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مدخل إلى قّصة آدم وحواء 
﴿فَُقْلنَا يَاآَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ َلَك َولِزَْوِجَك فَاَل يُْخرَِجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة 

فَتَْشَقى﴾ [سورة طه: 117] 

آدم وحواء ھما شخصیتان أساسیتان في الدیانات اإلبراھیمیة الثالث ألنھما 
أّول من خلق هللا من البشر. واسم آدم في اللغة العبریة یعني اإلنسان بینما 

اسم حواء مشتق من كلمة حیاة. ولم ترد أّي إشارة في قصة آدم وحواء ھنا 
إلى مكان دفنھما، بینما أشارت إلى عمر آدم عند وفاتھ إذ عاش 930 سنوات 

(انظر سفر التكوین 5: 5). 
جاء في قّصة خلق آدم وحواء أنھ تّم خلقھما كظل هللا، ویقابل تعبیر ظل هللا 
في التوراة تعبیر صورة هللا. وھذا التعبیر مجازي یشیر إلى السلطة والحكم 

من عند هللا. وفي العالم القدیم اعتبر الملوك أنھم ظل هللا في األرض بینما أّكد 
هللا في التوراة أنھ منح ھذه المیزة لكل البشریة رجاال ونساء ابتداء من آدم، 

لذا فإّن الناس جمیعا بال تفرقة ھم خلفاء هللا في األرض كما تؤكد ذلك سورة 
البقرة أیضا، اآلیة 30، وسورة األنعام اآلیة 165. 

خلق هللا أّول امرأة من جسد رجل، وھذا یعني ((أنھما باقترانھما یؤلفان 
عائلة جدیدة ویصبحان واحدا)) [التوراة، سفر التكوین 2: 24]. لھذا السبب 

فإّن والء أحدھما نحو اآلخر یجب أن یكون أقوى من والئھما لوالدیھما. 
واقتبس السید المسیح من ھذه الكلمات في التوراة حین تكلّم عن مسألة 

الزواج والطالق قائال: ((باقترانھما یصبحان واحدا، فما جمعھ هللا ال یفّرقھ 
إنسان)) [اإلنجیل، متّى 19: 6]. 

وھناك موضوع آخر جدیر بالذكر في سفر التكوین، وھو صلة الربط بین 
آدم واألرض ونراه في استعمال الكلمتین آدم وأدیم وما یجمعھما من مشترك 

لغوي. فعندما عصى آدم وحواء هللا لحقت باألرض لعنة. ومنذ ذلك الوقت 
كان آدم (علیھ السالم) مجبرا على العمل بجھد لكي یكسب رزقھ، وربّما 



كانت ھذه اللعنة سببا في الغربة بین البشر واألرض. وأخبر هللا آدم بعقابھ، 
إذ سیأكل طعامھ ((بجھد جھید)) [التكوین 3: ]17. وستلقى حواء عقابا 

موازیا لِما سیحّل على آدم إذ ستلد ((بجھد جھید)) [التكوین 3: ]16. ورغم 
ھذا العقاب الذي أرسلھ هللا على آدم وحواء، یحقّق هللا وعده في النھایة 

بحلول المملكة الربانیة ((فال لَعنةَ تُالِحُق أھَل ھِذِه الَمدینِة الَمحروسة بَعَد 
اآلَن)) [كتاب الرؤیا 22: ]3. وقد أوحى هللا على لسان النبي أشعیا ((فیسكن 
الذئب مع الخروف ویرقد النمر مع الجدي ویكون العجل والخروف في أمان 
مع األسد ویقودھم جمیعا طفل صغیر...وفي جبل هللا المقّدس ال شيء یؤذي 

وال شيء یضّر ألّن األرض ستمتلئ بالعارفین با� امتالء البحار 
ماء)) [كتاب النبي أشعیا 11: 6، ]9. 

