he as the son of man, was not in the midst of these
candlesticks, or churches, but he the Son of God was in a form like to his
human nature in heaven; so before his incarnation, he is said to be like unto
the son of man, in Dan_7:13; to which there is a reference here, and not only
in this, but in some other parts of the description; so after his ascension, he
in a visionary way appears, not in that real human nature he assumed, but in
a form like unto it, that being in heaven; but when he was here on earth he is
called the son of man, and not like to one; though even such a phrase may
express the truth and reality of his humanity, for who more like to the son of
man than he who is so? see Joh_1:14; now Christ was seen by John in the
midst of the candlesticks or churches, and among whom he walked, as in
Rev_2:1; which is expressive of his presence in his churches, and which he
has promised unto the end of the world; and of the gracious visits he makes
them, and the sweet communion and conversation he indulges them with, to
their joy and comfort; as well as the walks he takes among them for his own
delight and pleasure; and where he is, abides and takes his turns, particularly
as a priest, in which form he now appeared, as the antitype of Aaron the high

priest, to him the lamps or candles in the candlesticks, to cause them to burn
more brightly and clearly:

clothed with a garment down to the foot; which some understand of the
righteousness of Christ; this is called a garment, a wedding garment, the best
or first robe, the robe of righteousness; and is fitly compared to one, it being
unto, and upon believers, put upon them, and which covers their persons,
keeps them warm and comfortable, and beautifies and adorns them; and is a
very beautiful, pure, and spotless robe; and reaches to the feet, covers all the
members of Christ's mystical body, the meanest and lowest, as well as the
more excellent; the weakest believer as well, and as much, as the strongest:
but not Christ mystical, but personal, is here represented; others therefore
think that this long garment is a sign of gravity and wisdom, it being usual
for men of power and authority, and learning, as the Jewish sanhedrim,
Scribes and Pharisees, to wear long garments; but it seems rather to design a
priestly robe; the robe of the ephod wore by the high priest is called by this
name in the Septuagint version of Exo_28:4; and so it is by Josephus (i),
who speaking of the hyacinthine tunic, or robe of blue, says, this is ποδηρης,
"a garment down to the foot", which in our language is called "Meeir";
rather it should be מעיל, "Meil", which is its Hebrew name; and so this robe
is expressed by the same word here, used by Philo the Jew (k), and by Jerom
(l); so Maimonides (m) says, the length of his garment was to the top of his
heel: and in the habit of a priest did Christ now appear; and so he is
described in his priestly office, in the midst of his churches, having made
atonement for their sins by the sacrifice of himself; and now as their high
priest had entered into the holiest of all with his own blood and

righteousness; bore their names on his breastplate, appeared in the presence
of God on their account, and ever lived to make intercession for them:

and girt about the paps with a golden girdle; as the high priest was with
the girdle of the ephod, which was made of gold, of blue, purple, scarlet, and
fine twined linen, Exo_28:8; and with which the priests were girt about the
paps, or breast, as Christ is here described: it is said of the priests in
Eze_44:18, "they shall not gird themselves with anything that causeth
sweat"; which some render "in sweating places": and so some Jewish writers
interpret it, which will serve to illustrate the present place,

"says R. Abai (n), (upon citing Eze_44:18) they do not gird themselves in
the place in which they sweat; according to the tradition, when they gird
themselves they do not gird neither below their loins, nor above their arm
holes, but over against their arm holes;

the gloss says, upon their ribs, against their arm pit, that is, about their
breast, or paps; and which is still more plainly expressed by the Targum on
the above place, which paraphrases it thus,
"they shall not gird about their loins, but they shall gird לע לבבהון, "about
their heart".

So Josephus (o) says, the high priest's garment was girt about the breast, a
little below the arm holes. Christ's girdle, as a King, is the girdle of
faithfulness and righteousness, which is about his loins; and his girdle, as a
prophet, is the girdle of truth; but, as a priest, it is the girdle of love; it is that

which has constrained him to put himself in the room and stead of his
people, to assume their nature, give himself a sacrifice for them, and
intercede on their behalf: this is like a girdle, round from everlasting to
everlasting; is said to be "golden", because of the excellency, purity, glory,
and duration of it; and because it is very strong, affectionate, and hearty, it is
hid to be a girdle about the paps, near where is the heart, the seat of love;
and this may also denote the power, strength, and readiness of Christ to
assist and help his churches in every time of need,

(i) Antiqu. l. 3. c. 7. sect. 4. (k) De Vita Mosis, l. 3. p. 671. (l) Ad Fabiolam.
fol. 19. H. (m) Cele Hamikash, c. 8. sect. 17. (n) T. Bab. Zebachim, fol. 18.
2. & 19. 1. Yalkut Simeoni, par. 2. fol. 74. 2. Vid. Jarchi & Kimchi in Ezek.
xliv. 18. (o) Antiqu. l. 3. c. 7. sect. 2.

Clarke
Rev 1:13
Like unto the Son of man - This seems a reference to Dan_7:13. This was
our blessed Lord himself, Rev_1:18.
Clothed with a garment down to the foot - This is a description of the high
priest, in his sacerdotal robes. See these described at large in the notes on
Exo_28:4, etc., Jesus is our high priest, even in heaven. He is still
discharging the sacerdotal functions before the throne of God.
Golden girdle - The emblem both of regal and sacerdotal dignity.

Barnes

Rev 1:13
And in the midst of the seven candlesticks - Standing among them, so as
to be encircled with them. This shows that the representation could not have
been like that of the vision of Zechariah Zec_4:2, where the prophet sees “a
candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his seven lamps
thereon.” In the vision as it appeared to John, there was not one lampbearer,
with seven lamps or branches, but there were seven lamp-bearers, so
arranged that one in the likeness of the Son of man could stand in the midst
of them.
One like unto the Son of man - This was evidently the Lord Jesus Christ
himself, elsewhere so often called “the Son of man.” That it was the Saviour
himself is apparent from Rev_1:18. The expression rendered “like unto the
Son of man,” should have been “like unto a son of man”; that is, like a man,
a human being, or in a human form. The reasons for so interpreting it are:
(a)

That the Greek is without the article, and

(b)

That, as it is rendered in our version, it seems to make the writer say

that he was like himself, since the expression “the Son of man” is in the New
Testament but another name for the Lord Jesus.
The phrase is often applied to him in the New Testament, and always, except
in three instances Act_7:56; Rev_1:13; Rev_14:14, by the Saviour himself,
evidently to denote his warm interest in man, or his relationship to man; to
signify that he was a man, and wished to designate himself eminently as
such. See the notes on Mat_8:20. In the use of this phrase in the New
Testament, there is probably an allusion to Dan_7:13. The idea would seem
to be, that he whom he saw resembled “the Son of man” - the Lord Jesus, as
he had seen him in the days of his flesh though it would appear that he did

not know that it was he until he was informed of it, Rev_1:18. Indeed, the
costume in which he appeared was so unlike that in which John had been
accustomed to see the Lord Jesus in the days of his flesh, that it cannot be
well supposed that he would at once recognize him as the same.
Clothed with a garment down to the foot - A robe reaching down to the
feet, or to the ankles, yet so as to leave the feet themselves visible. The
allusion here, doubtless, is to a long, loose, flowing robe, such as was worn
by kings. Compare the notes on Isa_6:1.
And girt about the paps - About the breast. It was common, and is still, in
the East, to wear a girdle to confine the robe, as well as to form a beautiful
ornament. This was commonly worn about the middle of the person, or “the
loins,” but it would seem also that it was sometimes worn around the breast.
See the notes on Mat_5:38-41.
With a golden girdle - Either wholly made of gold, or, more probably,
richly ornamented with gold. This would naturally suggest the idea of one of
rank, probably one of princely rank. The raiment here assumed was not that
of a priest, but that of a king. It was very far from being that in which the
Redeemer appeared when he dwelt upon the earth, and was rather designed
to denote his royal state as he is exalted in heaven. He is not indeed
represented with a crown and scepter here, and perhaps the leading idea is
that of one of exalted rank, of unusual dignity, of one suited to inspire awe
and respect. In other circumstances, in this book, this same Redeemer is
represented as wearing a crown, and going forth to conquest. See
Rev_19:12-16. Here the representation seems to have been designed to
impress the mind with a sense of the greatness and glory of the personage
who thus suddenly made his appearance.

Wesley
Rev 1:12-13 And I turned to see the voice - That is, to see him whose voice
it was. And being turned, I saw - It seems, the vision presented itself
gradually. First he heard a voice; and, upon looking behind, he saw the
golden candlesticks, and then, in the midst of the candlesticks, which were
placed in a circle, he saw one like a son of man - That is, in an human form.
As a man likewise our Lord doubtless appears in heaven: though not exactly
in this symbolical manner, wherein he presents himself as the head of his
church. He next observed that our Lord was clothed with a garment down to
the foot, and girt with a golden girdle - Such the Jewish high priests wore.
But both of them are here marks of royal dignity likewise. Girt about at the
breast - he that is on a journey girds his loins. Girding the breast was an
emblem of solemn rest. It seems that the apostle having seen all this, looked
up to behold the face of our Lord: but was beat back by the appearance of
his flaming eyes, which occasioned his more particularly observing his feet.
Receiving strength to raise his eyes again, he saw the stars in his right hand,
and the sword coming out of his mouth: but upon beholding the brightness
of his glorious countenance, which probably was much increased since the
first glance the apostle had of it, he "fell at his feet as dead." During the time
that St. John was discovering these several particulars, our Lord seems to
have been speaking. And doubtless even his voice, at the very first, bespoke
the God: though not so insupportably as his glorious appearance.
Rev 1:12-13 And I turned to see the voice - That is, to see him whose voice
it was. And being turned, I saw - It seems, the vision presented itself
gradually. First he heard a voice; and, upon looking behind, he saw the

golden candlesticks, and then, in the midst of the candlesticks, which were
placed in a circle, he saw one like a son of man - That is, in an human form.
As a man likewise our Lord doubtless appears in heaven: though not exactly
in this symbolical manner, wherein he presents himself as the head of his
church. He next observed that our Lord was clothed with a garment down to
the foot, and girt with a golden girdle - Such the Jewish high priests wore.
But both of them are here marks of royal dignity likewise. Girt about at the
breast - he that is on a journey girds his loins. Girding the breast was an
emblem of solemn rest. It seems that the apostle having seen all this, looked
up to behold the face of our Lord: but was beat back by the appearance of
his flaming eyes, which occasioned his more particularly observing his feet.
Receiving strength to raise his eyes again, he saw the stars in his right hand,
and the sword coming out of his mouth: but upon beholding the brightness
of his glorious countenance, which probably was much increased since the
first glance the apostle had of it, he "fell at his feet as dead." During the time
that St. John was discovering these several particulars, our Lord seems to
have been speaking. And doubtless even his voice, at the very first, bespoke
the God: though not so insupportably as his glorious appearance.

وضعت نص كالمه كامل هل يوجد احدهم اشار ان هذا الكالم عن الرابوات او عن المالك ميخائيل ؟

 ان كان هو اله كيف يصرخ فيه مالك ويؤمره4
اوال

االصحاح االول

 4 :9يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا نعمة لكم و سالم من الكائن و الذي كان و الذي ياتي
و من السبعة االرواح التي امام عرشه
 5 :9و من يسوع المسيح الشاهد االمين البكر من االموات و رئيس ملوك االرض الذي احبنا و قد
غسلنا من خطايانا بدمه
 3 :9و جعلنا ملوكا و كهنة هلل ابيه له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين
 7 :9هوذا ياتي مع السحاب و ستنظره كل عين و الذين طعنوه و ينوح عليه جميع قبائل االرض
نعم امين
 4 :9انا هو االلف و الياء البداية و النهاية يقول الرب الكائن و الذي كان و الذي ياتي القادر على
كل شيء
 1 :9انا يوحنا اخوكم و شريككم في الضيقة و في ملكوت يسوع المسيح و صبره كنت في الجزيرة
التي تدعى بطمس من اجل كلمة اهلل و من اجل شهادة يسوع المسيح
 91 :9كنت في الروح في يوم الرب و سمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق
 99 :9قائال انا هو االلف و الياء االول و االخر و الذي تراه اكتب في كتاب و ارسل الى السبع
الكنائس التي في اسيا الى افسس و الى سميرنا و الى برغامس و الى ثياتيرا و الى ساردس و الى
فيالدلفيا و الى الودكية
 93 :9فالتفت النظر الصوت الذي تكلم معي و لما التفت رايت سبع مناير من ذهب
 92 :9و في وسط السبع المناير شبه ابن انسان متسربال بثوب الى الرجلين و متمنطقا عند ثدييه
بمنطقة من ذهب

اوال هذه االعداد تتكلم بكل وضوع عن الثالوث المقدس االب واالبن والروح القدس اله واحد امين
ويحدد االتحاد وايضا التمييز الوظيفي
اوال السالم ياتي من من ؟
االب
السالم من الكان ( المستمر الوجود الكائن بذاته )
االبن
والذي كان ( االزلي ال بداية له وهو قديم االيام الذي مات بالجسد الذي تكلم عنه دنيال في دنيال )9
والذي ياتي ( االبدي الدائم الديان وهو معني كلمة يهوة ) من ينطبق عليه هذه الصفات ؟ هو يسوع
المسح ويكمل ومن السبعة ارواح التي امام عرشه ( عرش اهلل الذي هو المسيح الذي كان منذ االزل
وتجسد ويبقي الي االبد الديان العادل )
الروح القدس
من هم السبعة ارواح ؟ نجدها تفصيليا في اشعياء النبي
سفر إشعياء 3 :99
حكْمَةِ وَالْفَ ْهمِ ،رُوحُ الْ َمشُورَةِ وَالْقُ َوةِ ،رُوحُ الْ َمعْرِفَةِ وَ َمخَافَ ِة الرَبِ.
وَ َيحُلُ عَلَيْهِ رُوحُ الرَبِ ،رُوحُ ا ْل ِ

ويبدا بروح الرب الذي هو لقب السيد المسيح وينتهي بمخافة الرب الذي هو السيد المسيح فهل
هناك شك في الهوت السيد المسيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الشاهد االمين ( االمين المطلق هو اهلل كلي االمانه ) وهو الهوت الكلمة االبن (هو الذى كان فى
حضن اآلب وأتى ليخبرنا بكل شىء ويشهد للحق بأمانة (يو )81:73فهل يصلح ان نطلق صفة
االمانه المطلقه علي انسان ؟؟؟؟؟؟؟؟
البكر من االموات وهنا يوضح العالقه الجسدية بيننا وبين السيد المسيح الذي هو بكرنا بالجسد ((7
كو )58:72فكما قام المسيح سنقوم ،فنحن نستمد قيامتنا منه).
رئيس ملوك االرض فهو كما قيل عنه ملك الملوك ورب االرباب
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 95 :3
ك ا ْلعَزِيزُ الْ َوحِيدُ :مَِلكُ الْمُلُوكِ وَرَبُ األَرْبَابِ،
اَلذِي سَيُبَيِنُ ُه فِي أَوْقَاتِ ِه الْمُبَا َر ُ

 7ويبدا ان يوضح ويؤكد ان الذي ياتي علي السحاب ( في االصحح  )94هو البكر من االموات
الذي غسلنا بدمه ولكي اليشك انسان في انه المقصود هو المسيح وليس شخ اخر يؤكد انه
المطعون
وبعد تاكيد انه المسيح القائم من االموات يشرح انه اهلل االلف والياء البداية والنهاية ( فكيف بعد
ذلك يشكك في انه ليس اهلل ويؤكد مره اخري انه الكائن والذي كان والذي ياتي اي ان كلي الوجود
اهلل القادر علي كل شئ هو الذي ياتي علي السحاب
( الذي يشكك في اصالة كلمة االلف والياء في هذا العدد عليه ان يراجع ملف االلف والياء في هذا
اللنك )http://www.holy-bible-1.com/index_files/2005.pdf

ويعود يوحنا بعد ان ابلغنا سالم رب المجد ليؤكد مصداقية هذا الكالم ويؤكد ان ملكوت السموات
هو ملكوت المسيح ( ردا علي من ادعي ان يوحنا لم يعترف بالهوت المسيح ) ويشرح كيف سمع
هذا

ويكمل يوحنا في شرحه كيف حدث هذا االعالن ويقول انه في هذا اليوم سمع صوتا عظيما من
وراؤه ( مثل الصوت العظيم الذي صرخ به يسوع وقال لعازر هلم قائما )
وهو نظر الي الخلف ليري من المتكلم الذي اكد له انه المسيح اهلل الظاهر في الجسد ويصف لنا
كيف راه ويبدا المشهد بان هناك سبع مناير والذي تكلم معه وعرف من تاكيده انه اهلل راه واقف
في الوسط في صورة شبه ابن االنسان لقب المسيح في العهد القديم والحديث

