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 مقّدمة
�ø~( يـُْعتَـَرب إيشوعداد ‰ãÂ ،( أسقف مرو) املروزّي„ É◊(0Fُر العهَدين القدمي و  ،١ اجلديد، أحَد أهمِّ ممثّلّي التأويِل مفسِّ

البيبليِّ السر�ّينِ الشرقّي، وأفضَل ممثٍِّل للتفسري البيبلّي النسطورّي، الذي يرتبط ارتباطًا وثيًقا بتفسريات تيودوروس 
›̋\املّصيصّي؛ فهذا األخري، الذي يُدَعى "ْمَفْشَقَنا" ( �Ãã�»◊ ر"، كان يشّدد على وجوب التأو يل احلرّيف، )، أي "املفسِّ

ا إ  تبيان املع  التاريّي، ويناه،، بملقابل، التأويل األلّيغورّي؛ فإذا أخذ�، على سبيل املثال ال احلصر،  ًً ويسعى دام
1Fبولسالقّديس يوحّنا ولرسامل حبسب القّديس إلجنيل لتفاسري إيشوعداد 

، وقارّ�ها مع تفاسري املّصيصّي هلذين ٢
ر الكبريواضُح املعاملأّن التقارب بني االثنني  األِخريَين، لَتبّني لنا ، ال يفى على القارىء ، ألّن هناك اقتباًسا عن املفسِّ

ه يف تفاسري املّصيصّي لكتب هوشع، ويوميل، ويو�ن، وزكرّ� ذاتَ  واقعَ واختصارًا لتفاسريه، واستلهاًما ملناهجه. وجند ال
 . ، وخاّصة يف تفسري املزامري١٤-٩

ر  و إًذاه إيشوعداد ستعًل اأّول كاتب يف الشرق  ، وهوالقدمي واجلديد يهعهدبه، كلّ   للكتاب املقّدسأوسع مفسِّ
ًّ  ، وبلتحديديهوديّةَ اللكتاب املقّدس ا ترمجاتِ  2Fاك وتيودوسيونأكيال وسي

٣. 
ى سبيل املثال ال نذكر منهم، عل، ملؤلّفاتم إذ وجدوا فيه َمعيًنا هاّما جّدا ،لقد نـََهل الكثريون من إيشوعداد

بّن تفاسريه ما هي سوى اقتباٍس عن إيشوعداد؛ كذلك هو األمر  ديونيسيوس بـَْرصلييب الذي ميكن القول احلصر،
بلنسبة إ  ُموِشي بـَرِْكيفا أيًضا. وميكننا أن نقول الشيء عينه عن ابن العربّي الذي أخذ الكثري عن إيشوعدد، لكن 

راندون أن يذكر ذلك، كًا يؤّكد أ 3F، يف مقاله حول "الكنيسة النسطوريّة"وجني تيسِّ

٤. 
                                                            

ِنْستان".هي "مرو"   ١ ًِ  حالّيا "تـُرْْك
2 Cf. R. HARRIS, The Commentaries of Isho’dad of Merv V, 2. The Epsitles of Paul in English, p. XI. P.G. 98, col. 

1273-1321. 
 ،ينابيع اإلميان، سلسلة يسوع وب إىلمن أيّ  ،، جتارب إبليسيعقوب السروجيّ  "، يف:ملقّدس يف اللغة السر�نّيةتفاسري الكتاب ا"رج بولس الفغايل،   ٣

٢٠١٠. 
4 Eugène TISSÉRANT, « L’Église nestorienne », DCT XI (1931), col. 276. 



۲ 

 

 نبذة - ١

ËÉ◊ ~�ø( إيشوعَددولد مار  ‰ãÂ(4، مشايل خورسان، يف القرن التاسع، الفارسّي األصل، يف مروF

. تنكشف ٥

›˛"ِكنـُْر" (السر�نّية ، جند الكلًة ٣: ١٥٠للًزامري؛ ففي مز  إيشوعَدديف تفسري  مرًّة واحدةً  هتُ فارسيّـ  �œÉ ،"قيثارة" ،(

Ç�Í˝ال  تـَُفسرر بلكلًة الفارسّية "ِقيتَـرَاَوْن" ( ˝˝Ê�À_fi̋„(، إيشوعَددبع، الكلًات الفارسّية يف تفاسري  بإلضافة إ  وجود 
 العهد اجلديد.ألسفار 

ركّية "ألجل )، ال  تقع يف جنوّيب شرقّي املوصل. ّمت ترشيحه للسّدة البطريÈ_˝�˝s�]أسقف "َحَداَت" ( إيشوعَددكان 

⁄عبقريّته، وحكًته، وحضوره"، إثر وفاة البطريرك مار أَبُرُهم ( ˛Ų́Éc�_: ËĘ́◊:B إّال أنّه مل يصل إ  السّدة ٨٥٢سنة ،
 ، طبيب اخلليفة املتوّكل.ُخبِتيشوعالبطريركّية بسبب دسامس 

 

 يفّسر الكتاب املقّدس كّله إيشوعدد - ٢
5Fَفسرَر إيشوعدد العهَد القدَمي كلره

:◊˝‰�cÈ�: التوراة، وكتب الالس (٦ Í Ê�c\،(  ،٢و ١أي يشوع بن نون، القضاة 
6Fملوك، األمثال، احلكًة، اجلامعة، نشيد األ�شيد، يشوع بن سرياخ، أيّوب ٢و ١صًوميل، 

، ّمث األنبياء، األربعة ٧

7Fلتفسري العهد القدمي كّله مقّدمةالكبار واالثين عشر، ومزامري داود. كًا وضع 

رباميل الصهيوّين مقطًعا من . نشر ج٨

Í�]هذه املقّدمة العاّمة حول أصل البشيطة ( �Êã«(بريس  كتاب املزامري السر�ينّ )، يف التًهيد الذي وضعه لـ
8F)؛ وكذلك فعل السًعاينّ ١٦٢٥

٩. 
، يشّكل تفسري إيشوعداد للًزامري جزًءا من تفسريه للعهد القدمي، ويتكّون من مقّدمة تتضًّن ثالثة عشر فصالً 

ومن تفسري يتضًّن شرًحا للًزامري املامة واخلًسني. هو الكتاب األكرب يف تفسري إيشوعداد، بعد تفسريه املفصرل 
9Fلسفر التكوين

١٠. 

                                                            
 .٦٣، ص ٢٠٠٨ ، لبنان٣٨ لسلة دراسات بيبلّية، سالنبوءة األشعيائّية"، يف: ٧-٦"إيشوعداد املروزّي يقرأ أش بولس الفغايل،   ٥

6 Cf. Celas van den EYNDE (traduction), Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’AT. VI. Psaumes, CSCO, vol. 434, 
Scriptores Syri, t. 186, Lovani 1981. 
7 Cf. Johannes SCHLIEBITZ, Isô`dâdh's Kommentar zum Buche Hiob. Series: Beihefte zur Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft 11. Giessen: Alfred Töpelmann, 1907.  

8 Cf. J.-M.VOSTÉ, L'introduction de Mar Iso'dad de Merw (c.850) aux livres de l'Ancien Testament. Series: Biblica 
26, PIB, Roma, 1945 (Commentaire en français, latin et syriaque, textes parallèles).  
9 Cf. Giuseppe Simone ASSEMANI, B.O. III, 1, p. 211sq, nota 4. 

10 Cf. J. C. J. SANDERS, Commentaire sur la Genèse, CSCO, 1967. 



۳ 

، أسقف َحَداَت، ويَنِسُب إليه تفسريًا إيشوعَدديف جدول الكّتاب الكنسّيني، يذكر مار عبديشوع النصيّيب اسم 

10Fللعهد اجلديد

Í، وكتب الالس (التوراة ، ولكتب١١ Ê�c:�cÈ�‰˝◊\(11Fلتفسري العهد  مقّدمة. كتب ، كًا أورد� اعاله١٢
يقول . واخلروج منسوبـَْني إ  إيشوعدد تفسريًا لسفَري التكوين ٤٥٧يتضًّن املخطوط الفاتيكاّين السر�ّين القدمي كّله. 

Í�]بسلوب مقَتضب: عبديشوع النصيّيب عن هذه التفاسري لكّل الكتاب املقّدس بّ�ا حمرررة  �Ã�Ê�á«̋~:\�ÿ ˛oÍ ��»c  أي ،
12Fكًا يقول السًعاّين، "خطاب موجز ومقَتَضب"

١٣. 
 

 املخطوطات - ٣
 ثالث هي التالية:البيبلّية يف خمطوطات عّدة، أّمهها  إيشوعَددُحِفَظت تفاسري 

 )؛Jيف أورشليم (=  يف بطريركّية الروم األورثوذكس ١٠املخطوط رقم  -

 )؛L(=  يف املتحف الربيطاينّ  ٤٥٢٤املخطوط الشرقّي  -

 ). V(= ٥٤٢املخطوط الفاتيكاينّ  -
ًّن الثالُث سوى تفسِري الكامَل للعهد القدمي، بينًا ال يتض إيشوعَددملخطوطان األّوالن تفسَري يتضًّن ا

13Fاملزامري

١٤. 
، ٤٣٤رقّية"، الرقم ) يف "جمًوعة املؤّلفات املسيحّية الشvan den EYNDE( فان ِدن أَيـْْندي النّص الذي نشره
١٩٨١14F، سنة ١٨٦الكّتاب السر�ن، الرقم 

 ، ارتكز على املخطوطات الثالث املذكورة.١٥
 .إيشوعَددتفسريًا لسفَري التكوين واخلروج منسوبـَْني إ   ٤٥٧يتضًّن املخطوط الفاتيكاّين السر�ّين 

 

 إيشوعَددسفر املزامري يف نظر  - ٤

                                                            
11 Margaret Dunlop GIBSON (edited and translated by), The commentaries of Isho'dad of Merv Bishop of Hadatha (c. 

850 A.D.) in Syriac and English, with an introduction by James Rendel HARRIS: 
vol. 1: Translation [of the commentary on the Gospels], Horae Semiticae 5 (1911);  
vol. 2: Matthew and Mark in Syriac, Horae Semiticae 6 (1911);  
vol. 3: Luke and John in Syriac, Horae Semiticae 7 (1911);  
vol. 4: Acts of the Apostles and three Catholic epistles, Horae Semiticae 10 (1913);  
vol. 5: 

- pt. 1: On th Epistles of St. Paul, translation; 
- pt. 2: On the Epistles of St. Paul, Syriac text, Horae Semiticae 11 (1916).  
12 G. S. ASSEMANI, Bibliotecha Orientalis Clementina-Vaticana III. 1: De scriptorbus Syris Nestorianis, Rome: 
Typis Sacræ Congregationis de Propaganda Fide 1719-1728, p. 210-212. 
13 "Brevi et conciso sermone", in ASSEMANI Giuseppe Simone, B.O. III, 1, p. 212. 