ونرى إشارة إلى خطیئة آدم وحواء في القرآن حیث جاء فیھ: ﴿َوَعَصٰىٓ َءاَدُم 
َربَّھُۥ فََغَوٰى﴾ [سورة طھ: 121]. ونستطیع أن نفھم عاقبة عصیان آدم وحواء 
بطرق متعددة، فمثال كتب الحواري بولس ما یلي: ((كان آدم أول من أذنب 
من الناس، ففتح باب اإلثم على الدنیا، ونتج عن ذلك الموت، وسرى الھالك 

إلى كل الناس ألنھم خطاؤون جمیعا)) [رسالة بولس إلى أحباب هللا في روما 
5: 12]. ویذكر بعض الباحثین الذّل الذي حّل على آدم وحواء وكیف لحق 

بكّل ذریّتھم مع أنّھم لم یرتكبوا الخطیئة ذاتھا التي ارتكبھا آدم وحواء. 
وعندما استمع آدم وحواء إلى وسوسة الحیّة (وجاء تفسیرھا في الدیانات 
اإلبراھیمیة بأنھا رمز الشیطان) غلبتھما بحیلھا وفتحا بابا لتأثیر الّشیطان 

علیھما وألذاه علیھما وعلى نسلھما. وأوحى هللا أنھ سیجعل عداوة بین الحیّة 
والمرأة، ((وسیسحق نسل المرأة رأس الحیة)) وبین نسلھا وبین ما ینحدر 

من الحیّة. أّما بالنسبة إلى نسل حواء فقال هللا إّن نسلھا سیسحق رأس الحیة. 
ویؤّكد الحواري بولس إتمام ھذا الوعد بخصوص السیّد المسیح إذ قال: 

((وهللاُ الّذي یَھُب الّسالَم، سیَجَعُل الشَّیطاَن تَحَت أقداِمنا قَریبًا)) [الرسالة إلى 
أحباب هللا في روما 16: 20]. وجاء ھذا تحقیقا لوعد هللا المتعلّق بحواء 

ونسلھا. 
وبعد مرور قرون من الزمن، وعند عودة بني یعقوب من سبیھم في بالد 

بابل حیث أرسلھم هللا عقابا على ذنوبھم، أخذوا ینظرون إلى أنفسھم كأنّھم 



جمیعا بمثابة آدم الثاني. فكما عصى آدم ربّھ ثم طُرد من الجنة كذلك عصى 
بنو یعقوب هللا وطُردوا من أرض المیعاد. أّما في اإلنجیل فنستطیع أن نرى 

كیف تتطّور ھذه الفكرة، ولكّن السید المسیح ھنا بمثابة آدم الجدید لكن 
بطریقة مختلفة. فالسید المسیح أطاع هللا وبطاعتھ جعل أّمة هللا تعود إلى 

الجنة. وكتب الحواري بولس بھذا الخصوص ما یلي: ((فلقد جاَء في التَّوراِة: 
ُل، كائِنًا حیًّا". أّما َسیُِّدنا عیسى فھو بَمثابِة آدَم األخیِر  "فكاَن آدُم، اإلنساُن األوَّ

نیَويَّ یأتي  وُروِح هللاِ وھو َمن سیُحیي ٔاَرواَحنا.. وھكذا تََروَن أّن الِجسَم الدُّ
َل، أرضيٌّ ِمن  الً، أّما الِجسُم النّورانيُّ فیأتي الِحقًا، وإّن آدَم، اإلنساَن األوَّ أوَّ

یُِّد الَمسیُح، اإلنساُن الثّاني، فھو ِمن السَّماِء)) [رسالة بولس  تُراٍب، أّما السَّ
األولى إلى أھل كورنتوس 15: 47-45]. 





 

قّصة آدم وحواء 
)خلق آدم وحواء(٧ 

عندما بدأ هللا خلق الّسماوات واألرض، لم یكن في األرض شجر وال 
عشب، ألّن هللا لم یرسل بعد مطًرا لیسقي األرض ولم یخلق اإلنسان بعُد 

لیفلَحھا. وإنّما كانت عیون الماء تفیض من جوف األرض فتسقیھا. وخلق هللا 
)اإلنسان من أدیم األرض، من تراب خلقھ،(٨ ونفخ فیھ من روحھ، فأصبح 

آدم (علیھ الّسالم) إنسانا ینبُض بالحیاة. وجعل هللا سبحانھ وتعالى بستانا 
خصیبا في األرض ناحیة عدن من جھة الشرق، وفیھ وضع تعالى اإلنسان 

الذي خلقھ. وكان ھذا البستان جمیال جّدا، ملیئا بكّل أنواع األشجار، ما حُسن 
َمنظرھا وما لّذ مأكلھا. وھذا المكان بمثابة جنّة هللا في األرض، تتوّسطھ 
شجرتان، شجرة الخلد وَمن یأكل منھا یعیش أبًدا، وشجرة معرفة الخیر 

والشّر. ویجري من عدن نھٌر یسقي الجنّة، ویتفّرع إلى أربعة أنھار. فیشون 
اسم النّھر األّول، ویمّر بأرض الَحویلة الغنیّة بأجود أنواع الّذھب والّصمغ 

)الفّواح وحجر العقیق. وجیحون اسم النّھر الثّاني، ویمّر بأرض كوش.(٩ 

) (٧ استنادا إلى كتاب التكوین 2: 25-4.

