زكريا ابن برخيا ام زكريا ابن يهويداع ؟
متي 23 :32
Holy_bible_1

الشبهة

زكريا المقتول بن يهويا داع وليس ابن برخيا :
فمن األغالط التي تشهد لها األسفار المقدسة عند النصارى بالخطأ ما جاء في متى في قوله أن المسيح قال
" كل دم زكي سفك على األرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل
والمذبح " ( متى . ) 23/32
وقد غلط متى إذ المقتول بين الهيكل والمذبح هو زكريا بن يهويا داع  ،فقد جاء في سفر األيام " ولبس
روح هللا زكريا بن يهويا داع الكاهن فوقف فوق الشعب  ..ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار
بيت الرب " ( أيام (. ) 32 - 32/32 )3
وأما زكريا بن برخيا فهو آخر عاش أيام سبي بابل  ،وهو من األنبياء الصغار  ،وينسب له السفر الذي في
التوراة  ،ويقول عنه قاموس الكتاب المقدس " ويذكر التقليد اليهودي أن زكريا هذا طالت أيامه  ،وعاش
في بالده  ،ودفن بجانب حجي الذي كان زميالً له " .

كما يجدر أن ننبه هنا إلى أن لوقا قد نقل قول المسيح الذي ذكره متى ،ولكنه لم يخطئ كما أخطئ متى  ،فقد
قال " :من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت " ( لوقا .) 32/22

وفي شبهة اخري
"يرجح ان زكريا هذا هو ".
جاء تعليق على هذه االية في الطبعة التاسعة عشرة من الترجمة الكاثوليكية:
ّ
الذي ورد خبره في سفر االخبار الثاني  33-32/32وهو آخر من ُذكر في االسفار اليهودية خبر قتله .وأما
"زكريا بن بركيا" فقد ُذكر في أشعيا  8/3وسفر زكريا  .2/2ولربما حدث سهو في نسخ االصول فكتب
""زكريا بن بركيا في حين ان الصواب هو زكريا بال "بن بركيا

والرد
في البدايه ال اعترض علي ان يهويداع هو احتمال ان يكون االسم الثاني لبرخيا وبالفعل كثيرين تسموا
باسمين رغم اني غير مقتنع بهذا الرائ ولكن اري ان زكريا ابن برخيا ابن يهويداع فهو ابن برخيا حفيد
يهويداع
وابدا برد مختصر ثم اكمل بادله عليه تفصيليه
اوال السيد المسيح لم يخطئ بالطبع وهو ذكر زكريا ابن برخيا حفيد يهويداع وهذا ساقدم عليه ادله واوضح
انه ليس زكريا ابن براخيا صاحب سفر زكريا او غيره وهو ايضا ابن يهويداع بمعني حفيده
ثانيا ال يوجد اي خطأ في النص او المخطوطات وساقدم ادله علي ذلك ولذلك ما ذكره في تعليق الترجمه
الكاثوليكيه غير دقيق

والدليل علي النقطه االولي
من هو زكريا ابن براخيا من العهد القديم
العدد يقول
إنجيل متى 23 :32
ِّيق إِلَى د َِم زَ َك ِريَّا ْب ِن بَ َر ِخيَّا الَّ ِذي
ضِ ،منْ د َِم هَابِي َل ِّ
لِ َك ْي يَأْتِ َي َعلَ ْي ُك ْم ُك ُّل د ٍَم ز ِك ٍّي ُ
سفِكَ َعلَى األَ ْر ِ
الصد ِ
ح.
قَتَ ْلتُ ُموهُ بَيْنَ ا ْل َه ْي َك ِل َوا ْل َم ْذبَ ِ

وعندما نبحث عن زكريا ابن براخيا في العهد القديم نجد انه اسم زكريا اطلق علي  32شخص في العهد
القديم منهم اثنين لقبوا باسم زكريا ابن برخيا
االول هو زكريا ابن براخيا االسافي وهو الذي كان شاهد لنبوة الشعياء
سفر إشعياء 3 :8
سي شَا ِه َد ْي ِن أَ ِمينَ ْي ِن :أُو ِريَّا ا ْل َكا ِهنَ َ ،وز َك ِريَّا بْنَ يَ ْب َر ْخيَا».
َوأَنْ أُ ْ
ش ِه َد لِنَ ْف ِ
سفر اخبار االيام 3
 22 :32و من بني اليصافان شمري و يعيئيل و من بني اساف زكريا و متنيا
وهذا في زمن يوثام الملك الذي هو الثالث في الترتيب بعد يؤاش الملك وهو ليس كاهن فهو بالطبع ليس
الذي تكلم عنه رب المجد