 .٧٢، ٦٩، ٦٨، ٤٥، ٢٢، ٢١-٢٠، ١٨، ١٦، ١٣-١٢، ٨، ١من تفاسري سفر املزامري ُنِشَرت، كّلّيا أو جزمّيا، املزامري التالية: مز   ١٤
15 Cf. Celas van den EYNDE (traduction), Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’AT. VI. Psaumes, CSCO, vol. 434, 
Scriptores Syri, t. 186, Lovani 1981, p. Vs. 



٤ 

لتفسري ال  وضعها  املقّدمةحول تليف سفر املزامري؛ ففي اهلاّمة واملفيدة ت عدًدا من املعلوما إيشوعَدديعطي 
يضيف معلومات أخرى لكّنه ؛ و أخرىمن جهة  ،نبو�ّ كتاًب من جهة، و   ليتورجّيا،كتابً عتربه  ي بنّه حرّ صير، سفهذا ال

 .على ِحَدة ملزامريكلٍّ من ايف سياق تفسريه ل
 

 مؤلِّف املزامري - ٤/١
. هذا ما يصرّح به 15F١٦)٢٠: ٧٨استناًدا إ  التقليد األصيل، كّل املزامري هي من داود" (مز  ،نّهإن نقول "حن
(حبسب ترقيم البشيطة)؛ فداود كان نبّيا حقيقّيا، ال بل النّيب األعظم يف  ٧٨بوضوح يف تفسريه للًزمور  إيشوعَدد

هلّي، ماضًيا اإل ا الرسُل يوَم العنصرة، كشًفا شامًال لكّل التدبريالعهد القدمي، ألنّه تلّقى، ومنذ َمْسِحه مِلًكا، وكً
16Fيشاءومستقبًال، مبثابِة كنٍز كان يستقي منه كًا 

ج؛ "فهناك ُسذرٌج، يهوٌد الُسذر  ه، وذلك على خالف ما يّدعي١٧
ا. هذا واضح، يقولون، ألنّه ال يقو  وغريُهم، يّدعون جهًال أّن داود مل ًً ل: "وكانت كلًة الرّب يكن نبّيا بل حكي

17Fعلّي"، أو "رؤية"، أو "أقوال"، كًا قال األنبياء اآلَخرون"

١٨. 
: "جيب أن يـُْعَلَم أّن مزامري (داود) كلرها قد قيلت بنعًة إيشوعَددري "يف الروح"، كًا يؤّكد لقد وَضَع داوُد املزام

18Fالروح القدس"

ط : "يف الوقت الذي فيه بلذات جاءه �تن، . نعم هو واضُعها، حّىت تلك ال  يعرتف فيها أنّه خا١٩
19Fواعرتف خبطيئته، عادت النعًة إليه وكذلك املغفرة"

٢٠. 
: "ويُطرَح إيشوعَدديقول  .من �حية أخرى، هو داود َمن أطلق اإلنشاد الليتورجّي للًزامري، وذلك لصاحل املؤمنني

أجل َجْذب املستًعني بطريقة سهلة إ  عقيدته  على ذلك جنيب: من ؛السؤال حول وضع (داود) املزامري يف موسيقى
20Fهم إ  اّجتاه معاكس"العديَد (من الناس) وجترُّ  املتفّلتةُ بسحر (املزامري) الكبري، متاًما كًا تُغري األغاين 

٢١ . 
: ًا يقول، كأو آيَتني آيَتني ،ًعا األنغام وفًقا إلنشاد املزامري آيًة آيةأشعارَه يف موسيقى، منوِّ  (داوُد) لقد وضع

كلرها   املزامريَ  خر آيًة آية، فنجيب: أّلف داودُ اآل هاآيَتني، وبعض "ويُطرَح السؤال حول سبب إنشاد بع، املزامري آيَتني

                                                            
16 Cf. Iš, Ps LXXVIII, 20, p. 133. 

: "ونسأل إذا كان داود كان يتلّقى الوحَي شيًئا فشيًئا، ويؤّلف املزامري الواحد بعد اآلخر، أم أنّه تلّقى من الروح معرفَة كلِّ ٦، الفصل املقّدمةإيشوعدد،   ۱۷
د يف طوبوّي داود تلّقى الروح على الدرجة ذاتا كًا الرسل؛ وكًا ّمت تعليم الرسل حول كّل سّر التدبري منذ يوم العنصرة، كذلك تلّقى داو اخلفّيات... إّن ال

ْن تلّقى كنَز النعًة؛  الروح معرفة املستَـْقبالت منذ أن مسحه صًوميل؛ وليس بفضل إااءات جديدة كان يقول كالّ  ًَ فتارًة كان يتنّبأ، وترًة من املزامري، بل َك
 ).Giuseppe Simone ASSEMANI, B.O. III, 1, p. 211sq, nota 4أخرى كان يعلِّم، إخل" (

 .٧، الفصل املقّدمةإيشوعدد،   ۱۸
 .٨، الفصل املقّدمةإيشوعدد،   ۱۹
 .املقّدمة، ١٣تفسري مز إيشوعدد،   ۲۰
 .٤، الفصل املقّدمةإيشوعدد،   ۲۱



٥ 

21Fرشاها كًدنشدُ ها يف موسيقى، وكان يُ ووضعَ 

ا  ها آيًة آية، وضعَ ، وكان الشعب ُجييب. للًزامري ال  نُنشدُ ٢٢ ًً نغ
ا آخرَ  ها) آيَتني آيَتني، وضعَ نشدُ مناسًبا هلا، ولتلك ال  (نُ  ًً 22Fمناسًبا هلا..." نغ

٢٣ . 
 ، كًا يقولحمدردة يف ساعاتٍ  اليومّيةِ  الصالةِ  عادَة إنشادِ  بني جوقني، وأدخلَ  املزمورير  اإلنشادَ داوُد لقد أطلق 

 ،23F٢٤)٤: ٢٤أخ  ١ ن (رجها أربًعا وعشريدُ ال  كان عد الكهنوتّيةِ  العامالتِ  من داودُ  : "اختار الطوبويُّ إيشوعدد
 ،للًنشدين، آصاف، وهامان رؤساءٍ  ، وثالثةَ 24F٢٥)٧: ٢٥أخ  ١(رج نشًدا وموسيقّيا موأقام مامتني ومثانيًة ومثانني 

من أجل اإلنشاد يومّيا  )،٣١-٩: ٢٥أخ  ١(رج ، وجعلهم ِفَرقًا من اثين عشر 25F٢٦)١٩، ١٧: ١٥أخ  ١(رج وإيتان 
26Fأمام تبوت العهد..."

٢٧. 
 

 ريمايمة املز ق - ٤/٢
تب النبويّة، إذ يقّدم خالصَة كلِّ َوْحِي قّدسة". يف الواقع، إنّه أعظم الكسفر املزامري هو "رأس جمًل األسفار امل

منذ اخللق وحّىت الدينونة األخرية، مرورًا بملسيح وبعًله؛ فيها  ،للتدبري اإلهليّ  املوَجزةَ  والقّصةَ  ،القدمي واجلديد ،ينالعهدَ 
 ةِ املقّدس بِ الكت فِ أير شيٍء غَري مالمِم، على خال تتضًّنُ  من كلِّ نوع، ال الدينّيةِ  من األ�شيدِ  كبريةً   خنبةً  جندُ 

ًعا. وحده جيًع وُّ نَـ تَـ  األكثرِ  النْفسِ  حاالتِ  لدى املؤمنني، ويناسبُ  الروحّيةِ  احلاجاتِ  فهو يلّيب بلتًام كلر  ؛األخرى
 مجاعّيا بشكل رامع.  هة، وميكن إنشادالشعر واملوسيقى إ  التعليم والصال

، الكنيسةُ  ، من جهة، ومزامري اهلراطقة، من جهة أخرى. لذلك، اعتربتِ "األغاين املتفّلتة"أخريًا، هو يف مقابل 

 .املقّدمةيف الفصل اخلامس من  إيشوعَددِتا الرمسّي، كًا يؤّكد وعن حّق، كتاَب املزامري كتاَب صال
 

 ريمضمون املزام - ٤/٣

                                                            
 ؛ رج:بـ"رّدة" أو بالزمة، تنشدها اجلوقة منه هو شعر مقطعّي يتلوه شخٌص واحد، وُيتَـَتم كلُّ مقطع) �ä̋Ç̋\◊˝(الـ"َمْدَرَشا"   ٢٢

 Anton BAUMSTARK, Geschichte des Syrischen Literatur, mit Ausschluß der christlich-palästinensischen Text, 
1922, p. 39. 