) (٨ یذكر الطبري في تفسیره أن بعض العلماء أّكدوا ما یلي: "ومن ثم سمي آدم ألنھ ُخلق من أدیم األرض". 

انظر أیضا سورة ص اآلیة 71 وسورة الروم اآلیة 20. 

) (٩ یبدو أّن اثنین من ھذه األنھار األربعة، فیشون وجیحون، لم یعد لھما وجود. ویعتقد بعض الباحثین أّن 

جنّة عدن كانت تقع في المنطقة التي صارت مع مرور الوقت الخلیج العربي، وأّن النھرین المذكورین كانا 
یصبّان في ھذه المنطقة.



ودجلة اسم النّھر الثّالث، ویجري شرق أّشور. والفرات ھو اسم النّھر الّرابع. 
وجعل هللا سبحانھ وتعالى آدم (علیھ الّسالم) في ھذه الجنّة الخصبة لیعتني 
)بھا ویحمیھا، وأمره:(١ "لك أن تأكل من كّل شجر الجنّة، إالّ شجرة معرفة 

)الخیر والشّر، إنّك إن تأكل منھا تلقى الھالك ال محالة".(٢ 

ثّم قال هللاُ: "ال خیر في بقاء ھذا اإلنسان وحیًدا. سٔاَخلق لھ نظیرا یؤنسھ 
ویشاركھ حیاتھ". وقّدم هللا أمام آدم (علیھ الّسالم) كّل الحیوانات والطّیور 

)التي ُخلقْت من تراب مثلھ، حتّى یختار لھا أسماء.(٣ ففعل ذلك، ولم یكن من 

بین كّل ھذه المخلوقات من یؤنس آدم ویشاركھ حیاتھ. فأغشاه هللا في ُسبات 
عمیق وأخرج من جنبھ ضلًعا ومأل مكان الضلع لحًما. وجعل الضلع امرأة 

وأعطاھا آلدم لتكون لھ زوجة ورفیقة. فقال آدم (علیھ الّسالم): 

"ھذه عظٌم من عظامي، 
ولحٌم من لحمي. 

اسُمھا منذ اآلن امرأةٌ، 
ألنّھا ِمن اْمرٍئ ٔاُِخذْت". 

لھذا الّسبب یترك الّرجل أّمھ وأباه لیقترن بزوجتھ، فیؤلفان عائلة جدیدة 
وباقترانھما یُصبحان واحًدا. 

وكان آدم وحّواء لّما خلقھما هللا عریانین، لم یعرفا ذلك وال كانا على حیاء 
منھ. 

)عصیان آدم لربّھ(٤ 

) (١ ذكر الطبري في تاریخھ أن أبا ذر وھو أحد الصحابة، قال: قلت، یا نبي هللا، أنبیًا كان آدم؟ قال: "نعم، 

كان نبیًا، كلّمھ هللا قبال".

) (٢ قارن سورة البقرة35 :.

) (٣ انظر سورة البقرة31 :. 

) (٤ استنادا إلى كتاب التكوین 24-1:3.



وكانت الحیّة أشّد الحیوانات الّتي خلقھا هللا مكًرا، وفي أحد األیّام تكلّم 
الّشیطان على لسان الحیّة فقالت لحّواء: "ھل نھاكما هللا حقًّا من أن تأكال من 

شجر الجنّة؟" فرّدت علیھا حّواء: "كالّ، إنّا قادران أن نأكل من كّل أنواع 
شجرھا ھنا، إالّ الّشجرة الّتي تتوّسط الجنّة فقد نھانا هللا عن ثمارھا وأمرنا 

قائال: "إیّاكما أن تـأكال من ثمرھا، بل ال تلمساھا، إنّكما إن فعلتما ذلك 
تصبحان من الھالكین". فقالت الحیّة: "لن تھلكا! إّن هللا علیٌم أنّكما حین 

تأكالن من ثمر الّشجرة تنفتح بصیرتكما وتصبحان ذا نفوذ تمیّزان الخیر من 
الشّر". وصّدقت حّواء كالم الحیّة، وعندما نظرت إلى الّشجرة ورأت أّن 
ثمرھا طیب المذاق شھي المنظر، وأرادت من أكلھ الحكمة، فقطفت ثمرا 