وزكريا ابن برخيا ابن عدو كاتب سفر زكريا
سفر زكريا 2 :2
ب إِلَى زَ َك ِريَّا ْب ِن بَ َر ِخيَّا ْب ِن ِعدُّو النَّبِ ِّي
فِي ال َّ
وسَ ،كانَتْ َكلِ َمةُ ال َّر ِّ
ش ْه ِر الثَّا ِم ِن فِي ال َّ
سنَ ِة الثَّانِيَ ِة لِدَا ِريُ َ

قَائِالً:
وهذا بالفعل لم يقتل ويذكر انه عاش زمان طويل ومات في بالده ودفن بجانب حجي الذي كان زميله ولهذا
هو ليس الذي تكلم عنه رب المجد ايضا

ولكن الذي تكلم عنه يسوع المسيح هو زكريا ابن يهويداع
وللتعريف به
اوال معني الكلمات عبريا
كلمة زكريا
هو يهوه يذكر او يتذكر
H2148
זכריהּו זכריה
zekaryah zekaryahu
zek-ar-yaw', zek-ar-yaw'-hoo
From H2142 and H3050; Jah has remembered; Zecarjah, the name of
twenty nine Israelites: - Zachariah, Zechariah.

ومعني كلمة ابن
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
فهي تعني ابن وحفيد وواحد من مجموعه وطفل وذكر صغير او صغير الحيوان وابن بمعني حرفي او
رمزي
ومن هذا نفهم عدة احتماليات في كلمة زكريا ابن يهويداع قد تعني ابنه بالفعل او حفيده وفي الحالتين تعبير
عبري صحيح
كلمة يهويداع اي يهوه يعرف
H3077
יהוידע
yehoyada‛
yeh-ho-yaw-daw'

From H3068 and H3045; Jehovah-known; Jehojada, the name of three
Israelites: - Jehoiada. Compare H3111.

وايضا كلمة برخيا التي تعني يهوه يبارك
H3077
יהוידע
‛yehoyada
'yeh-ho-yaw-daw
From H3068 and H3045; Jehovah-known; Jehojada, the name of three
Israelites: - Jehoiada. Compare H3111.

وايضا من االنجيل
سفر اخبار االيام الثاني
 21 :32و بعد موت يهوياداع جاء رؤساء يهوذا و سجدوا للملك حينئذ سمع الملك لهم
 28 :32و تركوا بيت الرب اله ابائهم و عبدوا السواري و االصنام فكان غضب على يهوذا و اورشليم
الجل اثمهم هذا
 22 :32و ارسل اليهم انبياء الرجاعهم الى الرب و اشهدوا عليهم فلم يصغوا
 32 :32و لبس روح هللا زكريا بن يهوياداع الكاهن فوقف فوق الشعب و قال لهم هكذا يقول هللا لماذا
تتعدون وصايا الرب فال تفلحون النكم تركتم الرب قد ترككم
 32 :32ففتنوا عليه و رجموه بحجارة بامر الملك في دار بيت الرب

 33 :32و لم يذكر يواش الملك المعروف الذي عمله يهوياداع ابوه معه بل قتل ابنه و عند موته قال الرب
ينظر و يطالب
ويواش لمن ال يعرف هو الذي انقذه يهويداع وزوجته عندما كان عمره سنه من قتل عسليا للنسل الملكي
كله وحافظ عليه ورباه في السر لمدة ستة سنين حتي اقامه ملك في السنه السابعه وانقذه من عسليا
الشريره
ومن هذه االعداد نعرف ان زكريا اوال كاهن
ثانيا هو قتل في بيت الرب بالفعل بين الهيكل والمذبح وقتل رجما
ثالثا الذين قتلوه هم اليهود انفسهم نتيجة توبيخه للشعب علي ارتدادهم عن الرب
وهو من ساللة شخصيه مشهوره جدا وهو يهويداع وكما فهمنا من معني كلمة ابن عبري او ابنه تعني
ابنه مباشر او حفيده
رابعا واخيرا هو اخر حادثة قتل انسان بار قتل بيد اليهود في العهد القديم وبخاصه ان سفر اخبار االيام
الثاني هو اخر سفر في التوراه العبريه حسب الترتيب العبري وهذا حدث تقريبا سنة  121ق م قبل اغتيال
يواش الملك الشرير بسنه الذي قتله ولم يذكر جميل يواش
 32 :32و في مدار السنة صعد عليه جيش ارام و اتوا الى يهوذا و اورشليم و اهلكوا كل رؤساء الشعب
من الشعب و جميع غنيمتهم ارسلوها الى ملك دمشق
 32 :32الن جيش ارام جاء بشرذمة قليلة و دفع الرب ليدهم جيشا كثيرا جدا النهم تركوا الرب اله ابائهم
فاجروا قضاء على يواش

