هل شتم المسيح اليهود بوصفهم اوالد االفاعي ؟
متي  43 :21و متي  44 :14و متي  7 :4و
لوقا  7 :4يوحنا 8
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الشبهة

قال يسوع بنفسه
"فى متى  " 44 : 21يا اوالد االفاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار
" .وفى متى " 44 : 14ايها الحيّات اوالد االفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم
" قارن بين قول يسوع " من قال يا أحمق يستوجب نار جهنم .
وقوله " يا أوالد األفاعى أليست هذه شتيمة تستوجب نار جهنم بحكم يسوع نفسه ؟

الرد

الحقيقه المسيح لم يشتم اليهود بل قدم وصف دقيق لحالتهم

و في البداية اوضح بعض المعاني اللغويه الهامة
معني كلمة شتم
لغة
من لسان العرب
الشَ ْتمُ :قبيح الكالم وليس فيه َقذْفٌ.
والشَ ْتمُ السَبُ ،شَتَمَه َيشْتُمُه ويَشْتِمُه شَتْماً ،فهو َمشْتُوم ،واألُنثى َمشْتُومة وشَتِيمٌ ،بغير هاء؛ عن
اللحياني :سَبَهُ ،وهي ال َمشْتَمَةُ والشَتِيمة؛
السّبّ لغةً واصطالحاً  :الشّتم  ،وهو مشافهة الغير بما يكره  ،وإن لم يكن فيه حدّ ،
العيب خالف المستحسن عقالً  ،أو شرعاً  ،أو عرفاً  ،وهو أعمّ من السّبّ
قال الزّرقانيّ  :فإنّ من قال  :فالن أعلم من الرّسول صلى اهلل عليه وسلم فقد عابه  ،ولم يسبّه
اللّعن  :هو الطّرد من رحمة اللّه تعالى  ،لكنّه يطلق ويراد به السّبّ
ب ويراد به القذف  ،وهو الرّمي بالزّنى في معرض التّعيير  ،كما يطلق القذف ويراد به
يطلق السّ ّ
السّبّ  .وهذا إذا ذكر كلّ منهما منفرداً
من ألفاظ السّبّ قوله  :كافر  ،سارق  ،فاسق  ،منافق  ،فاجر  ،خبيث  ،أعور  ،أقطع  ،ابن الزّمن
 ،األعمى  ،األعرج  ،كاذب  ،نمّام  ،ما لم يكن فيه النه وصف.
تعريف الشتم قانونيا
جريمة السب
السب هو خدش شرف شخصي واعتباره عمدا  -باي وجه من الوجوه دون ان ينطوي ذلك علي
اسناد واقعه معينة اليه ( اي وصفه بما فيه حقيقة )
وقد جاء تعريف السب وبين عقوبتة في الماده  403من قانون العقوبات التي تنص علي " كل
سب ال يشمل علي اسناد واقعه بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف واالعتبار يعاقب

عليه في االحوال المبينة بالماده  272بالحبس مده ال تجاوز سنة وبغرامة ال تزيد علي مائتي
" جنية او باحدي هاتين العقوبتين
وتعاقب الماده  9/478علي السب غير العلني حيث تنص علي ان " يعاقب بغرامة ال تجاوز
" خمسين جنيها  ...من ابتدر انسانا بالسب غير العلني
السب نوعان  -2السب العلني
 2السب غير العلنيالسب العلني :تعريف:
هو الخدش العلني لشرف واعتبار المجني عليه باي وجه من الوجوه دون ان يتضمن ذلك اسناد
واقعة معينة لدية ( اي وصفه بشيئ حقيقي مثبت ) .وبذلك يختلف السب عن القذف الذي يجب ان
يتضمن اسناد واقعة معينة الي المجني عليه
يتحقق السب بالتعبير عن كل ما يمس شرف المجني عليه واعتباره او يحط من كرامته دون ان
يتضمن ذاك اسناد واقعة معينة وقد بينت محكمة النقض ان المقصود بالسب في اللغة " الشتم
سواء باطالق اللفظ الصريح الدال او باستعمال المعاريض التي تومئ اليه وهو المعني الملحوظ
في اصطالح القانون الذي يعتبر السب كل لصق لعيب او تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو
يخدش سمعته لدي غيره وعلي ذلك يتحقق السب باسناد عيب معين او صفه شائنه و لكن بشرط
عدم تحديد واقعه بعينها كمن يصف اخر بانه مرتشي او مزور
ويعد التشبيه بالحيوانات سبا وكذا وصف عديم االخالق
العقوبة :يعاقب علي السب بنص الماده  403بالحبس مده ال تجاوز سنة والغرامة التي ال تزيد
 .علي مائتي جنية أو باحدي هاتين العقوبتين
السب غير العلني
تعريف  :هو الصاق عيب او صفة تخدش شرف الشخص واعتباره بصورة غير علنية ودون
استفزاز فالماده  9/478عقوبات تنص علي انه " يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسين جنيهاً لكا من
" ابتدر انسانا بسب غير علني