)وأكلت منھ، وأعطت زوجھا فأكل بدوره.(٥ وما إن أكال حتّى تفتّحت 

)بصیرتھما وعلما أنّھما عریانان فغطّیا نفسیھما بورق التّین.(٦ وھبّت ریاح 

)عاتیة، وسمعا َوْقَع صوت هللا في الجنّة(٧ فقاما مسرعین وحاوال االختباء 

بین األشجار. فنادى العلیم القدیر آدم (علیھ الّسالم): "یا آدم أتختبئ منّي؟" 
فأجاب آدم: "إنّي، یا رّب، سمعُت صوتك في الجنّة فخفُت واختبأُت ألنّي 

عریان". وقال هللا العلیم البصیر: "أال تخبرني كیف عرفت أنّك عریان؟ ھل 
)أكلت من الّشجرة التي نھیتك عنھا؟"(٨ فأجاب آدم (علیھ الّسالم): "كالّ إنّما 

حّواء المرأة التي خلقتھا لي، أطعمتني من فاكھة الّشجرة، فأكلُت". وسأل هللا 
حّواء: "ماذا فعلِت؟" فرّدت حّواء: "إنّھا الحیّة! خدعتني وجعلتني آكل من 

) (٥ انظر سورة طھ121 :.

) (٦ انظر سورة األعراف22 :.

) (٧ یذكر الباحث جیفري نیھاوس أّن الكلمات التوراتیة التي تُرجمت غالبا بـ"ریح النھار" تعنى "ریاح 

العاصفة" على مثال المعنى في اللغة األكدیة القدیمة. وبما أّن هللا اختار أن یتجلّى وسط العاصفة في كثیر من 
األوقات، فمن المستحسن أالّ نفھم النص العبري ھنا بأّن آدم وحواء سمعا "صوت هللا وھو یتمّشى" بل سمعا 

"وقع" أو "صدى" صوت هللا.

) (٨ كان هللا علیما أن آدم أكل من الشجرة، ورغم ذلك سألھ تعالى توبیخا لھ. ونجد ھذا المعنى أیضا في 

سورة طھ، اآلیة 16، حین یسأل هللا النبي موسى عما یكون في یمینھ، وطبعا ال یحتاج هللا ھنا أیضا إلى 
توضیح من النبي موسى.



الّشجرة!" فقال هللا سبحانھ وتعالى للحیّة: 

"من أجل ما فعلتي، 
أنت ملعونة من بین كّل الكائنات، 

على بطنك تزحفین ومن التّراب طول حیاتك تأكلین 
وأقیم عداوة بینك وبین المرأة 

وبین نسلھا وفصیلتك 
ھو یسحق رأسك 

وأنِت عقبھ تلدغین". 

ثم قال هللا لحّواء: "ألنّك فعلتي ما طلبَت منك الحیّة وما أطعتي كالمي، 
فلیكونّن حملك ألًما شدیًدا 

ولتلقیّن حین تلدین جھًدا جھیًدا 
ولتكونّن رغبتك في التحّكم في زوجك عظیمة، 

)ولكنّھ ھو الّذي یتحّكم فیك".(٩ 

وقال هللا آلدم (علیھ الّسالم): 

وأنت یا آدم ما كان لك أن تعصي وصیّتي، 
ولكنّك اتّبعت كالم زوجتك وأكلت من الّشجرة الّتي نھیتك عنھا. 

وبسببك تحّل على األرض لعنةٌ 
وبجھد جھید لتأكلّن طعامك من األرض طول حیاتك، 

فإنّھا لن تنتج لك ثمار فقط 
بل ستنبت لك األشواك أیًضا. 

وستأكل من تعبك وعرق جبینك 
إلى أن تعود إلى أدیم األرض الذي منھ ُخلقت، 

) (٩ بعد مجيء السید المسیح، قال الحواریون للمتزّوجین أالّ یسعوا إلى تسلّط أحدھما على اآلخر، بل 

علیھما احترام مكانة بعضھما بعض، ولذلك ال یتقیّد أتباع السید المسیح بما جاء في ھذه الكلمات.



ألنك من تراب وإلى التّراب تعود". 