ولكن نجد عددين هامين في هذا االصحاح وهم
االول
 23 :32و شاخ يهوياداع و شبع من االيام و مات كان ابن مئة و ثالثين سنة عند وفاته

ونعرف ان الحادثه تمت بعد موت يهويداع بعدة سنين الذي مات تقريبا سنة  822ق م اي قبل قتل زكريا
الكاهن تقريبا ثالثين سنه اي بعد ميالد يهويداع  212سنه تقريبا
ويكون يواش  21 = 22 +1 + 2وقتل زكريا عندما كان عمره  23سنه اي ان زكريا لو كان عمره متوسط
 23او  32سنه يكون ولد وعمر يهويداع سنه تقريبا تعدي المائه والعشرة سنين وهذا يثبت انه حفيده
ويذكر ان نسل يهويداع كان مرضي امام الرب فاذا عندنا احتمالين االول هو ان ان زكريا فعال ابنه ولكن
عمر زكريا يكون تعدي المائه والعشرين سنه اي قارب علي الموت وهذا صعب ان يكونوا قتلوا رجل بهذا
العمر ولكن المقبول والواضح جدا ان يكون زكريا هو حفيد يهويداع وبهذا يكون عمره تقريبا في
الخمسينات او الستينات ويكون بالفعل له روح الغيره وهو حفيد يهويداع وتربي علي يد جده الرجل البار
واالمين امام هللا
ومن هذا يكون من الواضح ان زكريا ابن يهويداع التي تعني زكريا حفيد يهويداع ويكون براخيا هو ابو
زكريا وابن بهويداع والنه لم يقم بدور هام لم يذكر في سفر االخبار الثاني او قد يكون مات بعد ان انجب
وقام يهويداع العظيم بتربية زكريا بنفسه

العدد الثاني
 33 :32و عند ذهابهم عنه النهم تركوه بامراض كثيرة فتن عليه عبيده من اجل دماء بني يهوياداع
الكاهن و قتلوه على سريره فمات فدفنوه في مدينة داود و لم يدفنوه في قبور الملوك
وهنا يذكر بني يهويداع بالجمع والكتاب ذكر زكيا فقط فمن هم بني يهويداع ؟ اعتقد ذكر هذا ليؤكد ان
زكريا حفيده
ثالثا
سفر أخبار األيام الثاني 22 :33
س ِط بَنِي ا ْل َملِ ِك الَّ ِذينَ قُتِلُواَ ،و َج َعلَ ْتهُ ه َُو
أَ َّما يَ ُهو َ
س َرقَ ْتهُ ِمنْ َو َ
وآش بْنَ أَ َخ ْزيَا َو َ
ش ْب َعةُ بِ ْنتُ ا ْل َملِ ِك فَأ َ َخ َذتْ يُ َ
ورا َم ا ْم َرأَةُ يَ ُهويَادَا َع ا ْل َكا ِه ِن ،ألَنَّ َها َكانَتْ
س ِري ِرَ ،و َخبَّأ َ ْتهُ يَ ُهو َ
َع ال َّ
ش ْب َعةُ بِ ْنتُ ا ْل َملِ ِك يَ ُه َ
َو ُم ْر ِ
ض َعتَهُ فِي ُم ْخد ِ

أُ ْختَ أَ َخ ْزيَاِ ،منْ َو ْج ِه َعثَ ْليَا فَلَ ْم تَ ْقتُ ْلهُ.
يذكر اسم زوجة يهويداع وهي يهوشبعه وهي بنت يهورام اخت اخزيا وهي عمة يواش وهي كبيره في
السن عندما كان يواش رضيع فهي اكبر من ان ترضعه النها لو كانت انجبت هي زكريا كانت تقدر ان تكون
مرضعه ليواش فبالتاكيد فتكون اكبر ايضا من ان تنجب ومن وهذا يثبت من العمر ان بالفعل زكريا يكون
حفيد يهويداع وحفيد يهوشبعه وليس ابنه
ومن هذا نتاكد ان زكريا حفيد يهويداع ويكون زكريا ابن براخيا ابن يهويداع

