
اإلصحاح الخامس عشر

مثل الخروف الضال

( 1) وكـــان الـــعشارون والخـــطاة يـــدنـــون مـــنه ليســـتمعوه ( 2 ) فـــتذمـــر الـــفريـــسيون 
والـكتبة قـائـلني ان هـذا يـقبل الخـطأة ويـأكـل مـعهم ( 3 ) فـخاطـبهم بهـذا املـثل قـائـالً ( 4 
) أّي رجـل مـنكم اذا كـان لـه مـئة خـروف فـأضـاع واحـداً مـنها ال يـترك الـتسعة والـتسعني 
فـــي الـــبريـــة ويـــمضي فـــي طـــلب الـــضال حـــتى يجـــده ( 5 ) فـــاذا وجـــده يحـــمله عـــلى 
مـنكبيه فـرحـاً ( 6 ) ويـأتـي الـى الـبيت ويـدعـو االصـدقـاء والـجيران ويـقول لـهم افـرحـوا 
مــعي فــانــي وجــدت خــروفــي الــضال ( 7 ) أقــول لــكم انــه هــكذا يــكون فــي الــسماء فــرح 
بـــخاطئ واحـــد يـــتوب أكـــثر مـــما يـــكون بـــتسعة وتـــسعني صـــديـــقاً ال يـــحتاجـــون الـــى 

التوبة .
                                            

شرح بشارة متى 18 : 12 14
  

عـدد 12 : مـاذا تـظنون ؟ ان كـان إلنـسان مـئة خـروف ، وضـل واحـد مـنها ، أفـال يـترك الـتسعة والـتسعني عـلى الـجبال ويـذهـب 
يطلب الضال ؟

 
عدد 13 : وان اتفق ان يجده ، فالحق اقول لكم : انه يفرح به اكثر من التسعة والتسعني التي لم تضل .

 
يــسمي املــسيح نــفسه انــسانــاً والخــراف املــالئــكة وبــني البشــر والــذي ضــل مــن الخــراف هــو الــجنس البشــري وامــا الــتسعة 
والــتسعني فــهم املــالئــكة الــكثيرو الــعدد . وامــا الــجبال فــيقصد بــهم الــسماوات . وقــولــه ” يــمضي فــي طــلب الــضال ” أي انــه 
صــار انــسانــاً وطــلب آدم الــضال ومــات عــوضــه وقــولــه ” يــفرح بــه اكــثر مــن الــتسعة والــتسعني ” يــفيد وجــوب اكــرام الــصغار . 
كــما انــه اذا كــان الحــد خــراف وضــل احــدهــا فــيترك الــبقية ويــمضي طــالــباً ذلــك الــضال . فــان كــان اهلل هــكذا يــفرح بــالــصغار 

حني يجدهم فكيف نحتقر نحن الذين يهتم بهم اهلل .
 

عدد 14 : هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في السموات ان يهلك احد هؤال الصغار .
 

فان كانت ارادة اآلب ان ال نهلك لكنه يفرح برجوعنا فكيف نحن البشر نحتقر من هم مثلنا
ويزيد لوقا على ذلك قوله

لـــو 15: 8 أم ايـــة امـــرأة اذا كـــان لـــها عشـــرة دراهـــم فـــاضـــاعـــت مـــنها درهـــماً واحـــداً ال تـــوقـــد ســـراجـــاً وتـــكنس الـــبيت وتـــطلبه 
باهتمام حتى تجده



وهــنا أنــث الــالهــوت فــكنى عــنه بــامــرأة كــما كــنى عــنه بــالــحكمة وكــذلــك الــيونــان يــؤنــثون أقــانــيم الــثالــوث . وكــما ان املــرأة والــدة 
الـبنني هـكذا اهلل خـالـق املخـلوقـات وكـما ان املـرأة هـي رحـيمة عـلى ابـن احـشائـها هـكذا اهلل يـترحـم عـلى مخـلوقـاتـه . العشـرة 
دراهـم كـنايـة عـن املـالئـكة والعشـرة تـدل عـلى الـكثرة والـدرهـم الـضائـع هـو الـجنس البشـري والسـراج هـو جسـده الـذي انـاره 
بـهاء الهـوتـه . ويـراد بـالـبيت الـعالـم وبـاملـحبني والـجيران املـالئـكة الـذيـن يـفرحـون بـالخـطاة الـتائـبني وقـد سـماهـم مـحبيه النـهم 
يــعملون ارادتــه . وقــد ســماهــم جــيرانــه ال ملــناســبة املــكان لــكن النــهم روحــانــيون وغــير مــجسمني . ثــم يــسمى جســده ســراجــاً 

والعالم بيتاً الن جسد االبن قد اضاء للعالم بالتعليم وبعمل اآليات واملعجزات ازيد مما يضي السراج البيت .
 

مثل الدرهم املفقود

( 8 ) أم أيـــة امـــرأة اذا كـــان لـــها عشـــرة دراهـــم فـــاضـــاعـــت مـــنها درهـــماً واحـــداً ال تـــوقـــد 
ســــراجــــاً وتــــكنس الــــبيت وتــــطلبه بــــاهــــتمام حــــتى تجــــده ( 9 ) فــــاذا وجــــدتــــه تــــدعــــو 
االـصديـقلت والـجارات وتـقول افـرحـن مـعي فـانـي وجـدت درهـمي الـذي اضـعته ( 10 ) 

أقول لكم انه هكذا يكون فرح عند مالئكة اهلل بخاطئ واحد يتوب .
                                              

ان املــرأة ال تــالم اذا طــلبت مــا ضــاع مــنها بــل يــفرح مــعها الــكثيرون اذا لــقيت درهــمها وكــذا أنــا ال 
أالم اذا قـبلت الخـطأة الـتائـبني الـيّ بـل أمـدح عـلى عـملي وانـتم ايـضاً افـرحـوا مـعي بـرجـوع الخـطأة 
الـــراجـــعني الـــى الـــندامـــة وأول املـــرأة بـــالـــالهـــوت والـــدرهـــم الـــضائـــع بـــالـــطبيعة البشـــريـــة الـــهالـــكة فـــي 
املـعصية والـتسعة دراهـم الـتي لـم تـفقد بـاملـالئـكة وافـهم بـالسـراج جسـد سـيدنـا الـذي اتحـد بـالهـوتـه 
فــأضــاء بــني البشــر الــذيــن نــالــهم الــعمى بســبب ضــاللــهم . وبــكنس الــبيت وطــلب الــدرهــم بــاهــتمام 
اعـــتناء املـــسيح بـــالـــعالـــم ودعـــوتـــه الخـــطاة الـــيه وكـــما تـــدعـــو املـــرأة جـــاراتـــها وصـــديـــقاتـــها لـــلفرح مـــعها 
بـوجـود مـفقودهـا هـكذا الـسيد يـدعـو املـالئـكة واالبـرار الـقريـبني مـنه واملـحبني للبشـر لـيفرحـوا مـعه بـمن 
يـــتوبـــون ويـــكون ســـرورهـــم كـــبيراً النـــه يـــعقب الحـــزن والـــكدر . وبـــعد االكـــتساب يـــشعر املـــرء بـــعذوبـــة 
االغــتباط اكــثر مــن ســائــر االوقــات . فــضالً ان رجــوع الخــطأة املــتصلبني نــادر والــنادر يــفرح بــه مــن 
يجـد اكـثر مـن فـرحـه بـما أمـامـه . وفسـر أيـضاً املـرأة بـكنيسة الـيهود الـتي أوقـدت سـراجـاً أي وضـعت 
عـلى الجـلجلة ابـن اهلل الـحبيب . وفسـر العشـرة دراهـم بـالعشـر وصـايـا . وقـد انـطفأ السـراج أي نـور 

السيد امليح عن اليهود بموته على الصليب لكنه اضاء اضاءة عقلية لألمم والشعوب .
                                                     

مثل االبن الشاطر



( 11 ) وقـال رجـل كـان لـه ابـنان ( 12 ) فـقال أصـغرهـما ألبـيه يـا أبـِت اعـطني الـنصيب 
الذي يخصني من املال فقسم لكل منهما معيشته .

                                              
يــدعــو الــسيد املــسيح ابــاه رجــالً وافــهم بــاالبــن االكــبر طــغمة املــالئــكة الــبررة بــكمال أفــكارهــم وفــضل 
ســيرتــهم وبــاالبــن االصــغر جــوقــة الخــطأة ذوي الــرأي الــسخيف الــصبيانــي . وســّمى لــه املجــد اآلب 
أبــاً لهــذيــن االبــنني ال بــالــطبيعة بــل بــالــذخــيرة والــنعمة النــه هــو وحــده ابــن اآلب بــالــطبيعة وقــد صــار 
شــبيهاً بــنا بتجســده مــن الــبتول الــطاهــرة وانــما يــمنحنا الــبنوة بــالــذخــيرة بــقوة الــعماد الــذي تــقتبله . 
وان سـألـت مـا املـفهوم بـالـنصيب الـذي يـطلبه أصـغر الـولـديـن ؟ قـلت انـه الحـريـة الـتي مـيز بـها تـعالـى 
الــنفوس الــتي خــلقها وأعــطاهــا الــنامــوس الــطبيعي والــنامــوس املــكتوب وهــو نــامــوس مــوســى وزيّــنها 
أيــضاً بــالــحكمة واملــعرفــة ومــن الــواضــح ان فــي املــثل يــخيّل ســيدنــا ان هــذه الــنفوس تــطلب نــصيبها 
أي حــريــتها وهــي غــير مــوجــودة بــعد االّ انــها ســتوجــد يــومــاً مــا وهــي مــوجــودة بــنوعٍ فــي ســابــق عــلم 
اهلل . وان قــلت كــيف تــطلب قــسمتها مــن مــيراث اآلب وهــي غــير مخــلوقــة بــعد فــافــهم ان الــيد املــسيح 
كــمعلم كــامــل ٍ ســامٍ انــما ذكــر املــثل لــيعلم كــيف كــانــت حــالــة مــن خــلقوا ويــسمعونــه وكــيف أن طــبعهم 
اهلل عــلى الــتمييز والحــريــة . ومــن االكــيد انــهم لــم يــخاطــبوا اهلل بــالــكالم الــشفهي بــل هــي روايــة حــال 
ربــنا . أيــضاً فــي قــولــه قــسم لــهما مــالــه داللــة عــلى مــا اعــطاهــما مــن الحــريــة الــتي يســتخدمــونــها ال 

سيما في زمن الشباب والحرية واحدة يتساوى فيها البررة و الخطأة .
                                                               

( 13 ) وبــعد أيــام غــير كــثيرة جــمع االبــن االصــغر كــل شــيء لــه وســافــر الــى بــلد بــعيد 
وبذّر ماله هناك عائشاً في الخالعة .

                                               
ضـــبط االبـــن مـــا كـــان يـــمتلكه كحـــريـــته ومـــالـــه وهجـــر اهلل وهـــو مـــعنى ســـفره الـــى الـــبلد الـــبعيد أي انـــه 
ابـــتعد عـــنه تـــعالـــى ومـــا أراد حـــفظ وصـــايـــاه فـــاتـــلف بســـلوكـــه الـــقبيح ورذائـــله حـــريـــته الـــتي هـــي نـــعمة 
كــبرى الــهية وال شــيء ســلطان نــفسه عــلى أهــوائــه بــتركــها تــسود عــليه . وأعــمال تــمييزه بــاقــبالــه عــلى 
مـــحو الـــقداســـة فـــيه وهـــتك الطهـــر والـــعفاف بـــحيث امـــسى كـــالـــحيوان وعـــاش غـــير مـــفكر بـــيوم الـــديـــن 

الرهيب وبعدل وانتقام اهلل الديان .
                                                

( 14 ) فـلما أنفق كـل شـيء لـه حـدثـت فـي ذلـك الـبلد مـجاعـة شـديـدة فـأخـذ فـي الـعوز 
( 15 ) فـــذهـــب وانـــضوى الـــى واحـــد مـــن أهـــل ذلـــك الـــبلد فـــأرســـله الـــى حـــقله يـــرعـــى 

الخنازير .
                                            



بـــعد ان مـــّس حـــريـــته الـــتلف بـــما أتـــاه مـــن ضـــروب الـــرداءة ضـــربـــته الخـــطية بـــالـــجوع وكـــانـــت ارادتـــه 
الـــخبيثة ملتهـــبة بـــنيران الشـــر والـــخبث فـــأكـــلت هـــذه الـــنيران كـــل مـــا كـــان قـــد اقـــتناه مـــن الـــفضائـــل 
فـتعّرى مـنها واحـتاج فـي فـقره الـى غـيره فـقصد الـشيطان وخـضع لـه وهـو املـعني بـقول لـوقـا “ واحـد 
مـن أهـل ذلـك الـبلد “ ومـناملـقّرر ان صـاحـب الخـطية املـعنية يـضبطه شـيطانـها ال غـيره فـالـزانـي يـكون 
تــحت ســلطان الــزنــى والــسارق تــحت أمــر شــيطان الســرقــة . وزيــد : ان الــشيطان أرســله الــى حــقله 
يــرعــى الــخنازيــر داللــًة عــلى شــهوة الــزنــى الــتي تــملكت فــيه فــالــحقل هــو حــانــوت املــعصية ومــاخــور 
الـخنازيـر اي الـزنـاة الـفاجـريـن الـفاسـقني ومـاأطـبق التشـبيه الن الـخنزيـر أسـمج الـحيوانـات مـنظراً 

وأكثفهم مأكالً ومشرباً .

