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درآمد1*
کتابخانــه آســتانه حــرم مطهــر بــه اســتناد برخــی از نســخه های خطی  آن 
قدمــت چندصدســاله دارد. محمدتقــی دانش پــژوه در مقدمه فهرســت 
کتابخانــه تحت عنــوان گنجینه آســتانه ســّتی2  نســخه های خطــی ایــن 
گزارش مفصلی در این باره ارائه داده اســت. برای  فاطمه معصومه )س( 
نمونه مجموعه 110 مجلد اهدایی شــاه عباس در ســال 1037 که آن را به 
نام »روضه فاطمیه کاظمیه و مدرسه آستانه« و امیر محمدهاشم گیالنی 
کرده اند. با  کتاب به نام »روضه آستانه سّتی فاطمه« وقف  که 75 مجلد 
گزند حوادث مصمون  کتابخانه نیز مانند دیگر خزانه ها از  این وجود این 
نمانده است، نسخه هایی به یغما رفته، تعدادی فرسوده شده و برخی را 

که »دفنی« نامیده می شد دفن می کردند.3 4  در چاهی 

* از دوســتان فاضــل و ارجمنــدم آقای حســین متقی بابت پیشــنهاد انجام این کار و نکات ســودمند 

آقای محمدعلی طباطبایی ممنونم.
2. سّتی یا سّتیه مخفف سیدتی. 

3 . آقای حسین متقی در تحقیق عالمانه ای گزارش مفصلی از فهرست ها و گزارش های انجام گرفته 
کتابخانه در فهرست نامه ایران ص 310ـ 312 ارائه داده است. از نسخ  خطی این 
کتابخانه آستان قم؛ ص 11 ـ 37. 4. دانش پژوه، محمدتقی؛ فهرست نسخ خطی 

کتاب شناسی 
 مجموعة عبری

در کتابخانه آستانه مقدسه 
حضرت معصومه ؟اهع؟

حیدر عیوضی

چکیده: کتابخانه آســتانه در جوار حــرم حضرت معصومه 
چند  قدمت  آن،  خطی  های  نسخه  از  برخی  استناد  به  )س(، 
صد ساله دارد. و بخش نســخ خطی کتابخانه، همواره مورد 
در  نویسنده  است.  بوده  داخلی  و  خارجی  وهشگران  پژ توجه 
نوشتار حاضر می کوشــد فهرستی از کتاب های چاپی عبری 
موجود در کتابخانه آســتانه حضرت معصومــه )س( را که 

متعلق به میانه های قرن نوزده به بعد است، ارائه نماید.
حضرت  آستانه  کتابخانه  عبری،  چاپی  های  کتاب  کلیدواژه: 

معصومه )س(، فهرست کتاب.
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یــان، چــاپ 1895م، محــل چــاپ بــه حــروف یونانی  7. تفســیر ســفر الو
ناخوانا به ضمیمه هفطارا.

8. تفســیر ســفر اعــداد، چــاپ 1895م، محــل چــاپ بــه حــروف یونانی 
ناخوانا به ضمیمه هفطارا.

9. تفسیر سفر خروج، چاپ اورشلیم، ]بی تا[، 226 صفحه، غیر همانند.

10. اســفار پنجگانــه حضــرت موســی)ع(، از ابتــدا 8 ص ناقصــی دارد، 
]بی تا[. 

11. ســیدور )کتــاب نمــاز(، ]بی تــا[، صفحــه شــمار بــا حروف عبــری )به 
ضمیمه یک نسخه تکراری(.

12. ســیدور، ســال نشــر 1961م. همــراه بــا مهــر انجمــن کلیمیــان، تهران: 
انجمن فرهنگی اوتصر َهتورا )گنج تورات(.