 .٣، الفصل املقّدمةإيشوعدد،   ۲۳
َم بنو أَِلعازاَر رؤساَء لبيِت آبمهم ،وُوِجَد لبين أَِلعازاَر رؤساُء أَبطاٍل أكثُر ِمن بين ِإيتامار"  ٢٤  ."يةانفكانوا مث ،فكانوا سترَة عَشر، وبنو ِإيتاماَر لبيِت آبِمهم ،فُقسِّ

 ومثانيًة ومثانني". وكان عدُدهم مع إخوتِم الذيَن تـََعلرًوا الغناَء للررّب، كّلهم ماهرون، مئتني"  ٢٥
ًُغّنَني َهيًان"فأقاَم الالرويّ   ٢٦ ان بَن يوميَل، وِمن إخوته آساَف بَن بـَرَْكيا، وِمن بين َمرارَِي ِإخوتم أَيتان بَن قوشا�...، فكان لل ًْ وآساَف وأيتان ُصنوُج  وَن َهي

 ُحناٍس للررنني". 
 .٢، الفصل املقّدمةإيشوعدد،   ٢٧



٦ 

27Fكتاب املزامري هو جمًوعة من مامة ومخسني مزمورًا، أو "ثالث مخسينات"

رًا للًزمور كْ ذِ  إيشوعَدد . ال يوردُ ٢٨
نه الرتمجةُ  ًّ  السبعينّية.  املامة واحلادي واخلًسني الذي تتض

ليفه على ِحَدة، ويتلف منها قد ّمت ت يقول إيشوعَدد، ألّن كالّ أيٌّ من املزامري مرّتني يف سفر املزامري،  رُ ظهَ ال يَ 
مها متًايزان عن  ، بلرغم من التشابه بينهًا،٥٣و ١٤ها؛ حّىت املزموران من األشكال عن املزامري األخرى كلِّ  بشكلٍ 

28Fبعضهًا البع،

يف مقّدماته  إيشوعَددكًا يقول ،  املشتَـرََكة العناصرِ  "، وتتضًّن بع،َ تتشابه. هناك بلتأكيد مزامري "٢٩
يف  إيشوعَدد هه، وهذا ما يؤّكدذاتَ  املوضوعَ  مزموران أو ثالثةٌ  عَ اصل أيًضا أن يوسِّ قد ؛ و ١٠٨و ٩١ ،٦٤للًزامري، 

 .١٤٨، ١٠٨، ٨٩، ٧٣، ٦٩مقّدماته للًزامري 
 

 تقسيم سفر املزامري - ٤/٤
ظ ما يالحِ  و تقسيم خاّص بلنّص العربّي، َوْفقَ )، وهb»�Ü�]يُقَسم سفر املزامري إ  مخسة أجزاء أو "ِسْفِر" (

مخسة أجزاء، كًا هو األمر بلنسبة إ  إ  مقسوٌم  بيبليا العربيّة، كتاُب الطوبوّي داودَ ال"يف : تكرارًا إيشوعَدد
29Fالشريعة"

يف كّل فرصة أّن قسًة سفر املزامري إ  مخسة كتب هي القسًة ال  يف البيبليا العربيّة،   إيشوعَدد. يالحظ ٣٠
، ويف ختام تفسريه للًزامري. ويقول يف مقّدمته للًزمور ١٠٧و، ٩٠، ٧٣، ٤٢ًزامري كًا يقول يف مقّدماته لل

 الداخلّية". اخلًسِ  اخلًس اخلارجّية، وعن امللكاتِ  صورًة عن احلواسِّ  األّول: "بجزامه اخلًسة، يقّدمُ 

Í�]ْرْميات" (وإ  "مَ  )Ú�„�”�ı�مري إ  "ُهوَالِل" (رى، يف ما يتعّلق بقسًة سفر املزامن �حية أخ ˝Ê◊b̋◊ إيشوعَدد)، فإّن 
للًزمور  املقّدمةوال �يت على ذكر الثانية سوى مرّة واحدة وبطريقة عابرة، وهذا ما يقوله يف آخر  ،يتجاهل األو 

٣T"َمْرْميان"  ةمخسة مزامري، هي أيًضا مخس")˝◊b◊˝Ê› ِّاخلًس" )، أّلفها داود َوْفَق النًِط الثنامّي، طبًقا للحواس. 
تـُْنَشد ل َفت إليه أ�شيد من العهد القدميالليتورجير عند السر�ن الشرقّيني، الذي ُأِضي أّن كتاَب املزامريِ إ  نشري 

Ú�„�ı�( "ُهواللِ " إحدى وعشرينإ   يف صالة الفرض، يـُْقَسمُ  ثالثة إ  اثين كلٌّ منها من   عُ ًَ )، العشرون األو  جتْ ”�

b[�Í◊˝" (إ  سّتني "َمْرْمياتَ  ينقسم أيًضاعشر مزمورًا. و  ˝Ê◊ ْْميان" () أو "َمر˝◊b◊˝Ê›  تضًّن كلٌّ ت)، السبع واخلًسون األو
30Fين إ  أربعة مزامري، ما مل تكن تقتصر على مزمور واحد، هو عًوًما أطولمنها مزمورَ 

٣١. 

                                                            
 .١، فصل ةاملقّدمإيشوعدد،   ۲۸
 .، املقّدمة٥٣إيشوعدد، املزمور   ۲۹
 .، فصل األّولاملقّدمةإيشوعدد،  ۳۰

31 Cf. É. AMANN – E. TISSERANT, « L’Église nestorienne », DTC, t. XI, 1ère partie, col. 157-323, Paris 1931; ici 
col. 319. 
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ًرم على كّل البيب[t̋s��\أّما تقسيم املزامري إ  "إصحاحات"، "ْصَحِحا" ( كتاَب   ليا السر�نّية، والذي يوزِّعُ )، املع
ه من له، وهذا ما نتبيّـنُ  واحدٍ  املزامري على تسعٍة وعشرين فصًال، فإّن املخطوطات املذكورة أعاله مل حتفظ سوى أثرِ 

 ٢٩، على قسًة سفر املزامري إ  Lو Jاملخطوَطني  : إنّه األثر الوحيد، يف"٢٥حيث لدينا "القسم  ١١٨ملزمور ا

 ).[t̋s��\( ""ْصَحِحا
ومبا أّن املزامري ال تـُْقَسم بلطريقة عينها يف العربيّة، واليو�نّية، والسر�نّية، كًا يفيد إيشوعَدد يف مقّدمَتيه للًزمورين 

، فقد فّسرها كًا هي مقسومة يف الرتمجة السر�نّية، ويورد ذكر هذا أو ذاك منها إّما برقًه املتسلسل، وإّما ١١٥و ٩
ا ودون استثناء ترقيم البشيطة ال  ببدايته، و  ًً إّما أيًضا بالثنني مًعا. عندما يورد ذْكَرها برقًها املتسلسل، فإنّه يتبع دام

ًَي العربيّة واليو�نّية. وعندما تكون ملزموَرين أو ثالثة البدايُة عيُنها، يضع إيشوعَدد أمام بدايتها،  تتلف جزمّيا عن ترقي
كلًَة "األّول"، أو "الثاين"، إخل، كًا كانت العادة؛ هذا ما اصل، مثًال، يف مقّدمَتيه عندما يورد ذكر أحدها،  

 .٥٣و ١٤للًزموَرين 
 

 ترتيب املزامري - ٤/٥
. هكذا، مثًال، حمدردة موضوعاتٍ  سفر املزامري هو خليط من مزامري داوديّة، منسرَقة دون أّي ترتيب زمّين، وال وفقَ 

الذي أّلفه داود يف أواخر حياته، املكاَن الثامَن عشر بدًال من املكان األخري. بلنسبة إ  ما  اتّل املزمور األخري،
ًرى  الذي جاء فيه: "إنّه املزمور األّول الذي أّلفه  ١٤٣الذي أّلفه داود، ميكن العودة إ  مز  "،املزمور األّول"ُيس

مع الكتب النبويّة كّلها، هو إ  الطريقة ال  با  مشتَـَركٌ  هو أمرٌ (داود)، بعدما قتل جوليات". إّن َمَردر هذه الفوضى، و 
َر لـ"تغيري الزمن"، تكّونت، وإ  ُصروِف ترِيها. عالوًة على ذلك، هو يشرح، حسب املؤلِّف، االستخداَم املتكرِّ 

 ها، مبا يف ذلك املزامري. ها يف الكتب النبويّة كلِّ جندُ  لغويّةٌ  وهذه ميزةٌ 
 :٩يف مقّدمته للًزمور  إيشوعَدديقوله  لنقرأ ما
السؤال حول سبب عدم ترتيب املزامري َوْفَق ترتيب تليفها، بل ُتَسبرُق وُتؤخرر، فنجيب: ليس فقط املزامري  حُ "ويُطرَ 

م بلذات الكتب، ومل بل أيًضا أجزاء األنبياء ُكلِّهم ليست ُمنسرَقة َوْفَق الرتتيب الذي ِقيَلت فيه، ألّن األنبياء مل اّرروا ه
ينقلوها وفَق الرتتيب (الذي َوفْـَقُه تتالْت) التواري  والتعاليم، ولكّن (أشخاًصا) آَخرين تلّقوا بعد ذلك أجزاء نبوءاتم، 

كان  وحّرروها، وأدخلوها يف الكتاب املقّدس وفَق ما وجدوها؛ كانوا جيهلون أيًضا أير جزٍء كان السابقَ  وأير جزء ٍ
إ  األنبياء  اإلااءاتإ  ذلك، مل تظهر كلُّ  ؛ إضافةً أو املوضوعُ  اِحلّجةُ  وإن من حيثُ  ،الزمنُ  إْن من حيثُ ، الالحقَ 

متنّوعة". احلّجة األخرية ليست صاحلة سوى بلنسبة إ   موضوعاتٍ  إ  آَخر، وحولَ  يف وقت واحد، بل من وقتٍ 



۸ 

ه.  اتتتالءم مع إهلام حياته مزامريَ  ل. مع ذلك، أّلف داوُد أيًضا طوالَ األنبياء الَكتَـَبة، غري داود الذي كان له وحٌي شام
كذلك مل يكن ممكًنا َمجُْع املزامري يف جمّلد واحد إّال بعد موته، األمر الذي ّمت حتقيقه دون ترتيب على يد أشخاص 

 خمتلفني.
 