(16) وكـان يشـتهي ان يـمأل بـطنه مـن الخـرنـوب الـذي كـانـت الـخنازيـر تـأكـله ولـم يـعطه 
أحد .

                                                  
كـــان اشـــتياقـــه شـــديـــداً الـــى الـــزنـــى والـــعادة ان الـــفاســـق ال يشـــبع مـــن فـــسقه ولـــو أكـــثر مـــنه اكـــثاراً . 
والخـــطية شـــبيهة بـــالخـــرنـــوب الـــذي عـــجوتـــه صـــعبة االنـــكسار ولـــو ان داخـــله حـــلو فـــان الـــزانـــى يـــرى 
خـطيته حـلوة فـي أولـها االّ ان الـندامـة تـعقب فـعلته الـشنعاء وأول أيـضاً الخـرنـوب بـأفـعال الـنجاسـة 
الـــتي هـــي فـــراغ الـــفضيلة أو بـــالخـــراب الـــذي ال عـــمار فـــيه أي ال خـــير وهـــو مـــأكـــول الـــخنازيـــر ودلـــيل 
الشـــراهـــة املـــرافـــقة الـــزنـــاء . وافـــهم بـــالـــقول “ انـــه لـــم يـــعطِه أحـــد “ انـــه كـــان يـــفعل أفـــعال الـــدعـــارة وال 

تشبع شهوته ويطلب املزيد وال ينال .
                                                     

( 17 ) فـرجـع الـى نـفسه وقـال كـم ألبـي مـن أجـراء يـفضل عـنهم الـخبز وأنـا أهـلك جـوعـاً 
( 18 ) أقـوم وأمـضي الـى ابـي واقـول لـه يـا ابـِت قـد خـطئت الـى الـسماء وأمـامـك ( 19 ) 

ولست مستحقاً بعد أن أدعى لك ابناً فاجعلني كأحد اجرائك .
                                                       

الـرجـوع الـى الـنفس هـو الـتفكير فـي الـسعادة االولـى الـتي كـان بـها مـشموالً فـي بـيت ابـيه. واالجـراء 
هــم الخــطأة الــذيــن يــتوبــون فيجــلسون عــلى أبــواب الــكنيسة الن بــيت أبــي تــأويــله الــبيعة املــقدســة . 
هــــؤالء يــــفضل عــــنهم الــــخبز ولــــو انــــهم غــــير مشــــتركــــني بــــعد فــــي االســــرار املــــقدســــة االّ ان خــــوف اهلل 
املــدلــول عــليه بــالــخبز مــوجــود فــي قــلوبــهم وبــحق يــدعــون أجــراء عــامــلني لــلبّر والــتقوى واعــلم ان مــن 
يــعمل الــصالح يــنقاد الحــد ثــالثــة أمــا لــلفضيلة أو لــألجــر فــي اآلخــرة أو لــخوفــه مــن الــعذاب والــغايــة 
االولـى هـي غـايـة الـبنني فـي بـيت ابـيهم أمـا الـثانـية فـهي غـايـة الخـدامـني والـثالـثة غـايـة الـعبيد وكـان 
االبـن الـشاطـر محـروم كـل هـذه الـغايـات أي لـيس فـيه خـوف اهلل وال عـمل صـالـح فـخالـجه فـكر الـرجـوع 



الـــى أبـــيه لـــيقول ان خـــطيئته بـــلغت حـــتى عـــنان الـــسماء وال يســـتحق ان يـــدعـــى ابـــناًبســـبب مـــعاصـــيه 
كــما كــان فــي بــدء االمــر بــل يــرغــب فــي ان يــكون كــاالجــراء الــذيــن لــم يــقبلوا بــعد املــعموديــة بــل يــنتظر 

منهم ان تكمل توبتهم .
                                                      

( 20 ) فـــقام وجـــاء الـــى ابـــيه وفـــيما هـــو بـــعيد رآه أبـــوه فـــتحنن عـــليه وأســـرع والـــقى 
بنفسه على عنقه وقبله .

                                                           
قـيامـمه الـى أبـيه هـو رجـوعـه الـى الـرب تـائـباً وعـندمـا كـان قـلبه مـملوءاً مـن أفـكار الـتوبـة كـانـت مـراحـم 
أبـيه فـائـضة ولهـذا املـعنى أسـرع أبـوه الـيه ولـم تـشمئز نـفسه مـن قـذارة ابـنه املـتلوث بحـمأة الـخنازيـر 
فــانــظر حــنان الــعليّ الــذي لــم يــصبر الــى ان يــاتــي الــيه الــخاطئ بــل يســرع نــحوه ويــقرع عــلى بــاب 
قـلبه واذا آنـس مـنه نـدمـاً انـحنى عـليه وعـانـقه ونـسي عـصيانـه ومـخالـفاتـه وقـبّل شـفتيه النجسـتني وال 

يعاف رائحته النتنة وال خشونة جسمه الذي أفسدته ادناس الخطية .
                                                  

( 21 ) فـقال لـه االبـن يـا أبـت قـد خـطئت الـى الـسماء وامـامـك ولسـت مسـتحقاً بـعد ان 
ادعى لك ابناً .

                                                      
اعـــلن االبـــن قـــداســـة اهلل ونـــجاســـة نـــفسه وبـــقولـــه اخـــطات الـــى الـــسماء اقـــّر بـــان اهلل فـــيها وانـــها مـــقرّ 
االبـرار مـن الـناس وان الـخاطئ يـفقدهـا ويهجـر اهلل بـاقـترافـه الخـطية . وقـائـٍل الي االسـباب لـم يـقل 
البــيه : اجــعلني كــأحــد اجــرائــك وكــان قــد قــصد هــذا الــقول ؟ الــجواب ان مــحبة أبــيه ســبقته ومــا أبــت 
عــليه مــغفرة ثــم ولــو انــه لــم يــقل ذاك الــقول بــلسانــه فــقد قــالــه بــحالــه وبــما أظهــره فــي هــيئته مــن الــذلّ 

واالتضاع والندم .
                                          

( 22 ) فـقال األب لـعبيده هـاتـوا الحـلة االولـى وألـبسوه واجـعلوا فـي يـده خـاتـماً وفـي 
رجـليه حـذاء (23 ) واتـوا بـالعجـل املـسمن واذبـحوه فـنأكـل ونـفرح ( 24 ) لـن ابـني هـذا 

كان ميتاً فعاش وكان ضاالً . فوجد . فطفقوا يفرحون .
                                                  

افـهم بـالـعبيد املـالئـكة الـذيـن يـفرحـون بـرجـوع الـتائـب والـكهنة أيـضاً الـذيـن يـعمدون وبـالحـلة املـعموديـة 
الــغافــرة للخــطايــا . وبــالــخاتــم االيــمان والــبنوة الــتي هــي عــربــون الــحياة اآلتــية والــعودة الــى الــسيادة 
عــلى الــشيطان والخــطية والــى املــيراث الــسماوي والــى االشــتمال بــنعمة الــروح الــقدس . وبــالحــذاء 
الـسيرة الـفاضـلة وطـريـق الـبّر والـقداسـة طـبقاً ملـرسـومـات االنـجيل وبـالعجـل ابـن اهلل الـوحـيد املـسمى 



أيـضاً خـروفـاً واملـسّمي نـفسه ثـوراً ووصـف يـاملـسّمن النـه شـبعان مـن الـعلف بسـبب عـظمة الهـوتـه . 
وبــاالكــل والــفرح الشــركــة فــي االســرار املــقدســة وفــيها االبــن الــضال يــغتبط بــغفران ىــثامــه وبــمواهــب 
الــنعمة والــروح ثــم اهلل وأبــراره يــلتذون بــرجــوعــه ونــدامــته وقــد كــان مــيتاً عــن االعــمال الــصالــحة بــكثرة 
الشــرور الــتي تــدنــس بــها الن مــحبة الــدعــارة مــوت واالســتغراق فــي الجســديــات مــوت عــن الــروحــيات 
ثــم قــد كــان شــارداً فــي عــيشة رديــة هــالــكاً فــي بحــرهــا . امــا اآلن فــاتــته الــحياة بــالــنعمة ورجــع الــى 

اهلل .
                                                          

( 25 ) وكــان ابــنه االكــبر فــي الــحقل فــلما اتــى وقــرب مــن الــبيت ســمع أصــوات الــغناء 
والـرقـص ( 26 ) فـدعـا أحـد الـغلمان وسـالـه مـا هـذا ( 27 ) فـقال لـه قـد قـدم أخـوك فـذبـح 

أبوك العجل املسمن ألنه لقيه ساملاً .
                                                        

يـراد بـاالبـن االكـبر جـماعـة الـصالـحني االبـرار فـي هـذه الـدنـيا وبـالـحقل املـكان الـذي يجـري فـيه الـخير 
وان عـامـل الـصالـحات كـالـعامـل فـي حـقل يـحيا حـياة تـعب ومـشقات وكـذا ال يـقوى املـرء عـلى اتـيان 
الــــبّر بــــدون تــــعب . وأول الــــبيت كــــما مــــّر بــــك بــــالــــبيعة أو بــــالــــعالــــم ان أردت واصــــوات الــــغناء بــــكرازة 
االنـبياء والـرسـل أو بـفرح املـالئـكة ومسـرتـهم بـرجـوع الـخاطئ الـى الـتوبـة . وقـد اسـتعلم االبـن االكـبر 
احــد الــغلمان الــحاضــريــن الــعاملــني بســبب الــرقــص والــغناء فــأجــابــه بــما تــفسيره : أن أخــاك عــاد مــن 
حــمأة الخــطية الــى طهــر الــفضيلة فــأشــركــه ابــوك فــي االســرار املــقدســة النــه لــقيه ســاملــاً مــن الــعطب 

بعد ان كان ميتاً في الخطية .
                                               

( 28 ) فـغضب ولـم يـرد ان يـدخـل . فخـرج أبـوه وطفق يـتوسـل الـيه ( 29 ) فـأجـاب وقـال 
ألبــيه كــم لــي مــن الــسنني أخــدمــك ولــم أتــعّد وصــيتك قــط وانــت لــم تــعطني قــط جــديــاً 
ألتـنعم مـع أصـدقـائـي ( 30 ) وملـا جـاء ابـنك هـذا الـذي أكـل معيشـتك مـع الـروانـي ذبـحت 

له العجل املسّمن .
                                                      

غـضب االبـن االكـبر مـمثل لـغضب الـكتبة والـفريـسيني الـذيـن كـانـوا يـأبـون رجـوع الـعشاريـن والخـطأة 
الـى الـتوبـة وأيـضاً لـغضب بـعض الـصديـقني فـي أيـامـنا هـذه الـذيـن يـتماهـلون فـي ارجـاع الـعاصـني 
الــى الــطاعــة وفــي قــبولــهم ويــعلنون أفــعالــهم الــسيئة . وان األب خــرج لــيقنع ابــنه بــالــلني والــتودد بــان 
يتخـلق بـأخـالقـه أي بـان يـرضـى كـل الـرضـى بـتوبـة الـتائـب ويـفرح مـعه كـما يـفرح املـالئـكة الـعلويـون 
بـانـابـة الـشارديـن الـى اهلل . فـاخـذ االبـن يـذكـر مـا كـان عـليه فـي سـلوكـه املـاضـي مـدة زمـان طـويـل مـن 
حـفظ الـوصـايـا واالئـتماربـاالوامـر والـسعي وراء مـرضـاة ابـيه ومـن كـالمـه مـا مـعناه : انـي لـم ازِن ولـم 



اسـرق ولـم آخـذ الـكذب والخـداع ديـدنـاً ولـم تـعطني جـديـاً ألتـنعم بـه مـع أصـدقـائـي . وافـهم بـالجـدي 
فـي املـعنى الـروحـي والـشهوات الـقبيحة فـانـها تـجعل املـرء وقـحاً تـائـهاً ذا خـفة وطـيش جـموعـاً يـتعذر 
كـبحه ومـظلم الـعقل واالدراك ال يـفقه مـا اهلل والـفضيلة . والجـدي أسـود الـلون يتسـلق الـصخور غـير 
مـــنتبه لـــلمخاطـــر وغـــير حـــذر مـــن املـــهالـــك وأيـــضاً قـــد شـــبّه ربـــنا بـــالجـــداء األشـــرار الـــهالـــكني الـــذيـــن 
ســيقيمهم مــن عــن شــمالــه فــي الــديــنونــة الــعامــة . اذن ان املــراد بــقولــه : لــم تــعطني جــديــاً ان عــنايــتك 
ســـندتـــني ولـــم أتـــرك وصـــايـــاك وان وصـــايـــاك هـــدتـــني فـــلم أتـــعلق بـــشهوات الـــنفس ولـــم تـــعطني روحـــاً 
مـظلمة ولـم تسـلمني الـى املـعرفـة الـباطـلة لـيقسو قـلبي كـما قـسا قـلب فـرعـون ولـم تـأذن لـي بـان اسـلك 
فـي طـريـق املـالهـي واآلثـام الـتي يـمثلها الجـدي بـل كـما امـرتـني حـفظت ارادتـك وصـددت عـن اتـباع 
ارادتـي املـائـلة بـي الـى الشـّر ولـذلـك لـم اتـنعم مـع افـكاري الـخبيثة ولـم الـتذ بـشهواتـي الـنجسة الـتي 

يعّدها االنسان الجاهل اصدقاء له 
ص( 160 ) فـــي حـــياتـــه . ومـــن املـــعلوم ان اتـــباع الـــشهوة واالمـــيال الـــغريـــزيـــة يـــرجـــع بـــاالنـــسان الـــى 
حـــالـــة الـــطفولـــية الـــتي ال يـــميز فـــيها الـــنافـــع مـــن الـــضار وقـــد يـــلذ لـــه هـــذا االتـــباع النـــه اثـــارة لـــشهوات 

الحواس والجسد االّ انه وخيم العاقبة شديد الضرر .
                                                   

( 31 ) فـقال لـه يـا بـني انـت مـعي فـي كـل حـني وكـل مـا هـو لـي فـهو لـك ( 32 ) ولـكن كـان 
ينبغي أن نتنعم ونفرح ألن أخاك هذا كان ميتاً فعاش وكان ضاالً فوجد .

