هل ترجمة يقطع المسيح وليس له هي ترجمة
خطأ وهل لفظ يقطع تستخدم عن انسان خاطئ؟
دانيال 26 :9

Holy_bible_1

الشبهة

في النبوة الشهيرة التي يستشهد بها المسيحيين خطأ في دانيال  26: 9و بعد اثنين و ستين
اسبوعا يقطع المسيح و ليس له و شعب رئيس ات يخرب المدينة و القدس و انتهاؤه بغمارة و
الى النهاية حرب و خرب قضي بها
يوجد خطأ ترجمة يقطع المسيح وليس له فهو في العبري לו ואין يعني لن يكون فيما بعد أي
ينتهي وليس كما يفسروها ليس له أي يقطع ليس لذنب عمله

ايضا كلمة يقطع كاريس ( ~ karesכרת) هي تستخدم عن انسان خاطئ يقطع كعقاب إلهي فال
تصلح عما ينادوا به ان المسيح بدون خطية

الرد

الحقيقة ما يقوله المشككين غير صحيح فرغم ان المقطع يحمل أكثر من معنى ولكن اصح معنى
له في هذا العدد هو ليس له أي يقتل ليس لخطية فعلها بل ألجل الكثيرين.
فندرس االمر لغويا
سفر دانيال 9
 26وبعد اثنين وستين اسبوعا يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس ات يخرب المدينة والقدس
وانتهاؤه بغمارة والى النهاية حرب وخرب قضي بها
) (IHOT+ואחרי
יכרת

H310 And after

H3772 be cut off,

והקדׁש

H4899 shall Messiah

;H6944 and the sanctuary

of the prince

and unto

מׁשיח

הבא

desolations

ואין

יׁשחית

מלחמה

ׁשׁשים

H369 but not

H7843 shall destroy

H935 that shall come

H7093 the end

קץ

הׁשבעים

H7620 weeks

H8346 threescore

עם

H7093 and the end

וקצו

H4421 of the war

נחרצת

וׁשנים

H8147 and two

H5892 the city

לו והעיר

H5971 for himself: and the people

בׁשטף

H7858 thereof with a flood,

H2782 are determined.

ׁשממות׃

נגיד

H5057

ועד

H5704

H8074

 ~ ואין לו) فاين لو ليس له هو الترجمة اللفظيةV’ayn Lo( والتعبير المقصود هو
فلفظ فاين من اين حتى لو يحمل اكثر من معنى ولكن تركيبه مع لو يعطي معنى واحد وهو ليس
له
قاموس برون
H369
אין
'ayin
BDB Definition:
1) nothing, not, nought
1a) nothing, nought (noun)
1b) not (negative)
1c) to have not (of possession)
1d) without (adverb)
1e) for lack of (with a preposition)
 ال شيء ليس ال (سلبي) ليس له (للملكية) بدون (ظرف) بسبب نقص (بدون.ال شيء ال ليس
)حرف جر
قاموس كلمات الكتاب المقدس
H369
ִַאין
’ayin: A particle or semiverb of negation or nonexistence meaning no, none,
nothing. It is used hundreds of times with various negative nuances. It can
simply negate something (Exo_17:7; Psa_135:17) or assert that something is

as nothing in comparison (Isa_40:17). Used with the preposition le, it
indicates nonpossession (Gen_11:30; Pro_13:7; Isa_27:4; Hos_10:3). It
refers to the lack of a successor (Dan_9:26). It indicates those who lack
strength or power (Isa_40:29, ûle’ēyn ’ōniym). When used with an infinitive,
it negates the thought of the infinitive (Psa_32:9). When the preposition leis
added to the negated infinitive (’eyn + le+ inf.), it gives the meaning not to
permit + the meaning of the particular infinitive (Est_4:2). The antonym of
’ayin is yeš, there is, are.
حرف او نصف فعل للنفي او عدم وجود تعنى ال او ليس او الشيء .واستخدمت مئات المرات
بدون انفي وببساطة ممكن تنفي شيء في خر ( 7 :17افي وسطنا الرب ام ال) ومز 17 :135
(لها اذان وال تسمع) او تعني شيء كالشيء في المقارنة اش  17 :40كال شيء .يستخدم سابق
ليعني عدم امتالك تك ( 30 :11وكانت ساراي عاق ار ليس لها ولد) ام ( 7 :13يوجد من يتغانى
وال شيء عنده) اش ( 4 :27ليس لي غيظ) هو ( 3 :10ال ملك لنا) وتشير لعدم وجود خليفة دا
 26 :9وهي تعني هؤالء الذين ليس عندهم قوة او طاقة اش ( 29 :40ولعديم القوة) ....