کتــاب مقــدس در آیینــه تصویــر )the Bible in Pictures(، اســرائیل   .13
کتابــی مصّور   )Gustave Dore( گوســتاو دور ـ تل آویــو 1954م، مؤلــف 
کتاب مقدس اســت و در ذیل  کــه دارای 125 تصویــر از داســتان های 
هر تصویر پاســوق )آیه، فقره( مربوطه به عبری و ترجمه انگلیســی آمده 

است.

14. کتــاب مقــدس عبری کامل )تورا، نبییــم و کتوبیم(، 1927م، 1384 
صفحه. 

کتــاب نماز اعیاد، زبان عبری، وین، ســال 5683  15. َمحــُزر )מחזור(: 
عبری.  

کتــاب نمــاز اعیــاد، زبان عبری، وین، ســال 5650  16. َمحــُزر )מחזור(: 
عبری.  

کتاب دعا و نماز، اورشلیم، ]بی تا[، )هدیه صاحب نسخه  17. سیدور، 
میشــائل بــن یهــودا کهــن عزیز بــه عبدالکریــم عزیــز 7/ 8/ 1348ش 

مطابق با هفدهم حشوان 5730 عبری(

18. َمحــُزر )מחזור(: کتــاب نمــاز اعیــاد بــه زبان عبری، ویــن، 1879م، 
مصادف با سال 5639 عبری.  

کتاب نماز اعیاد، به زبان عبری، ]بی تا[.   19. َمحُزر )מחזור(: 

کتــاب نمــاز اعیــاد، به زبان عبــری، وین، 1886م،  20. َمحــُزر )מחזור(: 
مصادف با سال 5637 عبری.

دعــای  کتــاب  یــا  ישרים  תפלת  )סדור  یم  یشــار ــت 
َ
تفیل ســیدور   .21

کتاب دعا، اورشلیم، ]بی تا[. شایستگان(، 

کتاب دعا، )صفحه نخست:  22. تفیلت ِبِن صیون )תפלת בני ציון(، 
یت،  از طرف مال یوســف دیلمانی به اســحق به مناسبت خواندن عرو

 .)48 /1 /5

کتــاب خطی  کتابخانــه آســتانه در ســال 1331ش بــا اهــداء 1500 جلــد   
و چاپــی از طــرف آقای حــاج ســیدابوالفضل تولیــت )1358ش( به طور 
کنــون بــا هزینه هــای آســتانه و اهــدای  رســمی تأســیس شــد. از آن روز تا
کتابخانه نســبتًا غنی شــده اســت.  مجموعه های شــخصی، مخزن این 
گــزارش ســال 1393 آمــار برخــی از بخش هــا عبارتنــد از:  2452  طبــق 
کتــاب چاپــی در  عنــوان نســخه خطــی، 2700 چــاپ ســنگی و 45219 
کتــاب چاپــی در تاالر بخــش خواهران.  تــاالر قفســه بــاز بــرادران و 39000 
گنجینــه قرآن هــای چاپــی با بیــش از 1000 نوع چاپ و 170 نســخه خطی 
کتابخانه  کهــن از دیگــر بخش های جذاب اســت.5 بخش نســخ خطــی 
همواره مورد توجه پ ژوهشــگران خارجی و داخلی بوده است. مجموعه 
کتاب هــای چاپــی عبــری متعلق به میانه هــای قرن نوزده بــه بعد از دیگر 
که برای اولین بار در این مقاله فهرست شده اند.   کتابخانه است  منابع 

لیست منابع عبری 
کتاب نماِز مناســبت ها )موَعدیم: روش َهشــانا و یوم  1. َمحُزر )מחזור(: 
پــای مرکزی و  کیپــور. در مقابل ســیُدور اســمی اشــکنازی )یهودیان ارو
شرقی( برای نمازنامۀ ایام هفته و شبات(، به زبان عبری، نشر تل آویو، 

1974، 304 صفحه. 

کتــاب اول تــورات(،  2. تفســیر راشــی بــر ِســفر پیدایش )تفســیر عبــری بر 
]بی تا[، 243صفحه. 