وهنا ربط المشكك بين هذا العدد وبين االصحح 95 : 94
ولكنه اخطأ في فهم صراخ المالك ففهم الصراخ كانه امر فهل كل الذين يصرخون الي اهلل في
صالتهم هذا معناه انهم يتسلطون علي اهلل ؟
واضع بعض االعداد التي تؤكد ان الصراخ هذا توسل وطلبه
سفر الخروج 58 :5
ن ا ْلعُبُودِيَةِ َوصَ َرخُوا،
ك ِمصْرَ مَاتَ .وَتَنَ َه َد بَنُو ِإسْرَائِيلَ ِم َ
ن مَِل َ
حدَثَ فِي تِ ْلكَ األَيَا ِم ا ْلكَثِي َر ِة َأ َ
َو َ
هلل ِمنْ َأجْلِ ا ْلعُبُودِيَةِ.
ص ِعدَ صُرَاخُهُمْ إِلَى ا ِ
َف َ

سفر الخروج 1 :8
سخِرِي ِهمْ.
ن َأجْلِ ُم َ
شعْبِي اَلذِي فِي ِمصْ َر َوسَ ِمعْتُ صُرَاخَ ُهمْ ِم ْ
ت َمذَلَةَ َ
فَقَا َل الرَبُ« :إِنِي َقدْ رَأَيْ ُ
ت أَ ْوجَاعَ ُهمْ،
إِنِي عَلِمْ ُ

سفر الخروج 6 :77
ن مِثْلُ ُه أَ ْيضًا.
ن مِثْلُهُ وَالَ َيكُو ُ
ض ِمصْ َر َلمْ َي ُك ْ
عظِيم فِي كُلِ أَرْ ِ
وَ َيكُونُ صُرَاخ َ

سفر الخروج 58 :55
ي َأسْمَعُ صُرَاخَهُ،
خ إِلَ َ
ت إِلَيْهِ فَإِنِي ِإنْ صَرَ َ
ن َأسَأْ َ
ِإ ْ

سفر صموئيل األول 3 :1
ب إِلهِنَا فَ ُيخَِلصَنَا ِمنْ َي ِد
ن َأجْلِنَا إِلَى الرَ ِ
عنِ الصُرَاخِ ِم ْ
وَقَالَ بَنُو ِإسْرَائِي َل ِلصَمُوئِيلَ« :الَ تَكُفَ َ
سطِينِيِينَ».
الْفِِل ْ

سفر صموئيل األول 76 :9
شعْبِي ِإسْرَائِيلَ،
سحْهُ رَئِيسًا ِل َ
ن أَرْضِ بَنْيَامِينَ ،فَا ْم َ
ال ِم ْ
جً
ن أُ ْرسِ ُل إِلَ ْيكَ َر ُ
غدًا فِي مِثْ ِل اآل َ
«َ
شعْبِي ألَنَ صُرَاخَ ُهمْ َقدْ جَا َء إِلَيَ».
ت إِلَى َ
سطِينِيِينَ ،ألَنِي نَظَرْ ُ
شعْبِي ِمنْ َي ِد الْفِِل ْ
فَ ُيخَلِصَ َ

سفر صموئيل الثاني 1 :55
ن هَ ْيكَلِهِ صَوْتِيَ ،وصُرَاخِي َدخَ َل ُأذُنَيْهِ.
ت الرَبَ ،وَإِلَى إِلهِي صَ َرخْتُ ،فَسَمِعَ ِم ْ
فِي ضِيقِي َدعَوْ ُ

سفر الملوك األول 53 :3
صالَةَ الَتِي ُيصَلِيهَا
ب إِلهِي ،وَاسْمَعِ الصُرَاخَ وَال َ
الةِ عَ ْب ِدكَ وَإِلَى َتضَ ُرعِ ِه أَيُهَا الرَ ُ
صَ
ت إِلَى َ
فَالْتَفِ ْ
ك الْيَ ْومَ.
ك أَمَا َم َ
عَ ْب ُد َ
سفر الخروج 75 :3
ع الَتِي
ن َأجْ ِل الضَفَا ِد ِ
ب ِم ْ
ن َل ُدنْ فِ ْرعَ ْونََ ،وصَرَخَ مُوسَى إِلَى الرَ ِ
ُثمَ خَرَجَ مُوسَى وَهَارُونُ مِ ْ
جعَلَهَا عَلَى فِ ْرعَ ْونَ،
َ

سفر الخروج 71 :71

جدًا،
فَلَمَا اقْتَرَبَ فِ ْرعَوْنُ رَفَعَ بَنُو ِإسْرَائِيلَ عُيُونَ ُهمْ ،وَِإذَا الْمِصْرِيُونَ رَاحِلُونَ وَرَاءَ ُهمْ .فَفَ ِزعُوِا ِ
َوصَرَخَ بَنُو ِإسْرَائِي َل إِلَى الرَبِ.

وايات كثيره جدا جدا
وايضا امثله من العهد الجديد
إنجيل متى 51 :9
ن هُنَاكَ ،تَ ِبعَ ُه َأعْمَيَانِ َيصْ َرخَانِ وَيَقُو َالنِ« :ا ْرحَمْنَا يَا ا ْبنَ دَا ُودَ!».
ع ُمجْتَاز ِم ْ
وَفِيمَا َيسُو ُ

إنجيل متى 81 :71
شدِي َدةً خَافَ .وَِإ ِذ ابْ َتدَأَ َيغْرَقُ ،صَرَخَ قِا ِئالً« :يَارَبَُ ،نجِنِي!».
ن لَمَا رَأَى الرِيحَ َ
وَل ِك ْ

إنجيل متى 55 :72
وَِإذَا امْرَأَة كَ ْنعَانِيَة خَارِجَة ِمنْ تِ ْلكَ ال ُتخُومِ صَ َرخَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةً« :ارْحَمْنِي ،يَا سَ ِيدُ ،يَا ا ْبنَ دَا ُودَ!
جدًا».
اِبْنَتِي َمجْنُونَة ِ
 )6إنجيل متى 81 :51
ع ُمجْتَاز صَ َرخَا قَائِلَ ْينِ« :ا ْرحَمْنَا يَا
ن َيسُو َ
وَِإذَا َأعْمَيَانِ جَالِسَانِ عَلَى الطَرِيقِ .فَلَمَا سَ ِمعَا َأ َ
سَ ِيدُ ،يَا ا ْبنَ دَا ُودَ»!
 )1إنجيل متى 87 :51
سكُتَاَ ،فكَانَا َيصْ َرخَانِ َأكْثَرَ قَائِلَ ْينِ« :ا ْرحَمْنَا يَا سَ ِيدُ ،يَا ا ْبنَ دَا ُودَ»!
فَانْتَهَرَهُمَا ا ْلجَمْ ُع لِ َي ْ

إنجيل متى 9 :57
ن تَ َقدَمُوا وَاَلذِينَ تَ ِبعُوا كَانُوا َيصْ َرخُونَ قَائِلِينَ« :أُوصَنَا ال ْبنِ دَاوُدَ !مُبَارَك اآلتِي
ع اَلذِي َ
وَا ْلجُمُو ُ
س ِم الرَبِ! أُوصَنَا فِي ا َألعَالِي!».
بِا ْ
 )9إنجيل متى 72 :57
فَلَمَا رَأَى رُ َؤسَا ُء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَ ِة ا ْل َعجَائِبَ الَتِي صَنَعَ ،وَاألَوْالَدَ َيصْ َرخُونَ فِي الْهَ ْيكَلِ وَيَقُولُونَ:
غضِبُوا
«أُوصَنَا ال ْبنِ دَاوُدَ»!َ ،
 )71إنجيل متى 16 :51
عظِيمٍ قَائِالً« :إِيلِي ،إِيلِي ،لِمَا شَبَقْتَنِي؟» أَيْ :
سعَةِ صَرَخَ َيسُوعُ بِصَوْتٍ َ
وَ َنحْ َو السَاعَ ِة التَا ِ
إِلهِي ،إِلهِي ،لِمَاذَا تَ َركْتَنِي؟

إنجيل مرقس 51 :9
ع َد َم إِيمَانِي».
عنْ َ
فَلِلْوَقْتِ صَرَخَ أَبُو الْوَلَدِ ِبدُمُوعٍ وَقَالَ« :أُو ِمنُ يَا سَ ِيدُ ،فََأ ِ

وامثله علي صراخ الشعب للحكام طلبا للرحمه
سفر التكوين 22 :17
ن ِلكُ ِل
ن َألجْ ِل ا ْلخُبْزِ ،قَالَ فِرْعَ ْو ُ
ب إِلَى فِ ْرعَ ْو َ
شعْ ُ
ض ِمصْرَ َوصَرَخَ ال َ
ت جَمِي ُع أَرْ ِ
وَلَمَا جَاعَ ْ
الْ ِمصْرِيِينَ« :اذْهَبُوا إِلَى يُوسُفَ ،وَاَلذِي يَقُولُ َل ُك ُم ا ْفعَلُوا».

سفر الخروج 72 :2

فَأَتَى مُدَبِرُو بَنِي ِإسْرَائِيلَ َوصَ َرخُوا إِلَى فِ ْرعَ ْونَ قَائِلِينَ« :لِمَاذَا تَ ْفعَلُ ه َكذَا ِبعَبِي ِدكَ؟

وامثله من سفر الرؤيا ايضا يدل علي الطلبه والتضرع والصاله

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 71 :6
عظِيمٍ قَائِلِينَ« :حَتَى مَتَى أَيُهَا السَ ِي ُد الْ ُقدُوسُ وَا ْلحَقُ ،الَ تَ ْقضِي وَتَنْتَ ِقمُ
َوصَ َرخُوا ِبصَوْتٍ َ
ن السَاكِنِينَ عَلَى األَرْضِ؟»
ِلدِمَائِنَا ِم َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 71 :1
ص إلِلهِنَا ا ْلجَاِلسِ عَلَى ا ْلعَ ْرشِ وَلِ ْلخَرُوفِ».
خالَ ُ
عظِيمٍ قَائِلِينَ« :ا ْل َ
وَهُمْ َيصْرُخُونَ ِبصَوْتٍ َ

وهنا يتضح ان ما فعله المالك اثباتا لالهوت المسيح الجالس علي السحاب الن المالئكه لن
يتضرعوا الي بشر او انبياء ولكن الي اهلل فقط
وشرحه تفسير ابونا انطونيوس فكري
آية " 95و خرج مالك اخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة ارسل منجلك
و احصد النه قد جاءت الساعة للحصاد اذ قد يبس حصيد االرض".
خرج مالك ..من الهيكل = الهيكل هو مكان القديسين فى السماء .وقد رأينا هؤالء القديسين من قبل
يصرخون بصوت عظيم طالبين من السيد أن ينتقم لدمائهم (رؤ )71:6ومعنى طلبهم هذا أن تأتى
النهاية ليلقى كل واحد نصيبه ،هم يتمجدوا ،ويظهر عدل اهلل وقداسته فى عقاب األشرار ويكفوا عن
التمرد على اهلل .وهنا نجد هذا المالك صارخا مثلهم ،فالمالئكة لهم نفس شهوة األبرار بصوت عظيم
= كما صرخوا هم .إرسل منجلك = هذا دعاء ورجاء .ألنه قد جاءت الساعة = هم عرفوا من
العالمات المذكورة فى الكتاب المقدس أن الوقت قد حان.

يبس حصيد األرض= نضج وحان األوان للحصاد .ليذهب القمح إلى المخازن والزوان لحريق النار.
ويبس تفهم أن األشرار إستنفذوا كل فرصة لهم للتوبة .وقوله يبس تشير أنهم بال ماء (رطوبة) أى
أطفأوا الروح القدس (المكنى عنه بالماء).

تفسير ابونا تادرس يعقوب ملطي
وخرج مالك آخر من الهيكل،
يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة:
أرسل منجلك واحصد،
ألنه قد جاءت الساعة للحصاد،
إذ قد يبس حصيد األرض.
فألقى الجالس على السحابة منجله على األرض" [.]93-95
لقد خرج يسأل السيد مترجيًا "أرسل منجلك" ،إذ هذه هي شهوة المالئكة وشوق الذين في الفردوس
(رؤ  ،) 71 :6وغاية المجاهدين الذين يترجونه في كل صالة ،قائلين" :ليأت ملكوتك"" ،وننتظر
قيامة األموات وحياة الدهر اآلتي".

ملخص ما قدمت

كل ما ادعاه المشكك غير صحيح

اوال كلمة شبه ابن انسان اصليه ولم يختلف عليها اي تراجم او نصوص يوناني او اي مخطوطه
شرح نت بايبل الصحيح يؤكد ان شبه االنسان هو مثل دانيال  7وهذا ما اتفق عليه الشراح ولم يقل
احد انه عن ربوات يهود
صراخ المالك للجالس علي السحاب هو تضرع

الرد علي شبهة ان العدد ابن االنسان
جاء لكي يخلص ما قد هلك مضاف
متي 88 :81
الن ابن االنسان قد جاء لكي يخلّص ما قد هلك

 :المخطوطة السينائية

 18/10متى فان النصوص تنتهي ب حسب ماهو موجود في المخطوطة
أَ َحدَ هؤُ َالءِ الصِغَارِ ،ألَنِي أَقُولُ لَكُمْ :إِنَ َمالَئِكَتَهُمْ فِي اُنْظُرُوا ،الَ تَحْتَقِرُوا«
سمَاوَاتِ كُّلَ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَ ْجهَ أَبِي اَلذِي فِي
سمَاوَاتِ ال َ
.ال َ
 18/12متى وبعدها مباشرة نجد
إلِ ْنسَانٍ مِ َئةُ خَرُوفٍ ،وَضَ َّل وَا ِحدٌ مِنْهَا ،أَفَالَ يَتْ ُركُ مَاذَا تَظُنُونَ؟ إِنْ كَانَ
وَال ِتسْعِينَ عَلَى الْجِبَالِ وَ َي ْذ َهبُ يَطُْلبُ الّضَالَ؟ ال ِتسْ َعةَ

؟؟؟ فأين هو متى 88/81
به المسيحيون ليّضعوه في الترجمة العربية ؟؟ من أين جاء
 :المخطوطة الفاتيكانية

كذلك في هذه المخطوطة نفس المالحظة
فأين هو نص متى  88/81؟؟

المخطوطات تشهد بصحة كتابهم المقدس ؟؟ أالزال النصارى يتشدقون بان
من أين يستقونه ان كانت نصوص هّل يوجد من يرشدنا لمصدر ايمانهم
؟؟ كتابهم المقدس ليس لها أصّل في مخطوطاتهم

ثم انظر الى اعتراف النصارى انفسهم بالتحريف والمُغلفه بمصطلح اخطاء
النساخ

وللرد ابدا اوال بعرض الترجمات التي اوردت العدد
فانديك
الن ابن االنسان قد جاء لكي يخلّص ما قد هلك99

الحياة
 99فإن ابن اإلنسان قد جاء لكي يخلص الهالكين.
السارة
 99فابن اإلنسان جاء ليخلص الهالكين.
المشتركة
ص الهالِكينَ.
ن اإلنسانِ جا َء ليُخلِ َ
مت :99-94-فاَب ُ
البولسية
ص ما كان هالكًا.
ن البشرِ قد جا َء ليُخلِ َ
ن اب َ
مت :99-94-إ ّ

لم يذكر في اليسوعية والكاثوليكية

التراجم االنجليزي
King James Bible
................................................................................
For the Son of man is come to save that which was lost.
................................................................................
American King James Version
................................................................................
For the Son of man is come to save that which was lost.
................................................................................
American Standard Version
................................................................................
For the Son of man came to save that which was lost
New American Standard Bible (©1995)
................................................................................
"For the Son of Man has come to save that which was lost
Douay-Rheims Bible
................................................................................
For the Son of man is come to save that which was lost.
................................................................................
Darby Bible Translation
................................................................................
For the Son of man has come to save that which was lost.

Tyndale New Testament
................................................................................
Yea, and the son of man is come to save that which is lost
Webster's Bible Translation
................................................................................
For the Son of man is come to save that which was lost.
................................................................................
World English Bible
................................................................................
For the Son of Man came to save that which was lost.
................................................................................
Young's Literal Translation
................................................................................
for the Son of Man did come to save the lost

التراجم الغير موجود فيها
Bible in Basic English
English Revised Version
Weymouth New Testament

اليوناني
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
................................................................................

ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
................................................................................
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus
(1550, with accents)
................................................................................
ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000)
................................................................................
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος
................................................................................
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Greek NT: Textus Receptus (1550)
................................................................................
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Greek NT: Textus Receptus (1894)
................................................................................
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος
....................................................................
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated
................................................................................
ēlthen gar o uios tou anthrōpou sōsai to apolōlos
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated
................................................................................
ēlthen gar o uios tou anthrōpou sōsai to apolōlos

النسخ اليوناني التي لم تذكرها
................................................................................
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with
Diacritics
................................................................................
................................................................................
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:11 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
................................................................................