وسّمى آدم زوجتھ حّواء ألنّھا أّم كّل حّي من البشر. 
)واتّخذ هللا آلدم وحّواء ثوبین من جلد لیسترھما.(١ وكان هللا علیما أّن 

اإلنسان صار مثلھ یعِرُف الخیر والشّر، فقال: "إیّاه اآلن أن یقترب من 
شجرة الخلد أیًضا، إنّھ إن یأكل منھا یحیى إلى األبد". 

لذلك أخرجھما هللا من الجنّة الخصبة، وأرسل آدم (علیھ الّسالم) إلى 
األرض التي ُخلق منھا لیزرعھا. وبعد أن أخرجھما هللا من الجنّة، أقام 

سبحانھ وتعالى على الطّریق المؤّدیة إلى شجرة الخلد عددا من المالئكة 
)المقّربین(٢ ومعھم سیف یشتعل ناًرا ینتقل من جھة إلى أخرى لیحرسوھا. 

) (١ انظر سورة األعراف26 :.

) (٢ ویُعرف ھؤالء المالئكة في ترجات أخرى بـ"كروبیم" وھم مجموعة من المالئكة حملة العرش.



 

قّصة قابیل وھابیل 
)قابیل یقتل أخاه ھابیل(٣ 

وحملت حواء من آدم (علیھ السالم) وأنجبت لھ ولًدا وسّمیاه قابیل. وقالت: 
"إّن هللا رزقني فأنجبت اإلنسان الّذي وعد هللا بھ!" ثّم ُرزقت بولد آخر 

وسّمتھ ھابیل. وبعد أن كبر الولدان أصبح ھابیل راعیًا للغنم، وأصبح قابیل 
فالًّحا. وذات یوٍم قّدم كّل من قابیل وھابیل قربانًا � إكراما لھ تعالى، فقّدم 

قابیل من ثمار األرض، واختار ھابیل أحسن أبكار الغنم التي یملكھا وذبحھا 
وقّدمھا قربانًا �. 

فرضي هللا تعالى عن ھابیل وقبل قربانھ، ولم یرض عن قابیل ولم یقبل 
)قربانھ.(٤ واستشاط قابیل غضبًا وأصبح وجھھ عابًسا. فحّذره هللا قائال: 

"لماذا أنت غاضب ووجھك عابس؟ لو أنك فعلت الصواب لرضیُت عنك. 
ولكن إن رفضَت الصواب، فالرغبة في ارتكاب الشّر مثل حیوان مفترس 

ینتظر أن یھجم علیك، وھو في لھفٍة للھیمنة علیك، وعلیك أن تبادر بالھیمنة 
علیھ". 

ومّرت أیام وطلب قابیل من ھابیل أن یصحبھ إلى الحقل، ولّما وصال ھجم 

) (٣ استنادا إلى كتاب التكوین 4: 16-1.

) (٤ ال توجد إشارة واضحة في ھذا النص توّضح لماذا لم یرض هللا عن ھدیة قابیل. لكن الواضح في األمر 

أن هللا یعرف نوایا البشر وھو على یقین أن قابیل لم یكن یرغب في تقدیم ھدیة ذات قیمة �. وفي التوراة 
یوجد نوعان من التقدمة � ھما الحبوب والذبیحة، ولذلك فإن هللا كان یعرف نوایا قابیل في التقدمة التي 

اختارھا لھ. فقابیل لم یفعل الصواب ولم یقّدم ھدیة تلیق بجالل هللا، لذلك حّذره هللا بأن یكبح ردة فعلھ ویسیطر 
على عواطفھ.



)قابیل على أخیھ وقتلھ.(٥ فأحدث دمھ بَِرًكا في األرض، فجاء قوُل هللا إلى 

قابیل: "أخبرني، أین أخوك ھابیل؟" فرّد قابیل: "ھل أنا حارس ألخي حتّى 
أعرف أین ھو؟" فرّد قوُل هللا: "ما ھذا الذي ارتكبتھ؟! إّن دم أخیك یصرخ 

إلّي من األرض وقد وصلني صوتھ! واآلن أنت مغضوب علیك في األرض 
التي فیھا سفكت دم أخیك بیدیك. ومن اآلن فصاعًدا، فإنّك لن تجني مّما 

زرعَت ثمًرا، وستكون طریًدا شریًدا في األرض كلّھا". 
فأجاب قابیل: "إّن ذنبي أكبر من أن أتحّملھ، وإنّھ لوزٌر فوق طاقتي!" 