 بنية املزامري - ٤/٦

√�˛(ة من الـ"فتغامات" بّدلتتأّلف املزامري من سلسلة مت Í �«\�ÿ ن. ُمجَل أو آ�ت، ال  هي عنصرها املكوِّ من )، أي
كلًة "آ�ت" ر عدًدا من بيت الِشعر العربّي. يٌقَصد بـ، وبلتايل هي أكثمع ذلك، الـ"فتغامات" هي عًوًما أقصر

إّال يف  إيشوعَدد يذكرها النسطورّي، ال  هي يف الغالب قصرية. بنية املزامري أدوارًا شعريّة ال املزامريِ  " كتابِ "فتغاماتِ 
ا، يف العربيّة، مزموران ألفابمّيان. يقول ًيُذَكران على أ�ّ  ١٤٤و ١١٨ مورانز امل، ووحدمها ١١٨مناسبة املزمور 

 يف هذا الصدد:  إيشوعَدد
حرف،  لكلِّ  األجبديّة، ومن مثاين آ�تٍ  َوْفق حروفِ  ١١٨هذا املزمور  داودَ  تليفِ  السؤال حول سببِ  "يُطرَحُ 

 ب: يفنج
 النَـْفس؛  اجلسد، ومخس حواسّ  اخلًس بواسطة التأّمل، مخس حواسّ  بعشرة أحرف هو يلًح إ  تطهري احلواسّ 

ًّح إ  تطهري احلواّس عينها بواسطة الفعل؛   بعشرة أحرف أخرى هو يل
 .31F٣٢"والتامّ  النقيِّ  وحبرَفني، أخريًا، هو يلًح إ  كًال اجلسد كًا النْفس أيًضا، الكًالِ 

 

32Fرؤوس املزامري - ٤/٧

٣٣ 
فهي ليست موجودة أساًسا، ولكّن أشخاًصا  ،املزامري العربيّة واليو�نّية بعني االعتبار رؤوسِ  ليس من الواجب أْخذُ 

 إ  املزامري موضوعاتٍ  دُ ُتسنِ  عّدةً  على ذلك هو أّن عناوينَ  والربهانُ  ،اخلاّصة كلِّ واحدٍ   ا َوْفَق نظرةِ هخمتلفني أضافو 

) واعتبارها صحيحة؛ هذا ما \›˝◊«�Ãã�ر" ("املفسِّ مزامري رؤوس اعتًاد مع مضًو�ا. جيب بلتايل  على اختالفٍ هي 

 يقول:  حيث، ١٠، الفصل املقّدمةيف  إيشوعَدديؤّكده 
ا عنواً�  منه إ  كلٍّ  بع،ُ الها قد ُكِتَبت يف األصل دون عنوان، لكن، الحًقا، َأضاف كلر   أّن املزامريَ  "جيب أن نعلمَ 

مثًال،   ،حبسب السبيعنّية) ٥٠(مز  ٥١ مورز املفي رأس ف ؛رتوا. لكّن هذه العناوين ال تتوافق مع املوضوعات...اكًا 

                                                            
 .١١٨إيشوعدد، تفسري املزمور   ٣٢

33 Cf. J.-M. VOSTÉ, « Sur les titres des Psaumes dans la Pešittā », Biblica XXV (1944) 226-235; W. 
BLOEMENDAAL, The Headings of the Psalms in the East Syrian Church, Leyde, 1960. 



۹ 

، إذا كان داود قد قال هذا املزمور بلنسبة كن". لُكِتَب العنوان التايل: "مزمور لداود عندما دخل إليه بشأن امرأة أور�ّ 
ُه على أن يتوّجه (إ  املستقبل) وأن يقول كالم سببٍ  أيُّ فإليه بلذات،  ًَ ِعْد برضاك، وأَ  ه: "أحِسْن إ  صهيونَ أَْرَغ

 داوُد هذه األقوال يف ذاك الوقت".  مَ ستخدِ سوار مل تكن بعد قد ُهِدَمت، حّىت يَ هذه األأورشليم"؟ ف أسوارِ  بناءَ 
ر،  رأيُ بلتحديد هذا هو  33Fتيودوروس املّصيصيّ أي "املَفسِّ

٣٤. 
ر"، يبدو من السياق أنّه يصّوبُ أ�ّ  على   يكن املع  الدقيق الذي يضيفه الكاتب على العبارة "عناوين املفسِّ

، يف إيشوعَددس للًزامري. مع ذلك، فإّن ال  أعطاها تيودورو  أو املوضوعاتِ  جَ جَ احلُ  زُ وجِ أو تُ  ضُ رِ عْ اإلعال�ت ال  تَـ 
رُ سياق تفسريه للًزامري، أعفى نفَسه من  جيب أن تُقَبل  طوبويُّ ال استعادتا. هو يؤّكد أّن "العناوين ال  أعطاها املفسِّ

34F صحيحة"وأن تُعتَرب 

٣٥. 
35Fها مبقّدمةهناك مثانية وثالثون مزمورًا فقط يبدأ تفسريُ 

 إيشوعَددُ ني من هذه املقّدمات يعرض   الثالثا. يف حو ٣٦
 ا منه.ه، أو أقّله يلحظ عنصرًا ماملزمور أو موضوعَ  حّجةَ 
 

 موضوعات املزامري - ٤/٨
َ كًا بَـ  ر، كذلك كلُّ  املذكورُ  اإلعالنُ  نير  املوضوعات ال  َأسَنَدها صراحًة أو ضًًنا أعاله حول عناوين املفسِّ
ُ ذلك من خالل مقارنةِ إ  املزامري هي تلك ال  كان تيودوروس قد أثبتَ  إيشوعَددُ  مع  إيشوعَددَ  تفسريِ  ها. ميكن تـَبَـنيُّ

36Fتبّقى من مؤلرف تيودوروس حول املزامري ما

 ومع العناوين النسطوريّة ال  ترقى بمجعها إ  املؤلرف املذكور. ،٣٧
استناًدا إ  هذه املوضوعات، يرتبط معظم املزامري، حوا  اخلًسة عشر تقريًبا، بحداث من التاري  اليهودّي، إّما 

َفُكلُّها،  ؛ذلك، ليست املزامري وئمق تريّية معكان النّيب يعرفها مسبًقا. معاصرة لداود، وإّما الحقة له، وهذه األخرية  
، ، وحتذيراتتعاليم، وَحّث، وتنبيهاتو أ�شيد، و . إّ�ا أساًسا صلوات، ُخُلقيّ و وبدون استثناء، ترتكز على ما هو ديّين 

حيث يوجد هو شخصّيا، أو ال  سيعرفها بعد قروٍن عن األفكار واملشاعر ال  تثريها احلاالت امللًوسة  فيها داودُ  عربُِّ يُ 
عليٌم وحتذيٌر ملعاصرّي دواد وأل�س تهي  لذلكيتكّلم بطريقة نبويّة.  هم""الذين من شخصِ  ،أو الشعبُ  األشخاصُ 

رب ا  عو العصور الالحقة، الذين بم يرتبطون مباشرة، بل أيًضا، ويف الغالب بطريقة منطّية، لكّل األجيال ال  ستت
 الت مشابة، كون التاري  يتكّرر.االعصور، وال  ستعرف ح

                                                            
34 R. DEVREESSE, Le commentaire de Théodore de Mopsueste sur les psaumes (I-LXXX), Città del Vaticano, 1939, 
333, 5-11; 341, 20-23. 

 . ٨، الفصل املقّدمةإيشوعدد،   ٣٥
 يف ما يتعّلق مبقّدمات إيشوعدد، رج: ٣٦

 W. BLOEMENDAAL, The Headings of the Psalms in the East Syrian Church, Leyde, 1960, p. 24-30. 
37 Cf. J.-M. VOSTÉ, « Théodore de Mopsueste, sur les Psaumes », Angelicum XIX /2-3 (1942) 183s. 
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بملع  الواسع  ها نبويّةً أّن املزامري قد وضعها داود النّيب، وميكن أن تُعتَـَرب كلُّ يرى  إيشوعَددونشري هنا إ  أّن 
 للكلًة.
 

 للمزامري إيشوعَددمقّدمة  - ٤/٩
ّمة، وبنوع أخّص يف ليتورجّيا الشرقّيني، لذا كانت هناك دراسات للًزامري دور هاّم يف الليتورجّيا املسيحّية عا

  .وغريها الشرقّية السر�نّية عديدة حول املزامري يف اآلداب

 ١٣ املروزّي، تشّكل جزًءا من تفسٍري لكّل كتب العهد القدمي، وتتضًّن إيشوعَددللًزامري وضعها  مقّدمةلدينا 
١٢37Fو ١٠الفصالن منها ُنِشر فصًال، 

 :امضًو�هذه عناوينها و و  ،٣٨
 تقسيم سفر املزامري. -١
ََ بنشاد اخلدمة اإلهلّية يف الساعات الثالثة والسادسة  :ين أقامهًا داوُد وليس أنوشنشدِ جوقَا امل -٢ "منذمذ ابُتِد

 والتاسعة".
 .ة آية، وأخرى آينيد بع، املزامري آيَتني آيـَتَ انشحول سبب إ -٣
من أجل أن يكسب سامعيه، وأن اّضهم بطريقة فاعلة على  :زامري بشكل أ�شيدامل حول سبب تليف داود -٤

 حمّبة هللا والفضيلة.
ب يلدرجة كنسّية دون تالوة املزامري. جي إكلرييكيٍّ  ال يـُْقَبل أيُّ  إذداوَد فقط، الفرض الكنيسة حول سبب  -٥

 .إيشوعَددة أدىن من جواب من مقّدمته، ولكن بطريق ٢٦موشى بركيفا على هذا السؤال يف الفصل 
 إذا كان داود قد تلّقى َوْحَيه شيًئا فشيًئا وهو يكتب املزامري، أم إذا كان تلّقاه مرّة واحدة.حول ما  -٦