وقد طلب القانون للعقاب في السب غير العلني ان يقوم الجاني باالبتدار بالسب ويتحقق ذلك اذا لم
يكن الجاني عليه قد استفزة  .فالسب يعتبر مباحاً اذا حدث نتيجة االستفزاز فاذا ابتدر "أ" بسب
"ب" في غير عالنية فما كان من "ب" اال ان رد عليه بالسب  ،فإن جريمة السب غير العلني
تتوافر في حق "أ " دون "ب" النه لم يبتدر بالسب
فهناك فرق بين القذف والشتيمه والوصف ولكن الشتيمه هي السباب واحترام االخرين هو حدود
الحريه فحرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية االخرين ووصف انسان اخر بشيئ اليوجد فيه
يعتبر تعدي علي حريته وهو اسائه فيقيم سب وشتيمة
وهناك فرق بين الوصف والشتيمة فالوصف مقبول طالما ينطبق اما الشتيمة مرفوضة
الن الشتيمة هو وصف الشخص بما هو ليس فيه من شيئ قبيح او ذكر امر سيئ ليس من حقي
الكالم عنه.
وايضا يتضح الفرق بسهوله من الهدف والغايه ف
هل اقول الحد احمق لكي انصحه واريد فائدته او الكصلحه العامه ليتوقف عن امر مضر لنفسه او
االخرين فانا اريد المصلحة الظاهرة
اما اقولها واصفه بما ليس فيه الذالله ولكي يفشل ويشعر بالصغر واالهانة فبهذا اتسبب في
ضرره وليس مصلحته.
ولهذا القوانين تنص علي أال تقذف أو تسب اآلخر بألفاظ نابية تجرح حياءه  ،واأل تتطاول باأللفاظ
النابية على آخر أيا كان
وتعتبر الشتائم الجنسية على قمة هرم القبح واأللفاظ النابية وتقريبا كل القوانين والعوائد ترفضها
وتجرمها وتحتقر قائلها .
فقد نجد البعض مثال ال يتعرض على من يصف الغبي بأنه غبي  ،طالما أنه يتميز بالغباء في
الكثير من المواقف المعلنة ،أو الجاهل بالجهل طالما تمايز بالجهل في الكثير من المعامالت او
االمي بانه امي طالما هو بالفعل اليعرف القراءه والكتابة  ،وال يعترض آخرون على من يصف
المدلس بالتدليس  ،طالما مارس قطعا التدليس  ،أو على من يصف العاهر بالعهر  ،والزاني