3. تفســیر راشــی بــر ســفر پیدایــش )تفســیر عبری بــر کتاب اول تــورات(، 
چــاپ اورشــلیم، ]بی تــا[، 255صفحــه، بــه ضمیمــه َهفطــارا6 )یــک 

نسخه تکراری(. 

که در پایان تورات خوانی شــبات  4. َهفطارا )بخش هایی از کتب انبیاء 
و اعیاد تالوت می شود، یک نسخه تکراری(.

5. تفســیر ســفر پیدایــش، چــاپ 1895، محــل چــاپ به حــروف یونانی 
ناخوانا به ضمیمه هفطارا.

6. تفســیر ســفر خــروج )שמות(، چــاپ 1895م، محــل چــاپ به حروف 
یونانی ناخوانا به ضمیمه هفطارا.

5. عــاوه بــر اینها باید به 600 نســخه خطی نفیس، 6000 کتــب چاپی کهن و کمیاب و نایاب، حدود 
کرد.  200 نسخه چاپ سربی نیز اشاره 

زهای شــنبه، جشــن های دینی و ایام  6. هفطــارا )ַהְפָטָרה( گزیده هایــی از کتب انبیاســت که در رو
زه یهودی پس از قرائت تورات خوانده می شود. در منابع یهودی در رابطه با فلسفه هفطارا چنین  رو
آمــده اســت: »مشــه رّبنــو )حضرت موســی( پس از ســپردن تــورای مقدس بــه بنی اســرائیل، فرمود 
همواره در شبات و موعد، فصلی از تورا پس از تفیای َشحریت )نماز صبح( خوانده شود. و این 
کم وقت فرمان داد قرائت و آموزش  رشلیم جاری بود. پس از آن، حا سنت تا استیای یونانیان بر او
ره چاره ای بیندیشند؛ آنان  تورا میان یهودیان ممنوع شود. همین انگیزه ای شد تا داشنمندن آن دو
یئیم )رساله های انبیا(  زهای شبات و موعد به جای قرائت تورا، بخشی از نو تصمیم گرفتند در رو
که موضوع آن با پاراشــای تورای همان هفته پیوند داشــت، خوانده شــود. این فصلهای برگزیده که 
برابر فصل هایی از تورا بودند »هفطارا« نام گرفتند« )ستاره شــناس، یوســف؛ گنجینه های هفطارا؛ 

ص 11(.
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13 ســالگی( تقدیــم به شــهاب اعتصامــی می شــود، 29/ 3/ 1346 ، 
قطع جیبی، جلد فلزی زیبا و هنری. 

کتاب نماز اعیاد، به زبان عبری، چاپ اســرائیل،  32. َمحــُزر )מחזור(: 
]بی تا[، 442 صفحه، صفحه نخســت: تقدیم به مناســبت َبر میصوا9 
به نور چشمی اسحاق اعتصامی، از طرف نیسان روزا بنی اسرائیلی. 

کتاب نماز اعیاد، به زبان عبری، چاپ اســرائیل،  33. َمحُزر )מחזור(: 
]بی تا[. جلد فلزی و تزئینات فیروزه ای. 

یم )סידר פי ישרים یا ســیدور زباِن شایستگان(،  34. ســیدور پی یشــار
چاپ اسرائیل، ]بی تا[، جلد فلزی. 

یم )סדור תפלת ישרים( کتاب دعا، اورشلیم،  ت یشار
َ
35. سیدور تفیل

]بی تا[.

دعــا،  کتــاب  ישרים(،  תפלת  )סדור  یم  یشــار ــت 
َ
تفیل ســیدور   .36

یخ خرید: 25/ 2/ 43. اورشلیم، ]بی تا[، جلد مقوایی، تار

کتاب  کتــاب دعــا، جلد چوبــی،  ]بی جا[، ]بی تــا[، جلد  37. ســیدور، 
عبدالکریم عزیز پسر خاله حقیر ... ]ناخوانا[، 25/ 7/ 57.