المراجع التي ذكرت ان زكريا حفيد يهويداع

قاموس الكتاب المقدس
زَ َك ِريَّا بن يهوياداع

اسم عبري معناه "يهوه قد زكر" ،وقد تسمى بهذا االسم اثنان وثالثون شخصا ً في الكتاب المقدس:

زكريا بن يهوياداع (ويرجح أنه كان حفيده)

وكان كاهنا ً للرب في أيام اخزيا

ويوآش وبعد موت يهوياداع الموقر الذي كان يتمتع باالحترام واإلكرام الذي والذي كان صديقا ً وحاميا ً
ومرشداً ليوآش قام الملك والشعب وتركوا بيت الرب إله آبائهم وعبدوا اآللهة اشيرة واألصنام.
أما ذكريا يهوياداع هذا ،وكان قد تنصب كاهناً ،وقد رأى ما كان من الملك والشعب قام بإرشاد الروح
وتوعدهم على تمردهم وشر قلوبهم وهو في حالة الغيظ الشديد ،غير أن خطابه أثار غضبهم ففتنوا عليه
ورجموه بحجارة في دار بيت الرب بين المذبح والهيكل بأمر الملك الناكر للجميل ،أما هو فرفع دعواه إلى
هللا واستغاث بملك يهوذا العظيم لينتقم له من أعدائه إذ قال "الرب ينظر ويطالب" ( 3أخبار -32 :32
( .)33انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع األنبا تكال في أقسام المقاالت و الكتب األخرى) .وقد

أشار المسيح إلى هذه الحادثة الفظيعة في مت  23 :32ولو  ،32 :22وقد دعاه المسيح في متى زكريا بن
برخيا ولعله استعمل لفظة "ابن" هنا كما تستعمل في مواضع كثيرة في الكتاب للداللة على النسب فقط
فيكون برخيا أحد أجداد زكريا كما يقال أن يسوع ابن داود

وملحوظه يقول انه تنصب كاهن بعد ان توفي يهويداع اي انه عندما بلغ الثالثين وهي السن التي يرسم
فيها كاهن كان يهويداع مات من فتره فهو عند موت يهويداع عن عمر  222سنه كان هو صغير فصعب ان
يكون ابنه بالطبع

دائرة المعارف الكتابية

( )23زكريا بن يهوياداع الكاهن في عهد يوآش ملك يهوذا ( 3أخ  ،)21 ،23 :32 ،23-2 :33فهو ابن
يهوسعة أخت أخزيا الملك ،وعليه كان زكريا ابن عمه الملك يوآش .وحدث بعد موت يهوياداع ،أن ارتد
الشعب عن الرب ،حتي "لبس روح الرب زكريا بن يهوياداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم" :هكذا
يقول هللا :لماذا تتعدون وصايا الرب فال تفلحون .ألنكم تركتم الرب قد ترككم .ففتنوا عليه ورجموه بحجارة
بأمر الملك في دار بيت الرب .ولم يذكر يوآش الملك المعروف الذي عمله يهوياداع أبوه معه ،بل قتل ابنه.
وعند موته قال :الرب ينظر ويطالب" ( 3أخ  .)33-32 :32واألرجح أن زكريا بن يهوياداع هو الذي
قصده الرب يسوع بقوله للكتبة والفريسيين " :لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك علي األرض ،من دم
هابيل الصديق إلي دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح" (مت ،23 :32انظر أيضا ً لو :22
 .)32فالرب يسوع يذكر أول شهيد للبر ذكر في أول أسفار الكتاب المقدس (تك  ،)8 :2وآخر شهيد ذكر في

آخر أسفار الكتاب المقدس في التوراة العبرية ،وهو سفر أخبار األيام الثاني .واألرجح أن
زكريا كان حفيداً ليهوياداع الذي مات عن مائة وثالثين عاما ً
( 3أخ  ،)23 :32وان أبا زكريا كان اسمه برخيا بن يهوياداع

وايضا مرجع
The Exegetical Dictionary of the New Testament
17 identifies the Zechariah of Matt 23:35 as the son of Jehoiada
(Hennecke/Schneemelcher I, 149). Probably Matthew has, along with Jewish
tradition (Billerbeck I, 940–43), identified the Zechariah of 2 Chronicles (named in
)?his Bible as the last blood witness [Billerbeck IV, 422] along with Abel, the first
with the prophet. Consequently he gives the name of his father as Barachiah
(Berechiah).i
ويذكر انه ابن براخيا ابن يهويداع وهذا مروجود في التقليد