بالزنى  ،طالما انطبقت عليهم صفات العهر والزنا المتكررة ،وال من بعترض على من يصف
السارق باللصوصية طالما كان سارقا بالفعل وادين بذلك.
فأخالقيا إذاً على ماذا نعترض ؟
نعترض على من يتحول من الوصف إلى القذف والشتم  ،كأن يقذف أحدهم السارق بألفاظ جنسية
نابية ال تحمل وصفا لفعل السرقة بقدر ما تعمل قذفا في ذات اآلخر  ،فيتخطى حدود الوصف وإن
كانت جارحة إلى مستوى الشتيمة والتجريح .
فمثال نحن ال نعترض على قاضٍ يصف زانية بالزنا في قاعة المحكمة طالما ثبتت عليها التهمة او
سارق بانه لصا طالما ثبت عليه ذلك وال نفقد احترامنا للقاضي لتلفظه بلفظ الزنا او السرقة.
ولكن هذا القاضي لو تلفظ بلفظ نابي باهانة السارق بالفاظ جنسية او حتي الزاني بشتمه بالفاظ
جنسية عن ابيه او امه هذا يعتبر شتيمة ويعتبر هذا القاضي سيئ االلفاظ ويجب ان يحاكم.
وبعد ان عرفنا الفرق بين الوصف الصحيح والشتيمه الغير صحيحة نتعرف ايضا علي فرق
المرتبة بمعني
ان المعلم يحق له ان يصف التلميذ بالغباء النه حكما في هذا االمر والكن ال يحق له ان يصف احد
بانه لص لو لم يكن لصا فعال  .اما التلميذ ال يحق له ان يصف معلمه بذلك
والطبيب له الحق ان يصف مريض بانه مصدر عدوي النه حكما في مجاله  .ولكن المريض ال
يستطيع ان يصف الطبيب بذلك.
والقاضي له الحق ان يصف شخص سرق بانه سارق او قتل بانه قاتل .ولكن السارق ال يستطيع
ان يصف القاضي بذلك.
واالب في المنزل له الحق ان يصف ابنه بانه عديم المشاعر النه حكما في ذلك ويري معاملة ابنه
مع بقية اخوته بدون مشاعر محبة اخوية ولكن االبن ال يستطيع ان يصف اباه بذلك النه ليس في
مستوي حكمة االب ....وهكذا
ولكن كل منهما ليس له الحق في وصف شخص بما ليس فيه بما ليس هو مجاله
وال يحق الي منهم بان يشتم شخص اخر بالفاظ جنسية او شيئ يتعلق بابيه او امه او غيره.

هذه فقط بعض القواعد التي اعتقد اننا كلنا نتفق عليها

واالن اتي الي االعداد الذي استشهد بها المشكك
وابدا اوال في معني افاعي
G2191
εχιδνα
echidna
Thayer Definition:
1) a viper, offspring of vipers
1a) addressed to cunning, malignant, wicked men
Part of Speech: noun feminine
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: of uncertain origin
Citing in TDNT: 2:815, 286
افعي ابن افاعي وتعني ملتوي خبيث انسان شرير
وايضا مرجع
2191. ἔχιδνα échidna;. echídnēs, fem. noun. A viper (Acts 28:3).
Used metaphorically of wicked men, described as a generation of
vipers (Matt. 3:7; 12:34; 23:33; Luke 3:7).
Syn.: óphis (3789), a snake; herpetón (2062), a creeping thing.
i

افعي ووصف انسان شرير وجيل شرير بابناء االفاعي

قد يكون المعني حرفي اي انه ابن افعى وهذا ال يصلح كمعني حرفي
اذا المعني مجازي رمزي ومن هو الحية المقصود
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :21
َفطُرِحَ التِنِينُ ا ْل َعظِيمُ ،ا ْلحَيَةُ الْ َقدِيمَةُ الْ َم ْدعُوُ إِبْلِيسَ وَالشَ ْيطَانَ ،اَلذِي ُيضِلُ ا ْلعَاَلمَ كُلَهُ ،طُرِحَ
إِلَى األَرْضَِ ،وطُ ِرحَتْ مَعَهُ َمالَ ِئكَتُهُ.

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :12
فَقَبَضَ عَلَى التِنِينِ ،ا ْلحَيَةِ الْ َقدِيمَةِ ،اَلذِي هُوَ إِبْلِيسُ وَالشَ ْيطَانُ ،وَقَ َيدَهُ أَلْفَ سَنَةٍ،

فالحية المقصوده هو الشيطان وهذا الرمز من البداية من وقت اسقاط البشرية
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 3 :22
عنِ الْ َبسَاطَةِ الَتِي فِي
سدُ َأذْهَا ُنكُمْ َ
خدَعَتِ ا ْلحَيَةُ حَوَاءَ بِمَكْرِهَا ،هكَذَا تُ ْف َ
وَلكِنَنِي َأخَافُ أَنَهُ كَمَا َ
الْ َمسِيحِ.