تراجم اخري زي العبري
Matthew 18:11 Hebrew Bible
................................................................................
כי בא בן האדם להושיע את האבד׃

التيني
Latin: Biblia Sacra Vulgata
................................................................................
venit enim Filius hominis salvare quod perierat
الفولجاتا للقديس جيروم التي تعود للقرن الرابع الميالدي نفس زمن السينائيه والفاتيكانية التي استشهد
بهم
18 11 For the Son of man is come to save venit enim Filius hominis

that which was lost.

salvare quod perierat

Vulgate (Latin): Matthew Chapter 14
11 Venit enim Filius hominis salvare quod perierat

وابدا في توضوح المخطوطات التي ذكرتها

................................................................................
Matthew 18:11 Aramaic NT: Peshitta
................................................................................
ܐܬܐܓܝܪܒܪܗܕܐܢܫܐܕܢܚܐܡܕܡܕܐܒܝܕܗܘܐ ܀
For the Son of man came to save that which was lost
This is Dr. George Lamsa's famous Peshitta New Testament English
translation

وترجمة جون ويزلي
18:11 For the Son of man is come to save that which had perished.

 wومخطوط واشنطون التي تعود لنهاية القرن الرابع بداية القرن الخامس

ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος

وموجود ايضا في مخطوط بيزا التي تعود للقرن الخامس
ويوجد ايضا في

E , F, H, K, N, W, X, Δ, Θc, Π, Σ, 078vid, 1c, 22, 28, 180, 205, 565,
597, 700, 1006, 1071, 1079, 1230, 1241, 1242, 1253, 1292, 1344,
1365, 1424, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz Lectpt lAD l185pt (ita) itaur
(itb) itd (itf) itff2 itg1 (itl itn) itq itr1 vg syrc syrp
G (Lc(mg) omit καὶ) M, 157, 346, 579, 892mg, 1009, 1010, 1195,
1216, 1243, 1342, 1505, pm Lectpt (l10 l12 l69 l70 l80 l185pt l211 l299 l303
)l374 l1642 καὶ for γὰρ) itc syrh copbo(pt

وبهذا يتضح انه اذا لم يوجد هذا العدد في بعض النسخ القديمه اليونانيه فهو موجود في نسخ يونانيه
قديمه ايضا تتزامن معهم وايضا يوجد في الكثير من التراجم القديمه التي تعود لنفس الزمن او اقدم
منه مثل الالتينية القديمه والفولجاتا والبشيتا االرامية.

واقتبس هذا العدد نصا من االباء
) 577  الي721 ( اكليمندس االسكندري
His third trilogy ( The Stromata ) او البسط
CAPUT XIV.—2 COR. XI. 3, ET EPH IV:24 , EXPONIT.
Jam vero vel invitum cogit Paulam generationem ex deceptione
deducere, cure dicit: “Vereor autem, ne sicut serpens Evam decepit, corrupti
sint sensus vestri a simplicitate, quæ est in Christo.” 2609 2 Cor xi : 3 . Seal
certum est, Dominum quoque “venisse” ad ea, “quæ aberraverant.”
Ante-nicene fathers volume 2 page 399

) 551  الي761( القديس ترتليان
His litter (on Modesty)
Chapter IX.—Certain General Principles of Parabolic Interpretation. These
Applied to the Parables Now Under Consideration, Especially to that of the
Prodigal Son
It is therefore a further step if it is not expedient, (any more than
reasonable), that the story of the prodigal son should apply to a
Christian. Wherefore, if the image of a “son” is not entirely suitable to a
Jew either, our interpretation shall be simply governed with an eye to the
object the Lord had in view. The Lord had come, of course, to save that
which “had perished;” 806 See Matt xviii: 18.

Ante-nicene fathers volume 4 page 83

القديس اكليمندس االسكندري القرن الثالث
His second epistle (the homily )
A homily is a commentary that follows a reading of scripture. In Catholic,
Anglican, Lutheran, and Eastern Orthodox Churches, a homily is usually
given during Mass (Divine Liturgy for Orthodox and Eastern Catholic
Churches, and Divine Service for the Lutheran Church) at the end of the
Liturgy of the Word. Many people consider it synonymous with a sermon.
CHAP. I.—WE OUGHT TO THINK HIGHLY OF CHRIST

For it is indeed a great and admirable thing to establish, not the things which
are standing, but these that are falling. Thus also did Christ
desire38683868

[ἠθ λησε, “willed.”—R.] [Noteworthy. 2 Pet. iii. 9.] to save

the things which were perishing,38693869

Comp. Matt. xviii. 11. [Luke xix.

10.—R.] and has saved many by coming and calling us when hastening to
destruction.
Ante-nicene fathers volume 7 page 517

)181-821 ( القديس اغسطينوس
Chapter 25 [XIII.]—As The Law is Not, So Neither is Our Nature Itself that
Grace by Which We are Christians.

Matt. v. 17. and

“I am come not to destroy the law, but to fulfil it;”30913091

that our nature, which was lost through Adam, might through Him be
recovered, who said that “He was come to seek and to save that which was
Matt. xviii. 11; Luke xix. 10. in whose coming the old fathers

lost;”30923092

likewise who loved God believed.
Nicene post nicene volume 5

وايضا القديس يوحنا ذهبي الفم
تعليقا علي هذه االية كما ذكرها تفسير ابونا تادرس يعقوب ملطي
إذن احتقار النفس البشريّة واالستهانة بخالصها ،سواء كانت نفس طفل صغير أو شخص ناضج،
ن عظي ٍم أو حقيرٍ ،أو ازدراء اإلنسان لنفسه هو غير مبال بالعثْرة ،إنّما هو ازدراء بعمل المسيح
إلنسا ٍ
الخالصي .وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم[ :ال تقل هذا عبد هارب أو ذاك لص أو قاتل ،أو
إنسان مثقّل بخطايا غير معدودة ،أو متسوّل أو حقير ...بل تأمّل أنه ألجله مات المسيح؛ أَما يكفي هذا
ليكون أساسًا لنُعطيه كل اهتمام؟!]][673

وغيرهم كثيرين

Internal evidences
التحليل الداخلي
متي 73

 91 :94انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغار الني اقول لكم ان مالئكتهم في السماوات كل حين
ينظرون وجه ابي الذي في السماوات
 99 :94الن ابن االنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك
 93 :94ماذا تظنون ان كان النسان مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين
على الجبال و يذهب يطلب الضال
ويقول البعض ان هذا العدد اضيف ليجعل النص ينتقل بسالسه من عدد  71الي عدد  75ولي هنا
سؤال لماذا افترضوا انه اضيف ليجعل االنتقال سلس ولماذا ال يكون القديس متي ذكرها في المكان
المناسب الن هذا العدد من اقوال السيد المسيح كما ذكرها القديس لوقا  91 :91الن ابن االنسان قد
جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك
ثم ان مالئكتهم ينظرون وجه ابي الذي في السموات لماذا .ماذا كانوا يتوقعون من اهلل اال ان يتدخل
ليخلص هؤالء المحتقرين والهالكين.
وهو يتشابه كثيرا ايضا مع منعي ما قاله القديس متي
 92 :1فاذهبوا و تعلموا ما هو اني اريد رحمة ال ذبيحة الني لم ات الدعوا ابرارا بل خطاة الى
التوبة
وقال كلمات مشابهه معلمنا بولس الرسول في رسالة الي اهل رومية
 4 :5و لكن اهلل بين محبته لنا النه و نحن بعد خطاة مات المسيح الجلنا
وايضا في رسالته الي تيموثاوس االولي
 95 :9صادقة هي الكلمة و مستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة
الذين اولهم انا
ايضا القديس يوحنا في رسالته االولي
 5 :2و تعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا و ليس فيه خطية

هذا ايضا ينطبق مع القاعده 2و 7و  4من قواعد االدله الداخليه االحدي عشر التي ذكرها العالم
فليب كامفورت

الرد علي هل العدد الذي يقول ابن
االنسان الذي هو في السماء محرف
الشبه
يقول بعض المشككون ان كلمة الذي هو في السماء مضافة الثبات الوهية السيد المسيح ويستشهدون
ببعض المخطوطات الثبات هذه الشبهه
يوحنا 8
آية (" :)92وليس أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي هو في
السماء".
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Albert Barnes Notes on The Bible, John 3:13[1]

Adam Clarke's Commentary on the Bible, John 3:13[2]
Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New [3]
Testament, 4th Rev. Ed., p. 175
Wieland Willker, A Textual Commentary on the Greek Gospels, [4]
Vol. 4, John, Bremen, Online published, 5th Edition, p. 56.
Constantin von Tischendorf, Bibliorum Codex Sinaiticus [5]
Petropolitanus : IV: Novum Testamentum cum Barnaba et Pastore,
p. 49
Constantin von Tischendorf, Novum Testamentum [6]
VATICANUM, p. 118
Henry A. Sanders, Facsimile of the WASHINGTON [7]
MANUSCRIPT of the Four Gospels in the Freer Collection, p.121.
Wieland Willker, Op. Cit.[8]
[ زوج من النقاط توضع على جانب السطر الذي تشير إلى وجود قراءة أخرى يعلمها واضع9]
. مثّل هذه الصورة المأخوذة عن موقع العالم فيالند فيلكر, هذه النقاط

Westcott, B. F., & Hort, F. J. A. 1996. 1881 Westcott-Hort Greek [10]
New Testament . Logos Research Systems, Inc.: Oak Harbor WA
Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., & Wikgren, A. 1997, [11]
c1982. The Greek New Testament . United Bible Societies: Federal
Republic of Germany
Aland, B., Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., [12]
& Wikgren, A. 1993, c1979. The Greek New Testament (4th ed.) .
United Bible Societies: Federal Republic of Germany
[13]Wieland Willker, Op. Cit.
[14]Ibid
[15]Ibid.
[16]Robert L. Bensly, J. Rendel Harris, F. Crawford Burkitt, with
Introduction by Agnes Smith Lewis, The Four Gospels in Syriac
Transcribed from the Sinaitic Palimpsest, Cambridge : Cambridge
University Press, 1894, p. 241.
[17]Agnes Smith Lewis, M.R.A.S., A Translation of the Four

Gospels from the Syriac of The Sinaitic Palimpsest, p.168.
[18]Wieland Willker, Op. Cit.
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 9التراجم المختلفة
العربية
االنجليزية
اليونانية
 3المخطوطات الغير موجود فيها
 2المخطوطات والموجود فيها
 4اقوال االباء
 5التحليل الداخلي
 3المعني الروحي
 7الملخص العام

 9التراجم المختلفة

وابدا بعرض التراجم المختلفة

التراجم العربي التي ذكرتها بوضوح

الفانديك
ن اَلذِي هُوَ فِي السَمَاءِ.
ن السَمَا ِء ا ْبنُ اإلِ ْنسَا ِ
ص ِع َد إِلَى السَمَا ِء إِ َال اَلذِي نَزَ َل ِم َ
س َأحَد َ
 92وَلَ ْي َ

ترجمة الحياه
 92وما صعد أحد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ،وهو ابن اإلنسان الذي هو في السماء.

البولسية
ن في السَماء.
ن ال َبشَ ِر الكائِ ُ
ن السَماءِ ،اب ُ
ص َع ْد َأحَد الى السَما ِء إِ َال الذي نَزَ َل م َ
يو :92-2-فإِنَ ُه لم َي ْ

والتراجم العربي التي لم تاتي بها

االخبار السارة
 92ما صعد أحد إلى السماء إال ابن اإلنسان الذي نزل من السماء.

المشتركه

ن السَماءِ.
ن الّذي نزَ َل ِم َ
ن اإلنسا ِ
ص ِع َد أحَد إلى السَماءِ إ َال اَب ُ
يو :92-2-ما َ

اليسوعية
 92فما من أحد يصعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء وهو ابن اإلنسان.

اذا فالتراجم العربي يوجد بها خالف واحد فقط وهو وجود ابن االنسان الذي هو في السماء او غير
موجود ولكن لم يختلف المترجمين في هل هو في السماء او من او كان وهؤالء متخصصون وهذا
دليل علي معرفتهم بوجود القراءه
ثانيا النص المسلم ( فانديك) وهو حسب دائرة المعارف الكتابيه ادق ترجمه عربيه يوجد به
القراءه الطويله فهذا يرجح ان القراءه الطويله اصح.

التراجم االنجليزي وبعض اللغات االخري التي ذكرتها

Joh 3:13

(ASV) And no one hath ascended into heaven, but he that descended out of
heaven, even the Son of man, who is in heaven.

(Bishops) And no man ascendeth vp to heauen, but he that came downe
from heauen, euen the sonne of man which is in heauen.

(Darby) And no one has gone up into heaven, save he who came down out
of heaven, the Son of man who is in heaven.

(EMTV) And no one has gone up into heaven except He who came down
out of heaven, the Son of Man, who is in heaven.

(ISV) "No one has gone up to heaven except the one who came down from
heaven, the Son of Man who is in heaven.

(KJV) And no man hath ascended up to heaven, but he that came down
from heaven, even the Son of man which is in heaven.

(KJVA) And no man hath ascended up to heaven, but he that came down
from heaven, even the Son of man which is in heaven.

(MKJV) And no one has ascended up to Heaven except He who came down
from Heaven, the Son of Man who is in Heaven.

(Murdock) And no one hath ascended to heaven, but he that descended from
heaven, the Son of man who is in heaven.

(RV) And no man hath ascended into heaven, but he that descended out of
heaven, even the Son of man, which is in heaven.

(WNT) There is no one who has gone up to Heaven, but there is One who
has come down from Heaven, namely the Son of Man whose home is in
Heaven.

(YLT) and no one hath gone up to the heaven, except he who out of the
heaven came down--the Son of Man who is in the heaven.

(FDB) Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel,
le fils de l'homme qui est dans le ciel.

(FLS) Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l'homme qui est dans le ciel.

(Geneva) For no man ascendeth vp to heauen, but he that hath descended
from heauen, that Sonne of man which is in heauen.

(GLB) Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel
herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist.

American Standard Version
................................................................................
And no one hath ascended into heaven, but he that descended out of heaven,
even the Son of man, who is in heaven

English Revised Version
................................................................................

And no man hath ascended into heaven, but he that descended out of heaven,
even the Son of man, which is in heaven

................................................................................
Tyndale New Testament
................................................................................
And no man ascendeth up to heaven, but he that came down from heaven,
that is to say, the son of man which is in heaven.

................................................................................
Webster's Bible Translation
................................................................................
And no man hath ascended to heaven, but he that came down from heaven,
even the Son of man who is in heaven.
................................................................................
World English Bible
................................................................................
No one has ascended into heaven, but he who descended out of heaven, the
Son of Man, who is in heaven.

John 3:13 Hebrew Bible
................................................................................
ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃
التراجم االنجليزي التي لم تذكرها

(BBE) And no one has ever gone up to heaven but he who came down from
heaven, the Son of man.

(CEV) No one has gone up to heaven except the Son of Man, who came
down from there.

(ESV) No one has ascended into heaven except he who descended from
heaven, the Son of Man.

(GNB) And no one has ever gone up to heaven except the Son of Man, who
came down from heaven."

(GW) No one has gone to heaven except the Son of Man, who came from
heaven.
وايضا نفس الملحوظه وهو ان االختالف الوحيد هو وجود الذي هو في السماء او عدم وجوده ولكن
اليوجد ترجمه انجليزيه واحده رغم اختالف مدارس المترجمين وازمنتهم وثقافتهم ومرجعيتهم
وضعت كان او من
Who is in heaven not from or was.
ملحوظه اخري التراجم القديمه مثل بيشوب وجنيفا وكنج جيمس الذين يعودوا للقرن الخامس كلها
تحتوي علي العدد الكامل
اذا هو اختفي من بعض التراجم االنجليزية النقدية الحديثه فقط لكن للنص المسلم اليوجد خالف

النسخ اليوناني الحديثة

التي ذكرت العدد
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Diacritics
................................................................................
καὶ οὐδεὶς ἀναβ βηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ.
kai oudeis anabebēken eis ton ouranon ei mē o ek tou ouranou katabas o uios
tou anthrōpou o ōn en tō ouranō

................................................................................
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
................................................................................
καὶ οὐδεὶς ἀναβ βηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ.