ا فقط، كًا  -٧ ًً )،  ]d€̋~:\̨ÿ˝Â�È‰�Ê�ه كان نبّيا، و"حبَر نبوءة" (يّدعي اليهود وبع، اآلخرين، ولكنّ مل يكن داود حكي
 .٣٠: ٢يف أع  لوقا القّديسكًا يشهد على ذلك 

 بعطّية احلكًة، إخل. أخرى، و بعضها بعطّية النبوءة ،روح القدسكّل املزامري ِقيَلت بنعًة ال  -٨
 املزامري برتتيب زمّين.حول سبب عدم تنسيق  -٩
 ن املزامري.اويعن أو حول رؤوس -١٠
ة اإلهلّية، وألجل تنبيه الناس، فإّن إنساً� متنبّـًها إلظهار الِعلم، والعناية اإلهلّية، والرمح :النبوءةحول ضرورة  -١١

 يساوي اثنني.
                                                            
38 Cf. J.-M. VOSTÉ, « L'œuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe concile de Constantinople », RB 
XXXVIII (1929) 542-547; « Sur les titres des Psaumes dans la Pešittā », Bi XXV (1944) 226-228. 
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س املّصيصّي و هذا الفصل هو هاّم أيًضا لتفسري تيودور  .األلّيغورّي والتارييّ  ينيف الفرق بني التفسريَ  -١٢
 .إيشوعَددلتفسري  كًاالبيبلّي،  
د للتفسري البيبلّي احلرّيف بدّقة. تركت مدرسة أنطاكيا هذا الفصل كّله هاّم ومفيإّن . أسلوب املزامري الازيّ  -١٣

َر تيودورس املّصيصّي،  إيشوعَددال  إليها ينتًي  متهيد " هيكالسيكّية حول أسلوب الكتاب املقّدس؛   أطروحةَعبـْ
38Fأدر�ن يف القرن اخلامس، وضعه "للكتب املقّدسة

االعتًاد ألّن ، ِكيفابَر ال موشى و  إيشوعَددليها ال ع يعتًد. ال ٣٩
 در�ن على تعابريأنيرني يتكّلًان على أسلوب املزامري، بينًا يتكّلم �كون هذين الكاتَبني السر   ،سيكون مسَتغربً  اعليه
 .بلتأكيد على مصدر مشرتك ِكيفابَر و  إيشوعَددكنا�ت اللغة العربيّة بشكل عاّم. بملقابل، يعتًد أو  

 

 املزامري واألسلوب الازيّ  - ٤/١٠
التعابري األكثر شيوًعا يف هذا أو  مته لسفر املزامري على الكنا�تمن مقدّ  ٢٧يف الفصل  ِكيفابَر تكّلم موشى ي

39Fإيشوعَددوبني نّص  ٢٧ابة بني هذا الفصل . القر الكتاب

. هناك بلتأكيد مصدر مشرتك استفاد منه هي أكيدة ٤٠

 )، وإنْ ‰c�\��∂�لفعل اخلري ( نْ ة العًل اإلهلّي "يده"، "إاملقّدس؛ على سبيل املثال: تدعو الكتب ِكيفابَر و  إيشوعَدد

بطريقة مقتضبة عند  عًل اإلهلّي من ِكَال اجلانبَـْني . جيري استعراض خمتلف جوانب ال)"‰\d�ä�∂�إلنزال عقوبة (
 هنا يف كّل مرّة أمثلة من املزامري. ِكيفابَر ، بينًا يعطي إيشوعَدد

 ا: "أسنان الناس... فمُ بلنصوص عينه ِكيفابَر و  إيشوعَددُ بدأ ياملتعّلقة بإلنسان،  عندما يتعّلق األمر بالستعارات
ْدَرَجة، بلرغم هوإن جل ،هة املضًون، إْن جلمطابًقا توسيًعا هناكو يتّم توسيع املقطع كّله من هنا  مثّ األسد"؛ 

ُ
ة األمثلة امل

 املستعًلة. واحلاالتِ  مثلةِ األ ومن حيث ترتيبُ  من أّن النصرني يتلفان من حيث الشكلُ 
ثنان قد استغالر مصدرًا لكن من احملتًل أكثر أن يكون اال ،إيشوعَدديعتًد على  ِكيفابَر قد ال يكون موشى 

كثريًا ما   ،بيبلّي حرّيف وتريّي ذي تعابري جمازيّة مشرتًكا، وهذا املصدر قد يكون تيودوروس املّصيصّي، ألنّنا أمام تفسري
 يف سياق تفسري املزامري. يتّم شرحها

 

 إيشوعَددالتأويل البيبلّي عند  - ٥

 التأويلّية إيشوعَددمنهجّية  - ٥/١

                                                            
39 ADRIANOU, Isagoge ad Sacras Scripturas, PG 98, 1273-1312, 1860. 

 .وما يليظهر الصفحة  ،٣٦٧، ص خمطوط أورشليم  ٤٠
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 بن يبّني الربط بني ه ليس متواصًال، وال يُعَ  تفسريُ  آيًة آية، وبلتايل البيبلير  لنصر املروزيُّ اإيشوعَدُد ال يفّسر 
 إنّنا يف الواقع أمامُيربز احلبكة املنطقّية للًزامري.  ال الرواية العاّم، و يسلّط الضوء على مع ال ، و خمتلف أجزاء الكالم

أحياً� ف ؛إ  املقتطفات إيشوعَددخالف ذلك، يلجأ  التأويل الواسع، وغالًبا حّىت املوسرع جّدا، عند تيودوروس. على
عد� إ  العنوان العاّم  إذا لكنْ  تلك. ه هذه دونشرحِ  دون أن يوضح سبب ذلك، وال سببَ  من آيةٍ  يرتك جانًبا أكثرَ 

لِ  فه، "شرْحُ ملؤلر  ًَ 40Fيف الكتب املقّدسة" العًيقةِ  الصعبة، واملفرداتِ  اُجل

يّة، يشوعَدداإل، قد نفهم سبب هذه االنتقامّية ٤١
�درًا حبكَة املزمور نرى إّال ال ال تبدو أكثر غًوًضا من تلك املرتوكة جانًبا. يرتّتب على ذلك أن  املَفسررةَ  لكّن اآل�تِ 
حّجة  العودة إ ؛ من أجل معرفة املع  العاّم، وحّىت من أجل فـَْهم أفكار الكتاب أحياً�، جيب إيشوعَدديف تفسري 

  البشيطة.ودوروس ال  توجد يف رأس مزامريتي
دأ مباشرًة مبعاجلة النّص، يب إيشوعَددف ؛عناه التارييّ تشري إ  ظروف املزمور املفتَـَرضة وم مةال توجد عادًة مقدِّ 

من املزمور. هناك إًذا فجوات يف تفاسريه. هذا هو السبب الذي  آيةٍ  أيّةِ من ، بل لضرورة بدًءا من اآلية األو بليس 
قد  .ذه التفاسريأي بسبب الطابع اجلزمّي هل ،للعهد القدمي بنجاح كبري لدى النساطرة إيشوعَددألجله مل تنعم تفاسري 

َُ ال يستًتع   متوّفر. بني خمتلف املقتطفات غريُ  املنطقير  هذه األخرية بقراءتا، ألّن الرابطَ  قار
عليه أن يفّتش عن املكان الذي منه نقله  جسيًة؛ فبعد كّل مقتطفٍ  م أيًضا صعوبتٍ يسّبب ذلك كلُّه للًرتجِ 

ر.   املفسِّ
 إ  بدايتها. متكّررٍ  شار بشكلٍ وازية، يُ بنصوص م على أن يوضح النصر  معتادٌ  إيشوعَددّن نشري أيًضا إ  أ

 

 التأويل البيبلّي التارخيّي واملسيحاينّ  - ٥/٢
 املتكّرر من هذا األخري، بل خاّصة أو االقتباس إًذا بتيودوروس، ليس فقط عن طريق االقرتاض إيشوعَدديرتبط 
 حّقا الصدى األمني للًفشقا�.هو  إيشوعَددأّن  ميكننا أن نعترب كلِّه،  ألجل ذلك ؛بلتفسري احلرّيف والتارييّ و بلروح، 

: "حول الفرق بني التفسري مقّدمتهمن  ١٣و ١٢التأويلّية معروضة بوضوح يف الفصَلني  إيشوعَددمبادَ  جند
، و"حول أسلوب املزامري الازّي". يعود الفضل إ  تيودوروس يف كّل ما هو جّيد ودقيق يف هذا األلّيغورّي والتاريّي"

 والربهان على ذلك هو شروحات تيودوروس بلذات.  الال،

                                                            
٤١  \�ã�Â���À:\�cÍ ��–c˝~:[�Í �ò�‰�ÿ ˝ø :�ı ���◊„ :\��Ãá̋ø :\��ÿ ˛oÍ �«~:[˛ÇÚ‰�€. 
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  فقدان التقوى، إاإلسكندرّي، "يؤّدي  سغورّي، الذي استنبطه أورجيانو ي، التأويل األلّ إيشوعَدداستناًدا إ  
41Fر، أي التاريّي، هو مطابق للحقيقة ولإلميان"والتجديف، والكذب، يف حني أّن التأويل اآلخَ 

٤٢. 
؛ إيشوعَددكًا ميكن أن نتوّقع، ال عند تيودوروس، وال عند   ،تطبيق هذه املبادَ صارًمالك، ليس بلرغم من ذ

ٌر إ  ذلك يف الفصل األّول من  املامة  ب املزامري إ  مخسة أجزاء، وقسًةحيث توزيع كتا املقّدمةولدينا مؤشِّ
 يغورّ�.مخسينات، يتلّقيان شرًحا ألّ  ةواخلًسني مزمورًا إ  ثالث

 مثلهنشري إ  أّن تيودوروس، و  هذا التأويل األكثر ليونة إ  حدٍّ ما نصادفه خاّصًة يف التفسري املسيحاّين للًزامري.
١١٠و ٤٥، ٨، ٢إّال ألربعة مزامري، هي التالية:  احلريفر  املع  املسيحاينر  نيقبال ، الإيشوعَدد 42F