سفر إشعياء 2 :12
شدِيدِ لَوِيَاثَانَ ،ا ْلحَيَةَ الْهَارِبَةَ .لَوِيَاثَانَ
فِي ذِلكَ الْيَ ْو ِم ُيعَاقِبُ الرَبُ ِبسَيْفِهِ الْقَاسِي ا ْل َعظِيمِ ال َ
ا ْلحَيَةَ الْمُ َتحَوِيَةَ ،وَيَقْتُلُ التِنِينَ اَلذِي فِي الْ َبحْرِ.

فالشيطان في الكتاب المقدس يرمز له باالفعي ومن يتبع الشيطان يلقب بابن الشيطان  .وهذا الن
الرب من وقت وضع عداوه بين نسل المرأة والشيطان
سفر التكوين 4

سحَقِينَ
سكِ ،وَأَنْتِ َت ْ
سحَقُ رَ ْأ َ
ن َنسِْلكِ وَ َنسْلِهَا .هُ َو َي ْ
عدَا َو ًة بَيْنَكِ وَبَ ْينَ الْمَرَْأةِ ،وَبَ ْي َ
 21وََأضَعُ َ
عَقِبَهُ».
فيوجد ابناء اهلل
سفر التكوين 1 :6
خذُوا ألَنْ ُفسِهِمْ ِنسَاءً مِنْ كُلِ مَا اخْتَارُوا.
َأنَ أَبْنَاءَ اهللِ رَأَوْا بَنَاتِ النَاسِ أَنَ ُهنَ حَسَنَاتٌ .فَا َت َ

وابناء الشيطان
سفر أعمال الرسل 22 :23
سدُ سُبُلَ
عدُوَ كُلِ بِرّ! أَالَ تَزَالُ تُ ْف ِ
غّشٍ َوكُلَ خُبْثٍ !يَا ا ْبنَ إِبْلِيسَ !يَا َ
وَقَالَ« :أَيُهَا الْمُمْتَلِئُ كُلَ ِ
اهللِ الْ ُمسْتَقِيمَةَ؟

وحسب اعماله يحكم عليه فمن يحب الخطية ويفعلها فهو ابن ابليس
رسالة يوحنا الرسول األولى 8 :3
خطِئُ .ألَجْلِ هذَا ُأظْهِرَ ا ْبنُ اهللِ ِلكَيْ
خطِيَ َة فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ ،ألَنَ إِبْلِيسَ ِمنَ الْ َبدْءِ ُي ْ
َمنْ يَ ْفعَلُ ا ْل َ
يَنْقُضَ أَعْمَالَ إِبْلِيسَ.

ويحكم عليه من افعاله ونتائجه
إنجيل متى 26 :2
سكِ تِينًا؟
ح َ
ِمنْ ثِمَارِهِمْ َتعْرِفُونَهُمْ .هَلْ َيجْتَنُونَ ِمنَ الشَوْكِ عِنَبًا ،أَوْ ِمنَ ا ْل َ
فالذي يفعل شرور يوصف بانه ابن الشيطان والتعبير المستخدم هو ابناء االفاعي
ولماذا وصف المسيح هؤالء بانهم ابناء الشيطان

ندرس سياق الكالم
انجيل متي 21
 13 :21اما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا ال يخرج الشياطين اال ببعلزبول رئيس الشياطين
االمر يبدا من اتهام اليهود للمسيح بانه بقوة بعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين وبعلزبول
هو اسمه القديم بعل زبوب اي اله الذباب
 11 :21فعلم يسوع افكارهم و قال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب و كل مدينة او بيت
منقسم على ذاته ال يثبت
 13 :21فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته
 17 :21و ان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابناؤكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم
 18 :21و لكن ان كنت انا بروح اهلل اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت اهلل
 19 :21ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي و ينهب امتعته ان لم يربط القوي اوال و حينئذ
ينهب بيته
 40 :21من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق
فهنا المسيح دافع عن نفسه وانه ليس بقوة الشيطان يفعل المعجزات بل بقوة اهلل والمسيح بعد
ذلك وضح انه هناك نوعين ابناء اهلل وابناء الشيطان  .من مع المسيح ومن ضد المسيح
 42 :21لذلك اقول لكم كل خطية و تجديف يغفر للناس و اما التجديف على الروح فلن يغفر
للناس
 41 :21و من قال كلمة على ابن االنسان يغفر له و اما من قال على الروح القدس فلن يغفر له
ال في هذا العالم و ال في االتي
 44 :21اجعلوا الشجرة جيدة و ثمرها جيدا او اجعلوا الشجرة ردية و ثمرها رديا الن من الثمر
تعرف الشجرة