38. َمحُزر  شالوش رگالیم )מחזור לשלש רגלים برای سه مراسم دینی 
کتــاب نمــاز اعیــاد، اورشــلیم، 442  پســح، ســوکوت و شــاووعوت(: 

صفحه، از انتها ناقص. 

9 . َبر میصوا: بلوغ شرعی پسر در 13 سالگی. َبت میصوا: بلوغ شرعی دختر در 12 سالگی.

23.  ترجمــه اناجیــل اربعــه به فارســیهود )الفبــای عبریـ  زبان فارســی(: 
کتــاب انجیــل مقــدس خداونــد و رهاننــده ما یســوع مســیح / כתאב 
ســال  لنــدن،   ، מסיח  ישוע  מא  ורהאננדה  ֹכדאונד  מקדס  אנגיל 

چاپ با حروف ابجد 1847، 367صفحه. 

در نســخه موجود نامی از مترجم نیامده، اما ســایت های اطالع رسانی در 
حوزه کتاب نام مترجم را هنری مارتین )1781ـ 1812م.( ثبت کرده اند7 
و ما می دانیم که کشیش یادشده دست به چنین ترجمه ای برده بود.8 
کتاب  چاپ نفیســی دارد و برای مباحث زبانشناسی و آموزش عبری 
خوبــی اســت. با مقایســه ایــن ترجمه با برخــی از ترجمه هــای موجود، 
که ترجمه ای مستقل اســت و به لحاظ معادل ها و سبک  روشــن شــد 

ترجمه سزاوار نگارش چند مقاله می باشد. 

24. َمحــُزر شــالوش رگالیــم )מחזור לשלש רגלים (: کتاب نماز اعیاد، 
به زبان عبری، وین، 1924م، مصادف با سال 5683 عبری.

25. َمحُزر شالوش رگالیم )מחזור לשלש רגלים(: کتاب نماز اعیاد، به 
زبان عبری، وین، 1924م، مصادف با سال 5684 عبری.

کتــاب دعــای یهودیان  26. ســیدور ِنحامــت صیــون )סדור נחמת ציון 
ســفارادی(، چــاپ فلســطین، یادداشــت صفحــه نخســت: موســی 
رشــتخواری )ناصر علیزاده( در اســفند ماه 1325 والده از فلسطین به 

رسم سوغات آوردند. 

امضاء: رشتخواری. 

کتوبیم(، ]بی تا[، 605صفحه، به  27. تــورات کامل عبری )تــورا، نبییم و 
کشف اآلیات.  همراه 

کتاب اعمال عید ِپَســح )عید نجات و خروج از مصر، عید فطیر(،   .28
چاپ اسرائیل، ]بی تا[.

29. تورات موســی ع، اســفار پنج گانه تورات، چاپ اســرائیل، 1970م، به 
همراه دعای نمازها.

30. ســیدور، چــاپ انجمن کلیمیــان تهران، ]بی تا[، با تیترهای فارســی 
)پنج نســخه تکرار(، صفحه نخســت فرم مخصوص وقف که به اســم 
مراد اسحق اف در 20 تموز 5732 / 9 شهریور 52 جهت شادی روان 

مریم بروخیم. 

کتاب دعــای محبان  31. ســیدور حیبــت صیــون )סידר חיבת ציון یــا 
کل ســال(، چاپ اورشــلیم، ]بی تا[،  صهیــون، دعاهای واجــب برای 
صفحه نخســت: به مناســبت برمیصوا )مراسم سن تکلیف پسران در 

http://www.worldcat.org :7. برای نمونه سایت
8. ر.ک به: مقاله آقای مجید ســائلی کرده ده با عنوان »رســاالت جدلی در باب مســیحیت و اسام؛ 
مجموعــه مشــاجرات قلمــی هنــری مارتیــن و علمای شــیعه«، پیــام بهارســتان، س 2 ش 7 ، بهار 