وايضا الموسوعه اليهودية تقول انه ابنه بمعني حفيده

وايضا من سياق كالم رب المجد
يقول رب المجد في انجيل متي 32
الصدِّيقِينَ ،
ور األَ ْنبِيَا ِء َوتُزَ يِّنُونَ َمدَافِنَ
ِّ
يسيُّونَ ا ْل ُم َرا ُؤونَ ! ألَنَّ ُك ْم تَ ْبنُونَ قُبُ َ
َ 32و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيُّ َها ا ْل َكتَبَةُ َوا ْلفَ ِّر ِ
َار ْكنَا ُه ْم فِي د َِم األَ ْنبِيَا ِء.
َ 22وتَقُولُونَ  :لَ ْو ُكنَّا فِي أَيَّ ِام آبَائِنَا لَ َما ش َ
س ُك ْم أَنَّ ُك ْم أَ ْبنَا ُء قَتَلَ ِة األَ ْنبِيَا ِء.
 22فَأ َ ْنتُ ْم تَ ْ
ش َهدُونَ َعلَى أَ ْنفُ ِ
 23فَا ْمألُوا أَ ْنتُ ْم ِم ْكيَا َل آبَائِ ُك ْم.
اعي! َكيْفَ تَ ْه ُربُونَ ِمنْ َد ْينُونَ ِة َج َهنَّ َم؟
 22أَيُّ َها ا ْل َحيَّاتُ أَ ْوالَ َد األَفَ ِ
َصلِبُونَ َ ،و ِم ْن ُه ْم تَ ْجلِدُونَ فِي َم َجا ِم ِع ُك ْم،
س ُل إِلَ ْي ُك ْم أَ ْنبِيَا َء َو ُح َك َما َء َو َكتَبَةً ،فَ ِم ْن ُه ْم تَ ْقتُلُونَ َوت ْ
 22لِذلِكَ هَا أَنَا أُ ْر ِ
َوتَ ْط ُردُونَ ِمنْ َم ِدينَ ٍة إِلَى َم ِدينَ ٍة،
ِّيق إِلَى د َِم زَ َك ِريَّا ْب ِن بَ َر ِخيَّا الَّ ِذي
ضِ ،منْ د َِم هَابِي َل ِّ
 23لِ َك ْي يَأْتِ َي َعلَ ْي ُك ْم ُك ُّل د ٍَم ز ِك ٍّي ُ
سفِكَ َعلَى األَ ْر ِ
الصد ِ

ح.
قَتَ ْلتُ ُموهُ بَيْنَ ا ْل َه ْي َك ِل َوا ْل َم ْذبَ ِ
يل!
 21اَ ْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنَّ ه َذا ُكلَّهُ يَأْتِي َعلَى ه َذا ا ْل ِج ِ
السيد المسيح يتكلم عن اباء اليهود الذين كانوا في زمن االنبياء ونعرف ان االنبياء توقفوا من زمن السبي
فالمسيح يتكلم عن اخر نبي وكاهن قتل قبل السبي بيد اليهود وهو زكريا ابن يهويداع النهم اذوا كثيرين
من االنبياء والكهنه ولكن من اصعب ما عملوه هو قتل كاهن ونبي وبخاصه قتله في دار الهيكل وهذا مكان
محرم ان يقترب اي دم لكي ال يختلط بدم الذبائح وهذه خطيه كبيره
وبخاصه انه كان يتكلم بغيره وبقيادة الروح القدس
 32 :32و لبس روح هللا زكريا بن يهوياداع الكاهن فوقف فوق الشعب و قال لهم هكذا يقول هللا لماذا
تتعدون وصايا الرب فال تفلحون النكم تركتم الرب قد ترككم
فهو وبخ الشعب بقيادة الروح القدس
فاعتقد من هذا واضح ان زكريا هو ابن براخيا وهو حفيد يهويداع

اما بالنسبه للنقطه الثانيه
هل هناك خطا في المخطوطات ؟
بدراسة العدد في الترجمات
العربي
الفانديك
ِّيق إِلَى د َِم زَ َك ِريَّا ْب ِن بَ َر ِخيَّا الَّ ِذي
ض ِمنْ د َِم هَابِي َل ِّ
 23لِ َك ْي يَأْتِ َي َعلَ ْي ُك ْم ُك ُّل د ٍَم َز ِك ٍّي ُ
سفِكَ َعلَى األَ ْر ِ
الصد ِ
ح.
قَتَ ْلتُ ُموهُ بَيْنَ ا ْل َه ْي َك ِل َوا ْل َم ْذبَ ِ

الحياه

 23وبهذا يقع عليكم كل دم زكي سفك على األرض :من دم هابيل البار إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه
بين الهيكل والمذبح.