................................................................................
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus (1550,
with accents)
................................................................................
καὶ οὐδεὶς ἀναβ βηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:13 Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000)
................................................................................
και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο
υιος του ανθρωπου ο ων εν τω ουρανω
kai oudeis anabebēken eis ton ouranon ei mē o ek tou ouranou katabas o uios
tou anthrōpou o ōn en tō ouranō

................................................................................
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:13 Greek NT: Textus Receptus (1550)
................................................................................
και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο
υιος του ανθρωπου ο ων εν τω ουρανω
kai oudeis anabebēken eis ton ouranon ei mē o ek tou ouranou katabas o uios
tou anthrōpou o ōn en tō ouranō

................................................................................
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:13 Greek NT: Textus Receptus (1894)
................................................................................
και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο
υιος του ανθρωπου ο ων εν τω ουρανω
(GNT) και ουδεις αναβ βηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου
καταβάς, ο Υιος του ανθρώπου ο ὢν εν τω ουρανω.
التي لم تذكرها

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:13 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
................................................................................
καὶ οὐδεὶς ἀναβ βηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,
kai oudeis anabebēken eis ton ouranon ei mē o ek tou ouranou katabas o uios
tou anthrōpou

ولي ملحوظتين هنا ايضا
اوال التي تحتوي علي العدد الكامل ذكرت ( او اون ان تو اورانو) الذي هو في السماء ولم يختلفوا
معا في اي قراءه اخري مثل من او كان وهذا ايضا يؤكد عدم وجود خالف عندهم في القراءه
الطويله
ثانيا النسخ النقدية مثل تشيندورف و وستكوت هورت ونستل االند الذين هم نفس الفكر النقدي اختلفوا
معا
فنسخة تشيندورف وضعت العدد الكامل
اي اليوجد خالف في النص المسلم لكن الخالف هو في النص النقدي
وبهذا االدله المسلمه والنقدية تميل الي القراءه الطويله حتي لو وجد نسخ نقدية وضعت القراءه
الناقصه

 3المخطوطات الغير موجود فيها

P066

Moreover, in his Appendix B (“370 Variants where Π66 Differs from
the Neutral Tradition”) Fee notes, under seven categories, variations of
Π66 from the Neutral manuscripts, with the singular or sub-singular
readings of Π66 listed at the end of each category.42 Fee there cites 77
readings without continuous-text Greek manuscript support, but 9 of
these in fact have support, so we have 68 singular readings here.43 On
the other Whatever may be the doubts about specific places, there is no
doubt that the text was subjected to very frequent correction, and that
in at least most places the scribe himself was the corrector.
Martin Similar comments have been made by Aland,68 and by Fee.69
However, in the case of some corrections—particularly those that are
simply deletions effected by scraping or marking with dots
واوضح ان تعليق العالماء بان عالمات الترقيم لم تكن موجوده ووجود نقطه ليس لنهاية جمله او
عدد ولكن لعلم الناسخ بوجود اختالف او خطأ
The scribe of Π66 omitted many phrases, words, and parts of words
that were subsequently restored by corrections. There remain 20 of the
singulars (18.3% of the significant singulars) that are omissions, and
there are 8 asterisked omissions.587 This is by far the lowest percentage
among our six papyri. All but 4 of the singular omissions (and 1
asterisked omission) are of one word only.
The 16 singular omissions (and 7 asterisked omissions) of one word
may be classified as follows:

The longer omissions are, in order of length:
The omissions would seem to be due to carelessness, or, as we have
seen in other papyri, to a desire to avoid unnecessary words, thus
creating a more elegant Greek.621 In particular, the omissions at
11:54b and 17:9 remove one of two occurrences of the word in question
within a brief space.

 فلو كان هذا هو النص الطبيعى لما,  و هى نقطة ليس لها اى معنى, الحظ وجود نقطة فى النص
.كان للنقطة وجود ألن ال معنى لها وال للجملة السابقة لها او التى بعدها

13 και ου ις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει η ο εκ του ουρανου
καταβας ο υς του ανθρωπου·
ونالحظ وجود نقطه في اخر العدد رغم ان العدد الينتهي بنقطه فهل هذه داللة علي وجود قراءه
) مختلفه ( لكي اكون امينا في رايي فانا غير متاكد
والعدد بعالمات الترقيم كاالتي
καὶ οὐ εὶς ἀναβ βηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ ὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς,
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,
اي ال ينبغي ان ينتهي بنقطه

وايضا مخطوط خمس وسبعينP075

: و هى تحتوى على اجزاء من بشارتى لوقا و يوحنا
I have counted 116 corrections in Π75, of which 61 are in Luke and 55
are in John.
the scribe’s habit is still toward omission, but not as markedly as
Colwell says.
Π75 has the second highest percentage of omissions.

 متوسلط,  رقا23  م و مكونة من975 و هى محفوظة االن فى مكتبة بودمر فى السويد و تعود لعام
. حرفا23  الى35 كل سطر من
P.W. Comfort and D.P. Barrett

يُقر العالمان بلأن ناسلخ هلذه المخطوطلة هلو ناسلخ و مُعبلر محتلرف  ,و يظهلر ذللك ملن خلط اليلد و
the commonاللللتحكم الرهيلللب فلللى النسلللخ .خلللط هلللذه البرديلللة يسلللميه علملللاء المخطوطلللات "
" و هلو نفلس نوعيلة خلط برديلة angular type of the late 2nd to early 3rd century
التى كنا قد عرضنا نصها فى مقالنا "بعض برديات االنجيل"Oxyrhynchus)91( .

يمكننا ان نعرف اصالة مسيحية الناسخ لهذه البردية ابا عن جد من خالل طريقة كتاباته لكلمة
" و التى كانت تُكتب بطريقة ال يكتب بها اال المسيحيين فقط .غير ان "staurosصليب" – "
سياق البردية يؤكد انها كانت تُقرأ فى اجتماعات المسيحيين و فى الكنائس.

και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο υς
·του ανου
καὶ οὐ εὶς ἀναβ βηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ ὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς,
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,

وتوضيح صغير
يعلم كل انسان ان القراءات الكنسيه تختلف قليال عن االنجيل المعتاد وهذا لمناسبة القراءه اليوميه او
االسبوعيه وهذا شئ ال احتاج ان اتكلم فيه تفصيليا

المخطوطه السينائية

ومكبره

καὶ οὐ εὶς ἀναβ βηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ ὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς,
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,

ولكن ترجمة المخطوطه السينائية المعتمدهو
The New Testament: Codex Sinaiticus
Translated from the Sinaitic Manuscript
Discovered by Constantine Tischendorf at Mt. Sinai
By H. T. Anderson (1861)
Including The Shepherd of Hermas and The Epistle of Barnabas

This rare translation of the earliest complete New Testament in Greek
is a production of The Jackson Snyder Bible and Bible-News.com.
A New, Hebraic translation of Sinaitic Matthew is free at www.yahpop.us .
Please report typos and other errors here.

13 And no one has ascended into heaven but he that came down from
heaven, the Son of man, who is in heaven.
وقد يكون النص غير كامل لكن التعليق انه ال توجد عالمه توضح ان النص ناقص هذا خطا الن لو
نظرنا للعالمة النقدية التي وضعت في نهاية كلمة
ἀναβ βηκεν
وهي شرطه طويله يدل علي المعرفه بوجود اختالف ومن يقول ان هذه شرطة اختصار فقد اخطأ

الفاتيكانية
اخر القرن الرابع الميالدي

ولي ملحوظه هنا ان الصوره الموضوعه في الشبهه ويقال عنها الفاتيكانيه خاطئه لكنني لست هنا
الصتياد اخطاء ولكن لعرض الرد
الصوره الخاطئه

الصحيحة

 2المخطوطات الموجود فيها

االسكندرية
بداية القرن الخامس الميالدي

وكامله

وايضا التراجم القديمة

اوال من قال بوجود اختالف في النسخ السريانية
البشيتا السرياني
التي تعود للقرن الرابع الميالدي وهي اقدم نسخه سريانيه متاحه االن
................................................................................
John 3:13 Aramaic NT: Peshitta
................................................................................
ܘܠ ܐܐܢܫܤܠܩܠܫܡܝܐܐܠ ܐܗܘܕܢܚܬܡܢܫܡܝܐܒܪܗ ܕܐܢܫܐܗܘܕܐܝܬܘܗܝܒܫܡܝܐ܀
وترجمتها

JOHN WESLEY ETHERIDGE

VIII. 3:13 AND no man hath ascended into heaven, but he whom descended from heaven, the
Son of man, he who is in heaven.

الذي هو في السماء وليس من السماء كما ادعي البعض

وايضا ترجمة اخري معتمدة

The Lamsa Bible is the most popular and well known Bible that has been translated from the
Aramaic Peshitta.

No man has ascended to heaven, except him who came down from heaven, even the Son of
man, who is in heaven.

وايضا الذي هو في السماء
فمن ادعي ان النس السرياني يتكلم عن اختالفات كثيره مثل من السماء او كان في السماء فالبشيتا
كافيه للرد عليه

وصورة المخطوط

ܘܠ ܐܐܢܫܤܠܩܠܫܡܝܐܐܠ ܐܗܘܕܢܚܬܡܢܫܡܝܐܒܪܗ ܕܐܢܫܐܗܘܕܐܝܬܘܗܝܒܫܡܝܐ

وصورتها كاملة

وايضا الفولجاتا الالتيني التي تعود للقرن الرابع للقديس جيروم

(Vulgate) et nemo ascendit in caelum nisi qui descendit de caelo Filius
hominis qui est in caelo

وترجمتها

3 13 And no man hath ascended into

et nemo ascendit in caelum

heaven, but he that descended from

nisi qui descendit de caelo

heaven, the Son of man who is in

Filius hominis qui est in caelo

heaven.

وباقي المخطوطات الموجود فيها

E G H K N Δ Θ Π Ψ 050 063 28 157 180 205 565 579 597
700 892 1006 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243
1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148
2174

Byz
Lect
ومجموعات
f1 f13
والترجمه الالتينية القديمه التي يعود تاريخها لبداية القرن الثاني الميالدي
ita itaur itb itc itf itff2 itj itl itq itr1 ite
وهي ترد علي كل من يقول انه مضاف
السريانيه
syrc syrpal syrp syrh
القبطيه البحيري التي تعود للقرن الخامس المسالدي
)copbo(pt
االرامية arm
االثيوبية eth
الجوارجينية geo1
السالفينية Slav

قراءات الكنيسه مثل
)l751(1/2

واوضح االن ان كان غير موجود في بعض المخطوطات اليوناني القديمه ولكنه موجود في الكثير
من المخطوطات اليوناني القديمة ايضا والحديثه
ويتاكد اصالته بانه موجود في الالتينية القديمه التي تعود للقرن الثاني
والبشيتا التي تعود للقرن الرابع
والفلجاتا التي تعود للقرن الرابع
والقبطيه من القرن الخامس وغيرها من الترجمات القديمة

 4اقوال االباء

فلو اختلفت االدلة نعتمد علي اقوال االباء التي تثبت اصالتها
القديس هيبوليتيس
)Saint Hippolytus of Rome (c. 170-c. 236
وهو اب يوناني وهذه نقطه هامه جدا النه يعرف النص اليوناني في القرن الثاني الميالدي وشاهد عيان له

ANF05. Fathers of the Third Century: Hippolytus
Against the Heresy of One Noetus
يقتبسها نصا

And it is not simply that I say this, but He Himself attests it
who came down from heaven; for He speaketh thus: “No
man hath ascended up to heaven, but He that came down
from heaven, even the Son of man which is in
heaven.”16211621

John iii. 13. What then can he seek beside

what is thus written? Will he say, forsooth, that flesh was in
heaven? Yet there is the flesh which was presented by the
Father’s Word as an offering,—the flesh that came by the
Spirit and the Virgin, (and was) demonstrated to be the
perfect Son of God
ويقتبسا نصا كاالتي
ليس احد صعد الي السماء اال الذي نزل من السماء هو ابن االنسان الذي هو في السماء
ويقول ايضا للشرح ويوضح من اين اتي فكره كان في السماء
It is evident, therefore, that He offered Himself to the
Father. And before this there was no flesh in heaven. Who,
then, was in heaven16221622

[John iii. 13.] but the Word

unincarnate, who was despatched to show that He was upon
earth and was also in heaven? For He was Word, He was
Spirit, He was Power.
Volume v
 من هواذن الذي كان في السماء هو الكلمه الغير مخلوق الذي اخلي. ويقول ال يوجد جسد في السماء
نفسه الذي كان علي االرض وكان ايضا في السماء كيف ؟ النه كان الكلمه هو كان روح وهو كان
القوة

والقديس نوفاتيان
Novatian (circa 200 – 258)
من القرن الثالث وهو ايضا اب يوناني وهو يدل علي اصالة العدد و استمراريته

ANF05. Fathers of the Third Century: Hippolytus, Cyprian,
Caius, Novatian, Appendix
Chapter XIII. Argument.—That the Same Truth is Proved
from the Sacred Writings of the New Covenant.
He exulted as a giant to run his way. His going forth is from
the end of the heaven, and His return unto the ends of
it.”51025102

Ps. xix. 6, 7. Because, even to the highest, “not

any one hath ascended into heaven save He who came down
from heaven, the Son of man who is in
heaven.”51035103

John iii. 13. Repeating this same thing, He

says: “Father, glorify me with that glory wherewith I was
with Thee before the world was.”
Volume v
ويقتبسا نصا بنفس العدد الكامل الذي نعلمه جيدا
وليس أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي هو في السماء

القديس ارخيالوس
ANF06. Fathers of the Third Century: Gregory
Thaumaturgus, Dionysius the Great, Julius Africanus,
Anatolius, and Minor Writers, Methodius, Arn
Chapter XLVII
Archelaus said: Are you not, then, of opinion that He was
born of the Virgin Mary? Manes said: God forbid that I
should admit that our Lord Jesus Christ came down to us
through the natural womb of a woman! For He gives us His
own testimony that He came down from the Father’s
bosom;2017
Volume 6
ويقتبسها ضمنيا

اقوال االباء التي اوردها تفسير ابونا تادرس يعقوب ملطي

القديس يوحنا ذهبي الفم تنيح 111
 vنزل من أجلنا ،لنصعد نحن من أجله .هو وحده نزل وصعد ،ذاك الذي يقول" :ليس أحد صعد إلى
السماء إال الذي نزل من السماء" .أال يصعد هؤالء الذين جعلهم أبناء اللَه إلى السماء؟ بالتأكيد
يصعدون ،هذا هو الوعد المقدم لنا" :سيكونون كمالئكة اللَه" .إذن كيف ال يصعد أحد إال الذي
نزل؟ ألنه واحد فقط هو الذي نزل ،وواحد هو الذي يصعد .وماذا عن البقية؟ ...رجاء البقية هو

هذا ،إنه نزل لكي ما فيه وبه يصيرون واحدًا ،هؤالء الذين يلزم صعودهم به ...هذا يظهر وحدة
الكنيسة .ويل للذين يبغضون الوحدة ،ويجعلون من أنفسهم أحزابًا من البشر!
القديس أغسطينوس مواليد  254م تنيح 421
 vيليق بنا أن نرحل ،لكن هذه الرحلة ال تحتاج إلى دهن األقدام (للسير بها) ،وال إلى طلب حيوان
(نركبه) وال إلى سفينة.
ليتك تجري بعاطفة القلب ،لتسير في الرحلة في رفقة الحب ،لتصعد بالمحبة.
لماذا تبحث عن الطريق؟ التصق بالمسيح الذي بنزوله جعل من نفسه "الطريق".
أتريد أن تصعد؟ تمسك بذاك الذي يصعد .بذاتك لن تقدر أن ترتفع ...إن كان ال يصعد أحد إ َال الذي
نزل ،أي ابن اإلنسان ،ربنا يسوع المسيح ،فهل تريد أن تصعد أنت أيضًا؟
كن عضوًا في ذاك الذي وحده يصعد .ال يصعد إ َال الذي يكون عضوًا في جسده ،فيتحقق القول" :ال
يقدر أحد أن يصعد إ َال الذي نزل"...
لقد ترك أباه وأمه والتصق بزوجته لكي يصير االثنين واحدًا (أف  .)29 :5لقد ترك أباه ال لكي
يظهر نفسه مساويًا لآلب ،وإنما لكي يخلي نفسه آخذًا شكل العبد (في .)7 :3
لقد ترك أمه أيضًا ،المجمع الذي منه وُلد حسب الجسد .لقد التصق بزوجته التي هي كنيسته.
اآلن في الموضع الذي في المسيح نفسه هذه الشهادة ،لقد أظهر أن رباط الزواج ال ينحل (مت :91
" ...)4ليسوا بعد اثنين بل جسد واحد" ،هكذا "ال يصعد أحد إ َال الذي نزل".
لكي تعرفوا أن العريس والعروس هما واحد حسب جسد المسيح ،وليس حسب الهوته ...لكي
تعرفوا أن هذا الكامل هو مسيح واحد ،قال بإشعياء" :وضع عمامة عليّ كعريسٍ ،وكساني بالزينة
كعروس" (إش .)LXX 91 :39

 5التحليّل الداخلي

وايضا التسلسل اللغوي يحتاج وجود الذي هو في السماء
حديث السيد المسيح مع نيقوديموس

 9 :2كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود
 3 :2هذا جاء الى يسوع ليال و قال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من اهلل معلما الن ليس احد
يقدر ان يعمل هذه االيات التي انت تعمل ان لم يكن اهلل معه
 2 :2اجاب يسوع و قال له الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من فوق ال يقدر ان يرى
ملكوت اهلل
 4 :2قال له نيقوديموس كيف يمكن االنسان ان يولد و هو شيخ العله يقدر ان يدخل بطن
امه ثانية و يولد
 5 :2اجاب يسوع الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من الماء و الروح ال يقدر ان
يدخل ملكوت اهلل
 3 :2المولود من الجسد جسد هو و المولود من الروح هو روح
 7 :2ال تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولدوا من فوق
 4 :2الريح تهب حيث تشاء و تسمع صوتها لكنك ال تعلم من اين تاتي و ال الى اين تذهب
هكذا كل من ولد من الروح
 1 :2اجاب نيقوديموس و قال له كيف يمكن ان يكون هذا
 91 :2اجاب يسوع و قال له انت معلم اسرائيل و لست تعلم هذا

 99 :2الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم و نشهد بما راينا و لستم تقبلون شهادتنا
 93 :2ان كنت قلت لكم االرضيات و لستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات
 92 :2و ليس احد صعد الى السماء اال الذي نزل من السماء ابن االنسان الذي هو في
السماء
 94 :2و كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان
 95 :2لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية
 93 :2النه هكذا احب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون
له الحياة االبدية
 97 :2النه لم يرسل اهلل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم

فاالحتمالين
 1فما من أحد يصعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان.
فما هو صفة ابن االنسان ؟ وما الداعي لذكرها
 .وجملة ابن االنسان هي جمله اسم فقط بدون فعل او صفة

وخاصه ان العدد الذي بعده بدا يشرح نقطه مكمله وهي رفع ابن االنسان (و كما رفع موسى الحية
في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان) فال يستقيم المعني ولذلك بعض التراجم العربيه
لجعل اللغه تستقيم اضطرت الضافة كلمة (وهو) ولكنها غير موجوده في اليوناني او بعضهم
قدم ابن االنسان في نصف العدد وخالف ترتيب العدد اليوناني
مثل

االخبار السارة
 92ما صعد أحد إلى السماء إال ابن اإلنسان الذي نزل من السماء.
المشتركه
ن السَماءِ.
ن الّذي نزَ َل ِم َ
ن اإلنسا ِ
ص ِع َد أحَد إلى السَماءِ إ َال اَب ُ
يو :92-2-ما َ
اليسوعية
 92فما من أحد يصعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء وهو ابن اإلنسان.