1389، ص 617 ـ 644.
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که ذیل آن  ثانــوی )Apocrypha( پایــان می یابد. تصویر پاییــن همان طور 
کشیده شده است:  آمده تمام پیدایش )3: 24( را به تصویر 

کروبیان  را مســکن  داد  کرد و به  طرف  شــرقی  باغ  َعدن ،  »پس  آدم  را بیرون  
گردش  می کرد تا طریِق  درخت  حیات   که  به  هر سو  و شمشیر آتشباری  را 

کند«. را محافظت  

»حــوا، ســر بر شــانۀ آدم« حالــت رقت انگیزی ایجــاد می کند و مــا را به یاد 
آیه ای دیگر از سفر پیدایش می اندازد: 

کــرده ، با زن  خویــش  خواهد  »از ایــن  ســبب  مــرْد پــدر و مــادر خــود را ترک  
پیوست  و یک  تن  خواهند بود«. )2:  24( 

ُرزه آوســلندر،11 شــاعر معاصــر آلمانــی در ســرودۀ »گنهــکار/ Sünder« بــا 
که ذکر آن در اینجا خالی  نهایت احساسات از این واقعه سخن می گوید 

از لطف نیست: 

Sünder گنهکار  
 Noch nicht ganzزمانی بی گناه بودیم

 vergessenدر باغی
 das Paradiesکه خاطره اش را 

 wo wir sündlos warenهنوز فراموش نکرده ایم
 Schön und süßسیبش

 der Apfelشیرین بود و زیبا 
 sein Saft hat unsعصاره اش

کرد  sehend gemachtچشمانمان را باز 
گنهکار باشیم  Lasst uns Sünder seinپس بیا 

یم  verbotene Worte liebenکلمات ممنوعه را دوست بدار
 und Menschenهمچنین انسان ها را 

کــه همــواره تهدیدمان  زیــر آســمانی 
می کند.

unter drohendem Himmel.12

12

شماره 23: ترجمۀ اناجیل به سبک فارسیهود
فارســیهود بــه عنوان شــاخه ای از ادبیات فارســی عبارت اســت از متون 
که با الفبای عبری نوشــته می شوند. زبان عبری دارای 22 حرف  فارســی 
اســت. از ایــن تعــداد 5 حــرف هنــگام نــگارش در انتهــای کلمــه شــکل 
نوشــتاری آنها متفاوت است. در اصطالح، این حروف سوفیت )סופית 
/ Sofit( نام دارند. در جدول زیر خانه های رنگی شــکل سوفیت حروف 

پیش از خود هستند. 

 11. Rose Ausländer, 1901- 1988.

12. رزه، آوسلندر؛ سرزمین مادری؛ ترجمه حسین منصوری، ص 46.

یاِن تــورات( به همراه هفطــارا و ادعیه، وین،  39. ســفر َوییقــرا )کتاب الو
1923م.

40. ســفر بمیدبــار )کتــاب اعــداِد تــورات( بــه همــراه هفطــارا و ادعیــه، 
]بی جا[، ]بی تا[، از ابتدا چند صفحه ناقص. 

کتاب سیدور از ابتدا و انتها ناقص است.   .41

کتاب دعا  از ابتدا و انتها ناقص است.  .42

کتاب دعا  از ابتدا و انتها ناقص است.  .43

44. ســدر اربع تعنیت )סדר ארבע תעניות(،  اعمال و دعاهای مرتبط 
با روزه های چهارگانه، وین، 1871م، 240 صفحه. 

کتــاب خطابــه و موعظــه،  ــت َهیــوم )ספר עולת היום(، 
َ
45. ســفر ُعول

]بی تا[، 302 صفحه. 