                                                         
جـواب األب هـو الـثناء الـعاطـر عـلى ولـده ومـفاده . أنـت حـافـظ وصـايـاي فـي كـل آن وأيـن . أنـت مـقيم 
دائـماً فـي حـضن الـكنيسة ومـواصـل الـصوم والـصالة . ومـن الـثابـت ان مـا دام الـرجـل يـفكر فـي اهلل 
فــهو مــع خــالــقه يــفرّح الــقلب بــالــتأمــلفي الــخيرات الــسماويــة الــتي يــكون مــالــكاً لــها بــالــنعمة ويــتأمــل 
نــيلها بــالــرجــاء يــومــاً فــي ســعادة ال انــقطاع لــها والحــظ هــنا الــفرق بــني حــالــة الــباّر وحــالــة الــخاطئ 
الـــتائـــب فـــاالول مـــع اهلل فـــي دولـــته شـــريـــك مـــواهـــبه يـــتصرّف بـــها مـــثلما تـــقتضيه حـــالـــة الشـــريـــك امـــا 
الـثانـي فـانـه يـنعم عـليه بـان يـأكـل ويشـرب مـن الـخيرات الـروحـية . وقـبولـه ال يـجعل لـه دالـة حـاالً كـما 
لـألبـرار ألن الجـرح ولـو بـريء االّ ان أثـره بـاٍق فـي الـجسم وال يـقوى صـاحـبه عـلى مـا يـقوى عـليه مـن 
لــم يــمّسه عــطب . وان شــئت ان تــعرف مــا االدلــة الــتي كــان األب قــادراً عــلى ايــضاحــها القــناع ابــنه 
االكــبر بــما عــمله فــاعــلم انــنا نــحصرهــا فــي أربــعة األول : يــا بــني مــن يــرى مــيتاً يــحيا وال تــنال قــلبه 
الـرحـمة عـليه . فـأخـوك حـيي فحـملني قـلبي عـلى اتـيان مـا فـعلت . الـثانـي : عـندمـا قـابـلني اخـوك قـال 
بــصوت الــندامــة . خــطئت الــى الــسماء وأمــامــك . فحــركــت هــذه الــعبارة احــشاء الــرحــمة والــتحنن ومــا 
عـادتـي ان أكـون قـليل الـرحـمة لـذلـك قـبلته وصـنعت لـه مـا صـنعت . الـثالـث : انـا لـم أجـردك مـما لـك ولـم 
أعـرّك مـن حـلتك أللـبسه ايـاه ولـم آخـذ مـن اصـبعك الـخاتـم ألضـعه فـي اصـبعه فـمن مـالـي مـنحته كـما 



اّن مـا عـندك قـد أتـاك مـن خـيري . الـرابـع : كـما انـي أبـوك فـانـا ابـوه وانـي اكـرمـك لـفضيلتك واتـحنن 
عـليه لـرجـوعـه عـن غـيبه ولـقيامـته مـن حـالـة الـنعاسـة واملـوت االدبـي الـذي كـان سـائـداً عـليه . وانـتبه الـى 
ان عــادة مخــلصنا ان يــدعــو اهلل ابــاً عــندمــا يــعامــلنا بــالــرأفــة والــلني . وديّــناص ان اراد االنــتقام مــنا 
بســـــبب مـــــعاصـــــينا وتـــــاديـــــبنا كـــــما نســـــتحق . ومـــــلكاً ان اعـــــلنه ذا ســـــلطان وامـــــر . ومـــــانـــــحاً الهـــــبات 
والــــعطايــــا . ورب بــــيت ان شــــاء اظــــهار عــــنايــــته بــــالــــخالئــــق . وقــــد نــــظرت انــــه ســــّمى نــــفسه فــــي املــــثل 

" 8الحاضر اباً بسبب شفقته وغزارة رأفته .

                                                      
اإلصحاح السادس عشر

في وكيل ظالم صنع بحكمه

( 1 ) وقال لتالميذه كان رجل غنيّ له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر أمواله .
                                               

ان هــذا املــثل قــد اعــني بــه مخــلصنا حــالــة االغــنياء الــذيــن يــنفقون أمــوالــهم فــي غــير ســبيله تــعالــى 
وعــــلى خــــالف الــــواجــــب والــــلياقــــة . والــــرجــــل الــــغنيّ يــــمثل األب الــــسماوي مــــالــــك الــــغنى كــــله وواهــــب 
املـــواهـــب واالمـــوال لـــبني البشـــر . امـــا الـــوكـــيل فـــهو رمـــز الـــى كـــل مـــن يـــقتني املـــال مـــن ذهـــب وفـــضة 
وعــــقار ومــــنقول فــــهو وكــــيل عــــليه . لــــه فــــيه حــــق االنــــتفاع اذ ال بــــّد ان يهجــــره يــــومــــاً . والــــوشــــايــــة هــــي 
الــــشكايــــة مــــن صــــاحــــب املــــال الــــذي يســــتخدمــــه امــــا لــــظلم الــــناس وقهــــرهــــم أو لــــثلب شــــرفــــهم وهــــدم 
ســمعتهم أوالشــباع شــهواتــه الــدنــسة أو لــألفــتخار الــباطــل فــانــني املــظلومــني وتــبّرؤ الــفضيلة يــشيان 

امام اهلل باعمال االغنياء الظاملني .
                                                     

( 2 ) فــدعــاه وقــال لــه مــا هــذا الــذي أســمع عــنك أّد حــساب وكــالــتك ألنــه ال يــمكن أن تــكون لــي وكــيالً 
بـعد ( 3 ) فـقال الـوكـيل فـي نـفسه مـاذا اصـنع فـان سـيدي يـعزلـني عـن الـوكـالـة وال اسـتطيع الـفالحـة 
واخجـل أن اسـتعطي ( 4 ) قـد عـلمت مـاذا أصـنع حـتى اذ عـزلـت عـن الـوكـالـة يـقبلونـني فـي بـيوتـهم 
دعـوة اهلل لـلناس قـبل الـسيد املـسيح كـانـت بـالـنامـوس الـطبيعي ثـم بشـريـعة مـوسـى واالنـبياء . وقـول 
اهلل لــلغني املــبذّر “ مــا اســمع عــنك “ مــشابــه ملــا قــلته مــن ان صــراخ ســادوم وصــل الــيّ فــهو عــارف 
بــكل شــيء وانــما يســتخدم نــوع الــتعبير املــذكــور لــلتوبــيخ والــتقريــع ثــم انــما يــطلب الــحساب مــن كــل 
انــسان فــي اآلخــرة عــندمــا يــعّريــه مــن مــقتناه ويــنقله مــن الــعالــم فــال يــظل وكــيالً بــعد ويــمتنع عــن ظــلم 
املـــساكـــني . واذ عـــلم الـــوكـــيل مـــن الـــنامـــوس وصـــوت ضـــميره انـــه ســـيدان ويـــحكم عـــليه فـــكر كـــاالبـــن 



الـشاطـر فـي وجـه الـحيلة لـيتمكن مـن الـعيشة بـراحـة وكـان ذلـك يـوم وفـاتـه فـقال . ال أسـتطيع الـفالحـة 
أي لــم اقــتننِ املــلكوت الــسماوي أوالً اقــدر عــلى الــعمل والــعيشة مــن تــعب يــدي عــلى شــبه مــن يــحفر 
اآلبــار الن الــعالــم اآلتــي هــو عــالــم املــكافــاة ال الــتعب والــكّد . وايــضاً ال اقــوى عــلى االحــسان والــرأفــة 
بــــالــــفقير الن الــــعالــــم اآلتــــي تــــعطى فــــيه االجــــرة كــــل حســــب اســــتحقاقــــه . وفسّـــــــــر بــــعضهم عــــبارة ال 
اسـتطيع الـفالحـة بـانـي ال أقـدر ان احـفر فـي االرض واخـفي فـّضة سـيدي النـي راحـل عـنها وتـارك 
الــدنــيا . ثــم انــي اســتحيي ان اطــلب الــحسنة والــصدقــة مــمن ال يــرحــمون الن هــناك ال يــتصدق احــد 
وال الـــعذارى الـــحكيمات يـــعطني الـــجاهـــالت مـــن زيّـــهن ولـــكني أجـــد حـــيلة وهـــي ان اعـــطي فـــي هـــذا 
الـــعالـــم شـــيئاً قـــليالً فـــآخـــذ بـــدالص مـــنه فـــي الـــعالـــم اآلتـــي مـــاالً كـــثيراً وان وهـــبت مـــا تـــحت يـــدي هـــنا 
اخـفف ثـقل خـطايـاي حـتى اذا خـرجـت مـن الـعالـم الـفانـي يـقبلني سـكان الـعالـم الـخالـد فـي الـنعيم 

واتمتع معهم باللذات االبدية .
                                                         

( 5 ) فـدعـا كـل واحـد مـن مـديـونـي سـيده وقـال لـألول كـم عـليك لـسيدي ( 6 ) قـال مـئة بـث زيـت . فـقال 
لـه خـذ صـكك واجـلس مسـرعـاً واكـتب خـمسني ( 7 ) ثـم قـال لـآلخـر وانـت كـم لـه عـليك . قـال لـه مـئة كـرّ 
حــنطة . فــقال لــه خــذ صــكك واكــتب ثــمانــني ( 8 ) فــأثــنى الــسيد عــلى وكــيل الــظلم ألنــه صــنع بــحكمة 

فان أبناء هذا الدهر أحكم من ابناء النور في جيلهم .
                                                        

دعــا املــظلومــني مــديــونــني وســّموا مــديــونــي ســيده الن املــال لــيس لــه بــل لــسيده وانــما هــو وكــيل عــليه 
عـليه . ثـم وهـب واحـداً خـمسني بـاملـئة مـن ديـنه وأعـطى اآلخـر عشـريـن . وافـهم بـالـزيـت الـرحـمة . واذ 
وهـب خـمسني بـث زيـت فـكأنـه قـال لـلموهـوب لـه . انـي مظهـر لـك نـصف الـرحـمة الـواجـب ان تـكون فـيك 
. واتـى بـعدئـٍد بـذكـر الـحنطة داللـة عـلى ان االغـنياء يخـطفون مـن املـساكـني نـوعـي غـّلة نـافـعني أكـثر 
مــن غــيرهــما ملــعيشة االنــسان وهــما الــحنطة والــزيــت . واســتوجــب وكــيل الــظلم الــثناء مــن الــسيد النــه 
أصـــلح نـــفسه بـــعد فـــسادهـــا بـــالـــظلم واالعـــتداء عـــلى الـــغير وبـــانـــفاق االمـــوال فـــي غـــير ســـبيلها فـــكان 

عمله حكمًة وصالحاً النه بّدل قسوته رحمة واستغفر بتصّدقه عن معاصيه .