السارة
 23حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على األرض ،من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن
برخيا الذي قتلتموه بين المذبح وبيت هللا.

اليسوعية
 23حتى يقع عليكم كل دم زكي سفك في األرض ،من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن بركيا الذي قتلتموه
بين المقدس والمذبح.

المشتركه
دم
دم هابي َل ِّ
مت :23-32-حتَّى يَن ِز َل بِ ُكم ال ِع ُ
قاب على َ
س ِ
ِّيق إلى ِ
ضِ ،منْ ِ
فك ُك ِّل ٍ
دم بري ٍء على األر ِ
الصد ِ
ت هللاِ.
ذبح وبَي ِ
زكريّا ِ
بن بَ َر ِخيّا الّذي قتَلتُموهُ بَينَ ال َم ِ

الكاثوليكية
الصدِّيق إِلى د َِم زَ َك ِريَّا ْب ِن بَ َر ْكيا
سفِكَ في األَرضِ ،من د َِم هابي َل ِّ
دم زَ ِك ٍّي ُ
مت :23-32-حتَّى يَقَ َع عَليكم ُك ُّل ٍ
س وال َمذبَح.
الَّذي قَتَلتُموه بَينَ ال َمق ِد ِ

وكلهم ذكروا زكريا ابن براخيا

التراجم االنجليزي وبعض اللغات االخري
Mat 23:35

(ASV) that upon you may come all the righteous blood shed on the earth,
from the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of
Barachiah, whom ye slew between the sanctuary and the altar.

(BBE) So that on you may come all the blood of the upright on the earth,
from the blood of upright Abel to the blood of Zachariah, son of Barachiah,
whom you put to death between the Temple and the altar.

(Bishops) That vpon you may come all the ryghteous blood, which hath ben
shed vpon the earth, from the blood of ryghteous Abel, vnto the blood of
Zacharias, sonne of Barachias, whom ye slewe betwene the temple & the
aulter.

(CEV) That's why you will be held guilty for the murder of every good
person, beginning with the good man Abel. This also includes Barachiah's son
Zechariah, the man you murdered between the temple and the altar.

(Darby) so that all righteous blood shed upon the earth should come upon
*you*, from the blood of righteous Abel to the blood of Zacharias son of
Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

(DRB) That upon you may come all the just blood that hath been shed upon
the earth, from the blood of Abel the just, even unto the blood of Zacharias
the son of Barachias, whom you killed between the temple and the altar.

(EMTV) so that on you may come all the righteous blood being shed on the
earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of
Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar.

(ESV) so that on you may come all the righteous blood shed on earth, from
the blood of innocent Abel to the blood of Zechariah the son of Barachiah,
whom you murdered between the sanctuary and the altar.

(FDB) sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le
sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous
avez tué entre le temple et l'autel.

(FLS) afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre,
depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que
vous avez tué entre le temple et l'autel.

(GEB) damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde
vergossen wurde, von dem Blute Abels, des Gerechten, bis zu dem Blute
Zacharias', des Sohnes Barachias', den ihr zwischen dem Tempel und dem
Altar ermordet habt.

(Geneva) That vpon you may come all the righteous blood that was shed vpon
the earth, from the blood of Abel the righteous, vnto the blood of Zacharias
the sonne of Barachias, whome ye slewe betweene the Temple and the altar.

(GLB) auf daß über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf
Erden, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Zacharias,
des Sohnes Berechja's, welchen ihr getötet habt zwischen dem Tempel und
dem Altar.

(GNB) As a result, the punishment for the murder of all innocent people will
fall on you, from the murder of innocent Abel to the murder of Zechariah son
of Berechiah, whom you murdered between the Temple and the altar.

(GW) As a result, you will be held accountable for all the innocent blood of
those murdered on earth, from the murder of righteous Abel to that of
Zechariah, son of Barachiah, whom you murdered between the temple and
the altar.