فالكلمة لها عدة معاني نفي ولكن بوضوح لو جاء معها حرف جر لي او له او لها او لهم او ما
يشبهه فهي تعني بوضوح ليس له مثل تكوين  30 :11ليس لها واالختالف انها للمؤنث
وكانت ساراي عاق ار ليس لها ولد.

)(HOTותהי ׂשרי עקרה אין לה ולד׃
ولكن جاءت بنفس التركيب في
سفر ارميا
 32: 50فيعثر الباغي ويسقط وال يكون له من يقيمه و اشعل نا ار في مدنه فتاكل كل ما حواليها
Jer_50:32וכׁשל זדון ונפל ואין לו מקים והצתי אׁש בעריו ואכלה כל־סביבתיו׃

وأيضا في
سفر الخروج 2 :22
ان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم.
) Exo_22:2 (22:1אם־במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃
سفر العدد 4 :27
)(SVDلماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته ألنه ليس له ابن؟ أعطنا ملكا بين أعمامنا».
Num_27:4למה יגרע ׁשם־אבינו מתוך מׁשפחתו כי אין לו בן תנה־לנו אחזה בתוך אחי
אבינו׃
سفر العدد 8 :27
)(SVDوتقول لبني إسرائيل :أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته.

Num_27:8ואל־בני יׂשראל תדבר לאמר איׁש כי־ימות ובן אין לו והעברתם את־נחלתו
לבתו׃
سفر العدد 27 :35
)(SVDووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه وقتل ولي الدم القاتل فليس له دم
Num_35:27ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את־הרצח אין לו
דם׃
سفر التثنية 12 :12
)(SVDوتفرحون أمام الرب إلهكم أنتم وبنوكم وبناتكم وعبيدكم وإماؤكم والالوي الذي في أبوابكم
ألنه ليس له قسم وال نصيب معكم.
Deu_12:12וׂשמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם
והלוי אׁשר בׁשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם׃
سفر التثنية 27 :14
)(SVDوالالوي الذي في أبوابك ال تتركه ألنه ليس له قسم وال نصيب معك.
Deu_14:27והלוי אׁשר־בׁשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך׃
سفر ارميا 1 :49
)(SVDعن بني عمون[ :هكذا قال الرب .أليس إلسرائيل بنون أو ال وارث له؟ لماذا يرث ملكهم
جاد وشعبه يسكن في مدنه؟
Jer_49:1לבני עמון כה אמר יהוה הבנים אין ליׂשראל אם־יורׁש אין לו מדוע ירׁש מלכם
את־גד ועמו בעריו יׁשב׃

سفر عاموس 4 :3
)(SVDهل يزمجر األسد في الوعر وليس له فريسة؟ هل يعطي شبل األسد زئيره من خدره إن لم
يخطف؟
Amo_3:4היׁשאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם־לכד׃

ولم اجدها وال مرة ترجم مقطع אין לו بمعنى لن يكون  be no moreبل في كل المرات
بتصريفاتها المختلفة بمعنى ليس له وقدمت بعض األمثلة من كثير
لهذا أؤكد ان ادق ترجمة لغوية ليس له not for himself or have nothing
اتي الى معناها
 25: 9فاعلم و افهم انه من خروج االمر لتجديد اورشليم و بنائها الى المسيح الرئيس سبعة
اسابيع و اثنان و ستون اسبوعا يعود و يبنى سوق و خليج في ضيق االزمنة
 26: 9و بعد اثنين و ستين اسبوعا يقطع المسيح و ليس له .و شعب رئيس ات يخرب المدينة
و القدس و انتهاؤه بغمارة و الى النهاية حرب و خرب قضي بها
أوال تعبير ال يكون ليس فقط لغويا غير صحيح بل ال يناسب سياق الكالم النه يتكلم عن احداث
لها عالقة به في بقية العدد والعدد التالي
ثانيا تعبير وليس له تعود الى فعل يقطع وتحمل معنى اما ليس له بمعنى امتالك سواء معين او
شيء من هذا القبيل ولكن هذا ال يتفق مع سياق الكالم أي ال يصل ان يقال يقطع ألجل انه يتملك