تفسير املثل بتطبيقه على الطبيعة البشرية

افــــهم بــــالــــرجــــل الــــغني الــــسيد املــــسيح لــــه الــــسجود . وبــــالــــوكــــيل عــــقل االنــــسان املســــّلط عــــلى الــــنفس 
والجســد يــدبّــرهــما كــيفما يــشاء وان االنــسان بــما فــيه مــن الــحواس والــقوى الــعقلية والجســديــة وبــما 
يــرتــبك بــه مــن االهــتمامــات واملــطالــب املــتعددة يشــبه مــملكة أو بــيتاً يــقتضي تــدبــيراً . فــوشــي بــالــعقل 
الـى اهلل أي تـقدمـت الـشكوى عـليه بـانـه يـسيء السـلوك ويـسير سـيراً شـقياً فيهـلك حـريـته بـاملـعصية 



ويــــبّدد ســــلطته الــــشخصية فــــي الــــخالعــــة . فــــغضب اهلل عــــلى الــــعقل ولــــم يــــرد ان ان يــــتركــــه يــــواصــــل 
تـــدبـــيره وطـــلب مـــنه حـــسابـــاً عـــن طـــهارة جســـده وصـــالح أفـــكاره وكـــان االنـــسان قـــد شـــاخ وطـــعن فـــي 
أيـامـه فـقال : ال أقـدر اآلن عـلى اتـيان االعـمال الـصالـحة وقـد كـنت قـادراً فـيما مـّر فـلم اعـمل . ثـم ال 
يـمكني ان اطـلب مـن الـناس ان يـعطونـي أو يـعيرونـي أعـمالـهم الـصالـحة الن كـالً يـعتني بـامـر نـفسه 
. واذ ذاك عــاد الــعقل الــى صــوابــه واســتدعــى الــى مــحكمته الــنفس والجســد وامــرهــما بــحفظ الطهــر 
والــعفاف والــوصــايــا . وافــهم بــالــزيــت ســّر رحــمة اهلل الــذي بــدونــه ال يــقوى أحــد عــلى صــيانــة بــالــعفة 
وبـــــالـــــحنطة الـــــنعمة الـــــتي تطهّـــــــر وتـــــقدس . وقـــــد تـــــسّمى الـــــعقل وكـــــيل الـــــظلم الن الـــــنفس بـــــارادتـــــها 
واخــتيارهــا تــميل الــى الشــّر بتحــريــض الــعقل وادراكــه االمــور عــلى غــير مــا هــي . وال بــّد مــن تــأويــل 
تـــــسمية أبـــــناء الـــــدهـــــر أبـــــناء الـــــنور ولـــــذلـــــك مـــــعاًن مـــــتعددة . االول : أبـــــناء الـــــدهـــــر هـــــم االغـــــنياء ذوو 
االحــسان والــرحــمة وابــناء الــنور هــم ذوو الــفضل والــقداســة . وتــفسير اآليــة انــه يسهــل عــلى االغــنياء 
ان يــنالــوا الــبرارة بــاعــمال الــرحــمة والــشفقة اكــثر مــما يسهــل عــلى الــقديســني الــبررة مــن ان يــزيــدوا 
درجـــة فـــضائـــلهم والـــنعمة املـــبررة فـــيهم بـــامـــتدادهـــم فـــي اعـــمال االمـــانـــة والـــتقشف وفـــي قهـــر اهـــواء 
الـنفس – الـثانـي ابـناء الـنور هـم الـرهـبان املـعتنقون االمـانـة والـتقشف فـيكون املـعنى انـه يسهـل عـلى 
االغـــنياء ان يـــنالـــوا املـــلكوت الـــسماوي بـــأعـــمال الـــتصدق والـــرحـــمة أكـــثر مـــما يسهـــل عـــلى الـــرهـــبان 
ودلـيل ذلـك ان االغـنياء يـصيبون الـبر بـتوزيـع مـالـهم امـا الـرهـبان فـيلزمـهم الـصوم والـصالة ومـقاتـلة 
االرواح الـنجسة والـشهوات الـذاتـية وهـذه أعـمال صـعبة جـداً بـاطـنية فـي االنـسان وأشـد قـسوة مـن 
ايـــهاب املـــال الـــثالـــث : املـــحسن بـــمالـــه يـــلحقه املـــدح واملجـــد الن الـــناس تـــنظر الـــيه والـــى أفـــعالـــه امـــا 
مـزاولـة الـفضائـلل فـخفية مسـتورة وعـليه يسهـل مسـتورة وعـليه يسهـل عـلى االغـنياء املـتصدقـني اتـيان 
عـمل الـرحـمة الن لـهم مـشجعاً فـي اطـراء الـناس العـمالـهم أمـا الـعابـديـن املـتوحـديـن فـان لـم يـكن لـهم 
مـن نـفوسـهم مـعني ومـشجع فـما أصـعب مـا يـالقـونـه فـي سـبيل الـقداسـة ولـيس املـعنى ان هـؤالء أقـل 
درجـة فـي الـفضيلة وفـي املـجازاة الـسماويـة مـن اولـئك   الـرابـع : ان أكـثر الـناس يـفرحـون بـمشاهـدة 
الـغني مـساعـداً املـحتاج ويـثنون عـليه . واذا رأوا ذوي الـتقوى يـباشـرون أعـماالً مـتعبة ال يـمدحـونـهم 
النــــهم ال يــــعرفــــون ان يــــقّدروا فــــضل الــــعمل حــــتى قــــدره اذ يبهــــرهــــم الــــظاهــــر . ولهــــذا املــــعنى يــــسّمي 
االغـنياء أحـكم مـن غـيرهـم ملـا يـنالـونـه مـن املـدح والـثناء   الـخامـس : ابـناء الـعالـم أحـكم مـن غـيرهـم ملـا 
يـــنالـــونـــه تـــعزيـــة وســـلوان ملـــا يكســـبونـــه فـــي الـــحياة الـــدنـــيا امـــا الـــزهّــــاد فيتجـــردون مـــن حـــطام الـــدنـــيا 
نـاظـريـن الـى عـالـم آخـر روحـانـي مـحض . الـسادس : ابـناء الـنور هـم الـشياطـني النـهم مـن نـور خـلقوا 
فــابــناء الــعالــم احــكم النــهم يــتوبــون بــعد اقــتراف املــعصية بــعكس االبــالــسة الــذيــن لــم يــتوبــوا بــعد ان 

اخطوا .
                                                     



( 9 ) وأنــا اقــول لــكم اجــعلوا لــكم اصــدقــاء بــمال الــظلم حــتى اذا أدركــكم االضــمحالل يــقبلونــكم فــي 
املظال االبدية .

                                                     
هـنا اسـتنتج الـسيد لـه املجـد مـا اراد ان يـعّلمه بـاملـثل فـقال مـا مـعناه : أشـير عـليكم ان تـجعلوا لـكم 
مــــن امــــوال الــــدنــــيا ومــــا فــــيكم مــــن االهــــواء والــــشهوات أصــــدقــــاء وأصــــحاب فــــاحــــسنوا بــــاملــــال عــــلى 
الـفقراء . واملـال ظـلم ألنـه يجـمع بـاالثـم فـي كـير مـن املـواقـع ويـدعـو الـى ظـلم الـغير فـان انـفقتموه عـلى 
املـساكـني فـتحوا لـكم الـنعيم الـخالـد الـذي وعـد بـه اهلل مـن احـتمل فـي الـعالـم الـفقر والـفاقـة . وايـضاً 

سمي املال ظلم بالنسبة الى غناء العالم املزمع .
                                                         

في االمانة وعدم امكاننا أن نعبد ربني

( 10 ) األمــني فــي الــقليل امــيناً فــي الــكثير والــظالــم فــي الــقليل يــكون ظــاملــاً فــي الــكثير ( 11 ) فــان 
كـنتم غـير أمـناء فـي مـال الـظلم فـمن يـأتـمنكم عـلى مـال الـحق ( 12 9 وان كـنتم غـير أمـناء فـيما لـيس 

لكم فمن يعطيكم ما هو لكم . 
                                                          

االمــانــة فــي الــقليل أي فــي خــيرات هــذا الــعالــم الــتي تــعد قــليلة تــافــهة بــالنســبة الــى خــيرات اآلخــرة 
الــتي ال نــهايــة لــها . أو االمــانــة فــي اقــتناء خــيرات هــذا الــعالــم وعــدم اســتخدامــها ملــا يهــني اهلل تــورث 
االنـــسان حـــقاً عـــل ان يـــاتـــمنه الـــعليّ عـــلى أمـــوال الـــسماء وان كـــان املـــرء غـــير أمـــني فـــي خـــير الـــعالـــم 
الـذي لـيس لـه النـه فـاٍن وزائـل عـنه أي ال يـتصرف فـيه الـتصرف املـمدوح الـذي يـأمـره تـعالـى بـه فـكيف 

يتوصل الى نيل الخيرات الثابتة الباقية التي يعّدها اهلل ملحبيه االمناء .
                                                        

( 13 ) ال يســـتطيع عـــبد ان يـــعبد ربـــني ألنـــه مـــا ان يـــبغض الـــواحـــد ويـــحب اآلخـــر أو يـــالزم الـــواحـــد 
ويرذل اآلخر . ال تقدرون ان تعبدوا اهلل واملال .

                                                     
شرح بشارة متى 6 : 24 

                  
عــدد 24 : ال يــقدر أحــد ان يخــدم ســيديــن ، النــه امــا ان يــبغض الــواحــد ويــحب اآلخــر ، او يــالزم الــواحــد ويــحتقر اآلخــر . ال 

تقدرون ان تخدموا اهلل واملال .
 

ان املــسيح ملــا رأى كــثرة ظــلم الــناس وتــعلقهم الشــديــد بــاملــال ســمى املــال ربــاً الن مــحبة املــال تــعلم االنــسان الســرقــة والــظلم 
واعـطاء الـفضة بـالـربـاء وحـيث انـه تـعالـى يـريـد ان يـكون االنـسان رحـومـاً مسـتقيماً مجـرداً وال يـمكن ان يـكون كـذلـك اذا عـلق 
قـــلبه بـــمحبة املـــال فـــلذا قـــال ال يســـتطيع أحـــد ان يخـــدم ربـــني الن اهلل واملـــال عـــلى طـــرفـــي نـــقيض لـــكن االنـــسان يســـتطيع ان 



يخـــدم ربـــني ذوي رأي واحـــد وارادة واحـــدة . ان املـــال هـــو رذالـــة لـــلذيـــن يجـــمعونـــه كـــما قـــد ســـمى بـــولـــس الـــرســـول الـــبطن الـــهاً 
لـشقاوة الـذيـن يـعبدونـها . فـان قـال قـائـل انـه وجـد اغـنياء كـثيرون عـبدوا اهلل كـمثل ابـينا ابـرهـيم وايـوب فـنجيب انـه يـمكن ذلـك 

لكن اذا كنت ال تنفقه حسناً فانت عبد له ال هلل .
                                        

توبيخ املسيح للفريسيني

( 14 ) وكـان الـفريـسيون الـذيـن هـم بـخالء يـسمعون هـذا كـله ويسـتهزئـون بـه ( 15 ) فـقال لـهم أنـتم 
تــزكــون انــفسكم أمــام الــناس لــكن اهلل عــالــم بــقلوبــكم ألن الــرفــيع عــند الــنااس هــو رجــس أمــام اهلل . 
كــان الــفريــسيون يــحبون الــفضة والــكبريــاء فــأخــذوا يسخــرون بــربــنا . وكــان نــامــوس مــوســى يــعدهــم 
بــــأمــــوال الــــعالــــم وخــــيراتــــه امــــا الــــسيد لــــه املجــــد فشــــرع يــــعلمهم الــــتصّدق بــــالــــفضة عــــلى املــــحتاجــــني 
والتجـــرد مـــن مـــحبتها لـــينالـــوا الـــسماء . ووبـــخهم عـــلى تـــعظيم نـــفوســـهم وتـــبريـــر ذاتـــهم واعـــالنـــهم عـــن 

اشخاصهم انهم افضل من غيرهم واعظم ممن سواهم .
                                                 

( 16 ) بقي الناموس واالنبياء الى يوحنا ومنذ اذ يبشر بملكوت اهلل وكل يغتصب نفسه اليه .
                                                     

شرح متى 11 : 12 

عدد 12: ومن ايام يوحنا املعمدان الى اآلن ملكوت السماوات يغصب ، والغاصبون يخطفونه .
انــه دعــى الــعالــم اآلتــي مــلكوت الــسماء فــقال ان ابــتداء هــذا املــلكوت مــن مــعموديــة يــوحــنا وال يــمكن احــد ان يــنال املــلكوت اال 

بشق النفس وقهر الشهوات وتحمل الشدائد مع ممارسة الفضائل واعمال البر في هذا العالم .
 

وجوب تتميم الناموس واثم اطالق الزوجة

( 17 ) وان تزول السماء واالرض أسهل من ان يسقط نقطة واحدة من الناموس .
                                                        

شرح بشارة متى 5 : 18
  

عــدد 18 : فــإنــي الــحق اقــول لــكم : الــى ان تــزول الــسماء واالرض ال يــزول حــرف واحــد او نــقطة واحــدة مــن الــنامــوس حــتى 
يكون الكل .

( الـحق اقـول لـكم ) ان آمـني السـريـانـية تـقال عـلى اربـعة اوجـه : اوالً  بـمعنى الـكيل بـاالشـبار واالذرع . ثـانـياً بـمعنى الـجواب 
في الصلوات اي فليكن . ثالثاً بمعنى الدوام . رابعاً بمعنى الحق . فهنا معناها الحق .