وكل هؤالء ليستقيم المعني غيروا ترتيب العدد
ولكن فانديك
 78 :8 5و ليس احد صعد الى السماء اال الذي نزل من السماء ابن االنسان الذي هو في السماء
فهي مكتملة المعني لوجود وصف البن االنسان وحالة وجوده وبعدها يكون بداية العدد  71فيه
سالسه لغوية

ويبرز سؤال
اذا كنا تاكدنا ان العدد اصلي فلماذا اختفي من بعض المخطوطات ؟
كما اوضحت ان محللين بعض المخطوطات اثبتوا ان بعضهم كتب بتسرع مثل مخطوطه رقم 66
واعزوه الي االهمال ولكني اعزيه الي ظروف الكنيسه في هذه الفتره الصعبه من االضطهاد
الروماني الدموي فهي لم تكن مناسبه للنسخ بهدوء ودقه ولذلك حدث اخطاء اثناء النسخ
وكما يوضح الكثير من العلماء مثل فليب كامفورت الذي يشرح ان الخطا يكون ان الناسخ بدون قصد
يختصر االعداد

وخاصه في هذا العدد ذكرة كلمة السماء ثالث مرات
καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
καταβάς ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ
فقد يكون الناسخ اخطا فيها وكتبها مرتين ولذلك بعد ابن االنسان دخل للعدد  71مباشره

والنقطه االخري المهمة
ردا علي من ادعي ان الذي هو في السماء اضيح الثبات الهوت المسيح
فهل فكر استمرارية وجود ابن االنسان في السماء او في حضن االب فكر جديد ؟
ليس بفكر جديد في االنجيل فقد اتت في ايات كثيره جدا توضح ان السيد المسيح من السماء

اوال القديس يوحنا نفسه
يو  73 :7اهلل لم يره احد قط.االبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو خبّر ( استمرارية )
يو  16 :6ليس ان احدا رأى اآلب اال الذي من اهلل.هذا قد رأى اآلب ( .استمرارية )

يو  88 :6الن خبز اهلل هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم ( .النازل فيه استمرارية )
وايات اخري كثيرة
يو  83 :6الني قد نزلت من السماء ليس العمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني.

يو  27 :6انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء.ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى االبد.والخبز
الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم
يو  65 :6فان رأيتم ابن االنسان صاعدا الى حيث كان اوال.
يو  15 :3فقال لهم يسوع لو كان اهلل اباكم لكنتم تحبونني الني خرجت من قبل اهلل وأتيت.الني لم تت
من نفسي بل ذاك ارسلني.
يو  8 :78يسوع وهو عالم ان اآلب قد دفع كل شيء الى يديه وانه من عند اهلل خرج والى اهلل
يمضي.
يو  53 :76خرجت من عند اآلب وقد أتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى اآلب
يو  59 :76قال له تالميذه هوذا اآلن تتكلم عالنية ولست تقول مثال واحدا.
يو  81 :76اآلن نعلم انك عالم بكل شيء ولست تحتاج ان يسألك احد.لهذا نؤمن انك من اهلل خرجت.
يو  2 :71واآلن مجدني انت ايها اآلب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم

وايضا العهد باقي العهد الجديد

اع  81 :5الن داود لم يصعد الى السموات.وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني
رو  6 :71واما البر الذي بااليمان فيقول هكذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر
المسيح.
اف  9 :1واما انه صعد فما هو اال انه نزل ايضا اوال الى اقسام االرض السفلى.

7كو  11 :72االنسان االول من االرض ترابي.االنسان الثاني الرب من السماء.
مت  51 :53وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به.وها انا معكم كل االيام الى انقضاء
الدهر.تمين
مر  79 :76ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين اهلل.
مر  51 :76واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكالم باآليات
التابعة.تمين
اع  53 :51احترزوا اذا النفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة
اهلل التي اقتناها بدمه.
اف  58 :7التي هي جسده ملء الذي يمأل الكل في الكل
اف  71 :1الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السموات لكي يمأل الكل.

وايضا العهد القديم

ام  1 :81من صعد الى السموات ونزل.من جمع الريح في حفنتيه.من ص ّر المياه في ثوب.من ثبت
جميع اطراف االرض.ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت.

 3المعني الروحي

واخيرا اورد التفسير الروحي البونا انطونيوس فكري

سبق في تية ( )5أن قال نيقوديموس "أنك أتيت من اهلل معلماً" والمسيح هناا يقاول ال بال أناا أتيات مان
السماء ،ولست معلماً كمعلمي اليهود .هنا المسيح بدأ يشارح السامويات لنيقوديماوس بحساب ماا يمكناه
فهمه .وهو جاء ليعطي حياة أفضل لإلنسان فيها يولد من فوق .ومع أن المسايح نازل مان فاوق إال أناه
سيصعد إلى فوق ومع هذا فهو بالهوته لم يغادر السماء .هو السماوي نزل ليحملنا فيه للسماء ،ولاذلك
قال "إثبتوا فيَ" وهذه اآلية تثبت الهوته .صعد إللى السلماء= أي يارى أسارار الساماء وحاده فاال أحاد
من البشر صعد للسماء ليعرف أسرارها .وألنه من السماء فهو وحده الذي يعلام السامائيات وهاو نازل
من السماء ليعلن األسرار لنا .ولذلك ينبغي أن تقبال شاهادته .نلزل ملن السلماء= هاذه تسااوي "الكلماة
صار جسداً" واآلية تبدأ بحرف الاواو .إذاً هاي را جعاة لماا سابقها ،أي ال أحاد يعلام الساماويات إال مان
ال بنزولي من السماء.
نزل من السماء ،أنا السماوي .وأيضًا موضوع الوالدة من فوق لم يتم إ ّ

 7ملخص عام

لمن يريد ان ينكر الوهية السيد المسيح وينكر استمرارية وجوده في السموات باستخدام خالف في
بعض المخطوطات
فالرد عليه
اوال ان كان غير موجود في بعض المخطوطات اليوناني بعضها يعود للقرن الثاني وبعضها القرن
الرابع ولكنه موجود في البعض االخر اليوناني من القرن الرابع والخامس وما بعدهم

ثانيا يوجد شواهد اخرين مثل مخطوطات التراجم القديمة مثل الالتينية القديمة التي تعود للقرن الثاني
والرابع وما بعدها واالرامية التي تعود للقرن الرابع وباقي التراجم المختلفه التي تشهد له
ثالثا اقوال االباء تثبت ان كلمة الذي هو في السماء اصلية وهو من بداية القرن الثاني الميالدي وما
بعده وهم اباء يونانيين والتينيين
رابعا التحليل الداخلي يوضح ان كلمة الذي هو في السماء صحيحه لغويا
واخيرا هذا ليس هو العدد الوحيد الذي يثبت ان الهوت المسيح مالئ السموات واالرض في كل زمان
وهو له االزلية واالبدية

الرد علي شبهة اضافة المقطع  :التي
ياتي فيها ابن االنسان متي 92: 35
وتعليق ابونا متي المسكين
الشبهة

تعليق  #4#ميت 92:35

علي الرغم من تمتعها باألغلبية العظمي من المخطوطات اليونانية بما يقارب 3733مخطوط
يوناني فإن أغلب علماء النقد النصي رؤوا ان فقرة " الَتِي يَأْتِي فِيهَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ " الواردة
بنهاية متي  33/67ما هي إال " توسع توضيحي ال يجب ان يعتبر أصلياً " ولذا فقد تقرر حذفها
P353rd, 01,من النص اليوناني إلنجيّل متي معتمدين في ذلك علي شهادة أقدم المخطوطات (
) وعدم وجودها في الترجمات القديمة كالسريانية والقبطية والالتينيةA, B, C*, D, L, W .
األب متي المسكين أشار الي تلك الحالة النقدية بصورة بسيطة معترفًا بصحة هذا القرار قائالً:
(( وفي اليونانية أسقط عبارة :التي يأتي فيها ابن اإلنسان التي أضافها المترجم إلى العربية)) .
 ،المشتركة والكاثوليكية واليسوعية والحياة والبولسية حذفوا تلك العبارة.

التراجم المختلفه

التراجم العربي

التي تحتوي علي هذا المقطع

الفانديك
ن الْيَ ْومَ وَ َال السَاعَ َة الَتِي يَأْتِي فِيهَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
 92فَاسْهَرُوا إِذًا ألَ َن ُك ْم الَ َتعْرِفُو َ

التي ال تحتوي علي المقطع

الحياة
 92فاسهروا إذن ،ألنكم ال تعرفون اليوم وال الساعة!

السارة
 92فاسهروا ،إذا ،ألنَكم ال تعرفون اليوم وال الساعة.

اليسوعية
 92فاسهروا إذا ،ألنكم ال تعلمون اليوم وال الساعة.

المشتركة
ن اليو َم وال السّاعَةَ.
مت :92-35-فاَسهَروا ،إذًا ،أل َنكُم ال تَعرِفو َ

البولسية
ن اليَو َم وال السَاعَة.
مت :92-35-فاسْهَروا ِإ َذنْ ،ألَنَكم ال تعرِفو َ

الكاثوليكية
ن اليو َم وال السَاعة.
مت :92-35-فَاسهَروا إِذاً ،ألَنَكم ال تَعلَمو َ

التراجم االنجليزي

اوال التي تحتوي علي العدد
Mat 25:13

(Bishops) Watch therfore, for ye knowe neither the day, nor yet the
houre, wherin the sonne of man shall come.

(EMTV) "Watch therefore, for you do not know the day nor the hour
in which the Son of Man is coming.

(Geneva) Watch therfore: for ye know neither the day, nor the houre,
when the sonne of man will come.

(GLB) Darum wachet; denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in
welcher des Menschen Sohn kommen wird.
(לכן שקדו כי אינכם יודעים את־היום ואת־השעה (אשר יבא בה בן־האדם)׃HNT)

(KJV) Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour
wherein the Son of man cometh.

(KJV-1611) Watch therefore, for ye know neither the day, nor the
houre, wherein the Sonne of man commeth.

(KJVA) Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour
wherein the Son of man cometh.

(LITV) Therefore, watch, for you do not know the day nor the hour in
which the Son of Man comes.

(MKJV) Therefore watch, for you do not know either the day or the
hour in which the Son of Man comes.

(Webster) Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour in
which the Son of man cometh.

(YLT) `Watch therefore, for ye have not known the day nor the hour in
which the Son of Man doth come.
التي ال تحتوي علي المقطع

(ASV) Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.

(BBE) Keep watch, then, because you are not certain of the day or of
the hour.

(Darby) Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.

(DRB) Watch ye therefore, because you know not the day nor the hour.

(ESV) Watch therefore, for you know neither the day nor the hour.

(GNB) And Jesus concluded, "Watch out, then, because you do not
know the day or the hour.

(GW) "So stay awake, because you don't know the day or the hour.

(ISV) So keep on watching, because you don't know the day or the
hour."

(Murdock) Watch, therefore, seeing ye know not the day nor the hour.

(RV) Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.

(WNT) "Keep awake therefore; for you know neither the day nor the
hour.
ترجمه واحده اختلفت عن الكل

(CEV) So, my disciples, always be ready! You don't know the day or
the time when all this will happen.
هذه الترجمه في المعتاد تتبع النص النقدي فنتوقع ان النجد هذا المقطع وبالفعل ولكن نجد مقطع
اخر تفسيري يقول حينما يحدث كل هذا
والسبب التزم المترجم بالنص النقدي ولكنه شعر ان المعني مقتطع بشده فاضاف جزء تفسيري الن
 وساعود اليها في التحليل الداخلي الذي هو مهم في. المعني ال تعرفون اليوم وال الساعه مقتطع
هذا العدد

النسخ اليوناني

التي تحتوي علي المقطع
(GNT) γρηγορειτε οὖν, ὅτι ουκ οἴ ατε την η ραν ου ε την ὥραν εν ἧ ο
Υιος του ανθρώπου ἔρχεται.
grēgoreite oun oti ouk oidate tēn ēmeran oude tēn ōran en ē o uios tou
anthrōpou erchetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴ ατε τὴν ἡ ραν οὐ ὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus (1550,
with accents)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴ ατε τὴν ἡ ραν οὐ ὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:13 Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οι ατε την η εραν ου ε την ωραν εν η ο υιος
του ανθρωπου ερχεται
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:13 Greek NT: Textus Receptus (1550)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οι ατε την η εραν ου ε την ωραν εν η ο υιος
του ανθρωπου ερχεται
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:13 Greek NT: Textus Receptus (1894)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οι ατε την η εραν ου ε την ωραν εν η ο υιος
του ανθρωπου ερχεται

التي ال تحتوي علي المقطع

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:13 Greek NT: Westcott/Hort
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οι ατε την η εραν ου ε την ωραν

grēgoreite oun oti ouk oidate tēn ēmeran oude tēn ōran
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed.
................. ............ ............ ............ ............ ............ ...

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οι ατε την η εραν ου ε την ωραν
.