شيء فالذي يتفق مع السياق في تعبير ليس له التي تعود على قطع ان قطعه ليس له او ليس
لشيء ينسب له فعله أي امتالك فعل أي لم يفعل شيء يتسبب في ان يقطع
هذا يناسب فكر الكتاب في
سفر إشعياء :53
لك َّن أَح َازَنَنا حمَلها ،وأَوجاعَنا َتح َّمَلها .وَنحن ح ِسبَناه مصابا م ْضروبا ِمن ِ
ِ 4
هللا َو َم ْذُلوالً.
ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ُ َ ً َ ُ ً َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ق أل ِ ِ
ِ
ِحُب ِرِه ُش ِفيَنا.
َ 5و ُه َو َم ْجُر ٌ
َج ِل َم َعاصيَناَ ،م ْس ُحو ٌ ْ
وح أل ْ
يب َسالَمَنا َعَلْيهَ ،وب ُ
َجل آ َثامَناَ .تأْد ُ
اح ٍد ِإَلى َ ِ ِ
الر ُّب و َضع عَلي ِه ِإ ْثم ج ِم ِ
ُ 6كُّلَنا َك َغَن ٍم َضَلْلَناِ .مْلَنا ُك ُّل و ِ
يعَنا.
ط ِريقهَ ،و َّ َ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
َّ
اهَ .ك َشا ٍة ُتس ُ ِ
ام َج ِازي َها َفَل ْم َي ْف َت ْح
ُ 7
ظلِ َم أ َّ
َما ُه َو َف َت َذَّل َل َوَل ْم َي ْف َت ْح َف ُ
َ
َم َ
اق إَلى الذْب ِحَ ،وَكَن ْع َج ٍة َصام َت ٍة أ َ
اه.
َف ُ
ِِ
الض ْغ َ ِ
ض األَحي ِ
ِ ِ
الديُنوَن ِة أ ِ
ِ 8م َن ُّ
اء ،أََّن ُه ُض ِر َب
ان َي ُ
ُخ َذَ .وِفي ِجيله َم ْن َك َ
طة َو ِم َن َّ ْ
ظ ُّن أََّن ُه ُقط َع م ْن أَْر ِ ْ َ
ِ
َج ِل َذْن ِب َش ْع ِبي؟
م ْن أ ْ
وغيرها الكثير كما نعرف
ورغم هذا معنى هذه الكلمة كنفي امتالك ال يؤثر على النبوة فحتى لو قيل ليس له معين
سفر إشعياء 5 :63
اضٌدَ ،ف َخَّلص ْت لِي ِذر ِ
ين ،وَتحَّير ُت ِإ ْذ َلم ي ُك ْن ع ِ
ِ
اعيَ ،و َغْي ِظي َع َض َدِني.
َفَن َ
َ
ظْر ُت َوَل ْم َي ُك ْن ُمع ٌ َ َ ْ
ْ َ
َ
َ
ال اعترض على هذا

او بمعنى ليس له شعب أي اليهود بعد هذا لن يصبحوا شعبه
او حتى بمعنى يقطع وليس له ان يكون في هذا العالم حتى هذا ال إشكالية رغم اني وضحت لغويا
انه ليس له وتعني قطع ليس لشيء فعله وهو االصح
اتي الى التعبير الثاني
يقطع يكرث من كاراث
ما قاله المشكك غير صحيح بالمرة فهي استخدمت كثي ار جدا ليس بالضرورة على انسان خاطي
فاستخدمت على قطع عهد وقطع ذبائح بريئة تقطع واستخدمت على أبرياء ومظلومين
H3772
ּכרת
kârath
'kaw-rath
A primitive root; to cut (off, down or asunder); by implication to destroy or
consume; specifically to covenant (that is, make an alliance or bargain,
originally by cutting flesh and passing between the pieces): - be chewed, be
con- [feder-] ate, covenant, cut (down, off), destroy, fail, feller, be freed,
hew (down), make a league ([covenant]), X lose, perish, X utterly, X want.
قطع تدمير استهالك وبخاصة كعهد ....
فاتت في تكوين  11 :9وتكوين  18 :15وغيرها الكثير كقطع عهد
واتت في سفر العدد  24-23 :13بمعنى قطع عنقود عنب او قطع اغصان قض 48 :9