( الـــى ان تـــزول الـــسماء واالرض ) اي كـــما ان الـــسماء واالرض ال يـــمكن زوالـــهما هـــكذا ال يـــمكن ان يـــزول حـــرف واحـــد مـــن 
الــنامــوس . وكــما ان الــسماء واالرض ال يــزوالن كــذلــك مــا ازيــده عــلى الــنامــوس هــو كــمالــه ال نــقضه . وقــولــه يــزوالن ال يــعني 
زواالً  بــل تجــديــداً  كــقول لــوقــا الــبشير : ” مــمكن زوال الــسماء واالرض وال يــزول حــرف واحــد مــن الــنامــوس ” . وقــول داود 



الـنبي : ” انـهما يـزوالن وانـت دائـم ” . فـليس مـعنى ذلـك انـهما يـزوالن لـكنهما يـجوزان مـن الـعتيقة الـى الجـديـدة . وقـولـه ان 
شـكل هـذا الـعالـم يـزول لـيس مـعناه ان هـذا الـعالـم املـركـب مـن الـسماء واالرض والـهواء واملـاء والـنار يـزول لـكن اعـمالـه الـعتيقة 
. يــعني الــيقظة والــنوم والــتعب واملجــد الــباطــل والــزيــنة والــزواج والــحبل واملــيالد والــحصاد واالخــذ والــعطاء وغــير ذلــك . ومــا 
يــثبت ان الــسماء واالرض ال تــزوالن بــل يتجــددان بــعد ذلــك قــول لــوقــا : ” تــؤخــذ الــواحــدة وتــترك االخــرى ” والــسماء لــن تــزول 
ألنـها مـسكن الـقديسـني بـعد الـقيامـة . قـال الـقديـس ثـاولـوغـوس ان الـعناصـر كـذلـك ال تـزول لـكنها سـتعتق مـن خـدمـتها لـنا وال 
تــعود تــفعل فــعلها فــاالرض ال تــنبت والــنار ال تحــمي واملــاء والــهواء ال يــبردان . واملــالئــكة والــشياطــني أيــضاً ال يــزولــون . وبــنو 
البشــر كــذلــك يتجــردون دائــمني الــى االبــد امــا الــحيوان والــدبــيب والــطيور واالشــجار فــانــها تــزول وتــرجــع الــى الــعناصــر الــتي 
مـنها أخـذت وتـكونـت . كـذلـك الـشمس والـقمر والـكواكـب تنحـل ويـخبو نـورهـا الـى الـنور الـذي قـد تـكونـت مـنه واجـسامـها تـعود 
الــى مــا تــكونــت مــنه . وآخــرون يــقولــون ان الــشمس والــقمر يــبقيان فــي نــصف الــسماء والــكواكــب تــعود الــى مــا اخــذت مــنه . 
وقـولـه حـتى يـتم الـكل يـشير بـذلـك عـن الـصليب وعـن مـملكته . اي ان حـكم الـصليب ال يـزول مـن االرض الـى املـنتهى . وهـذه 

اململكة تعلوا على كل املمالك البشرية وتدعى مملكة املسيح الروحانية .
 

( 18 ) كل من طلق امرأته وتزوج أخرى فقد زنى ومن تزوج التي طلقها زوجها فقد زنى .
                                                               

شرح بشارة متى 15 : 32 و 19 : 3  9 

عدد 15 : فأجاب بطرس وقال له : “ فسر لنا هذا املثل  “ .
 

فـكان بـطرس خـائـفاً مـن ان يـظن بـه املـسيح انـه مـرتـاب لـذلـك ابـان صـعوبـة تـفسير الـكالم . امـا املـسيح فـعرف انـه تـشكك لـذلـك 
وبخه .

 
تعليم يسوع عن الطالق

عدد 3 : وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلني له : “ هل يحل للرجل ان يطلق زوجته لكل سبب ؟ “
النــهم مــا اســتطاعــوا لــومــه مــن أجــل اعــمالــه فــدبــروا هــذا الــسؤال حــتى يــحكموا عــليه مــن جــوابــه انــه يــعلم الــنامــوس . فــان قــال 
يحـل الـطالق اعـترضـوا عـليه بـانـه قـال سـابـقاً انـه ” ال يحـل مـت 5 : 32 ” وان قـال ال يحـل قـامـوا ضـده وقـالـوا ان مـوسـى كـتب 

ان من يريد ان يطلق امراته فليعطها كتاب طالق ظانني انه قد نسي ما قاله اوالً .
                                                    

عدد 4 : فاجاب وقال لهم : “ أما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وانثى ؟ 
عدد 5 : وقال : من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامراته ، ويكون االثنان جسداً واحداً .

كـان جـواب املـسيح حـكيماً النـه لـم يـبادرهـم بـنعم او ال فـيعطيهم فـرصـة لـلشكايـة بـل أخـذ يشـرح املـسألـة مـن بـدء الخـليقة ومـن 
الـــوصـــية . فـــمن الخـــليقة النـــه لـــو كـــان قـــصد اهلل ان يـــترك االنـــسان امـــراتـــه ويـــتزوج بـــاخـــرى ملـــا كـــان قـــد خـــلق فـــي الـــبدء انـــثى 
واحـــدة آلدم . ومـــن الـــوصـــية الن اهلل اوصـــى فـــي كـــتابـــه ان يـــترك الـــرجـــل ابـــاه وامـــه ويـــلزم امـــراتـــه ولـــم يـــقل نـــساءه فهـــذا هـــو 
الـنامـوس الن الـذي صـنع مـن الـبدء هـو لـيس جـديـداً وبـقولـه ذكـراً وأنـثى ابـان انـهما مـن اصـل واحـد وبـالـزواج صـارا جسـداً 
واحــداً . فــهنا أســند املــسيح قــولــه ” ان يــترك الــرجــل أبــاه وأمــه ويــلزم امــرأتــه ( تــك 2 : 24 ) ” الــى اهلل وامــا مــوســى فــاســنده 
الـى آدم امـا نـحن فـنقول وان كـان آدم قـد قـالـها لـكن لـم يـكن مـن شـانـه االطـالع عـلى املسـتقبل فـان ذلـك مـن خـصائـص اهلل 



وحـده . وبـقولـه ” فـيصيران كـالهـما جسـداً واحـداً ” ابـان كـما انـه صـعب جـداً ان يشـطر الجسـد الـواحـد الـى شـطريـن هـكذا 
ليس بمأذون ان يترك الرجل امراته النهما جسد واحد فال يمكن فصله .

عدد 6 : إذاً ليسا بعد اثنني بل جسـد واحد . فالذي جمعه اهلل ال يفـرقه انسان “ .
بــعد ان أثــبت مــن الــنامــوس ومــن الخــليقة عــدم جــواز تــرك الــرجــل امــرأتــه جــمع الــنتيجة قــائــالً فــليسهما اثــنني بــل جســد واحــد 
ونـفس واحـدة غـير مـفترقـني وبـقولـه “مـا جـمعه اهلل فـال يـفرقـه انـسان ” اعـلن ان الـذيـن يـفرقـون يـقاومـون اهلل الـذي جـمع االثـنني 
واحـداً ويـقاومـون الـطبيعة بشـطر الجسـد الـى شـطريـن ولـم يجـز املـسيح االنـفصال اال لـعله الـزنـى سـواء كـان مـن قـبيل الـرجـل 

او املرأة .

عدد 7 : قالوا له : “ فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طالق فتطلق ؟ “
اي كـتاب الـترك والـترك عـند الـيونـان االبـتعاد . وكـان الـيهود يـطلقون نـسائـهم ويـتزوجـون اخـريـات لـذلـك قـالـوا مـوسـى اوصـى 

لعلهم يثيرون غضب الجموع ويشتمونه .

عدد 8 : قال لهم : “ ان موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم ان تطلقوا نسائكم . ولكن من البدء لم يكن هكذا .
ان مــوســى لــكي يــدفــع الشــر الــكبير بــالــصغير اجــاز لــهم تــطليق املــرأة دفــعاً لــقتلها فــكان شــيخ الــيهود ورؤســاؤهــم يفجــرون 
بـاملـتزوجـات وكـان ازواجـهن يـخشون بـاسـمهم فـال يجسـرون عـلى مـقاومـتهم وال يجـدون حـيلة للتخـلص مـن زوجـاتـهم اال بـدس 
الــسم لــهن او خــنقهن لــيالً قــائــلني انــهن مــنت مــوتــاً طــبيعياً فــالجــل هــذا أمــر مــوســى ان تــعطى كــتاب طــالق وتخــلى اســتبقاء 
لـحياتـها . ثـم ان املـسيح عـلل سـماحـة مـوسـى لـهم بـالـطالق لسـبب قـساوة قـلوبـهم فـاذا لـم يـقنعهم هـذا الـتعليل فـقد اثـبت لـهم 
مـن الـتوراة ان اهلل لـم يـامـر بـتطليق الـنساء النـه مـنذ الـبدء خـلق ذكـراً واحـداً وانـثى واحـدة . فـلما رأى مـوسـى انـهم يتخـلصون 

من نسائهم بالقتل اباح لهم الطالق الذي لم يكن مشروعاً في االصل .
 

عدد 9 : واقول : لكم إن من طلق امرأته اال بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى ، والذي يتزوج بمطلقة يزنى “ .
الزواج عقد الهي فمن حله فهو زان النه نقض ناموس اهلل .

 

في الرجل الغني واملسكني لعازر

( 19 ) كان رجل غنيّ يلبس االرجوان والبز ويتنعم كل يوم تنعماً فاخراً .
                                                             

غــايــة الــيد مــن هــذا املــثل ان يــبني لــألغــنياء وجــوب الــتصدق عــلى املــساكــني واالّ كــان مــأواهــم الــنار 
وبـــئس املـــصير ونـــدمـــوا حـــني ال يـــنفع الـــندم . وهـــل وقـــع الـــحادث بـــالـــفعل كـــما يـــرويـــه املخـــلص . فـــقد 
اخـتلف املفسـرون فـمنهم مـن اجـاب بـاالنـكار قـالـوا : ان الـسيد اخـترعـه لـيلقي فـيه تـعالـيمه الـسامـية 
ولـو انـه وصـف مـضبوط لـواقـعة حـال ال يـتعذر وجـودهـا . واجـاب فـريـق مـميزاً قـال : ان جـزءاً مـن املـثل 
جـرى فـعالً وذلـك كـل مـا يـروى انـه وقـع فـي زمـن مـضى كـوجـود رجـلني احـدهـما غـني يـدعـى نـفتالـي 



مـن بـط دان واآلخـر لـعلزر . وامـا الجـزء اآلخـر الـذي يـروي مـا سيحـدث فـقد زاده املخـلص وذلـك الن 
االبـــرار لـــم يـــنالـــوا الـــنعيم وال االشـــرار ســـقطوا فـــي الـــعذاب حـــتى يـــقال ان لـــعازر يـــتلذذ مـــتنعماً وان 
الـغني يـتعذب الن الـرسـول بـولـس يـقول “ لـم يـنالـوا املـوعـد .. لـكي ال يـكملوا دونـنا “ ( عـب 11 : 39 
و 40 ) ثــم نــقول ان بــعض املــثل حــدث فــي الــواقــع وقــد كــان الــغني مــن بــني اســرائــيل وانــك تســتنتج 
ذلـك مـن مـناداتـه ابـراهـيم بـكلمة يـا أبـتاه ومـن جـواب ابـراهـيم مـنكلمة يـا ابـني ثـم مـن قـولـه : عـندهـم 
مــوســى واالنــبياء . وأيــضاً كــان الــغني مــن الــكهنة . النــه مــوصــوف بــلبس الحــريــر واالرجــوان وروى 
الـقديـس كـيرلـس انـه مـن سـبط دان وان اسـمه نـفتالـي كـما تـقدذم . امـا لـعازر فـكان مـن عـامّـة الـناس 
ومــن قــبيلة الــجبعونــيني بــيت الــغني عــلى مــزبــلة تــدعــى حــتى االن بــاســمه . وكــانــت الجــروح والــقروح 
تـــغطّي جـــسمه وكـــثيراً مـــا يـــطمر رجـــليه فـــي تـــراب املـــزبـــلة قـــصد ان يـــنال بـــعض الـــتخفيف الوجـــاعـــه 
واعـــلم وفّـــقك اهلل الـــى كـــل خـــير ان الـــغنى والـــفقر فـــي ذاتـــهما ال يـــعدان شـــراً لـــكن وء اســـتخدامـــهما 
يــجعل املــرء مــن االخــيار أو االشــرار . فــكل غــنى مــقرون ببخــل شــّر وان صــحبته الــرحــمة والــتصّدق 
كــان خــيراً لــصاحــبه . وكــذا الــفقر مــع الــصبر واالحــتمال والــخضوع فــضيلة . وبــدون تســليم لــعنايــة 

الخالق رزيلة . وقد اوضحنا هذه املبادئ في تأليفنا املعنون : في العناية الربانية .
                                                   

( 20 ) وكـــان مـــسكني اســـمه لـــعازر مـــطروحـــاً عـــند بـــابـــه مـــصابـــاً بـــالـــقروح ( 21 ) وكـــان يشـــتهي ان 
يشــــبع مــــن الــــفتات الــــذي يــــسقط مــــن مــــائــــدة الــــغني ولــــم يــــعطه أحــــد وكــــانــــت الــــكالب تــــاتــــي وتــــلحس 

قروحه .
                                                  

هـــنا وصـــف حـــالـــة الـــغني اوالً . ولـــم يـــذكـــر اســـمه لـــعدم اســـتحقاقـــه ان يـــسميه اهلل بـــلسانـــه وشـــفتيه . 
فـأخـبر عـن شـغفه بـالـزهـو واالفـتخار الـباطـل والـكبريـاء وعـن شـرهـه وبـذخـه . ثـم وصـف حـالـة املـسكني 
الـذي سـّماه اعـالنـاً لـصبره الجـميل واحـتمالـه الشـّدة والـبؤس . وقـد اخـتلف الشـراح فـي مـعنى لـعازر 
. فــقال قــوم بــأن تــأويــله مــسكني . وقــال آخــرون بــانــه يــعني حــنونــاً وامــا نــحن فــنقول ان تــفسيره عــون 
اهلل . فـلعازر كـان مـصابـاً بـالجـزام بـعكس الـغني الـذي كـان صـحيح الـجسم . ثـم الشـتهائـه ان يـأكـل 
ويشـبع كـان يـزحـف عـلى يـديـه ورجـليه فـي املـزبـلة لـيلتقط الـفتات املـطروح خـارجـاً مـن مـائـدة الـغني 
فـيختلط بـالـكالب الـتي تـترك فـضلة الـطعام وتـلحس املـادة الـسائـلة مـن جسـده . ال بـقصد ان تـعذّبـه 
بـل الن عـادتـها اذا مـا اصـابـها جـرح ان تـلحسه فـيشفى . وقـابـل هـنا بـني ثـياب الـغني وحـلله املـغطية 

جسده وبني لحس الكالب للقروح املخرجة القيح والصديد .
                                                          

( 22 ) ثــم مــات املــسكني فــنقلته املــالئــكة الــى حــضن ابــرهــيم ومــات الــغني أيــضاً فــدفــن فــي جــهنم 
( 23 ) فـرفـع عـينيه وهـو فـي الـعذاب فـرأى ابـرهـيم مـن بـعيد ولـعازر فـي حـضنه ( 24 ) فـنادى قـائـالً 



يــا أبــِت ابــرهــيم ارحــمني وارســل لــعازر لــيغمس فــي املــاء طــرف أصــبعه ويــبرد لــسانــي ألنــي مــعذب 
في هذا اللهيب .