. مع هذا، عندما ٤٣
مزامري أخرى على املسيح، فإّن تيودوروس،  ة القّديُس بولس مقطًعا ما من خاصّ  يطّبق يسوُع بلذات، أو الرسُل، أو

ه سوى تكييفات، وبذا تلًيذُ ال يف كّل هذه املواقع، ال يرى املفشقا� و  ، ال يتوانيان عن التذكري بذلك.إيشوعَددكًا 
 على ذلك:  ملع  التاريّي. مثالً صاحل اتنازَال كثريًا ل

 ه منللشعب املختار ولنجات سطورّي بدايًة بملع  التارييّ مسيحاّين، يفهًه التأويل الن ذو مع و ه ١٦مز  -

 عُ دَ نفسي يف اجلحيم، وال تَ  ("ال ترتكُ  ١٠ آ. يف ما يتعّلق بـ بلذاتأعدامه، ّمث، وكًا يف حمطّة ئنية، للًسيح 
حاّين غري مباشر وأقّله منطّي. إّن مقارنة القصر يرى فساًدا")، لدينا هنا أكثر من تكييف؛ إنّه تطبيق مسي كَ وسَ قدّ 

 حاّين مها من تيودوروس.ي، يف حني أّن التفسري التاريّي لنجاة الشعب، والتطبيق املسإيشوعَددوالكأس هي من 

فرح امللك")، الذي يُفَهم بدايًة على أنّه يتكّلم على حزقّيا الذي ّمت إنقاذه يرّب بقّوتك  : "�)٢٠( ٢١مز  -

c:›Â�~:[̨Ç̨Éä:—Â�_ÿÁ˝( يف املسيح ه التامر جيد حتقيقَ  من مرضه، ىفأعدامه، وتعا من �‘◊�Í ä�_:\̨tÊ�ã(. 

ع  التاريّي أنّه ُفِهَم بمل  حمنة، والذيَمن هو يف تركَتين؟"، الذي هو صرخةُ : "إهلي إهلي، ملاذا )٢١( ٢٢مز  -
ه على الصليب. ويف خّط املفشقا� اآلِب ل ه على تـَْركِ ذاتُ  عُ نا يسو عن داود الذي كان أبشالوم يضطهده، قد طّبقه ربُّ 

، ّن معظم النبوءات قيلت على ربّناإبدايًة املع  املسيحاّين للًزمور، مث يضيف: "يقول آَخرون  إيشوعَدديدح، 
 إيشوعَدد. يبدو أّن أعاله ذي تكّلًنا عليهوالقصر، الَقت على آَخرين، استناًدا إ  َمَثل الكأس بِّ بلرغم من أّ�ا، طُ 

ر يف كّل مرّة يورد ذِ  ،يشّق طريقه اخلاصّ  قد يسًح ذلك بالعتقاد بّن  ).s�_˛b\�Âْكَر "اآلَخرين" (ويبتعد عن املفسِّ
  .إ  تفسٍري مسيحاّين هلاي أ، للًزامري مسيحّيةً  أكثرَ  املروزّي يعود إ  تفسريٍ 

                                                            
 .RB XXXVIII (1929) 544؛ رج ١٢، الفصل املقّدمةإيشوعدد،   ٤۲

43 Cf. J.-M. VOSTÉ, « Sur les titres des Psaumes dans la Pešittā », Bi XXV (1944) 231s.   
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"إرفعن  :٧): ٢٣( ٢٤املسيح مز نّه يستطيع أن يطّبق على أيًضا أ إيشوعَدديعتقد : ٧): ٢٣( ٢٤مز  -
رؤوسكّن أيّتها األبواب...، فيدخل مِلُك الد". قد ينبغي فهم هذه اآلية، بملع  التاريّي، عن رجاء املنفّيني بن يروا 

شليم السًاويّة. إّن أّن الكلًة قد حتّققت يف املسيح الداخل ممجرًدا إ  أور  إيشوعَدديقّدر  أورشليم من جديد.
 األرضّيةِ  إ  حّد أنّنا ال منّيز بلتأكيد إذا كان املراد هو دخول يسوع إ  أورشليمَ  ،هي قصرية جّدا إيشوعَددمقتطفات 

  الد"، تبدو أكثر وضوًحا. كِ لِ هذه األخرية، إذ هي مرتبطة بـ"مَ و أو السًاويّة؛ 

 : "يف)٦: ٣٠( ٤: ٣١مز روَحه بني َيَدي أبيه وهو يتلو  أسلم يسوعُ على الصليب ): ٦: ٣٠( ٤: ٣١مز  -
ما يلي: فكتب  إيشوعَددأّما املنفّي.  الشعبِ  هذا املزمور صالةَ قد يكون يف املع  التاريّي،  ك أستودع روحي".يدِ 

هذا الوقت". وكان متاًما مع  على الصليب، ليس ألّ�ا قيلت عنه مسبًقا، بل ألّ�ا تتكّيفُ  نا هذه الكلًةَ "استعًل ربُّ 
 ا تقريًبا.ذاتِ  ه، وبملفرداتِ ذاتَ  تيودوروس قد كتب الشيءَ 

ø˝"على املسيح َوْفَق احلقيقة" ( إيشوعَدديُطَبُِّق كذلك ): ٧: ٦٠( ٧: ٦١مز  - :[̨Ç̨Éä:—̋Â_\̨tÊ�ã◊:’ ما يقال (
بملع   .جيًال بعد جيل" نوهُ سُ  نْ ، ولتك) حول ملكوت أبدّي: "زِِد املِلَك أّ�ًما على أّ�مه٧: ٦٠( ٧: ٦١يف مز 

 على ُزُرببل. التاريّي، قد ينبغي أن تـُْفَهم هذه اآلية على أّ�ا تتكّلمُ 

"ليقم هللا فيتشّتُت أعداؤه"، لالحتفال بعودة تبوت العهد. َكيرَف  )،٦٧( ٦٨مز وضع داود ): ٦٧( ٦٨مز  -

). إّ�ا ٨: ٤ إ  السًاء (أف ها على املسيح الصاعدِ قَ ، وطبـر َت إ  العلى"دْ عِ "صَ منه، ) ١٩( ١٨ آ بولسُ  الرسولُ 
أسفار العهد اجلديد؛ اضطّر أحِد للعهد القدمي يف  حريفٍّ  واحدة من احلاالت األكثر منوذجّية ووضوًحا على استيعابٍ 

لى املسيح الصاعد إ  ه عويطبّـقَ  يستوعب النصر  "أعطى" لكي بلفعلى" "تلقر  الفعلِ  استبدالِ القّديس بولس حّىت إ  
هذه األقوال، ليس كًا لو أّ�ا قيلت  ما يلي: "استعًل الرسولُ  إيشوعَدديالحظ و  ه للكنيسة.السًاء، "معطًيا" مواهبَ 

øعن ربّنا، بل "بسبب تشابه الوقامع" ( ‰�Ü ~:[È‰�Ê◊̨~:’ ���◊˛b\�€.( أيًضا املّصيصّي. هوهذا ما يؤّكد 

استناًدا إ   .اليدَ  ْلَك سليًانَ مُ ) ٧١( ٧٢مز يصف  ."حكًَتك للًلك: "أللهّم، هب )٧١( ٧٢املزمور  -
، إيشوعَددعن سليًان، وجزٌء عن املسيح. إستناًدا إ   جزءٌ يسخر من الذين يفهًون املزمور على أنّه،  ،تيودوروس

ه ًَ ما لدى  إيشوعَددزمور، حيث يتصر . صحيح أنّه يف املقّدمة هلذا امل)”�ä[̨ÉÂ�É̋ä:\̨ÿ�‰يف املسيح ( يتلّقى املزمور تتًي
. لكّن تيودوروس، اتّج أيًضا على الذين يريدون أن يفهًوا هذا املزمور على أنّه يتكّلم على سليًان وعلى املسيح

 من تيودوروس. مسيحانّيةً  أكثرَ  شخصّيا هو موافق على تويلٍ  إيشوعَدداخلامتة تؤّكد أّن 

"مبراحم الرّب أتغّ  إ  األبد"، مزمور األسر بملع  التاريّي،  ،)٨٨( ٨٩مز يف تفسري ): ٨٨( ٨٩مز  -

): ٣٠( ٢٩آ أن يكون أكثر َحْزًما يف ما يتعّلق بـ  إيشوعَددال ميكن استناًدا إ  حّجة تيودوروس من البشيطة، 



۱٥ 

حصل يف املسيح، وإّال إّما  قد : "إّن تتًيم هذه األمورإيشوعَدديقول م السًاء". مثل أ�ّ  هه أبدّ�، وعرشُ "أجعل نسلَ 
ه مها ه وعرشُ وعودُ و  ،فال هو صادق ؛هللا كاذبة وعودَ إّن ه، وإّما وعلى عرشِ  داودَ  ْلكِ يهود أن يدّلو� على مُ على ال

 من داود". عند� بملسيح املولودِ 

بملع  التاريّي على  هذا املزمور ُفِهمَ  .الزاوية" : "احلجر الذي رذله البّناؤون صار رأسَ ٢): ١١٧( ١١٨مز  -

ّمت ذلك يف ربّنا، كًا قال هو  )c[̨Ç̨Éã˝: "يف احلقيقة (إيشوعَددقد حتّقق يف املسيح، كًا يقول وأنّه أنّه يشري إ  ُزُرببل، 
 ).٧: ٢بط  ١)، وكًا قال بطرس (١١: ٤)، وكًا أّكده الرسل (أع ٤٢: ٢١ذاتُه (مت 

راء املع  األّول التاريّي، و جانًبا، ما  عَ دَ كي ال يَ   ايةكففيه الهو َمرٌِن مبا  َددإيشوعممّا تقّدم يتبّني لنا أّن تويل 
التأويلّية  قد أفسد املنهجّيةَ  إيشوعَددلنا القول بّن  وزًقا ملعطيات العهد اجلديد. قد ال جيتطبيًقا مسيحانّيا، مطابِ 