46. ســفر قریئــه موعــد )ספר קריאי מוחכעד اعمــال شــب های احیاء: 
شــب اول شــاووعوت، شب هفتم ســوکوت »هوشــعنا ربا«(، ]بی جا[، 

]بی تا[،  480صفحه. 

کتاب دعا از ابتدا ناقص است، جلد فلزی.  .47

תעניות (، اعمــال و دعاهــی  חמש  َتَعنیــت )סדר  48. ســدر حومــش 
مرتبط با روزه های پنجگانه، چاپ ایتالیا، 336 صفحه.

49. ســفر قریئــه موعــد )ספר קריאי מוחכעד یــا اعمــال شــب شــبات و 
پسح(، وین، 1891م. 

یان( به همراه تفاســیر خاخامی،  50. مکاشــفه، نور بزرگـ  ســفر َوییقرا )الو
چاپ ایتالیا.

ـ  کــودکان  بــرای  یــخ  تار לילדים:  )היסתוריה  ِلیالدیــم  یا10  هیســتور  .51
برگرفته از حکایت های تورات، آمریکا، 1962م. 

52. ِســدر أربع َتَعنیــت )סדר ארבע תעניות(، اعمال و دعاهای مرتبط 
با روزه های چهارگانه، وین، 1921م، 240  صفحه. 

53. ِسفر ِحِمد الوهیم )ספר חמד אלהים دستورات شرعی برای اعمال 
جشن سایبان ها، ]بی تا[. 

کتاب ها بر اساس شماره های فوق ممکن است.  تهیه فایل عکسی این 
گرامی جذاب تر  که شاید برای خوانندگان  در ادامه شــماره های 13 و 23 

باشد، با تفصیل بیشتری معرفی می شود. 

شماره 13
این کتاب با تصویری از داســتان آفرینش شــروع می شود و با تصاویری از 
حوادث کتاب اول و دوم مکابیان و کتاب یهودیت از کتاب های قانونی 

یخ ترجمه می شود.  که تار  history 10 . عبری شده همان
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 Alef א  Bet ב  Gimel ג  Dalet ד  Heh ה  Vav ו  Zayin ז  Khet ח  Tet ט 

ط ح ز و ه د ج ب ا

 Yud י  Kaf כ   ך  Lamed ל  Mem מ   ם  Nun נ  ן  Samekh ס 

س ن ن م م ل خ ک ی

 Ayin ע  Peh פ   ף  Tsadi צ  ץ  Kuf ק  Resh ר  Shin ש  Tav ת 

ت ش ر ق تص تص ف پ ع

اســت: 5 = ה / ده = י / پانــزده= טו / و... . در ادامــه مقایســه چنــد خط 
از ایــن ترجمــه بــا ترجمه قدیــم ارائه می گــردد. در جدول ذیل ســتون دوم 
که به دلیــل وفاداری به  برگــرداِن لفظ به لفــظ ترجمه هنری مارتین اســت 

متن از اعمال ویرایش مانند نیم فاصله و مانند آن پرهیز شده است:

که فراوان هم  از این رو تنها با یادگیری این حروف می توان چنین متونی را 
هســتند خواند. در نســخه چاپی موجود شــماره باب ها بــا حروف عبری 
و آیــات با عدد شــماره گذاری شــده اند، جز آنکه به جــای پنجگان نیز در 
حاشیه از حروف عبری )که ارزش عددی، ابجدی دارند( استفاده شده 

متی 26: 6 - 11

1

ود
سیه

فار

והנגאמי כה ישוע דר בית עניה דר כֹאנה שמעון אברץ מי בוד.

ֹצעיֹפה בא שישה עטר גראן בהא דר חאלתי כה נשסתה בוד נזד וי אמדה בר סר וי ריֹכת.

ושאגרדאן וי אין רא דידה מכדר שדה גֹפתנד ֶגרא ֶגנין אצראֹף נמודה שד.