فكل النسخ اليوناني التي تمثل االغ لبيه والمسلمه تحت وي علي المقطع اما النسخ تين النقديت ين وستكوت و تشيندورف ال

المخطوطات

كما ذكر المشكك المقطع غير موجود في السينائيه والفاتيكانيه ومجموعه اخري

ولكنه ايضا كما كتب المشكك نقال عن باحثي النقد النصي موجود في اكثر من  9511مخطوطه يوناني
والقائمه التي وضعها ولكر او ريتشارد ويلسون وهي
االفرايمية التي تعود للقرن الخامس
Cوصورة المخطوطه علي سبيل التوضيح

وغيرها مثل

مخطوطات الخط الكبير
E F G H k Ymg Γ Π Φ
مجموعة مخطوطات
f13
مخطوطات الخط الصغير
1c 28 157c 180 543 579 597c 700 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424c 1505
مجموعة مخطوطات االغلبيه  .وعدد الذي يحتوي علي هذا المقطع  9511مخطوطه
Byz

Maj1500

مخطوطات القرءات الكنسية
Lect
وايضا
)(l253) (l859
ومخطوطه للفلجاتا
vgmss
والسينائية الفلسطينيه
)syrpal(ms
واالثيوبية
ethTH

والسالفينية
slavmss

ونالحظ مما ذكرته االتي
 9الكثره العدديه للمخطوطات اليوناني التي تحتوي علي العدد اكثر بكثير من التي التحتويه تقريبا نسبة  % 13الي %4
 3القدم لكثير منها فعندنا ادلة تعود للقرن الخامس تؤكد اصالته
 2التوزيع الجغرافي الواسع جدا

كل هذه العوامل تؤكد اصالة العدد

اقوال االباء
والتي ساركز فيها علي االقتباس النصي الكامل الن االقتباس الجزئي في هذا العدد كثير ولكن كامل وجد واحد من القرن الثاني وهو

العالمه ترتليان
اقتباس ضمني كامل
He warns us "to be ready," for this reason, because "we know not the
]hour when the Son of man shall come" [4676

التحليل الداخلي

االعداد تقول
 91 :35و فيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس و المستعدات دخلن معه الى العرس و اغلق الباب

 99 :35اخيرا جاءت بقية العذارى ايضا قائالت يا سيد يا سيد افتح لنا
 93 :35فاجاب و قال الحق اقول لكن اني ما اعرفكن
 92 :35فاسهروا اذا النكم ال تعرفون اليوم و ال الساعة التي ياتي فيها ابن االنسان

مثل الخمس عذاري الحكيمات والخمسه الجاهالت هو مثل مهم لالستعداد للملكوت وبخاصه عدم
معرفة ساعة مجيئ ابن االنسان للدينونه
ولو توقف العدد عند كلمة ساعه ستكون قراءه حاده الن يبقي سؤال وهو ساعة ايه ؟
فهل السيد المسيح يضرب مثل وال يقول هدفه ؟
وبخاصه ان رب المجد في مثله عن الطوفان قال ايضا مجيئ ابن االنسان ( متي ) 21 :34
ومثل السارق ايضا اكد انه يقصد ساعة مجيئ ابن االنسان ( متي )44 :34
وايضا مثل الوزنات في نفس االصحح اكد انه يتكلم عن مجيئ ابن االنسان ( متي ) 29 :35
فمن الصعب ان نقبل ان هذا المثل يتركه بنهاية مفتوحه دون تحديد الهدف منه .
لذلك كما ذكرت سابقا الترجمه االنجليزي
CEV
وضعت جزء تفسيري الن القراءه فعال منقطعه

تعليق ابونا متي المسكين

في كتاب ابونا ذكر فعال انه في اليونانيه اسقط ( معني اسقط انه كان موجود وسقط سهوا من
ناسخ ) ولكنه بعد ذلك يشرح ويؤكد ان الوحي قصد من تكرار مجيئ ابن االنسان ان نالحظ
باستمرار
فانا اري من تعليقه انه يعلم الموقف في بعض المخطوطات ولكنه يميل الي اصالة العدد وبخاصه
اسلوب تعقيبه ثم شرحه لهذا المقطع وفائدة تكراره

وتعليقه كامل

قبلوا االبن مزمور 93 :3
الشبهة

نص جديد نتعرض له لتوضيح مدى عبث النصارى بنصوص اليهود  ،وكيف تم تحريفها وتطويعها
إلستخدامها في " زرع " مفهوم الثالوث " باإلكراه " في نصوص العهد القديم.
يقول سفر المزامير بحسب ترجمة الفانديك الشهيرة:
غضَبُهُ .طُوبَى ِلجَمِيعِ
عنْ قَلِيلٍ يَتَ ِقدُ َ
Psa 2:12قَبِلُوا االِ ْبنَ لِ َئالَ َي ْغضَبَ فَتَبِيدُوا مِنَ الطَرِيقِ .ألَنَهُ َ
الْمُ َتكِلِينَ عَلَيْهِ.
هذا النص الذي تغنى به القساوسة  ،وأخذوا في حياكة السيناريوهات والتفاسير للتدليل على
التنبوء بالمسيح واإلشارة للثالوث في نصوص العهد القديم.
على سبيل المثال  ،القس يعقوب عماري  :فالعبارة األولى والثانية رفضهما اليهود بشدة ،وقاوموا
المسيح بعنفٍ حتى أدّى ذلك إلى تسليمه للصلب ،إال أن الذين فتحوا قلوبهم له وعرفوا هويته
وآمنوا حقًا أنه هو الرب وهو ابن اهلل ،والعارفون بالنبوَات في أسفار التوراة يعرفون أن ما قاله
عن نفسه هو حق تشهد له أسفار الوحي.وكمثالٍ على ذلك ما ورد في المزمور الثاني المنسوب إلى
داود النبي إذ يقول هناك" :فاآلن يا أيها الملوك تعقّلوا .تأدّبوا يا قضاة األرض .اعبدوا الرب
بخوفٍ واهتفوا برعدة .قبّلوا االبن لئال يغضب فتبيدوا من الطريق .ألنه عن قليلٍ يتّقد غضبه .طوبى
لجميع المتكلين عليه".هذه النبوة عن المسيح وردت قبل ميالده بعدّة مئات من السنين]. [1
ويقول أيضًا القس إسبر عجاج:
قبلوا االبن لئال يغضب فتبيدوا من الطريق ألنه عن قليل يتقد غضبه ،طوبى لجميع المتكلين عليه .
مزمور . 93 :3وهنا كلمة قبلوا االبن تعني قبلوا االبن قبلة القبول واقبلوه]. [2
مبدئيًا أحب أن أذكر أن الجزء من النص القائل " قبلوا االبن " بحسب ترجمة الفانديك غير موجود

في عدد من مخطوطات النص الماسوري كما يقول هامش النسخة النقدية]BHS [3
ووفقًا لذلك تكون قراءة خاتمة المزمور هكذا:
غضَبُهُ.
عنْ قَلِيليَتَ ِقدُ َ
ن الطَرِيقِ .ألَنَهُ َ
ال َي ْغضَبَ فَتَبِيدُوا ِم َ
ع َد ٍة  93لِ َئ َ
اعْ ُبدُواالرَبَ ِبخَوْفٍ ،وَاهْتِفُوا بِ َر ْ
طُوبَى ِلجَمِي ِع الْمُ َتكِلِينَ عَلَيْهِ.
وبالمناسبة فهذه القراءة هي األقرب للصواب  ،والموافقة إلى حد كبير لقراءة النص بدون
التحريف المسيحي له كما سنرى الحقاً
وهي نفس القراءة التي اعتمدها عدة ترجمات مثل الترجمة الكاثوليكية:
لئال يغضب فتضلوا الطريق ألنه سرعان ما يضطرم غضبه .فطوبى لجميع الذين به يعتصمون.
العربية المشتركة:
لئال يغضب فتهلكوا سريعا .هنيئا لجميع المحتمين به.
اليسوعية:
لئال يغضب فتضلوا الطريق ألنه سرعان ما يضطرم غضبه .فطوبى لجميع الذين به يعتصمون.
األخبار السارة:
لئال يغضب فتهلكوا سريعا .هنيئا لجميع المحتمين به.

************************
عودة مرة أخرى للنص...
جاء النص الماسوري هكذا
נׁשקו־ברפן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעטאפו אׁשרי כל־חוסי בו
والجزء الملون المكون من الكلمتين " נׁשקו نشيقو " و " בר بار" هو الذي ترجم إلى قبلوا اإلبن
.
وبغض النظر عن كون هذا الجزء أصيل أم ال  ،فال يمكن بأي حال من األحوال أن يترجم إلى قبلوا
اإلبن.
وهذا لسبب بسيط جدا وهو أن كلمة בר بار ال يمكن أن تترجم إلى إبن إال إذا تبعها مضاف إليه ،
مثال على ذلك أن نقول ابن النعمة  ،ابن النقمة  ،عباس ابن فرناس  .....الخ
مثال على ذلك ما جاء في عزرا  94 : 3وترجمت كلمة בר بار الي ابن:
וׂשבייהודיא בנין ומצלחין בנבואתחגי נביאהוזכריה בר־עדואובנו וׁשכללו מן־טעםאלה
יׂשראל ומטעם כורׁש ודריוׁש וארתחׁשׂשתאמלך פרס

عدُو .فَبَنُوا
ي النَبِيِ وَ َزكَرِيَا ْبنِ ِ
حجَ ِ
حسَبَ نُبُ َوةِ َ
جحُونَ َ
خ الْيَهُودِ يَبْنُونَ وَيَ ْن َ
َ Ezr 6:14وكَانَ شُيُو ُ
شسْتَا مَِلكِ فَارِسَ.
ح َ
ب أَمْ ِر إِلَ ِه ِإسْرَائِيلَ وَأَمْرِ كُو َرشَ َودَارِيُوسَ وَأَرْ َت ْ
حسَ َ
وََأكْمَلُوا َ
وكذلك في االمثال 3 : 29
Pro 31:2مَاذَا يَا ابْنِي ُثمَ مَاذَا يَا ا ْبنَ َرحِمِي ُث َم مَاذَا يَا ا ْبنَ ُنذُورِي؟

מה־בריומה־בר־בטני ומהבר־נדרי
وهذا ما لم يتوفر في نصنا محل المناقشة  ،وبذلك فالنص بريء من كلمة " ابن " براءة الذئب من
دم ابن يعقوب.
وهذه شواهد نصية تؤكد كالمنا وتنفي أن المعني المراد هو قبلوا اإلبن كما حرفها القساوسة.
ترجوم المزامير:
קבילואולפנא דילמא ירגז ותהובדון אורחא מטול דייחור כזעיר רוגזיה טוביה לכל
דסברין במימריה][4
الترجمة:
اقبل األوامر لئال يغضب  ،وتضل طريقك  ،سعيد كل من يثق في كالمه.
الترجمة السبعينية:
ράξασθε παι είας, ήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶἀπολεῖσθε ἐξ ὁ οῦ
ικαίας. ὅταν ἐκκαυθῇἐν τάχει ὁ θυ ὸς αὐτοῦ, ακάριοι πάντες οἱ
πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ.

ترجمة إنجليزية []5

seize upon instruction , least the lord angry , and you will perish from
the righteous way , when his anger quickly blazes out . happy are all
who trust in him .

:ترجمة عربية
 الخ......  لئال يغضب الرب، اقبل األوامر
:الفولجات
adorate pure ne forte irascatur et pereatis de via

ترجمة إنجليزية
Embrace discipline, lest at any time the Lord be angry, and you perish
from the just way.[6]

ترجمة عربية
 كي،  وتفقد الطريق الصحيح تقبل التهذيب،  ال يغضب الرب في اي وقت.
 نقاط سريعة واآلن لنلخص الموضوع في.
· في عدد من مخطوطات النص الجزء الموجود في ترجمة الفانديك " قبلوا اإلبن " غير موجود

 .ترجمات عربية كما رأينا المسورى كما يقول هامش النسخة النقدية  ،وهو محذوف من عدة
الترجمات ال يمكن أن يكون قبلوا معنى النص كامالً كما هو موجود في النص العبري وبعض ·
 .اإلبن وذلك للعلة اللغوية المذكورة
ان شواهد نصية قديمة كالترجوم  ،والترجمة السبعينية  ،والفولجات تعضد كالمنا  ،وتؤكد وجود ·
 .المعنى ليس قبلوا اإلبن  ،عالوة على توافق قراءة كل هذه النصوص لدرجة كبيرة جداً
وتغنوا بتبؤه عن قام القساوسة بتحريف النص كما شاهدنا بدون أي سند أو دليل أو شاهد  ،بل ·
المسيح عليه السالم واإلشارة الصريحة للثالوث ،

الرد
قبل ان ابدا في التراجم المختلفه اوضح ان المشكك اخطا في سياق شبهته فهو تكلم عن تحريف
الترجمه وايضا تكلم عن اضافة كلمات ليس لها اصل كما يدعي وكن النقطتين غير صحيحتين الن
الموضع ليس كما عرضه المشكك ولكن ساوضح ما به
ساقسم العدد الي ثالث اجزاء
غضَبُهُ .طُوبَى ِلجَمِي ِع الْمُ َتكِلِينَ عَلَيْهِ
عنْ قَلِيلٍ يَتَ ِقدُ َ
ن الطَرِيقِ .ألَنَهُ َ
قَبِلُوا االِبْنَ لِ َئالَ َي ْغضَبَ فَتَبِيدُوا ِم َ

التراجم المختلفه
التراجم العربي
اوال التي تحتوي علي العدد كامل
الفانديك
غضَبُهُ .طُوبَى لِجَمِي ِع الْمُ َتكِلِينَ
عنْ قَلِيلٍ يَتَ ِقدُ َ
ن الطَرِيقِ .ألَنَهُ َ
ب فَتَبِيدُوا ِم َ
ن لِ َئالَ َي ْغضَ َ
 93قَبِلُوا االِ ْب َ
عَلَيْهِ.

الحياه
 93قبلوا االبن لئال يغضب ،فتهلكوا في الطريق ،لئال يتوهج غضبه سريعا .طوبى لجميع المتكلين
عليه.

ثانيا التي تحتوي علي جزئين وساطلق عليها العدد المتوسط
اليسوعية
 93لئال يغضب فتضلوا الطريق ألنه سرعان ما يضطرم غضبه .فطوبى لجميع الذين به يعتصمون.

الكاثوليكية
غضَبُه .فطوبى ِلجَمي ِع الَذينَ بِه
ن ما يَضطَ ِرمُ َ
ب فتَضِلُوا الطَريق ألنه سُرْعا َ
مز :93-3-لِ َئالَ يَغضَ َ
يَع َتصِمون.

ثالثا التي ال تحتوي علي الجزئين وساطلق عليها النص القصير
السارة
 93لئال يغضب فتهلكوا سريعا .هنيئا لجميع المحتمين به.

المشتركه
ن بهِ.
ال يغضَبَ فتَهلِكوا سريعًا .هَنيئًا لِجمي ِع المُحتَمي َ
مز :93-3-لِئ َ

والنقطه االولي ليس كما ذكر المشكك في ان ترجمة الفانديك محرفه كترجمه ولكنه تتطابق مع
الحياه
اما نقطة االضافه ايضا ليست ترجمة فانديك محرفه كما ادعي ولكن النسبه
 ناقص3 –  متوسط3 –  كامل3
وهذا ردا علي الجزء الخاص بالتراجم العربي

وتظهر الصورة اكثر بدراسة االنجليزي

Psa 2:12

(ASV) Kiss the son, lest he be angry, and ye perish in the way, For his
wrath will soon be kindled. Blessed are all they that take refuge in him.

(Bishops) Kisse ye the sonne lest that he be angrye, and [so] ye perishe
[from] the way, if his wrath be neuer so litle kindled: blessed are all they
that put their trust in hym.

(CEV) Show respect to his son because if you don't, the LORD might
become furious and suddenly destroy you. But he blesses and protects
everyone who runs to him.

(Darby) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish in the way, though
his anger burn but a little. Blessed are all who have their trust in him.

(DRB) Embrace discipline, lest at any time the Lord be angry, and you
perish from the just way. When his wrath shall be kindled in a short
time, blessed are all they that trust in him.

(ESV) Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his
wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him.

(FDB) Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez
dans le chemin, quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux
tous ceux qui se confient en lui!

(FLS) Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez
dans votre voie, Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous
ceux qui se confient en lui!

(GEB) Küsset den Sohn, daß er nicht zürne, und ihr umkommet auf
dem Wege, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die
auf ihn trauen!

(Geneva) Kisse the sonne, least he be angry, and ye perish in the way,
when his wrath shall suddenly burne. blessed are all that trust in him.

(GLB) Küßt den Sohn, daß er nicht zürne und ihr umkommt auf dem
Wege; denn sein Zorn wird bald entbrennen. Aber wohl allen, die auf
ihn trauen!

(GNB) and bow down to him; or else his anger will be quickly aroused,
and you will suddenly die. Happy are all who go to him for protection.

(GSB) Küsset den Sohn, daß er nicht zürne und ihr nicht umkommet
auf dem Wege; denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen! Wohl allen,
die sich bergen bei ihm!

(GW) Kiss the Son, or he will become angry and you will die on your
way because his anger will burst into flames. Blessed is everyone who
takes refuge in him.

(KJV) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when
his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust
in him.

(KJV-1611) Kisse the Sonne lest he be angry, and ye perish from the
way, when his wrath is kindled but a little: Blessed are all they that put
their trust in him.

(KJVA) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way,
when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their
trust in him.

(LITV) Kiss the Son, lest He be angry, and you perish from the way,
when His wrath is kindled but a little. Oh the blessings of all those who
flee to Him for refuge!

(MKJV) Kiss the Son, lest He be angry, and you perish from the way,
when His wrath is kindled in but a little time. Blessed are all who put
their trust in Him.

(RV) Kiss the son, lest he be angry, and ye perish in the way, for his
wrath will soon be kindled. Blessed are all they that put their trust in
him.

(Webster) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way,
when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their
trust in him.

(YLT) Kiss the Chosen One, lest He be angry, And ye lose the way,
When His anger burneth but a little, O the happiness of all trusting in
Him!
وكلهم بهم النص الكامل باجزاؤه ونفس المعني ( الن البعض تراجم ديناميكيه والبعض تفسيريه
) تشرح
ويتضح من هذا ان ترجمة فانديك بالمقارنه بباقي التراجم كانت دقيقه جدا في المعني وفي النص
ايضا

ترجمه واحده وضعت النص المتوسط وهي

(BBE) For fear that he may be angry, causing destruction to come on
you, because he is quickly moved to wrath. Happy are all those who put
their faith in him.