رِ  يؤّكد املّصيصّي  .حيث أمكن ّني من املقارنة بني املعّلم والتلًيذبمتياز، كًا يتب النسطوريّةِ  الكنيسةِ  للًفشقا�، مفسِّ

’:~˛( واألوضاعِ  الوقامعِ  تشابهِ  على جمّردِ  املبينِّ  احلريفِّ  االستيعابِ  بوضوح على مبدأِ  ���◊�Ê◊�È‰‰�Ü ~:[˛bø\�€.( 
 

 وتيودوروس املّصيصيّ  إيشوعَدد - ٦
43Fّلفات تيودوروس املّصيصيّ اعتًد كثريًا على مؤ  إيشوعَددهناك إمجاع على أّن 

 ، وهذا ما برهنه بع، الباحثني.٤٤
): "أصغ، � رّب، إ  صاليت"، الذي يُطَبرق على عظيم الكهنة عونيا ٥٤( ٥٥لنأخذ على سبيل املثال، مز 

ن مسعان يف مقّدمته عن كّل ما عا�ه عونيا م إيشوعَددالذي يتشّكى إ  هللا من أقربمه الذين أضحوا أعداَءه. ُيِربُ 
على هذه  إيشوعَدد؛ ال يعتًد ٣مك  ٢الذي خانه لدى أبُّولونيوس، القامد لدى سلوقيوس؛ نقرأ هذه القّصة يف 

 الرواية املفصرلة جّدا وذات الطابع الديّين، بل على نّص تيودوروس املقَتَضب والتاريّي الذي ينقله كلًة كلًة.
ًّا جرى، أي تدنيس اهليكل وثورة َمّتياس؛ لدى االثنني، )، يتواصل اإلخ٥٦يف املزمور الذي يلي (مز  بار ع
وعند تيودوروس بلكلًات ذاتا، "عقب ذلك، ترك عونيا املدينة"، وتنتهي  إيشوعَددالرواية ذاتا ال  تبدأ عند 

 بلطريقة ذاتا، "يف شخص هؤالء (املّكابّيني) قال هذا املزمور".
مة تريّية تشري إ  تري  املّكابّيني، وبلتحديد إ  أعًال يهوذا ) تسبقه مقدّ ٥٧( ٥٨كذلك تفسري مز 

ر"  إيشوعَدد. يستعيد ٥٤-٣٩: ١٢، ٩، ٧مك  ١ويو�تن. جند هذه القّصة يف  االختصار الذي حّرره "املفسِّ
؛ إيشوعَددّين عند عند تيودوروس، والسر� تيودوروس، كًا ميكن أن نتبّينه من املقارنة بني االثنني، التفسري اليو�ينّ 

                                                            
44 Cf. R. DEVREESSE, Le commentaire de Théodore de Mopsueste sur les psaumes (I-LXXX), Città del Vaticano, 

1939. 
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ًِّ  إيشوعَددف ًنا أحياً� نصر هذا األخري تفاسَري أخرى، وضاّما رّمبا إ  نّص البشيطة يتصر بستًرار املّصيصّي، مض
ا متطابق عند Hexaplesترمجاِت اهلكسبلة ( ًً  وتيودوروس. إيشوعَدد). إّن التطبيق التاريّي بنوع خاّص هو دام

ترمجة كاملة، أو النّص الكامل لتفسري تيودوروس؟ من  إيشوعَددبني يدي  تايل: هل كانويُطرَح هنا السؤال الت
 ينطلق من تعليقات؛ فكثريًا ما تبدو مجلٌة ما مأخوذًة كلًًة كلًة، و�درًا توسيًعا طويًال. إيشوعَددالواضح أّن 

نت يف اليو�نّية، ولدينا الربهان على من احملتًل أن تكون هناك خمتصرات لتفاسري تيودوروس يف السر�نّية، كًا كا
ر، بل مقتطفات بسيطة؛ أسلوب تيودوروس هو موسرع  ذلك يف التعليقات ال  ليست من العًل األصلّي للًفسِّ

 بطريقة خمتلفة ومتداخلة.
وس ممكنة، لتيودوروس. وعندما تكون املقارنة مع تفسري تيودور  التاريير  يستنس  التفسريَ  إيشوعَددلقد ثـَُبَت أّن 

 استنساًخا يف احلاالت األخرى. إيشوعَددمن احملتًل، ال بل من املؤّكد أن يكون تفسري 

، )، مفقوٌد وحّىت آخر كتاب املزامري٨١(يف البشيطة  ٨٠نّص تيودوروس، بعد مز من املهّم أن نوضح أّن 

(يف  ٨٢فاملروزّي يقدِّم للًزمور ؛ هو كامل إيشوعَددتفسري أي ما يعادل أقّل من نصف املؤلرف بقليل، بينًا 

ما ) برواية تريّية حول يهوذا املّكاّيب، تذّكر متاًما مبقّدمات تفاسري املّصيصّي. ميكن بلتايل االعتقاد أّن ٨٣البشيطة 

 .إيشوعَددهو �قص أو مفقود يف مؤلَّف تيودوروس، ُيْسَتْكَمل بتعليقات 
 وما ه ، على سبيل املثال،لرسالة بولس إ  أهل أفسس إيشوعَددتفسري ّن أ) Harrisر. َهرِّيس ( حبثُ  لقد بّني 

44Fإّال "سلسلة من املقتطفات املستّلة من تيودوروس"

. ولعدم وجود إمكانّية أفضل ملعرفة تفكري تيودوروس حول تفسري ٤٥
 إيشوعَددنّية، كًا إ  املزامري املفقود، ليس أمامنا من خيار سوى العودة إ  شروحات املّصيصّي احملفوظة يف السر�

 الذي يتبع هذه األخرية ويوّسعها.

 

 :خالصة القول ،املروزيإىل  املّصيصّي من 
يبقى تيودوروس املّصيصّي، حّىت عندما ال يُذَكر بالسم، وراَء تفسِري إيشوعَدد. وما يعطي هذا التفسري مسحة 

ينّية وإ  الرتمجات اليو�نّية األخرى، كًا أيًضا إ  العربيّة، من سعة االّطالع، هو عودته املتكّررة إ  اليو�نّية السبع
 بلتأكيد استناًدا إ  هكسبلة أورجيانوس.

، بستثناء حنا� وال عن الكّتاب اآلَخرين ومبا أّن إيشوعَدد ال يقتبس بلتأكيد مباشرًة عن أورجيانوس،
هذه املعلومات إ  إيشوعَدد؛ قد يبدو اجلواُب على  وتيودوروس، فقد يكون من املهّم معرفة الطرق ال  با وصلت

                                                            
45 R. HARRIS, The Commentaries of Isho’dad of Merv V, 2. The Epsitles of Paul in English, p. XI. 
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هذا السؤال شبَه مستحيل ألنّه، بسبب الغزوات ال  بدأت يف القرن السابع، ودّمرت املقاطعات املسيحّية يف بالد ما 
ي يسبق بني النهرين ويف سور�، مل يبَق سوى القليل من األدب السر�ّين، خاّصة من العصر الذهّيب هلذا األدب الذ
 إيشوعَدد، والذي مل يصلنا منه إالّ اليسري. بلتايل، ال ميكننا أن حنّدد كّل املصادر ال  كانت متوّفرة إليشوعَدد.

ولكن ينبغي القول بّن هذا األخَري قد استلر من مفّسرّي كنيستِه الِعظاِم الشيَء الكثري، وخباّصة من تيودوروس 
): "إّن خمتصراِت Vostéوريُث املفشقا� الكبري. بذا املع  يقول الباحث ُفوْسِت ( املّصيصّي؛ فهو يبدو لقارمه أنّه

45Fإيشوعَدد لتفسِري تيودوروَس للًزامري متثِّل مؤلرَف املفشقا� وفكَره"

٤٦. 
 ) تثَري املّصيصّي على املروزّي كًا يلي: van den EYNDEويوجز فان ِدن أَيـْْندي (

 د أّن داوَد هو واضُع املزامِري كلِّها.مثل املفشقا�، يرى إيشوعدَ  -
 هو يرف، التأويَل األلّيغورير، كًا يفعل املفشقا�. -
 يعتًد إيشوعَدد التأويَل التاريير واحلريفر، ممّا جيعُله يف خطِّ املفشقا�. -
 العناويُن احلقيقّية.يرى إيشوعَدد أّن عناويَن املزامِري ال  من املشفقا�، وال  ُتِربز موضوَع كلِّ مزمور، هي  -
 مثل املشفقا�، يضع إيشوعَدد المحًة بخلصامِص اللغويِّة ال  للًزامري. -
 ويف إثر املفشقا� هو يعتقد أّن معظم املزامري تتعّلق بحداث مستقبلّية من تري  الشعب اليهودّي. -
 .١١٠، و٤٥، ٨، ٢مثل املشفقا� يعرتف إيشوعَدد بربعة مزامري مسيحانّية فقط، وهي:  -
 أضْف إ  ذلك أنر العديَد من املقاطِع يف تفسِري إيشوعَدد للًزامري يستقي مباشرًة من تفسِري املّصيصّي. -
ُر املزامَري انطالقًا من نصِّ البشيطة، األمُر الذي يعين بذات  - لكن ينبغي أّال يغيَب عِن الباِل أّن إيشوعَدد يفسِّ

، لكون البشيطة ال  استعًلها إيشوعَدد تتلف عن السبعينّية ال  استخدمها الفعل اختالفًا يف التفسري عن تيودورس

) موضوًعا خمتلًفا عن موضوع املّصيصّي، وبلتحديد ٤٩( ٥٠مز ُد املروزيُّ إ  هذا األخري. هكذا، مثًال، ُيسنِ 
 موضوًعا نبوّ� وليس ُخُلقّيا.