ממכן בוד כה אין עטר רא במבלֹג ֹכטירי ֹפרוֹכה ובֹפקרא בֹכשידה שוד.
 ישוע אין מעני רא יאֹפתה באישאן ֹפרמוד כה ֶגרא אין ֹצעיֹפה רא מֹצטרב מי דאריד וחאל אן כה עמל ניכויי בא מן בִגא אורדה
אסת.
  בדרסתי כה ֹפקרא רא המישה בא ֹכוד דאריד ליכן מרא המישה בא ֹכוד נדאריד.

2

وق
ن ف

 مت
مه

رج
ت

که یسوع در بیت عنیا در خانه شمعون ابرص می بود. وهنگامی 

یخت. ی ر ی آمده بر سر و که نشسته بود نزد و گران بها در حالتی  ضعیفه با شیشه عطر 

گفتند چرا چنین اسراف نموده شد. ی این را دیده مکدر شده  گردان و وشا

که این عطر را بمبلغ خطیری فروخته و بفقرا بخشیده شود. ممکن بود 

که عمل نیکویی با من بجا آورده است. ید وحال آن  که چرا این ضعیفه را مضطر می دار یسوع این معنی را یافته بایشان فرمود 

ید.  ید لیکن مرا همیشه با خود ندار که فقرا را همیشه با خود دار بدرستی 

3

یم
قد

مه 
رج

ت

که عیسی در بیت َعْنیا در خانۀ شمعون ابرص شد. و هنگامی 

یخت.  ی ر گرانبها نزد او آمده، چون بنشست بر سر و زنی با شیشهای عطر 

گفتند، چرا این اسراف شده است؟ گردانش چون این را دیدند، غضب نموده،  اّما شا

گران فروخته و به فقرا داده شود.  زیرا ممکن بود این عطر به قیمت 

کرده است.  کار نیکو به من  گفت، چرا بدین زن زحمت می دهید؟ زیرا  کرده، بدیشان  عیسی این را درک 

ید.  ید اّما مرا همیشه ندار که فقرا را همیشه نزد خود دار زیرا 
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روایــت فــوق بــا تفاوت هایی در مرقس 14:  3ـ 9، لوقــا 7: 37ـ  50 و یوحنا 
12: 1ـ 8 آمــده اســت. مطابــق مرقس 14: 5 ارزش آن شیشــه عطر ســیصد 
دینار بود. تفاســیر مســیحی آن را معادل درآمد یک ســال دانسته اند.13 با 
یخت و ســپس با  ایــن حــال آن زن تمــام عطــر را بــر ســر و پاهای عیســی ر
کوتاه در نگاه  کرد )یوحنا 12: 3(. زیبایی این متن  موهایش آن را خشک 
متفاوت آن اســت. مسیح همنشین همیشگی فقرا بود و بیش از دیگران 
رنــج فقــر را لمــس می کــرد. همــو پیش تر در پاســخ مردی که می خواســت 

گفته بود:  پیروش باشد 

که در  کامل شوی، رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده  گر بخواهی  ا
آســمان گنجی خواهی داشــت و آمــده مرا متابعت نما. چــون جوان این 
که مال بسیار داشت. عیسی  سخن را شنید، دل تنگ شده، برفت زیرا 
گردان خــود گفت، هــر آینه به شــما می گویم که شــخص دولتمند  بــه شــا
که  به ملکوت آســمان به دشــواری داخل می شــود. و باز شــما را می گویم 
گذشتن شتر از سوراخ سوزن، آسانتر است از دخول شخص دولتمند در 

ملکوت خدا )متی 19: 21ـ 24(.

عبارت مرقس چنین است:
گنجی خواهی یافت  که در آسمان  برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده 

کن )10: 21(. ی  و بیا صلیب را برداشته، مرا پیرو

 کوتاه آنکه، این روایت اهمیت محبت به آستان خوبان را نشان می دهد 
و اینکه نباید ارادت دیگران به اولیاء را مورد انتقاد قرار داد.
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