ويحكم علي االنسان ابن اهلل او ابن االفاعي اي ابن الشيطان من ثماره  .فالذي ثماره جيده هو
ابن اهلل ومن هو ثماره رديئة هو ابن االفاعي
ويتوجه بكالمه لالشرار ابناء الشيطان الذين ثمرهم رديئ يشهد عليهم انهم ابناء الشيطان ابناء
افاعي فيقول
 43 :21يا اوالد االفاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات و انتم اشرار فانه من فضلة القلب
يتكلم الفم
و هم قالوا أنه ببعلزبول يخرج الشياطين ،لذلك قال عليهم أوالد أفاعى .فكل من يقبل األفكار
الشيطانية التي يطرحها عليه الشيطان في قلبه ثم يتكلم بها بلسانه فقد صار ابناً إلبليس وبوقاً
للحية القديمة .كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار هؤالء داخلهم فساد لكنهم في
رياء يتكلمون كالماً صالحاً أمام الناس وهم يفسرون الكتاب ويعظون عن القداسة والمحبة.
والسيد هنا يلفت النظر أن المهم هو تنقية الداخل وحينما يتطهر الداخل تكون كلماتنا نقية من
فيض قلبنا الطاهر من فضلة القلب يتكلم اللسان فالبر والتقوى ليست كلمات نوهم بها الناس أننا
أتقياء ،فهو وصف لالشرار الذي يحكم عليهم بوضوح من افعالهم انهم ابناء الشيطان ومن هو
واضح انه ابن ابليس ويفعل افعال ابليس فهو يوصف بانه ابن االفعي
فهذا ليس شتيمة ولكن وصف
 41 :21االنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات و االنسان الشرير من
الكنز الشرير يخرج الشرور
 43 :21و لكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين
 47 :21النك بكالمك تتبرر و بكالمك تدان

وايضا الموقف في الشاهد الثاني
انجيل متي 14

 19 :14ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تبنون قبور االنبياء و تزينون مدافن
الصديقين
 40 :14و تقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم االنبياء
 42 :14فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة االنبياء
 41 :14فامالوا انتم مكيال ابائكم
 44 :14ايها الحيات اوالد االفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم
 43 :14لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء و حكماء و كتبة فمنهم تقتلون و تصلبون و منهم تجلدون
في مجامعكم و تطردون من مدينة الى مدينة
والمسيح هنا في كالمه مع الكتبه والفريسيين يوضح ان من هو ضد االنبياء هو ابن للشيطان
والمسيح اثبت انهم ابناء قتلة االنبياء وهم لم يتوبوا بل يريدوا ان يكملوا في طريق ابائهم ابناء
الشيطان فهم يشهودون علي انفسهم انهم ابناء الشيطان فهم بالفعل اوالد االفاعي
المسيح ايضا يوضح بالتفصيل افعال الكتبه والفريسيين الخاطئة التي تضر انفسهم وتضر
المجتمع اليهودي باعثار صغار النفوس
والمسيح في الموعظة علي الجبل اعطي ثمان تطويبات وهنا يعطي الكتبة الخطاة ثمان ويالت
المسيح هنا ايضا يصفهم بما هو فيهم فهم بالفعل في اقوال الراباوات يقولوا اشياء تعبر عن
الجهل النهم يتكلمون بالرياء
واثبات ان ما قاله المسيح صحيح وليس شتيمه
 2ما قاله المسيح هو وصف صحيح ينطبق عليهم وليس شتيمه
 1وايضا المسيح كالمه ليس عن غضب وانفعال بل هو يتكلم بوداعه وبصراحه وايضا يقدم امثله
واضحه ومعروفه عن اخطاء الكتبه والفريسيين تثبت حماقتهم وانهم ابناء الشيطان

 4وايضا هدف المسيح هو تصحيح مسارهم وحمايتهم من انفسهم وحماية صغار النفوس من
عثراتهم فهو هدفه المصلحه الشخصيه والمصلحه العامة
 3وايضا المسيح هو اقنوم الكلمة الذي خلق العالمين وهو الديان الذي له الحق ان يحاكم كل
البشر فمن مرتبته ان يحكم علي تصرفات هؤالء
 1وايضا المسيح لم يقل الي منهم لفظيا لفظ ليس فيه ليعتبر شتيمة.