وتؤكد بذلك ان الجزء الثاني دقيق اما هي فقط اختلفت عن النص االول
والغلق نقطة التراجم االنجليزي ارد علي شهاده استشهد بها المشكك
وهي
أن أذكر أن الجزء من النص القائل " قبلوا االبن " بحسب ترجمة الفانديك غير موجود مبدئياً أحب
] BHS [3عدد من مخطوطات النص الماسوري كما يقول هامش النسخة النقدية في
biblia hebraica stuttgartensia
هاهو نصBHS
) Hebrew OT: BHS (Consonants Onlyתהילים 21:2
................................................................................

נשקו־בר פן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו׃
وال يوجد اي تعليق غريب عن اختالف المخطوطات في هذا العدد
ولتاكيد ذلك
ساضع صورة الصفحه من الكتاب التي تحتوي علي العدد

فهل يري اي احد تعليق انها لم تكن موجوده في بعض المخطوطات ؟
وايضا نسخها الثالث

בֹו׃
 93נשקּו־ב ר פן־יאנ ף׀ ותֹ אבדּו ד רך כֽי־יבע ר כמע ט ַאפֹ ו ַאׁשר י כל־חֹוסי ֽ
BHS SESB 2.0

 93נשקּו־ב ר פן־יאנ ף׀ ותֹ אבדּו ד רך כֽי־יבע ר כמע ט ַאפֹ ו ַאׁשר י כל־חֹוסי בֹוֽ׃
BHS/WIVU

 93נשקּו־ב ר פן־יאנ ף׀ ותֹ אבדּו ד רך כֽי־יבע ר כמע ט ַאפ ֹו ַאׁשר י כל־חֹוסי בֹֽו׃
)BHS (WTS

ولتاكيد ذلك من موقع البلولتر الذي يذكر شواهد التراجم لو هناك اي اختالف

Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish [from] the way,
when his wrath is kindled but a little. Blessed [are] all they that
put their trust in him.

KJV

© Info

Kiss the Son,* lest He be angry, And you perish in the way,
When His wrath is kindled but a little. Blessed are all those who
put their trust in Him.

NKJV

Footnotes:
* Septuagint and Vulgate read Embrace discipline; Targum
reads Receive instruction.
* Septuagint reads the LORD.
© Info

Submit to God's royal son, or he will become angry, and you
will be destroyed in the midst of your pursuits-- for his anger
NLT

can flare up in an instant. But what joy for all who find
protection in him!
© Info

Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way,
for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take
NIV

refuge in him.
© Info

Kiss the Son,
lest he be angry, and you perish in the way,
ESV

for his wrath is quickly kindled.
Blessed are all who take refuge in him.
© Info

RVR

Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;

Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que
en él confían.
© Info

Do homage to the Son, that He not become angry, and you
perish in the way, For His wrath may soon be kindled. How
NASB

blessed are all who take refuge in Him!
© Info

kiss his feet, lest he be angry, and you perish in the way; for his
RSV

wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him.
© Info

Kiss the son, lest he be angry, and ye perish in the way, For his
wrath will soon be kindled. Blessed are all they that take refuge
ASV

in him.
© Info

Kiss the Chosen One, lest He be angry, And ye lose the way,
When His anger burneth but a little, O the happiness of all
YNG

trusting in Him!
© Info

DBY

Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish in the way, though

his anger burn but a little. Blessed are all who have their trust in
him.
© Info

Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish [from] the way,
when his wrath is kindled but a little. Blessed [are] all they that
WEB

put their trust in him.
© Info

Kiss the son, lest he be angry, and you perish in the way, For his
HNV

wrath will soon be kindled. Blessed are all those who take
refuge in him.

والتعليق الوحيد الذي نجده هو تعليق عن السبعينية والفلجاتا
* Septuagint and Vulgate read Embrace discipline; Targum reads Receive
instruction.
اقبلوا العقاب او التعليم
والترجوم
اقبلوا التعليمات
لكن لم يتكلم اي احد عن النص العبري به اي اختالف

ولهذا نبدا ندرس معا النسخ العبري
النسخ العبريه
الماسوريتك
)(HOTנׁשקו־בר פן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אׁשרי כל־חוסי בו׃

12 naššəqû-ḇar pen-ye’ĕnaf| wəṯō’ḇəḏû ḏereḵə kî-yiḇə‘ar kimə‘aṭ ’apwō
’ašərê kāl-ḥwōsê ḇwō:

)(HOT+נׁשקו  H5401בר  H1248פן  H6435יאנף  H599ותאבדו  H6דרך  H1870כי
יבער  H1197כמעט  H4592אפו  H639אׁשרי  H835כל  H3605חוסי׃

H2620

فهي ممكن تترجم ابن كاسم او نقي كصفه ( او ابن يحمل صفة النقاء )
ولذلك استخدمت مرتين فقط كابن اهلل في هذا العدد وابن النذور في ام 3 :29

وكل النسخ العبري المتاحه اكدة مصداقية العدد وان به كلمة بار اي ابن
) Hebrew OT: BHS (Consonants Onlyתהילים 21:2
................................................................................
נשקו־בר פן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו׃
................................................................................
 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codexתהילים 21:2

H3588

................................................................................
ִּמ ַע ט ַאפֹ ו ַא ְּׁשר י כָּל־חֹוסי בֹֽו׃
ִּב ַע ר כ ְּׁ
ֶּך כִּֽי־י ְּׁ
ַשקּו־ ַב ר פֶּן־יֶּ ֱאנַ ף ׀ וְּׁתֹ אבְּׁדּו ֶּד ר ְּׁ
נ ְּׁ
................................................................................
) Hebrew OT: WLC (Consonants Onlyתהילים 21:2
................................................................................
נשקו־בר פן־יאנף ׀ ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו׃
................................................................................
) Hebrew OT: WLC (Consonants & Vowelsתהילים 21:2
................................................................................
ַאשרי כָּל־חֹוסי בֹו׃
ִּמעַט ַאפֹו ְּׁ
ִּבעַר כ ְּׁ
ֶּך כִּי־י ְּׁ
ַשקּו־בַר פֶּן־יֶּ ֱאנַף ׀ וְּׁתֹאבְּׁדּו דֶּר ְּׁ
נ ְּׁ
................................................................................
 Hebrew OT: Aleppo Codexתהילים 21:2
................................................................................
נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך --כי-יבער כמעט אפו אשרי כל-חוסי בו
................................................................................
 Hebrew Bibleתהילים 21:2
................................................................................
נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו׃

AKOT
נשקּו־ בר פן־יאנף ותֹאבדּו דרך כי־יבער כמעט ַאפֹו ַאׁשרי כל־חֹוסי בֹו 12

AFAT
 93נשקּו־בר פן־יאנף ותֹאבדּו דרך כי־יבער כמעט ַאפֹו ַאׁשרי כל־חֹוסי בֹו׃

LHI
 93נשקּו־בר פן־יאנף ותֹאבדּו דרך כי־יבער כמעט ַאפֹו ַאׁשרי כל־חֹוסי בֹו׃

هل يوجد اي اختالف ؟؟؟؟؟؟؟
فمن اين ادعاؤه انه هناك اختالف في النسخ ؟؟
وللتاكيد ايضا
صورة مخطوطة اليبو

ونصها
21:2  תהיליםHebrew OT: Aleppo Codex
................................................................................
חוסי בו-יבער כמעט אפו אשרי כל- כי--יאנף ותאבדו דרך-בר פן-נשקו
والمفاجئه الجميله

واكرر مره اخري جملة قبّلوا االبن اصيله
ندرس معا المعني اللفظي
والكلمتين الولي
من قاموس سترونج
H5401
נשק
nashaq
naw-shak'
A primitive root (identical with H5400, through the idea of fastening up;
compare H2388 and H2836); to kiss, literally or figuratively (touch); also (as
a mode of attachment), to equip with weapons: - armed (men), rule, kiss,
that touched.
قاموس برون
H5401
נשק

nashaq
BDB Definition:
1) to put together, kiss
1a) (Qal) to kiss
1b) (Piel) to kiss
1c) (Hiphil) to touch gently
2) to handle, be equipped with
2a) (Qal) to be equipped
Part of Speech: verb

قاموس استورن

Easton's Bible Dictionary
Kiss:
of affection (Gen 27:26,27; 29:13; Luk 7:38,45); reconciliation (Gen 33:4;
2Sa 14:33); leave-taking (Gen 31:28,55; Rth 1:14; 2Sa 19:39); homage (Psa
2:12; 1Sa 10:1); spoken of as between parents and children (Gen 27:26;
31:28,55; 48:10; 50:1; Exd 18:7; Rth 1:9,14); between male relatives (Gen
29:13; 33:4; 45:15). It accompanied social worship as a symbol of brotherly
love (Rom 16:16; 1Cr 16:20; 2Cr 13:12; 1Th 5:26; 1Pe 5:14). The worship
of idols was by kissing the image or the hand toward the image (1Ki 19:18;
Hsa 13:2).

وقاموس نت

nashaq <05401>
qvn nashaq
Pronunciation: naw-shak'
Origin:

a primitive root [identical with 05400, through the idea of
fastening up

Reference:

TWOT - 1435 1436

PrtSpch:

verb

In Hebrew:

qsyw 8, qstw 3, qsnyw 3, whqsyw 2, qsy 2, yqsn 2, wqsn 2,
qsnl 2, qsn 1, hqsnw 1, hqsw 1, hqsa 1, ynqsy 1, Kqsa 1,
wqsyw 1, twqysm 1, qsnw 1, yqswn 1, Nwqsy 1

In NET:

kissed 10, kiss 8, armed 2, brushing 1, homage 1, equipped 1

In AV:

kiss 29, armed 2, kissed him 1, armed men 1, ruled 1,
touched 1

Count:

35

Definition:

1) to put together, kiss
1a) (Qal) to kiss
1b) (Piel) to kiss
1c) (Hiphil) to touch gently
2) to handle, be equipped with

2a) (Qal) to be equipped

a primitive root (identical with 5400, through the idea of
fastening up; compare 2388, 2836); to kiss, literally or
figuratively (touch); also (as a mode of attachment), to equip
with weapons:-armed (men), rule, kiss, that touched.

وكلهم يؤكدون انها تحمل معنيين
تقبيل بمعانيه
ويقضي بالسالح او اعباء السالح معا

 مره25 واستخدمت في االنجيل

H5401
נשק
nashaq
Total KJV Occurrences: 35
kissed, 21
Gen_27:27, Gen_29:11, Gen_29:13, Gen_31:55, Gen_33:4, Gen_45:15,
Gen_48:10, Gen_50:1, Exo_4:27, Exo_18:7, Rth_1:9, Rth_1:14, 1Sa_10:1,
1Sa_20:41, 2Sa_14:33, 2Sa_15:5, 2Sa_19:39, 1Ki_19:18, Job_31:27,
Psa_85:10, Pro_7:13

kiss, 9
Gen_27:26, Gen_31:28, 2Sa_20:9, 1Ki_19:20, Psa_2:12, Pro_24:26,
Son_1:2, Hos_13:1-2 (2)
armed, 3
1Ch_12:2, 2Ch_17:17, Psa_78:9
ruled, 1
Gen_41:40
touched, 1
Eze_3:13

والثانية

H1248
ּבר
bar
bar
Borrowed (as a title) from H1247; the heir (apparent to the throne): - son.

H1248
ּבר
bar
BDB Definition:

1) son, heir
Part of Speech: noun masculine

وتعني ابن
ولها معني اخر ايضا في قاموس بابيليون
בר
Babylon Hebrew-English
-able, worthy of, deserving
adj. pure
nm. bar,
nm. son
والن كلمة نشقو كفعل ( قّبّل او عبئ ) اتت مع ابن فال يصلح معني عبئ فيكون المعني المقبول
للعدد قبل االبن
ومندرس معا االحتماالت
قبّلوا االبن ( جمل صحيحه لغويا )
قبّلوا نقي ( جمله غير صحيحه لعدم وجود مفعول به وايضا ال معني لها فماذا يعني قبّل النقاء )
عبئ االبن ( صحيحه لغويا ولكن غير صحيحه كمعني )
عبئ نقي ( غير صحيه لغويا وال معني لها )
ولهذا المعني العبري واضح اما الترجمه االنجليزيه اليهوديه للعبري فهي غير صحيحه

Do homage in purity, lest He be angry, and ye perish in the way, when
suddenly His wrath is kindled. Happy are all they that take refuge in
Him.

فكلمة
Do homage in purity
افعلوا االجالل في نقاء = ال تصح الن كلمة افعل غير موجوده وكلمة في ايضا غير موجوده في
النص العبري وهي تغيير للمعني االصلي لكي ينكر اليهود ان يسوع المسيح ابن اهلل كما انكروا
اثناء نقاشهم مع المسيح
متي 33
ن ُمجْتَ ِمعِينَ سَأَلَ ُهمْ َيسُوعُ
ن الْفَرِيسِيُو َ
 49وَفِيمَا كَا َ
ن هُوَ؟» قَالُوا لَهُ« :ا ْبنُ دَا ُودَ».
ن َم ْ
ن فِي الْ َمسِيحِ؟ ا ْب ُ
 43قَائالً« :مَاذَا َتظُنُو َ
ح رَبًا؟ قَا ِئالً:
 42قَا َل لَ ُهمَْ « :فكَيْفَ َي ْدعُوهُ دَا ُودُ بِالرُو ِ
ك مَ ْوطِئًا لِ َقدَمَ ْيكَ.
عدَا َء َ
عنْ يَمِيني حَتَى َأضَ َع َأ ْ
ب لِرَبِي :اجِْلسْ َ
 44قَا َل الرَ ُ
ن ابْنَهُ؟»
 45فَِإنْ كَانَ دَا ُودُ َي ْدعُوهُ رَبًاَ ،فكَيْفَ َيكُو ُ
جسُ ْر َأحَد َأنْ َيسْأَلَهُ بَتَةً.
ك الْيَ ْو ِم َلمْ َي ْ
 43فََلمْ َيسْ َتطِ ْع َأحَد َأنْ ُيجِيبَهُ ِبكَلِمَةٍ .وَ ِمنْ ذِل َ
فهم حتي اليوم يرفضون االجابه علي هذا السؤال وايضا يوضحون معني الذي كتبوه في الترجمه
االنجليزي

اما عن ما قاله المشكك
 .فال يمكن بأي حال من األحوال أن يترجم إلى قبلوا اإلبن
وهذا لسبب بسيط جدا وهو أن كلمة בר بار ال يمكن أن تترجم إلى إبن إال إذا تبعها مضاف إليه ،
مثال على ذلك أن نقول ابن النعمة  ،ابن النقمة  ،عباس ابن فرناس
وهذا غير صحيح بالمره ولم تنص عليه قواعد اللغه العبريه
فكلمة ابن ( بار ) تعني ابن سواء اضيفت او ال كما اوضحت من القواميس
اما الكلمه التي تشترط االضافه ( او وضع اداة تعريف كي ) لتعبر عن معني ابن فهي كلمه اخري
مختلفة تماما

) وهي ( بن
H1121
ּבן
ben
BDB Definition:
1) son, grandson, child, member of a group
1a) son, male child
1b) grandson
1c) children (plural - male and female)
1d) youth, young men (plural)
1e) young (of animals)
1f) sons (as characterisation, i.e. sons of injustice [for unrighteous
men] or sons of God [for angels])
1g) people (of a nation) (plural)
1h) of lifeless things, i.e. sparks, stars, arrows (figuratively)
1i) a member of a guild, order, class
Part of Speech: noun masculine
ونالحظ شئ هام جدا لو كان العدد كتب بن بدل بار لكان يحتمل معاني كثيره جدا بمعني قبلوا االبن
او الرجل او قوس او نجم
اما للدقه فهي استخدمت بار لتؤكد ان لها معني محدد وهو ابن نقي
فهو غير امين في كالمه ويقول غير الحقيقه

والمعني الحقيقي هو قبّلوا االبن

اما عن استشهاده بالسبعينية
فلندرسها معا
اوال السبعينيه ونعرف ان معظمها ترجمه حره اي التلتزم بالنص االصلي ولكن تميل الي التفسير
ونصها

(LXX)

ράξασθε παι είας, ήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ

ὁ οῦ ικαίας. ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυ ὸς αὐτοῦ, ακάριοι πάντες οἱ
πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ.
draxasthe paideias mēpote orgisthē kurios kai apoleisthe ex odou dikaias
otan ekkauthē en tachei o thumos autou makarioi pantes oi pepoithotes ep'
autō
ράξασθε
وتعني اطلبوا او اقبلوا
ولم تتكرر في السبعينيه مره اخري

Παιδειας
تعليم او تاديب
واستخدمت ستة مرات
فبدال من ان تقول قبلوا االبن كتبت اطلبوا التعليم
فهي النها تفسيريه شرحت معني الكلمات

فقصدت بابن اهلل اي علم اهلل وهذا معني معروف من قبل ( ومن يريد المذيد عليه بالرجوع الي
ملف المسيا من الفرك اليهودي في الموقع )
وترجمت التقبيل بمعني الطلب
وكان من العاده قديما ان االنسان الذي يخضع لملك ويقبل العقاب يقبل قدم الملك لذلك فهم العدد
بان قبلوا االبن بمعني اقبلوا التاديب
فلذلك ترجمت قبلوا االبن الي اطلبوا علم اهلل
2:12 Accept correction, lest at any time the Lord be angry, and ye
should perish from the righteous way: whensoever his wrath shall be
suddenly kindled, blessed are all they that trust in him.