طریدا شریدا في األرض جعلتني، ویسعى إلى قتلي كّل من وجدني، ألنّك 
أبعدتني عن ھذه األرض وحجبت عنّي وجھك". 

فجاء قول هللا مّرة أخرى: "ال، بل یكون عقاب من یقتلك بسبعة أضعاف 
)عقابك".(٦ ووضع هللا عالمة على قابیل حتّى ال یقتلھ من یعثر علیھ. وھكذا 

خرج قابیل من حیث تجلّیات هللا وأقام في أرض نود - أي بالد الضیاع- 
شرق عدن. 

)نسل قابیل(٧ 

وتزّوج قابیل وُرزق بولد وسّماه َحنوك وكان في تلك األثناء یبني مدینة 
فأطلق علیھا اسم َحنوك على اسم ابنھ. وَحنوك أنجب ِعیراد، وِعیراد أنجب 

ج الِمك  َمحویل، وَمحویل أنجب َمتوِشیل، وَمتوِشیل أنجب الِمك. وتزوَّ
امرأتین إحداھما تُدعى عادة وأالُخرى ِصلَّة. فولدت عادةُ یابال وھو أّول َمن 

سكن الخیام ورعى المواشي، واسم أخیھ یُوبال وھو أّول َمن عزف بالعود 
والمزمار. وأنجبت ِصلَّة ولدا اسمھ توبال قابیل، وھو أّول َمن اشتغل 

) (٥ یخبر الیعقوبي في تاریخھ: "قّرب قابیل من بین زرعھ وقّرب ھابیل أفضل كبش في أغنامھ �، فقبل هللا 

قربان ھابیل ولم یقبل قربان قابیل، فازداد نفاسة وحسدا وزیّن لھ الشیطان قتل أخیھ فشحده بالحجارة حتّى 
قتلھ".

) (٦ ھذه الفكرة تكشف أن هللا یعرف مدى فظاعة الجریمة التي ارتكبھا قابیل. ولكن من الوھلة األولى یظھر 

للقارئ أن هللا قد حمى المجرم (القاتل)، لكن الحقیقة أّن هللا أراد أن یمنع جرائم أخرى قد ال تنتھي مع وجود 
الثأر.

) (٧ استنادا إلى كتاب التكوین 4: 24-17.



بصناعة النّحاس والحدید، وكان لدیھ ٔاُخٌت اسمھا نِعَمة. 
وقال الِمك لزوجتَیھ: 

أصغیا لِكالمي جیًّدا. إن جرحني رجٌل سأقتلھ، 
حتّى وإن ضربني ولٌد سأقتلھ! 

فإن كان یُنتقَم لقابیل سبعة أضعاف، 
)فأنا سأنتقم لنفسي سبعة وسبعین مّرة".(٨ 

)نسل شیت(٩ 

وبعد مّدة حملت حّواء مّرة أخرى وأنجبت ولًدا سّمتھ شیث، وقالت: "الحمد 
�، لقد عّوضني هللا ورزقني ولًدا بدل ھابیل الذي قتلھ قابیل". وأنجب شیث 

ابنًا وسّماهُ ٔاَنوش. وفي ذلك الوقت بدأ عاّمة الناس في عبادة هللا. 

) (٨ قال هللا إنھ یجازي من یؤذي قابیل سبعة أضعاف، ولكن المك قال إنھ سینتقم لنفسھ ولن یترك األمر �. 

ویعتقد الباحثون أن المك استخدم الرقم 77 ھنا بطریقة مجازیة لكي یشیر إلى االنتقام بال حدود. وهللا أوحى 
للنبي موسى بوضع حد لالنتقام عندما أنزل الوصیة "العین بالعین والسن بالسن" (التوراة، الخروج 21: 

23-25). ولكن هللا قصد أن یرفع البشر إلى أخالق أسمى من ذلك. فالسید المسیح عندما سألھ أتباعھ كم مرة 
یسامح المؤمن أخاه المؤمن إن أخطأ بحقھ، فاستعمل الرقم نفسھ 77 الذي قالھ المك، وبھذه الطریقة لمح إلى 

أن المؤمن علیھ أن یسامح بال حدود، كما اّدعى المك أن لدیھ الحق أن ینتقم بال حدود. وموقف المك 
المتوّحش یختلف بشكل جلي عن مقاصد هللا السامیة التي علّمھا السید المسیح للناس (انظر اإلنجیل، متّى 18: 

.(22

) (٩ استنادا إلى كتاب التكوین 4: 26-25.



 