والمسيح ايضا في موقف اخر شرح بتفصيل ما يقصد
انجيل يوحنا 8
 42فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ اَلذِينَ آمَنُوا بِهِ« :إِ َن ُكمْ إِنْ ثَبَ ُت ْم فِي َكالَمِي فَبِا ْلحَقِيقَ ِة َتكُونُونَ َتالَمِيذِي،
 41وَتَعْرِفُونَ ا ْلحَقَ ،وَا ْلحَقُ ُيحَرِ ُر ُكمْ».
ف تَقُولُ أَنْتَ :إِ َن ُكمْ َتصِيرُونَ َأحْرَارًا؟»
َ 44أجَابُوهُ« :إِنَنَا ذُرِيَةُ إِبْرَاهِيمَ ،وَلَمْ ُنسْ َتعْبَدْ َألحَدٍ َقطُ! كَيْ َ
خطِيَةِ.
خطِيَةَ هُوَ عَ ْبدٌ لِ ْل َ
َ 43أجَابَ ُه ْم َيسُوعُ« :ا ْلحَقَ ا ْلحَقَ أَقُولُ َل ُكمِْ :إنَ كُلَ َمنْ َيعْمَلُ ا ْل َ
 41وَا ْلعَ ْبدُ َال يَبْقَى فِي الْبَيْتِ إِلَى األَ َبدِ ،أَمَا اال ْبنُ فَيَبْقَى إِلَى األَبَدِ.
 43فَِإنْ حَرَ َركُمْ االبْنُ فَبِالْحَقِيقَةِ َتكُونُونَ َأحْرَارًا.
ن تَقْتُلُونِي َألنَ كَالَمِي الَ مَ ْوضِعَ لَ ُه فِي ُكمْ.
 47أَنَا عَاِلمٌ أَ َن ُكمْ ذُرِيَةُ إِبْرَاهِيمَ .لكِ َن ُك ْم َتطْلُبُونَ َأ ْ
 48أَنَا أَ َتكََل ُم بِمَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي ،وَأَنْ ُت ْم تَعْمَلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِ ْندَ أَبِي ُكمْ».
َ 49أجَابُوا وَقَالُوا لَهُ« :أَبُونَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ» .قَالَ لَهُمْ َيسُوعُ« :لَوْ كُنْتُمْ أَوْالَدَ إِبْرَاهِيمََ ،لكُنْ ُت ْم َتعْمَلُونَ
َأعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ!
 30وَلكِ َنكُمُ اآلنَ َتطْلُبُونَ َأنْ تَقْتُلُونِي ،وَأَنَا إِ ْنسَانٌ قَدْ كَلَ َم ُكمْ بِا ْلحَقِ اَلذِي سَمِعَهُ ِمنَ اهللِ .هذَا لَمْ
َيعْمَلْهُ إِبْرَاهِيمُ.
 32أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ َأعْمَالَ أَبِي ُكمْ» .فَقَالُوا لَهُ« :إِنَنَا لَمْ نُوَلدْ مِنْ زِنًا .لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اهللُ».
 31فَقَالَ لَهُمْ َيسُوعُ« :لَوْ كَانَ اهللُ أَبَا ُكمْ َلكُنْ ُت ْم ُتحِبُونَنِي ،ألَنِي خَ َرجْتُ مِنْ قِبَلِ اهللِ وَأَتَيْتُ .ألَنِي َلمْ
آتِ ِمنْ نَ ْفسِي ،بَلْ ذَاكَ أَ ْرسَلَنِي.
 34لِمَاذَا الَ تَفْهَمُونَ َكالَمِي؟ ألَ َن ُكمْ الَ تَقْدِرُونَ َأنْ تَسْمَعُوا قَوْلِي.