                                                   
املــدلــول بــحضن ابــرهــيم هــو االشــتراك مــعه بــالــتنعم . نــعم ان االنــفس ال تــقبل الــسعادة بــالــفعل قــبل 
الـقيامـة االّانـها تـشعر بـالـخيرات املـعدة لـها . وكـما انـتقل لـعازر مـن الحـزن الـى الـفرح انـتقل الـغني 
مــن الــفرح الــى الحــزن وأخــذ يــشعر بــانــه ســيتعذب فــي الــنار . وهــنا الحــظ الــتمييز الــذي يــضعه اهلل 
الـديـان بـني االشـرار واالبـرار فـمن االكـيد ان االشـلرار يـتعذّبـون ويـضجون مـن هـول الـعذاب . ثـم ان 
الـغني دعـا ابـرهـيم ابـاه ال النـه ابـوه الـطبيعي بـل امـا الن ابـرهـيم جـّد آل اسـرائـيل وكـان الـغني مـنهم 
امـا الن ابـرهـيم مـعروف بـحبه الـفقراء واملـساكـني وبـتعليمه عـبادة اهلل الـحي كـالـواجـب وبـعطفه عـلى 
مـــن مـــسهم الـــضر ولـــكن شـــتان بـــينه وبـــني الـــغني الـــهالـــك الـــذي يـــتوســـل الـــيه . فـــابـــرهـــيم أحـــبّالـــفقراء 
والــغني رذلــهم وابــغضهم . وســائــل ملــاذا لــم يــذكــر الــغني غــير اســم ابــرهــيم أو اســامــي أخــرى مــعه 
كـداود ؟ فـالـجواب ان ابـرهـيم كـان اعـرف مـن غـيره لـحالـتي الـفقر والـغنى ثـم كـان كـبير الـشفقة عـلى 

املساكني واياً كان يفوق الناس كلهم بعواطف رحمته وحنانه .
                                                    

( 25 ) فـــقال ابـــرهـــيم تـــذكـــر يـــا ابـــني انـــك نـــلت خـــيراتـــك فـــي حـــياتـــك ولـــعازر كـــذلـــك بـــاليـــاه واآلن فـــهو 
يــــتعزى وانــــت تــــتعذب ( 26 ) ومــــع هــــذا كــــله فــــبيننا وبــــينكم هــــّوة عــــظيمة قــــد أثــــبتت حــــتى ان الــــذيــــن 

يريدون أن يجتازوا من هنا اليكم ال يستطيعون وال الذين هناك أن يعبروا الينا .
                                                     

ســّمى ابــرهــيم مــناديــه بــعبارة يــا ابــني امــا النــه كــان مــن الــشعب االســرائــيلي انــا العــالنــه ان الــقرابــة 
بــني الــصالــحني والــطالــحني ولــو ثــبت وجــودهــا ال تــفيد شــيئاً . ثــم افــهمه انــه نــال ســعادتــه فــي الــعالــم 
وان لـعازر نـال فـيه الـفقر واالوجـاع فـلذلـك تـبّدلـت تـعاسـته الـى سـعادة ومـن هـنا تـعلم ان الـنفس بـعد 
فـــراق الجســـد بـــاملـــوت تـــظّل مـــتذكـــرة اعـــمالـــها وعـــاملـــة بـــما أتـــته مـــن الشـــّر او احـــتملته مـــنه الن الشـــرّ 
نـوعـان أي اثـم ومـعصية وهـو شـر حـقيقي وامـا مـرض وضـربـات وهـذه ظـاهـرهـا الشـّر االّ انـها تـؤول 
الـى الـخير وال تـعّد شـروراً حـقاً . وقـابـل أيـضاً ابـرهـيم بـني حـالـتي تـعزيـة املـسكني وعـذاب الـغني فـي 
اآلخــــرة ومــــا كــــان ســــببهما االّ ان هــــذا تــــعذّى فــــي الــــدنــــيا وذاك تــــعذّب فــــيها . وتــــدّرج بــــعد ذلــــك الــــى 
وصـــف الـــهوة بـــني الـــفريـــقني الـــهالـــك والـــخالـــص وافـــهم بـــالـــهوة صـــوت الـــرب الـــصباؤوت الـــذي يـــعزل 
الــصالــحني مــن الــطالــحني أو الــرقــيع الــذي عــلى رؤوســنا الن االشــرار يــبقون هــهنا أســفل واالخــيار 

يصعدون الى ما فوق الرقيع .
                                                



( 27 ) فـقال اسـألـك اذن يـا ابـِت ان تـرسـله الـى بـيت أبـي ( 28 ) فـان لـي خـمسة اخـوة حـتى يشهـد 
لــهم لــكي ال يــاتــوا هــم ايــضاً الــى مــوضــع الــعذاب هــذا  ( 29 ) فــقال لــه ابــرهــيم ان عــندهــم مــوســى 
واالنـــبياء فـــليسمعوا مـــنهم  ( 30 ) قـــال ال يـــا أبـــِت ابـــرهـــيم بـــل اذا مـــضى الـــيهم واحـــد مـــن االمـــوات 
يـــتوبـــون ( 31 ) فـــقال لـــه ان لـــم يـــسمعوا مـــن مـــوســـى واالنـــبياء فـــانـــهم وال ان قـــام واحـــد مـــن االمـــوات 

يصدقونه .
                                                           

مــن الــغريــب ان الــغني الــذي لــم يــعتني فــي الــدنــيا يــريــد اآلن االعــتناء بــاخــوتــه الــذيــن كــانــوا مــثله بــال 
رحــــمة وال شــــفقة عــــلى الــــفقراء . وفــــي تــــأويــــل األخــــوة الخــــمسة اخــــتالف فــــعلى رأيــــنا انــــهم االغــــنياء 
الــــقساة الــــفؤاد أو الــــيهود كــــلهم . وعــــلى رأي آخــــر انــــهم الــــحواس الخــــمس ولــــكن هــــذه الــــحواس قــــد 
بـطلت وتـالشـت بـاملـوت فـال يـمكن ان يـفّكر الـغني فـيها . امـا حـواسـه الـباطـنية الـتي فـي الـنفس فهـذه 
يـتعذّر ان تـنال الـبرارة بـدون ان تـتبرر مـعها الـحواس الجسـديـة وان كـانـت هـذه لـم تـتبرر فـتلك مـثلها 
أيــــضاً . ثــــم ان كــــان يــــتكلم عــــن حــــواس االحــــياء فهــــذه الــــحواس هــــي عشــــر خــــمس نــــفسية وخــــمس 
جســـديـــة اذن يظهـــر لـــك عـــدم صـــحة هـــذا الـــرأي الـــذي يـــفهم بـــاالخـــوة الـــحواس . ومـــا دلـــلنا عـــليه االّ 
لـتوبـيخ مـن يـحاولـون تـفسير الـكتب املـنزلـة وهـم لـها جـاهـلون . وقـد اعـنى ابـرهـيم بـجوابـه ان االحـياء 
لـهم فـي نـامـوس مـوسـى وكـتب االنـبياء مـا يـكفي لـردعـهم عـن الـظلم واملـعصية ومـشهور ان قـام ابـن 

االرملة وابنة يائيرس ولعازر من القبور ومن شاهدوهم لم يؤمنوا .
ويـــــمكنك ان تـــــجعل لـــــلمثل تـــــأويـــــالً آخـــــر وهـــــو ان تـــــرى فـــــي الـــــغني الـــــشعب الـــــيهودي . وفـــــي لـــــعازر 
املـــسكني الـــشعب الـــوثـــني املـــضروب بـــالـــقروح اي بـــالـــعادات الـــحنفية : وفـــي الـــكالب االنـــبياء الـــذيـــن 
يـحاولـون اسـتئصال الخـطية مـن هـذا الـشعب . فـلعازر انـتقل الـى املـلكوت أي الـشعب الـوثـني دخـل 
فـي حـضن الـبيعة املـقدسـة . والـغني يـتعذّب اي ابـتعد عـن اهلل ومـا نـال هـبة قـبول االنـجيل وهـو تـائـه 
فــي الــعالــم يشــتهي نــيل املــلكوت والــنبوة والــخالص . وأيــضاً ال مــانــع مــن ان تــرى فــي الــغني شــعب 
اســـرائـــيل . وفـــي لـــعازر ســـّر املـــسيح املـــتأنـــس الـــذي كـــان راغـــباً فـــي ان يـــتناول مـــن الـــيهود اعـــماالً 

صالحة ال فتاتاً .
وفـــي الـــكالب ســـّر الـــوثـــنيني الـــذيـــن يـــلحسون جـــراح املـــسيح أي يـــأكـــلون جســـده ويشـــربـــون دمـــه . أو 
تـرى فـي لـعازر سـّر الـرسـل وفـي الـكالب سـّر الـوثـنيني الـذيـن قـبّلوا جـراح الـرسـل االطـهار وفـي هـذا 

" 17القدر كفاية .

اإلصحاح السابع عشر



وصايا الرب فيما تعلق بالشكوك واملغفرة

 ( ١) وقــال لــلتالمــيذ ال بــد أن تــقع الــشكوك ولــكن الــويــل ملــن تــقع عــلى يــده ( 2 ) انــه خــير لــه لــو عــلق 
في عنقه حجر الرحى وطرح في البحر من ان يشكك أحد هؤالء الصغار .

                                               
انظر شرح بشارة متى 18 : 6 و 7 

                                      
عدد 6 : ومن أعثر احد هؤالء الصغار املؤمنني بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر .

 
كـذلـك الـذيـن يـسيئون الـى الـودعـاء مـثل هـذا الـصبي فـانـي أجـلب اإلسـاءة عـليهم اضـعافـاً . واملـقصود مـن كـلمة الـشك السـب 
واالحـتقار . ولـم يـقل ان يـعلق حجـر الـرحـى فـي عـنقه بـل أجـدر لـه لـو عـلق وذلـك لـيبني وخـامـة الشـر والـعقوبـة املـتربـة عـليه . ثـم 

وجه كالمه الى العامة فقال :
 

فعدد 7 : ويل للعالم من العثرات ! فال بد ان تقع العثرات ، ولكن ويل لذلك االنسان الذي به تأتي العثرة !
 