 

 إيشوعَدد يف تفسرياملؤّلفون املذكورون  - ٧

 لتفسري املزامري األمساء التالية: إيشوعَدد مقّدمةيف  نصادف

                                                            
46 J.-M. VOSTÉ, « Théodore de Mopsueste, sur les Psaumes », Angelicum XIX /2-3 (1942) 183. 
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، ورّدا على سؤال حول السبب الذي ألجله تفرض الكنيسة معرفة املزامري، املقّدمةيف الفصل اخلامس من  -
ّل : "إّن ما ّمت الكشف عنه مع العديد من األغاين ال  ألّفها قادة بدعة الفساد، وال  با حرّكوا كإيشوعَدديقول 

 الذي أّلف أغنية موزونة...". وليناريوسپأ، واألمحق ِقرُدون، وميناندروسالشّر، مثل 

 . املفشقا�عناوين املزامري، ال  أّلفها أو  يف آخر الفصل العاشر، يقال بنّه جيب التًّسك حبزٍم برؤوس -
 التفسري األلّيغورّي، يَرُِد ِذْكرُ و  أخريًا، يف الفصل الثاين عشر، وحول الفرق بني التفسري البيبلّي التارييّ  -

األثيم َمن ابتدع فنر األلّيغوريّة"؛ ويَصفه بعد ذلك بقليل بنّه "أمحق".  أورجيانوس اإلسكندريّ أورجيانوس مرّتني: "هو 
 تّباع األلّيغوريّةن يقومون بومَ ، )È\�€�È‰[ ،allégorisation�‘�»�" (وتُ نُ تُـ ِال األلّيغوريّة "فِ يف السر�نّية؛ يدعى استعًال 

 ، ويُقَصد بم تـُبراع أورجيانوس. )È\\��Ę̂€ ،allégoristes�‘�»�( التـُنُِيا""فِ 

 تقريًبا هو إيشوعَدداملزامري حصرًا، االقتباسات هي بلكاد أكثر عدًدا. كًا رأينا، إّن كّل تفسري  تفسرييف  -
ًَل. بلرغم من ذلك،  ومنه يستّل يف الغالب التعابريَ للتفسري التاريّي الذي وضعه تيودوروس املّصيصّي،  انعكاسٌ  واُجل

 املفشقا� صراحًة سوى مثاين مرّات. رُ كْ ذِ  دُ رِ ال يَ 

كتُبه الكنيسَة النسطوريَّة يف أواخر القرن   الذي بلبلتْ  احليدايبّ حنا� من بني الكّتاب اآلَخرين املذكورين، لدينا 
، إذ يَرُِد امسه عشر مرّات. استناًدا إ  إيشوعَدد األمساء الواردة يف تفسري السادس، والذي اتّل املرتبَة األو  بني

 ُحِكَم على مؤّلفات حنا� هذا بسبب تعارضها مع عقيدة تيودوروس. ،عبديشوع النصييبّ 

ا له. تويفّ كان يف البداية تلًيَذ حنا�، ولكّنه بعد ذلك صار : إيشوعياب الثاين من جداال - ًً حوا   خص
 .إيشوعَددمرّات يف تفسري  . يَرُِد ذكره أربع٦٤٤سنة 

(زردشت)،  تَزْردوشْ  ، "هذا الفيلسوف الشهري"، ومرّة واحدةأرسطواسم  ةونصادف أيًضا مرّة واحد -

 ) مرًّة واحدة.Manès( ماين"رميس الوس"؛ كذلك 

›̨\€˛_�( ُمَغفَّل ملفانٌ ، إيشوعَددوهناك أخريًا ذْكٌر لشخص جمهول اهلويّة هو، حبسب  - �»‘̋◊:›˝◊:å.( 
 

 بن الطّيبأبو الفرج عبد هللا و  إيشوعَددتفسريَا  – ٨

التأويلّي  هِ واضعِ َهمر  يعكسُ  للًزامري، يتبّني لنا أّن األّولَ  ن الطّيبواب إيشوعَددي ريَ بني تفسِ  إذا قار�ّ  - ٨/١
ًرني املذكوَرين، أي التأويلّي ، والعلًّي، يف حني أن الثاين يرينا مهّا علًّيا وراعوّ� يف آٍن مًعا دون االبتعاد عن اهل

 .والعلًيّ 
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46Fد"شوعدَ يمن تفسري ابن الطّيب جنده عند (سابقه النسطورّي) إ"مثانني يف املامة يقول ساندرز بّن 

٤٧ . 

 

 لتفسري املزامريوابن الطّيب  إيشوعَدد َتامقّدم - ٨/٢
من  نتبّنيُ  ملزامري،امقدمًة لتفسري (القرن احلادي عشر)  ّيبِ الط وابنِ (القرن التاسع)  إيشوعَددكلٌّ من   عَ ضَ وَ 
ُن على األّول؛  بوضوحٍ  هًا أّن الثاين يعتًدُ هًا ببعضِ مقارنتِ  ًّ . إذا وضعنا الفصول فصالً  ١٣ إيشوعَدد مقّدمةُ تتض

عند  ٤يف فصل  قِ رْ الفَ  بع،ِ  ه، بستثناءِ السّتة األو  الواحد مقابل اآلَخر، نستنتج أّن التوافق تّم بني الواحد ومقابلِ 
ًَحُ  بملقابل فكرةً  فقط، ويضيفُ  املوضوعِ  نصفَ  هذا األخريُ  رُ كُ ذْ حيث يَ  ابن الطّيب  أليِّ  جديدة، أال وهي أنّه ال ُيس
 .إيشوعَددعند  ٥َترُِد يف الفصل  املزامري، وهي فكرةٌ  الكنسّية إذا مل يكن يعرفُ  تهأن يقوم خبدم إكلرييكيٍّ 

 :٨املزمور الثاين على األّول، انطالقًا من  ًادَ تبني املروزّي وابن الطّيب، ال بل اع التوافق لِنَـرَ  لكن

، يف الواقع، هو لكن ؛على آدم ٨كري، فيطّبقون مز تف ودونَ  خاطئةٍ  بطريقةٍ  : "يتكّلم اليهودُ إيشوعَدديقول  -
   السلطانِ إه، و ه، وإ  بامِ ه الثنامّية، وإ  جمدِ عتِ نبويّة، إ  املسيح، وإ  جتّسده ألجلنا، وإ  طبي يشري، وبطريقةٍ 

 .ه..."يف العامل كلِّ  ه السعيدةِ رسالتِ  مع هللا، وإ  نشرِ  االحتادِ  بفضلِ  له، هو الكلًةُ  العامدِ  الشاملِ 

على  هو يتكّلمُ  ،يف احلقيقة معتربينه وكأنّه حول آدم، ولكن، رَ : "يفّسر اليهود هذا املزمو ابن الطّيبيقول  -
 األطفالِ  تسبيحِ  هم بنبوءةِ اإلهلّية. يذّكرُ  الطبيعةِ  رَ بْـ عَ  البشريّةِ  على الطبيعةِ  لُ زِ نْ ه الذي يَـ ه، وعلى بامِ املسيح، على طبيعتِ 

 ال تنطبق على طبيعته...". ه أورشليمَ دخولِ  عندَ  ها للًسيحِ تديتُ  ال  ّمتتْ  هلم (لليهود) أّن العبادةَ  ليبّنيَ  والرّضعِ 

هو بٍد للعيان، يف حني أّن  وابن الطّيب إيشوعَددالتوافَق بني ا إ  هذا املثل وغريه ميكننا أن نؤّكَد أّن استنادً 
استقَيا منه، هو تفاسري تيودوروس املّصيصّي   أنّه كان لالثنني مصدٌر مشرتكٌ التًايَز هو أقلُّ شأً�، األمُر الذي يعين
 ّيُة الشرقّيُة ال  حافظت على إرث تيودوروس العظيم.بنوٍع خاّص، وهو أيًضا الكنيسة السر�ن

 

 خامتة

 النسطورّي. ارتبط ارتباطًا قو�ّ  للتأويل ممثِّلٍ  الذي عاش يف القرن التاسع، أفضلَ  ،ويبقى إيشوعداد املروزيّ 
يغورّي) رّي (أو األلّ بحلرف، وحبث دوًما عن املع  التاريّي، فتبع بمانة تيودورس املّصيصّي. هاجم التفسَري االستعا

نعرف من تفاسريه ما يتعلرق بلعهد القدمي واأل�جيل ». يقود إ  الكفر والتجديف والكذب«عند أورجيان، واعتربه 
ى بركيفا (القرن العاشر) شمثل مو » اليعاقبة«بشكل خاّص. وجيدر القول إنر هذا الكاتب النسطورّي قد تبعه عدد من 

                                                            
47 J. C. J. SANDERS, Commentaire sur la Genèse, CSCO, 1967, p. 22. 
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عشر) الذي  سيرًا حول األّ�م السترة)، وديونيسيوس الصليّيب (القرن الثاين  واجلديد (والين القدميالذي شرح العهدَ 
شرح معظم أسفار العهد القدمي ومجيع أسفار العهد اجلديد حّىت الرؤ�. واعتًد يف شرحه على املعلًِّني الذين سبقوه 

47Fيوس، وغريهم، بسيلسيوسنات الفم، أيف العامل السر�ّين كًا يف العامل اليو�ّين مثل أفرام، الذهيبّ 

٤٨. 

الذي ميكن القول بّن  دنيسيوس بـَْرصلييبإذ وجدوا فيه َمعيًنا هاّما جّدا، مثل  إيشوعَددلقد نـََهل الكثريون من 

 أيًضا. وميكننا أن نقول الشيءَ  ِكيفابَر  ُموِشى؛ كذلك هو األمر بلنسبة إ  إيشوعَددتفاسريه ما هي سوى اقتباٍس من 

ران، لكن دون أن يذكر ذلك، كًا يؤّكد أوجني تِ إيشوعَددالذي أخذ الكثري عن  ابن العربيّ ه عن عينَ  48Fيسِّ

٤٩. 
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