ولكن الترجمه االدق اليونانيه لهذا العدد
TGV
12 Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει· αλλιώς θα οργιστεί και
θα χαθείτε απ’ της ζωής το δρόμο, γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάριοι
!όσοι προσφεύγουνε σ’ αυτόν
وتؤكد ان المعني الحقيقي للعدد هو قبلوا االبن

وهو ايضا مقياس الترجوم ( وهو استشهد به ) ونصه للتاكيد
TgPs
 93קבילו אולפנא דילמא ירגז ותהובדון אורחא מטול דייחור כזעיר רוגזיה

والكلمه االولي
קבילו
وتعني اقبلوا
ولم تستخدم في االنجيل وال مره واحده
אולפנא
وتعني االوامر
وايضا لم تستخدم في االنجيل وال مره
فهي معاني شرحيه كتبت في القرن الثاني او الثالث الميالدي اي بعد صعود رب المجد وبدا انتشار
المسيحية في العالم كله
تشرح العدد بصوره تنكر ان يسوع هو المسيح ولذلك فضلت استخدام المعني الموجود في
السبعينية عن االستشهاد بالماسوريتك
الفلجاتا للقديس جيروم
يوضح المعني المنتشر ويقول

(Vulgate) adprehendite disciplinam nequando irascatur Dominus et
pereatis de via iusta cum exarserit in brevi ira eius beati omnes qui
confidunt in eo

Embrace discipline, lest at any time the Lord be angry, and you perish
from the just way. When his wrath shall be kindled in a short time,
blessed are all they that trust in him.
وهي نقال عن السبعينية فذكرت نفس معني السبعينية
وتاكيد ذلك اوضح ما كتبته نت بايبل
ָּשק The verb
(nashaq, “kiss”) refers metonymically to showing homage (seeנ ַ
1 Sam 10:1; Hos 13:2). The exhortation in v. 12a advocates a genuine

expression of allegiance and warns against insincerity. When swearing
allegiance, vassal kings would sometimes do so insincerely, with the intent
of rebelling when the time was right.
فالكلمه حرفيا فعال قبلوا االبن ولكن هي كمعني الخضوع لالبن
وايضا تفسير جيل
Psa 2:12 Kiss the Son,.... The Son of God, spoken of in Psa_2:7;
the word used is so rendered in Pro_31:2; and comes from another
which signifies to "choose", and to "purify", or "to be pure"; hence
some render it "the elect" or "chosen One", or "the pure One" (k); and
both agree with Christ, who is God's elect, chosen to be the Redeemer
and Saviour of his people, and who is pure free from sin, original and
actual.
لفظيا قبلوا االبن المعني الوحيد المختار النقي ا المسيح
وايضا كالرك
Psa 2:12
Kiss the Son, lest he be angry - It is remarkable that the word
son ( ברbar, a Chaldee word)
The Chaldee, Vulgate, Septuagint, Arabic, and Ethiopic, have a term
which signifies doctrine or discipline: “Embrace discipline, lest the
Lord be angry with you,” etc. This is a remarkable case, and especially
that in so pure a piece of Hebrew as this poem is, a Chaldee word
should have been found; rb bar, instead of b ben, which adds nothing
to the strength of the expression or the elegance of the poetry. I know
it is supposed that rb bar is also pure Hebrew, as well as Chaldee; but

as it is taken in the former language in the sense of purifying, the
versions probably understood it so here. Embrace that which is pure;
namely, the doctrine of God.
As all judgment is committed to the Son, the Jews and others are
exhorted to submit to him, to be reconciled to him, that they might be
received into his family, and be acknowledged as his adopted
children. Kissing was the token of subjection and friendship.

ويؤكد ان الكلمه صحيحه ولكن البعض يميل الي معناها وهي تعني اقبلوا ابن ونقاء واسم ومذهب
اهلل
) ( وهو المسيح
ولكن يوجد تراجم اخري من نفس القرن نقال عن العدد العبري مثل البشيتا

وتؤكد صحة ايضا قبلوا االبن
وبخاصه االرامي الن كلمة بار هي بالحقيقه ابن باالرامي الن بار تستخدم بقله في العبري
وصورة المخطوطه السينائية السريانيه

وتاكد نفس النص

وايضا اليهود انفسهم اكدوا ان معني العدد هو عن المسيا
من تفسير ابونا تادرس يعقوب
.[103]يفهم الحاخام ابن عزرا هذه العبارة "قبلوا قدميه" بكونها تخص المسيا
ونص كالمه

Abraham Ibn Ezra,
possibly the most exacting of the medieval Jewish commentators and a
man with no sympathy for Christian interpretations of the Tanakh,
understood bar to mean “son,” with reference to Proverbs 31:2.

وايضا من تفسير الربوات

Mich.: Baker Books
Our Rabbis taught: The Holy One, blessed be He, will say to the
Messiah, son of David (may he reveal himself speedily in our days!),
“Ask of Me anything, and I will give it to you,” as it is said, “I will tell of
the decree, etc., this day have I begotten you. Ask of me and I will give
the nations for your inheritance” (Ps. 2:7–8). But when he will see that
Messiah son of Joseph is slain, he will say to him, “Lord of the universe,
I ask of You only the gift of life.” “As to life,” He would answer him,

“Your father David has already prophesied this concerning you,” as it is
said, “He asked life of You, and You gave it to him [even length of days
for ever and ever]” (Ps. 21:4[5]).

وايضا مفسرين كثيرين يهود يؤكدون ذلك

Samuel Loewenstamm and Joshua Blau, leading Israeli scholars, in
their Thesaurus. (Note that David Kimchi also understands bar to refer
to the king, although reading the text in terms of bar lebab [“purity of
heart”], hence “the pure one” or, with another interpretation, “the elect
one.”) Thus, Ibn Ezra states, “ ‘Serve the LORD refers to the LORD,
while ‘Kiss the son’ refers to his anointed one, and the meaning of bar is
like [the meaning of bar in the phrase] ‘What my son [beri] and what,
son of my womb [bar bitni; Prov. 31:2].’ And thus it is written, ‘You are
my son’ [Ps. 2:7].

وتعبير اخر مهم جدا في كتاب زوهار

The Zohar
that equates bar with the son of God: “You are the good shepherd; of
you it is said, ‘Kiss the son.’ You are great here below, the teacher of
Israel, the Lord of the serving angels, the son of the Most High, the son
of the Holy One, may His name be praised and His Holy Spirit
[Shekhinah].”

this passage in the Zohar (vol. 1, 267a),

اما ان معني ان الكلمه ابن اهلل
قد كتبت في نفس االصحاح من سفر المزامير

مز 7 :3
اني اخبر من جهة قضاء الرب.قال لي انت ابني.انا اليوم ولدتك
وايضا
األمثال 4 :21
ن صَ َر الْمِيَا َه في ثَوْبٍ؟ َمنْ ثَبَتَ
ص ِع َد إِلَى السَمَاوَاتِ وَنَزَلَ؟ َمنْ جَمَ َع الرِيحَ في حَفْنَتَيْهِ؟ َم ْ
َمنْ َ
سمُ ابْنِهِ ِإنْ عَرَفْتَ؟
جَمِي َع َأطْرَافِ األَرْضِ؟ مَا اسْمُهُ؟ وَمَا ا ْ
اش 94 :7
ولكن يعطيكم السيد نفسه آية.ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل.
اش 3 :1
النه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا
ابديا رئيس السالم.
ار 3 :32
في ايامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل آمنا وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا.

وهذا ما اكده السيد المسيح

ي من ابي.وليس احد يعرف االبن اال اآلب.وال احد يعرف اآلب اال
مت  37 :99كل شيء قد دفع ال ّ
االبن ومن اراد االبن ان يعلن له.
ي من ابي.وليس احد يعرف من هو االبن
لو  33 :91والتفت الى تالميذه وقال كل شيء قد دفع ال ّ
اال اآلب وال من هو اآلب اال االبن ومن اراد االبن ان يعلن له.
يو  32 :5لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون اآلب.من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي ارسله
يو  3 :94قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياة.ليس احد يأتي الى اآلب اال بي.
رؤ  93 :3وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش
وعن غضب الخروف

فال يحتاج المسيحيين ليغيروا لفظ عدد وسط كل هذه االدله التي تؤكد
نفس المعني  .والمخطوطات تؤكد اصالته والقواميس تؤكد معناه
وهو فعال شهاده لالهوت المسيح مهما انكر المشككون
والمعاندون.
وقبل ان اختم اضع نص المزمور كامل النه كافي جدا للرد

 9 :3لماذا ارتجت االمم و تفكر الشعوب في الباطل
 3 :3قام ملوك االرض و تامر الرؤساء معا على الرب و على مسيحه قائلين

 2 :3لنقطع قيودهما و لنطرح عنا ربطهما
 4 :3الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم
 5 :3حينئذ يتكلم عليهم بغضبه و يرجفهم بغيظه
 3 :3اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي
 7 :3اني اخبر من جهة قضاء الرب قال لي انت ابني انا اليوم ولدتك
 4 :3اسالني فاعطيك االمم ميراثا لك و اقاصي االرض ملكا لك
 1 :3تحطمهم بقضيب من حديد مثل اناء خزاف تكسرهم
 91 :3فاالن يا ايها الملوك تعقلوا تادبوا يا قضاة االرض
 99 :3اعبدوا الرب بخوف و اهتفوا برعدة
 93 :3قبلوا االبن لئال يغضب فتبيدوا من الطريق النه عن قليل يتقد غضبه طوبى لجميع المتكلين
عليه

واخيرا المعني الروحي

من تفسير ابونا تادرس يعقوب

الحاجة إلى التأديب [:]92-91

يقول [ :Weiserبإن المزمور يعود إلى نقطة البداية ،حيث يوجه الحديث إلى حكام األرض،
ال إياهم أن يتضعوا أمام القدير وأن يعبدوه بخوف ورعدة].
منذرًا ومحذرًا إياهم ،سائ ً
تعبير "قبلوا قدميه" طبق علاى اهلل بطريقاة تُناساب العاادات البشارية؛ إذ ربماا نباع ذلاك عان
ي الملاك كعالماة علاى الاوالء والطاعاة ،هاذه العاادة تعرفناا عليهاا مان الوثاائق البابلياة
عادة تقبيال قادم ّ
والمصرية.
يفهم الحاخام ابن عزرا هذه العبارة "قبلوا قدميه" بكونها تخص المسيا].[103
بعد تحذير داود النبي قضاء األرض وحكامها واألمم المتمردة على الرب وعلى مسيحه يذكر
التأديب كوسيلة لإلصالح ،وكأنه يقول" :اقبلوا االصالح والتأديب لئال يغضب الرب فتبيدوا بترككم
الطريق المستقيم".
* بتأديب اهلل (لنا) وإرشاده نخلص من الموت ].[104
القديس اكليمندس االسكندري
 vالتأديااب هااو صاامام اآلمااان للرجاااء ،رباااط اإليمااان ،مرشااد إلااى طريااق الخااال

 ،الحااافز

والمشبع لنزعات الخير ،معلم الفضيلة الاذي يادعونا إلاى االلتصااق الادائم بالمسايح ،وإلاى
الحياة الدائمة ألجل اهلل وإدراك الوعود السماوية والمكافآت اإللهية.
اتباعنا للتأديب هو نافع لنا ،وإهماله وإدارة ظهورنا له هو موت].[105
القديس كبريانوس
* التأديب هو نوع من الحماية ودفاع ضد كل ما يضرنا.
 vيلزمنا أال نتطلع إلى غضب اهلل [ ]2بكونه اضطرابًا في الفكر؛ بل بالحرى هاو القاوة التاي
بها يثبت له حقوقه في العدل ،حيث تخضع كل خليقة لخدمته ].[106
القديس أغسطينوس

"اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة" []99
في عبادتنا هلل يلزم أن تمتلئ قلوبنا بمخافة إلهية مقدسة ،وفي نفس الوقت تمتلئ بثقة مفرحة
في الرب .لذلك يرى تباء الكنيسة نوعًا من التكامل بين مخافة الرب المقدسة والفرح الروحي .فإن
العبادة والنظام الروحي يخلقان ليس فقط نوعًا من الرعدة أو الخوف وإنما أيضًا فرحًا داخليًا.
بخصو

مخافة الرب نقتطف العبارات التالية:

* لننظار أي إنسااان يجااب أن يكااون القااديس! يجاب أن يكااون لطيفًااا ،حكيمًااا ،حزينًااا ،نائحًااا،
منسحق القلب!
اإلنسان الذي هو هزلي في تعامالته ليس قديسًا .فحيث توجد النجاسة يكون الهزل؛ وحيث
الضحك في غير أوانه يكون الهزل .اصغ إلى قول النبي" :اعبدوا الرب بخوف وهللوا له برعوده"
[.]77
الهزل يسلم النفس إلى التنعم والتكاسل .إنه يثير النفس بصورة غير الئقة ،فكثيرًا ما تجنح
إلى أعمال العنف وتوجد حروبًا].[107
القديس يوحنا الذهبي الفم
 vعندما تتلو مزمورًا تأمل كلمات من هذه التي تتلوها ،ولتبتهج نفسك بندامة حقيقية أكثر من
اإلعجاب بلاذة الصاوت ،فاإن اهلل يُقادر قيماة دماوع مان يسابحه أكثار مان عذوباة الصاوت.
يقول النبي" :اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة" واآلن حيث يوجد الخوف والرعدة ال
ل وإنما يكون اتضاع الفكر مع نحيب وبكاء ].[108
يوجد صوت عا ٍ
(المدعو) سولبيتس ساوريرس
 vأنه ألمر عظيم أن نخدم اهلل ،إذ قيل" :أعبدوا الرب بخوف" ،وأم ُر عظيم أن تُدعى مان اهلل
"عبدي" (إش  ...)6 :19مع ذلك قيل للرسل" :ال أعود أسميكم عبيدًا ألن العبد ال يعلام ماا
يعمل سيده" (ياو  ...) 72 :72هاا أنات تارى أن هنااك مراحال متعاددة للكماال ،وأن اهلل يادعونا

ال فاي
إلى أماور عالياة ،ثام يعاود فيادعونا إلاى ماا هاو أعلاى حتاى أن مان يصاير مباركًاا وكاام ً
مخافة الرب يرتقي كما هو مكتوب" :من قوة إلى قوة" (مز .[109])1 :31
األب شيريمون
* إن ه لمن الالئق أن نقف أمام اهلل بعقل يقظ متنبه ممتزج برعدة وخوف ماع التهااب الاروح
بالفرح والحب العميق (رو .[110] )75-77 :75
األب مارتيروس
حسْب كمن يبث خوفًا ومن هو أمين باال فسااد فأنات لام
* إن كنت تتذكر الديان وقت الشدة ف َ
تتعلم بعد أن "تعبد الرب بخشية وأن تفرح به برعدة" ].[111
األب أوغريس من بنطس
* يوجد فرح فنقدم شكرًا ،وتوجد رعدة لئال نسقط ]![112
األب قيصريوس أسقف آرل
يقول مؤلف كتاب السلم (الدرجات) من القرن الرابع[ :عندما يُعتق إنسان من عبودية الموت
يلزمه أن يخدم الرب بفرح ال بحزن].][113
المسيح القائم من األموات:
يُسبح بهذا المزمور في صالة باكر حسب الطقس القبطي ،بكونه مزمور القيامة .يقول C.
[ :Stuhlumellerيتمم يسوع هذا المزمور بكونه ملكًا ،ال من حيث والدته من نسل داود ،مكتسبًا
ذلك خالل يوسف (مت 71-76 :7؛ لو  ،)85 :7وإنما خالل قيامته من األموات ،متوَجًا عن يمين
اهلل ،يُرسل الروح القدس (أع 88 :78 ،56-52 :1؛ عب .)2 :2 ،2 :7
يختم المزمور بالقول" :طوبى لجميع المتكلين عليه" [.]93

* الثقة فيه هي أمر أعظم مان اإليماان ،فإناه إذ ياؤمن إنساان أن ابان اهلل هاو معلمناا يثاق أن
تعاليمه هي الحق ].[114
القديس اكليمندس اإلسكندري

والمجد هلل دائما
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