يـــريـــد بـــالـــعالـــم الـــناس االشـــرار والخـــطأة الـــذيـــن يجـــلبون الـــشكوك كـــما قـــال الـــقديـــس ســـاويـــرس . ويـــريـــد بـــالـــشكوك الـــقتال 
الــخصومــة الــضربــات الــقتل الــزنــى الســرقــة وغــير ذلــك . وقــد جــرت عــادة الــكتاب ان يــسمي الــناس االشــرار عــاملــاً كــقولــه ” لــو 
كـنتم مـن الـعالـم لـكان الـعالـم يـحب خـاصـته ( يـو 15: 19 ) الن الـعالـم كـله قـد وضـع فـي الشـريـر ( ايـو 5: 20 ) وكـقولـه لـينقذنـا 
مـن الـعالـم الـحاضـر الشـريـر ( غـال 1: 4 ) وقـد تـنبأ لـه املجـد بـوقـوع الـشكوك وأعـطاهـم الـويـل ليحـذرهـم مـن غـائـلتها ويـجعلهم 
مسـتيقظني ونـبه الـتالمـيذ أيـضاً النـه يـرسـلهم الـى الـقتال داخـالً وخـارجـاً . ثـم ان االنـسان مـتروك لحـريـته وارادتـه الـذاتـية فـاذا 
وقـعت مـنه املـعاثـر والـشكوك وقـع تـحت طـائـلة الـلوم واملـسؤولـية . وبـقولـه ” البـد ان تـقع الـشكوك ” لـم يسـلب مـنهم حـريـتهم لـكنه 
ملـا كـان قـد سـبق فـرأى بـواسـع عـلمه اسـتحكام ذلـك الـداء الـوبـيل لـيس لـه شـفاء فـي قـلوب أهـل الـعالـم تـنبأ بـوقـوع الـشكوك . 
فـــمثلهم مـــعهم مـــثل الـــطبيب الـــذي يهـــتم بـــاملـــريـــض ويـــصف لـــه الـــعالج الـــناجـــع فـــاذا عـــمل بـــأمـــره شـــفي واال رزح تـــحت أثـــقال 
مـرضـه وحـينئٍذ يـحق لـلطبيب ان يـقول الـويـل لـفالن مـن مـرضـه . ورب مـعترٍض يـقول اذا كـان ال بـّد مـن وقـوع الـشكوك فـكيف 
يـــمكن الـــخالص مـــنها ؟ فـــنجيب ان الـــشكوك ال بـــّد ان تـــقع ولـــكن الهـــالك غـــير مـــحتم وبـــاب الـــخالص غـــير مـــوصـــد فـــاذا قـــال 
الـطبيب ان فـالنـاً ال بـّد مـن مـعانـاتـه تـباريـح املـرض لـم يسـتلزم ذلـك مـوتـه ضـرورة الن سـبيل الـخالص ال يـزال مـرجـواً فـمن لـم 
يهــتد الــيه حــق عــليه املــوت والهــالك فــالــناس بحســب حــريــتهم فــريــقان مهــتد وضــال والــشكوك ال بــّد مــن وقــوعــها فــمن اعــترتــه 
اسـقامـها وغـفل وتـهاون حـل بـه الهـالك ومـن اسـتمسك بـعرى الـنجاة وسهـر عـلى مـقاومـة الـتجارب بـقوة الـروح نـجا مـن الـداء 
ونــال الــشفاء . ويــقول الــبعض ان قــولــه ال بــّد ان تــقع الــشكوك يــطلق عــن آالم ســيدنــا ومــوتــه الن هــذه الــحوادث كــان وقــوعــها 
مـحتماً ويسـتدلـون عـلى ذلـك مـن قـولـه عـن حـبة الـحنطة ان لـم تـمت لـم تـأت بـثمر . ومـن قـول بـولـس الـرسـول ” لـكي بـموتـه يـبطل 
الــذي بــيده عــز املــوت وهــو ابــليس ( عــب 2 : 14 22 ) وكــما ان مــوتــه كــان عــن ضــرورة وابــطالــه املــوت كــان أيــضاً عــن ضــرورة 
فتجـــديـــد جـــنسنا أيـــضاً عـــن ضـــرورة . ولـــكن ال يـــلزم عـــن ذلـــك ان فـــاعـــلي االثـــم يـــفعلونـــه عـــن ضـــرورة الن لـــهم حـــريـــة االخـــتيار 
ولـذلـك أعـطى الـويـل لـذلـك الـذي عـلى يـده تـقع الـشكوك أمـا زعـم الـبعض ان خـيانـة يـهوذا كـانـت عـن ضـرورة فـباطـل ألنـه لـو صـح 
هــذا الــوهــم ملــا كــان قــد شــق بــطنه وخــنق نــفسه . وقــولــه ” عــن يــديــه تــقع الــشكوك ” يــعني مــنه الن قــد جــرت عــادة الــكتاب ان 



يـقول بـيديـه او بـواسـطته عـوضـاً عـن مـنه كـقولـه ” صـادق الـذي هـو بـيده دعـيتم ” يـعني مـنه . والـويـل املـذكـور هـنا هـو مـوجـه 
للمضلني الذين يلقون العثرات في طريق السذج فيضلون السبيل ويتزعزع إيمانهم .

 
               

( 3 ) احــترزوا النــفسكم . اذا خــطئ الــيك أخــوك فــوبــخه وان تــاب فــاغــفر لــه ( 4 ) وان خــطئ الــيك 
سبع مرات في اليوم ورجع اليك سبع مرات قائالً انا تائب فاغفر له .

                                                         
شرح بشارة متى 18 : 21 

 
عدد 21 : حينئٍذ تقدم اليه بطرس وقال له : “ يا رب ، كم مرة يخطئ الي أخي وأنا اغفر له ؟ هل الى سبع مرات ؟ “

 
قـال حـينئٍذ اي فـي ذلـك الـزمـان الـذي وضـع فـيه املـسيح الـنامـوس حـيث قـال ان الـذي يخـطئ ولـم يـتب فـليكن عـندك كـالـوثـني 

والعشار . فسأل بطرس ان الذي يخطئ ويتوب أيكفيه ان أغفر له سبع مرات ظاناً ان السبع مرات عدد كبير .
 

وصايا الرب في اإليمان والتواضع

( 5 ) وقــال الــرســل لــلرب زدنــا ايــمانــاً ( 6 ) فــقال الــرب لــو كــان لــكم ايــمان مــثل حــبة الخــردل لــكنتم 
تقولون لهذه التوتة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم .

                                                
شرح بشارة متى 17 : 20 

 
عــدد 20 : فــقال لــهم يــسوع : “ لــعدم ايــمانــكم ، فــالــحق أقــول لــكم : لــو كــان لــكم ايــمان مــثل حــبة خــردل لــكنتم تــقولــون لهــذا 

الجبل : انتقل من هنا الى هناك فينتقل ، وال يكون شيء غير ممكن لديكم .
 

أي ان االمـانـة الـتي بـها تـفعل الـعجائـب . ولـيالحـظ ان ابـا الـشاب ظـن انـه غـير مـحتاج اال لـشفاء ابـنه ولـكن املـسيح رأى انـه 
مـحتاج لـشيء آخـر وهـو الـتوبـيخ لـعدم ايـمانـه ولـذلـك اعجـز الـتالمـيذ عـن شـفائـه حـتى يـلتجي الـيه فـيصلح قـلبه ويـقوي ايـمانـه 
فـكما ان حـبة الخـردل صـغيرة الحجـم قـويـة املـفعول كـذلـك قـليل مـن االمـانـة املسـتقيمة قـوي املـفعول فـي عـمل املعجـزات وكـما 
ان حـبة الخـردل ال تـنقسم الـى قـسمني كـذلـك أنـتم ال تـنقسمون عـلى مـا فـي ايـديـكم . فـما اعـظم هـذا اإليـمان لـصاحـبه وملـن 
يــنتفعون بــعمل اآليــات . وربــما ظهــر قــول املــسيح هــذا ” لــكنتم لــكنتم تــقولــون لهــذا الــجبل انــتقل مــن هــهنا الــخ ” غــريــباً لــدى 
قـليلي اإليـمان ولـكن كـثيراً مـن الـقديسـني بـايـمانـهم الـفّعال نـقلوا الـجبال حـقيقة كـما فـعل مـرقـس الـترمـقي . عـلى ان املـسيح 
لــم يــحتم عــليهم بــنقل الــجبال بــال مــوجــب وانــما أراهــم ان ذلــك اإليــمان قــديــر حــتى عــلى نــقل الــجبال فــان ارادوا نــقلوا وان لــم 
يــكونــوا قــد نــقلوا فــألنــهم مــا أرادوا لــعددم اقــتضاء الــحال . ولــعل كــثيراً مــن الــقديســني الــذيــن نــقلوا الــجبال لــم تــدونــت لــهم تــلك 
الـحوادث . ثـم ان املـسيح يـسمي الـشيطان أيـضاً جـبالً كـقول زكـريـا ” مـاذا تـكون انـت ايـها الـجبل الـعظيم قـدام زور بـابـل ” 
وكــقول حــزقــيال ” هــا انــا ضــدك ايــها الــجبل الخــراب وكــما ان الــشياطــني مــثلوا بــالــحيات والــعقارب لســبب غــدرهــم وشــرورهــم 

هكذا مثلوا بالجبال لسبب كبريائهم ” ..



 

لـــم يـــطلب الـــرســـل زيـــادة اإليـــمان فـــيهم االّ ألن الـــسيد لـــه املجـــد كـــان يـــكثر الـــكالم فـــيه والحـــمل عـــليه 
ومـثّل لـهم بـحبة الخـردل الـتي هـي أصـغر الـحبوب لـكنها اذا نـبتت كـبرت وتـعاظـمت وصـارت شجـرة . 
ومــعنى كــالمــه : أنــتم تظهــرون اضــعف مــنالــناس اجــمعني فــاذا تــمسكتم بــاإليــمان صــرتــم بــه ثــابــتني 
وعــــلى االيــــات الــــباهــــرات قــــادريــــن بــــحيث ان قــــلتم للشجــــرة انــــقلعي انــــقلعت وانــــغرســــي فــــي البحــــر 
انـغرسـت . وذكـر لـه املجـد مـن الشجـر الـتوت والجـميز النـهما اكـثر االشـجار اصـوالً فـي بـطن االرض 
فـانـقالعـهما اكـبر صـعوبـة مـن غـيرهـما وانـتبه الـى ان قـول املخـلص “ لـو كـان لـكم ايـمان “ ال يـعني 
انـه لـم يـكن فـيهم ايـمان فـانـهم كـانـوا قـد ذلـوا الـشهوات واجـتلرحـوا املعجـزات وشـاهـدوا كـيف عـامـل 
املـعلم االلـهي الـكنعانـية وقـئد املـئة واثـنى الـثناء الـطيب عـلى ايـمانـها فـمن املسـتحيل انـهم لـم يـكونـوا 
مـؤمـنني . وان اعـترض أحـد بـانـهم عجـزوا عـن شـفاء الـذي مـّسه الـشيطان فـنجيب انـه لـم يـكن الئـقاً 
ان يــشفوه وســيدنــا حــاضــر فــضالً عــن انــهم أعــلنوا ان الــشياطــني كــانــت تــخضع لــهم . فــاذاً قــل ان 
الـسيد لـم يـلمهم عـلى عـدم ايـمتنهم بـل انـما قـصد ابـعادهـم عـن الـسقوط فـي الـكفر وعـن الـوهـن فـي 
اإليــمان النــهم لــم يــسألــوه هــبة الــزيــادة فــي اإليــمان ســؤال مــتواضــع خــائــف مــن ضــعفه بــل قــالــوا لــه 
زدنــا كــانــاس واثــقني بــذاتــهم  ومفتخــريــن بــانــهم اقــتنوا شــيئاً وبــانــهم غــير مــحتاجــني االّ الــى زيــادة 
وكــمال . وملــا كــان الســمه الــسجود فــاحــص الــقلوب والــكلى عــرف نــيتهم فــوبــخهم واعــطاهــم مــثل حــبة 
الخـردل . ورب سـائـٍل يـقول : ملـاذا تـصعب مـزاولـة الـفضيلة وآلي األسـباب تـرك الـرب الـيطان يـحاربـنا 
. فـــاعـــلم أوالً ان اهلل جـــعل مـــمارســـة الـــفضائـــل صـــعبة لـــتتمرن نـــفسنا عـــلى مـــخافـــته . ثـــانـــياً لتخـــلص 
مــحبتنا لــه مــن الــشوائــب بشــدة مــا تــقاســيه مــن الشــدائــد . ثــالــثاً لــنعرف ضــعفنا وانــنا ال نــقوى عــلى 
قهـــر الـــشيطان عـــدونـــا بـــدون اعـــانـــة نـــعمته الـــعلويـــة . رابـــعاً لـــيفتضح خـــبث االبـــالـــسة وكـــرهـــهم لـــبني 
البشـر فـنعلم ان الـعذاب الـخالـد الـذي هـم فـيه قـد اسـتوجـبته افـعالـهم فـعاقـبهم تـعالـى بـعدل . خـامـساً 
لـــنشعر فـــي الـــعالـــم اآلتـــي بـــحالوة املـــكافـــاة ولـــذة املـــجازات بـــعد احـــتمال القهـــر والـــبؤس فـــي الـــعالـــم 

الحاضر .
                                           

( 7 ) مـن مـنكم لـه عـبد يحـرث أو يـرعـى اذا رجـع مـن الـحقل يـقول لـه ادخـل سـريـعاً واتكئ ( 8 ) أالّ 
يـقول لـه أعـدد مـا أتـعشى وتـمنطق واخـدمـني حـتى آكـل وأشـرب وبـعد ذلـك تـأكـل انـت وتشـرب ( 9 ) 
فهـل عـليه ان يـشكر ذلـك تـاعـبد ألنـه فـعل مـا أمـر بـه ( 10 ) ال أظـن . وكـذلـك انـتم اذا فـعلتم جـميع مـا 

امرتم به فقولوا انا عبيد بطالون انما فعلنا ما كان يجب علينا فعله .
                                                



انــــم مــــقصد ربــــنا ان نتجــــرد مــــن الكســــل واملجــــد الــــباطــــل فــــافــــهمنا ان الــــعبد يــــعمل مــــا يــــجب عــــليه 
وبــاالكــراه . وهــكذا نــلتزم عــمل مــا تــأمــر بــه الــفضائــل ال فــي املــساء فــقط اي فــي آخــر حــياتــنا زمــن 
الهـرم بـل دامـاً وفـي كـل طـور مـن أطـوار عـمرنـا عـلى شـبه الـعبيد الـذيـن بـعد ان يشـتغلوا الـنهار كـله 
فـي سـوق الـبقر والـفالحـة فـي الـحقول يـؤمـرون بـالـعمل فـي املـنازل عـند املـساء . فـلنعمل اذن كـل يـوم 
عــمل خــالصــنا وال نــمل فــي مــمارســة الــخير ز وكــما ال فــضل لــلعبد فــلنقل لــنفوســنا ال فــضل لــنا فــي 
خــدمــة الــرب وبــذلــك نــتجافــى عــن املجــد الــباطــل والفخــر الــفارغ . وبــعد ان نشــتغل فــي ســبيل مــحبة 

املساكني لنعلن نفوسنا اننا عبيد بطالون .
                                                  