(ISV) As a result, you will be held accountable for all the righteous blood
shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah,
the son of Berechiah, whom you murdered between the sanctuary and the
altar.

(KJV) That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth,
from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of
Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

(KJV-1611) That vpon you may come all the righteous blood shed vpon the
earth, from the blood of righteous Abel, vnto the blood of Zacharias, sonne of
Barachias, whom yee slew betweene the temple and the altar.

(KJVA) That upon you may come all the righteous blood shed upon the
earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of
Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

(LITV) so that should come on you all the righteous blood poured out on the
earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah the son of
Berechiah whom you murdered between the Holy Place and the altar.

(MKJV) so that on you may come all the righteous blood shed on the earth,
from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah the son of
Berachiah, whom you killed between the temple and the altar.

(Murdock) so that on you may come all the blood of the righteous, which hath
been shed on the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of
Zachariah, son of Barachiah, whom ye slew between the temple and the altar.

(RV) that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from
the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of Barachiah,
whom ye slew between the sanctuary and the altar.

(Vulgate) ut veniat super vos omnis sanguis iustus qui effusus est super
terram a sanguine Abel iusti usque ad sanguinem Zacchariae filii Barachiae
quem occidistis inter templum et altare

(Webster) That upon you may come all the righteous blood shed upon the
earth, from the blood of righteous Abel, to the blood of Zacharias son of
Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

(WNT) that all the innocent blood shed upon earth may come on you, from
the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah the son of Berechiah
whom you murdered between the Sanctuary and the altar.

(YLT) that on you may come all the righteous blood being poured out on the
earth from the blood of Abel the righteous, unto the blood of Zacharias son of
Barachias, whom ye slew between the sanctuary and the altar:
وكلهم كتبوا زكريا ابن براخيا
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وايضا كلهم زكريا ابن براخيا

المخطوطات

وفي البدايه كل المخطوطات اليوناني من القرن الثاني وما بعده وهي تقدر بااللف من اسكندريه وفاتيكانيه
وبيزا والبيزنطيه وغيرهم الكثير جدا والترجمات القديمه مثل الالتينيه القديمه والسريانيه بانواعها مثل
االشوريه والبشيتا والقبطيه القديمه بانواعها الخمسه واالثيوبية والجوارجينيه والغوصيه والسالفينه
واالرمنيه ايضا كلهم يؤكدوا كلمة زكريا ابن براخيا فيما عدا
مخطوطه من الالتينيه من القرن الثامن او التاسع كتبت زكريا فقط
والسينائية وهي التي سندرسها معا
صورتها

وصورة العدد

ونري التصليح الذي تم لمعالجة خطا الناسخ الذي نسي كتابة براخيا

ومن هذا نري ان ادلة المخطوطات والتراجم القديمه تشهد بعدم وجود خطأ او تحريف ولهذا التعليق غير
صحيح

ونقطه مهمة بعد االنتهاء من الرد علي الشبهة وهو لماذا قال السيد المسيح هذين االسمين ؟
المسيح يذكر اول بار قتل في العهد القديم واخبر بار ذكر انه قتل في العهد القديم فبحسب التقسيم العبري
ألسفار العهد القديم ،وضع اليهود هذه األسفار ضمن ثالثة مجموعات :األولى هي الناموس ،الثانية هي
األنبياء ،والثالثة هي الكتابات .عندما ذكر السيد المسيح هابيل وزكريا ،فاألول قد ورد ذكره في أول أسفار
العهد القديم والذي هو ضمن المجموعة األولى ،أي الناموس وهو سفر التكوين وهو بالطبع اول بار يقتل
علي االرض ؛ أما اسم زكريا فقد ورد في سفر أخبار األيام الثاني والذي كان آخر سفر في العهد القديم

والذي يقع ضمن المجموعة الثالثة ،أي الكتابات وهو اخر واحد ليس حسب التاريخ ولكن حسب العهد
القديم يرد ذكره انه بار وقتل.