واستخدمت على ارميا البريئ الذي يريد ان يقطعوه ظلما من ارض االحياء
سفر إرميا 19 :11
ِ
ِِ
اج ٍن يساق ِإَلى َّ
ين« :لُِن ْهلِ ِك َّ
الش َجَرَة
َعَل ْم أََّن ُه ْم َف َّكُروا َعَل َّي أَ ْف َك ًاراَ ،قائل َ
الذْب ِحَ ،وَل ْم أ ْ
َوأََنا َك َخُروف َد ِ ُ َ ُ
ض األ ِ
ِب َثم ِرها ،وَن ْق َ ِ
اس ُم ُه».
ط ْع ُه م ْن أَْر ِ ْ
َ َ َ
َحَياءَ ،فالَ ُي ْذ َكَر َب ْعُد ْ
فما قاله المشكك غير صحيح بالمرة ورأينا انها تعني فقط موت وال تعني على االطالق موت
كعقوبة لخطية.
ورغم هذا اتماشى جدال مع ادعاؤهم وهذا نقبله أيضا حتى لو كان غير دقيق الن المسيخ صلب
كخاطئ رغم انه لم يفعل خطية فقطع مثل الخطاة رغم ان ليس له خطية
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 21 :5
هللا ِف ِ
أل ََّنه جعل َّال ِذي َلم يع ِرف َخ ِطَّيةًَ ،خ ِطَّي ًة ألَجلَِنا ،لَِن ِصير َنحن ِبَّر ِ
يه.
ْ َْ ْ
َ ُْ
ْ
ُ َََ
وأيضا يقول
رسالة بطرس الرسول األولى 24 :2
ِ
ِِ
ط َايا َفَن ْحَيا لِْل ِب ِر.
وت َع ِن اْل َخ َ
َّال ِذي َح َم َل ُه َو َن ْف ُس ُه َخ َ
ط َاياَنا ِفي َج َسده َعَلى اْل َخ َشَبة ،لِ َك ْي َن ُم َ
ِ
يت ْم.
َّال ِذي ِب َجْل َد ِته ُش ِف ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8

ِ
اج ًاز َعْن ُهِ ،في ما َك َ ِ ِ
وس َع ِ
أل ََّن ُه ما َك َ َّ
اهلل ِإ ْذ أَْر َس َل ْابَن ُه ِفي ِشْب ِه
ام ُ
ان َضعي ًفا باْل َج َسدَ ،ف ُ
َ
ان الن ُ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ان اْل َخ ِطَّي َة ِفي اْل َج َس ِد،
َج ِل اْل َخطَّيةَ ،د َ
َج َسد اْل َخطَّيةَ ،وأل ْ
فرغم انه بال خطية ولكن تعبير يقدم ذبيحة عن نفسه هو ألنه حمل خطايانا ودان الخطية في
الجسد
ولكن الصحيح هو فقط لفظ يقطع فقط
فالمسيح قيل عنه "قطع من أرض األحياء ،جعل نفسه ذبيحة إثم"  .إذاً معنى يقطع المسيح أي
يموت ويصبح ذبيحة إثم من أجل ذنب الشعب .وبموت المسيح تبطل الذبائح الحيوانية (راجع
عب .)10 ،9وهذا معنى يبطل الذبيحة .وليس له= معناها ليس من أجل خطيته بل من أجل ذنب
الشعب .على أنها تفهم أيضاً "أنه لم يقف أحد بجانبه "تأتي ساعة وهي اآلن حين تتركونني
وحدي" (يو .)32 :16وقد شهد بيالطس لبر المسيح وأنه وحده بال ذنب.

والمجد هلل دائما