ن َتعْمَلُوا .ذَاكَ كَانَ قَتَاالً لِلنَاسِ مِنَ الْ َبدْءِ ،وَلَمْ
 33أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسَُ ،وشَهَوَاتِ أَبِي ُكمْ تُرِيدُونَ َأ ْ
ب وَأَبُو ا ْل َكذَابِ.
س فِيهِ حَقٌ .مَتَى َتكََلمَ بِا ْل َكذِبِ فَإِنَمَا يَ َتكَلَمُ مِمَا لَهُ ،ألَنَهُ َكذَا ٌ
يَثْبُتْ فِي ا ْلحَقِ ألَنَهُ لَ ْي َ
 31وَأَمَا أَنَا فَألَنِي أَقُولُ الْحَقَ َلسْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِي.
خطِيَةٍ؟ فَِإنْ كُنْتُ أَقُولُ ا ْلحَقَ ،فَلِمَاذَا َلسْ ُتمْ تُؤْمِنُونَ بِي؟
 33مَنْ مِ ْن ُك ْم يُ َبكِتُنِي عَلَى َ
فهو شرح ان من يفعل الشر ويشتهي الشر ويرفض التوبة هو ابن ابليس اي ابن االفعي القديمة
وهم لم يستطيعوا ان يبكتوه علي خطية
وهذا التعبير استخدمه يوحنا المعمدان
إنجيل متى 2 :3
صدُوقِيِينَ يَأْتُونَ إِلَى مَعْمُودِيَتِهِ ،قَالَ لَهُمْ« :يَاأَوْالَدَ
فَلَمَا رَأَى كَثِيرِينَ ِمنَ الْفَرِيسِيِينَ وَال َ
األَفَاعِيَ ،منْ أَرَا ُكمْ أَنْ تَهْرُبُوا ِمنَ ا ْل َغضَب اآلتِي؟

إنجيل لوقا 2 :3
َوكَانَ يَقُولُ لِ ْلجُمُوعِ اَلذِينَ خَ َرجُوا لِ َيعْتَ ِمدُوا مِنْهُ« :يَا أَوْ َالدَ األَفَاعِيَ ،منْ أَرَا ُكمْ أَنْ تَهْرُبُوا مِنَ
ا ْل َغضَبِ اآلتِي؟
ومعلمنا بولس الرسول
سفر أعمال الرسل 22 :23
سدُ سُبُلَ
عدُوَ كُلِ بِرّ! أَالَ تَزَالُ تُ ْف ِ
غّشٍ َوكُلَ خُبْثٍ !يَا ا ْبنَ إِبْلِيسَ !يَا َ
وَقَالَ« :أَيُهَا الْمُمْتَلِئُ كُلَ ِ
اهللِ الْ ُمسْتَقِيمَةَ؟

ومعلمنا يوحنا الحبيب
رسالة يوحنا الرسول األولى 8 :4

حدٌَ :منْ يَفْعَلُ الْبِرَ فَهُوَ بَارٌ ،كَمَا َأنَ ذَاكَ بَارٌ.
 7أَيُهَا األَوْ َالدُ ،الَ ُيضَِلكُمْ َأ َ
خطِيَةَ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ ،ألَنَ إِبْلِيسَ ِمنَ الْبَدْءِ ُيخْطِئَُ .ألجْلِ هذَا ُأظْهِرَ ا ْبنُ اهللِ ِلكَيْ
 8مَنْ يَفْعَلُ ا ْل َ
يَنْقُضَ أَعْمَالَ إِبْلِيسَ.
خطِئَ ألَنَهُ
ت فِيهِ ،وَ َال َيسْ َتطِيعُ َأنْ ُي ْ
خطِيَةً ،ألَنَ زَ ْرعَهُ يَثْبُ ُ
 9كُلُ مَنْ هُوَ مَوْلُودٌ ِمنَ اهللِ َال يَ ْفعَلُ َ
مَوْلُودٌ مِنَ اهللِ.
 20بِهذَا أَوْالَدُ اهللِ ظَاهِرُونَ وَأَوْالَدُ إِبْلِيسَ :كُلُ مَنْ َال يَ ْفعَلُ الْبِرَ فَلَيْسَ مِنَ اهللَِ ،و َكذَا مَنْ َال ُيحِبُ
َأخَاهُ.

فما قاله المسيح وصف دقيق قدم عليه ادلة وال يوجد في كالمه اي شتيمة علي االطالق

والمجد هلل دائما
i
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