واخيرا المعني الروحي من تفسير ابونا انطونيوس فكري
ببنائهم لقبور األنبياء فهم يشهدون أن أباءهم قتلة األنبياء ،وها هم يكملون مكيال أبائهم بتدبيرهم
المؤامرات لقتل المسيح .وكان األهم من بناء قبور لألنبياء أنهم يحفظون أقوالهم ويفهمونها ،ولو كانوا قد
فعلوا لعرفوا المسيح إذ هو هدف النبوات (رؤ" )22:22فإن شهادة يسوع هي روح النبوة" .ونالحظ
تصاعد الخطايا فأوالً هم تكبروا وتعظموا (الويل األول) ثم صاروا جشعين يأكلون أموال األرامل (الويل
الثاني) ثم صاروا سبب عثرة بريائهم للدخالء (الويل الثالث) ثم إهتمامهم الكامل بالماديات حتى أنهم
شوهوا التعاليم الروحية (الويل الرابع) ثم في سبيل إمتالء بطونهم إهتموا بوصية العشور ألنهم يكسبون
منها وسكتوا عن الخطايا الكبيرة التي كالجمل (الويل الخامس) ثم ريائهم (الويل السادس) وأخيراً وصلوا
لحالة الموت الداخلي (الويل السابع) وماذا بعد ذلك إالّ أنهم يقاومون الحق ويهدرون ويسفكون دماء
األبرياء وعلى رأسهم السيد المسيح (الويل الثامن) وفي مقابل هذا الويل نجد التطويب الثامن ..طوبى لكم
إذا طردوكم وعي َّروكم ..فإنهم هكذا طرودا األنبياء الذين قبلكم .وهل نفلت من نار جهنم لو فقدنا التقوى
الحقيقية .أيها الحيات= فالحيات تقتل حتى من ال يؤذيها وهي تزحف على األرض إشارة لألفكار األرضية
فهو صلبوا المسيح وإضطهدوا تالميذه .أوالد األفاعي= فأبائهم أيضا ً قتلوا األنبياء.
ولنالحظ أن كل إنسان مسئول عن نفسه ،وهم غير مسئولين عن خطايا أبائهم ،لكنهم إذ يعملون نفس
الشئ= فإمألوا أنتم مكيال أبائكم ،وهم مألوه بشرورهم ثم بقتلهم للمسيح ،هنا تأتي عليهم العقوبة وهي
دينونة جهنم .والمسيح يخبرهم بأنه سيرسل لهم تالميذه= أرسل إليكم أنبياء وحكماء ..ويتنبأ لهم بأنهم
سيضطهدونهم= فمنهم تقتلون وتصلبون يا لمحبتك يا رب فقبل أن يعاقب وتخرب أورشليم يعطيهم فرصة
أخيرة .وبسبب إستمرارهم في خطايا أبائهم سيعاقبون ألنهم لم يتعظوا بما حدث ألبائهم من مصائب بسبب
خطاياهم .لذلك فعقوبة هؤالء األبناء أعظم= يأتي عليكم كل دم= أي عقوبة مضاعفة وهذا ما حدث في
خراب أورشليم.

من هو زكريا بن برخيا :هناك  3آراء:
 .2هو زكريا النبي فإسمه فعالً زكريا بن برخيا (زك .)2:2ولكن الكتاب لم يذكر شيئا ً عن أن دمه سفك بين
الهيكل والمذبح.
 .3هو أبو يوحنا المعمدان الذي إذ أتى إليه جنود هيرودس ليأخذوا يوحنا الطفل ليذبحوه ،ذهب به للمذبح
وقال من حيث أخذته أعيده .فخطفه مالك الرب إلى البرية فقتل الجند زكريا.
 .2إنه زكريا الذي قتله يوآش ملك يهوذا كما جاء في (3أي .)32:32ولكن إسم أبيه يهوياداع .ويرى
القديس جيروم أن برخيا تعني بركة ويهوياداع تعني قداسة .وأن الشخص يحمل اإلسمين .وهذا هو
الرأي األصوب .فالمسيح ذكر هابيل كأول شهيد يذكر في الكتاب المقدس بسبب بره .وزكريا هو آخر
شهيد يذكر في الكتاب المقدس ،في العهد القديم (ونالحظ أن الكتاب المقدس اليهودي ينتهي بسفري
أخبار األيام ).ويكون قصد المسيح أنهم يتحملون دم كل الشهداء األبرياء الذين إحتواهم الكتاب
المقدس ،فهم أشر من أبائهم لقتلهم المسيح .وربما كان زكريا الكاهن الذي قتلوه هنا هو حفيد
يهوياداع الكاهن فيهوياداع الكاهن حين مات كان عمره 222سنة (3أي .)23:32ويكون برخيا هو إبن
يهوياداع ووالد زكريا.
الحق أقول لكم إن هذا كلّه يأتي على هذا الجيل= وفعالً فخراب أورشليم على يد تيطس الروماني سنة 12م
تم بعد كالم السيد المسيح بحوالي 21سنة.
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