شفاء عشرة رجال برص

( 11 ) وفـيما هـو مـنطلق الـى اورشـليم اجـتاز فـي وسـط الـسامـرة والجـليل ( 12 ) وعـند دخـولـه الـى 
قـريـة اسـتقبله عشـرة رجـال بـرٍص ووقـفوا مـن بـعيد ( 13 ) ورفـعوا أصـواتـهم قـائـلني يـا يـسوع املـعلم 

ارحمنا ( 14 ) فلما رآهم قال لهم امضوا واروا الكهنة أنفسكم وفيما هم ذاهبون طهروا .
                                                  

اعـتبر انـطالق يـسوع وجـوالنـه فـي الـبالد وانـتقالـه مـن مـكان الـى آخـر بـما هـو انـسان ال يـما هـو الـه . 
ألن اهلل  ال يــقال عــنه انــه مــنطلق او محــدود بــمكان . وكــان لــه املجــد يــنتقل فــي الــبالد لــلكرازة ولــعمل 
اآليـات . فـاسـتقبله عشـرة بـرٍص أي صـادفـوه عـلى الـطريـق خـارج املـدن والـقرى الـتي كـانـوا يـطردون 
مـنها . ووقـفوا بـعيداً لـنهي الـنامـوس بـاقـتراب االبـرص مـن انـسان صـحيح الجـم ثـم قـالـوا مـا مـعناه ز 
انــك تــنازلــت مــن مــائــك وتجســدت لــخالص الجــميع ولــشمولــهم بــالــرحــمة واالحــسان ز فــارســلهم الــى 
الــــكهنة االّ انــــهم طهــــروا فــــي فــــعل رجــــوعــــهم بــــقوتــــه الــــقادرة . ولــــو لــــم يــــكونــــوا قــــد طهــــروا ملــــا كــــانــــوا 
يـــخضعون ألمـــره بـــالـــذهـــاب . لـــكن رأوا أجـــسادهـــم شـــفيت او أخـــذت تـــشفى ثـــم كـــمل شـــفاؤهـــا قـــبل 

بلوغهم مقّر الكهنة ليعلموا السيد هو الشافي ال الناموس أو الكاهن .
                                            

( 15 ) وان واحـداً مـنهم ملـا رأى انـه قـد بـرئ رجـع يمجـد اهلل بـصوت عـظيم ( 16 ) وخـر عـلى وجـهه 
عـــند قـــدمـــيه شـــاكـــراً لـــه وكـــان ســـامـــريـــاً ( 17 ) فـــأجـــاب يـــسوع وقـــال الـــيس العشـــرة قـــد طهـــروا فـــأيـــن 
الـــتسعة ( 18 ) ألـــم يـــوجـــد مـــن يـــرجـــع ليمجـــد اهلل اال هـــذا االجـــنبي ( 19 ) وقـــال لـــه قـــم وامـــِض فـــان 

ايمانك قد خلصك .
                                           

رجــــع واحــــد مــــن العشــــرة يــــشكر يــــسوع وكــــان ســــامــــريــــاً ولــــم يــــكن عــــارفــــاً بــــالــــنامــــوس . امــــا الــــتسعة 
اآلخـــرون فـــكانـــوا عـــاملـــني بـــمرســـومـــات الشـــريـــعة فـــاســـتوجـــبوا شـــديـــد املـــالمـــة واتـــحق الـــسامـــري ثـــناء 



املخـــلص الـــذي قـــال لـــه : ايـــمانـــك خـــلصك مـــن مـــوت بـــرصـــك . واعـــلم ان اثـــنتني مـــنحتا هـــذا االبـــرص 
الحياة . وهما نعمة يسوع وااليمان به اما التسعة فلم فلم تحيهم االّ نعمة يسوع .

                                                        
تعليم في شأن ملكوت اهلل

( 20 ) وملـا سـألـه الـفريـسيون مـتى يـأتـي مـلكوت اهلل أجـابـهم وقـال ان مـلكوت اهلل يـأتـي بـغير تـرقـب ( 
21 ) وال يقال انه هنا أو هناك الن ملكوت اهلل في داخلكم .

                                            
ســمعه الــفريــسيون يــنادي مــرات كــثيرة بــاملــلكوت . فــألــقوا عــليه الــسؤال ال لــالســتفادة بــل للسخــريــة 
واالسـتهزاء . ومـفاد قـولـهم . مـا هـذه السـلطة الـتي تـنادي بـها أال تـدري انـنا مـتأهـبون لـقتلك قـبل أن 
تـأتـي بـها فـأجـابـهم ان مـلكوت اهلل ال يـأتـي لـكم النـكم ال تسـتحقونـه وانـكم تـرصـدون االمـاكـن لـتعرفـوا 
ايــن هــو فــال يــقال عــنه انــه فــي هــذا املــوضــع أو ذاك . وهــا تســتخدمــون حــريــتكم ســوء اســتخدامــها 
وتـبحثون عـن االزمـنة واالمـكنة بـدون فـائـدة . فـارجـعوا الـى حـسن اسـتعمال ارادتـكم تـروا مـلكوت اهلل 
فـــي داخـــلكم . واقـــبلوا تـــعليمي تـــتنعموا بـــعد الـــقيامـــة فـــي املـــلكوت . وغـــيروا اآلن أفـــعالـــكم املـــاضـــية 

املذمومة تعطوا بدون مهاة هذا امللكوت عينه .
                                                        

( 22 ) وقال للتالميذ ستأتي ايام تشتهون فيها ان تروا واحداً من أيام ابن البشر فال ترون .
                                                       

وجّــــه كـالمـه الـى تـالمـيذه تـوجـيهاً مـخالـفاً ملـا قـالـه لـلفريـسيني الـفاسـدي الـضمائـر . وانـما يـكلمهم عـن 
الشـــدائـــد الـــتي تـــصيبهم واالضـــطهاد الـــذي يـــلحقهم بـــعد صـــعوده الـــى الـــسماء . ثـــم عـــن املـــصائـــب 
الــتي تحــدث لــلمؤمــنني فــي مــنتهى الــعالــم فــقال : عــند حــلولــها تشــتهون ان يــكون لــكم يــوم واحــد مــن 
االيـــام الـــتي تـــقضونـــها اآلن مـــعي وال تـــنالـــون . وقـــائـــٍل ان الـــتالمـــيذ كـــان لـــهم ضـــيق فـــي زمـــن تـــرّدد 
الــسيد مــعهم ؟ فــالــجواب ان الــضيقات واألحــزان الــتي تحــل بــهم بــعد صــعوده وبــاملــؤمــنني فــي آخــر 
الـعالـم هـي فـادحـة بـالنسـبة الـى ذاك الـضيق الـذي مـثله بـاملـقابـلة الـيها مـثل الـبثرة الـخفيفة بـالنسـبة 

الى اآلكلة .
                                                          

( 23 ) وسـيقال لـكم هـوذا هـناك هـوذا هـنا فـال تـذهـبوا وال تـتبعوا ( 24 ) النـه مـثلما ان الـبرق الـبارق 
مـما وراء الـسماء يـلمع الـى مـا وراء الـسماء كـذلـك يـكون ابـن البشـر فـي يـومـه ( 25 ) ولـكن يـنبغي لـه 

أوالً أن يتالم كثيراً ويرذل من هذا الجيل .
                                                         



شرح بشارة متى 4 : 24  25          
 

عــدد 24 : فــذاع خــبره فــي جــميع ســوريــة . فــأحــضروا الــيه جــميع الــسقماء املــصابــني بــأمــراض واوجــاع مــختلفة ، واملــجانــني 
واملصروعني واملفلوجني فشفاهم .

 ” املـعذبـني بـاالمـراض واالوجـاع املـختلفة ” . اي الـقريـبني مـن املـوت ” والـذيـن بـهم شـياطـني ” اي الـذيـن دائـماً مـجانـني . ” 
واملــعتريــن فــي رؤوس األهــلة ” هــم أولــئك الــذيــن يــصيبهم صــرع فــي اول ظــهور الــقمر .  ” فــشفاهــم ” اي ابــرأ جــميعهم ولــم 
يـكن  يـطالـبهم بـااليـمان بـه . كـما كـان يـطالـب غـيرهـم بـعد حـني . كـقولـه ” أتـؤمـنون انـي أقـدر اعـمل هـذا ” . وذلـك النـه لـم يـكن 

قد أظهر لهم قوته بعد . اما هم فكانوا بحضورهم امامه يتظاهرون بااليمان به ويجلبون معهم غيرهم من أماكن بعيدة .
 

عدد 25 : فتبعته جموع كثبرة من الجليل والعشر املدن واورشليم واليهودية ومن عبر االردن .
 تــبعته الجــموع النــه كــان يــشفي مــرضــاهــم . والجــل ان يــسمعوا تــعليمه وقــولــه مــن العشــر املــدن . فــيريــد بــذلــك مــديــنة كــانــت 

مؤلفة من عشر مدن .

( 26 ) وكــــما كــــان فــــي أيــــام نــــوح كــــذلــــك يــــكون فــــي ايــــام ابــــن البشــــر ( 27 ) فــــانــــهم كــــانــــوا يــــأكــــلون 
ويشــربــون ويــتزوجــون ويــزوجــون الــى يــوم دخــل نــوح الــتابــوت فــجاء الــطوفــان وأهــلك الجــميع ( 28 ) 
وكـــما كـــان فـــي ايـــام لـــوط فـــانـــهم كـــانـــوا يـــاكـــلون ويشـــربـــون ويشـــترون ويـــبيعون ويـــغرســـون ويـــبنون 
( 29 ) ولــكن يــوم خــرج لــوط مــن ســدوم أمــطر اهلل نــاراً وكــبريــتاً مــن الــسماء فــاهــلك الجــميع ( 30 ) 

كذلك يكون في اليوم الذي يظهر فيه ابن البشر .
                                                    

شرح بشارة متى 24 : 37 - 39

عدد 37 : وكما كانت أيام نوح كذلك يكون مجيء ابن االنسان .
عدد 38 : النه كما كانوا في األيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون ، الى اليوم الذي دخل فيه 

نوح الفلك ،
عدد 39 : ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع ، كذلك يكون ايضاً مجيء ابن االنسان .

يتساءل البعض في انه كيف قال سابقاً ان قبل مجيئه تكون اهوال وشدائد وهنا يقول يدركهم مجيئه وهم في نعيم وفرح 
يأكلون ويشربون الخ ؟ فنجيب ان اللذة تكون للطالحني الذين قد فقدوا الشعور االدبي كقول الرسول ان فيما يقولون 

امناً وسالمة يدركهم املخلص وكما كان في ايام الطوفان فان الصالحني كانوا في ضيق واما الطالحني فلم يشعروا به . 
وهكذا في منتهى العالم يكون الصالحون في الشدائد واالحزان والطالحون في امللذات الجسدية بلذات االثم .

 
 ( 31 ) فـمن كـان فـي ذلـك الـيوم عـلى السـطح وامـتعته فـي الـبيت فـال يـنزل يـأخـذهـا . ومـن كـان فـي 
الـحقل فـال يـرجـع الـى ورائـه ( 32 ) تـذكـروا امـراة لـوط ( 33) مـن طـلب ان يخـلص نـفسه يهـلكها ومـن 

اهلكها يحييها .
                                                     



شرح بشارة متى 24 : 16 -  18
 

عدد 16 : فحينئٍذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال ،
أي حني يحدث ما ذكر يعلم املسيحيون ان املنتهى قريب وانه اتى الوقت الذي يجب فيه ان يبادر الى الهرب .

 
عدد 17 : والذي على السطح فال ينزل ليأخذ من بيته شيئاً ،

أي ان الـضيق هـكذا يـكون شـديـداً حـتى يهـربـوا عـريـانـني . ثـم ان نـجاة حـياة االنـسان أهـم مـن انـقاذ أمـتعته هـذا عـالوة عـلى 
انـــها تـــثقلهم فـــتعيقهم عـــن الهـــرب امـــا الـــقس ايـــسيذوروس ففســـر ذلـــك روحـــياً أعـــني ان الـــذيـــن فـــي الـــيهوديـــة أي خـــائـــفوا اهلل 
وصـعودهـم الـى الـجبال هـو الـتجاؤهـم الـى الـعلى امـا الـذيـن هـو عـلى السـطح أي ان الـذي احـقر الـعاملـيات وداسـها فـال يـتنزل 

اليها .
 

عدد 18 : والذي في الحقل فال يرجع الى ورائه ليأخذ ثيابه .
أي ان الذي خلع االنسان العتيق ال يعد الى لبسه

 
(34 ) أقـــول لـــكم انـــه ســـيكون فـــي تـــلك الـــليلة اثـــنان فـــي فـــراش واحـــد فـــيؤخـــذ الـــواحـــد ويـــترك اآلخـــر 
( 35 ) واثـنتان تـطحنان مـعاً فـتؤخـذ الـواحـدة وتـترك الخـرى ويـكون اثـنان فـي الـحقل فـيؤخـذ الـواحـد 
ويـترك اآلخـر ( 36 ) فـاجـابـوا وقـالـوا لـه أيـن يـا رب ( 37 ) فـقال لـهم حـيث تـكون الـجثة فـهناك تـجتمع 

النسور .
                                                  

شرح بشارة متى 24 : 28 و 40 و41 

عدد 28 : ألنه حيثما تكون الجثة ، فهناك تجتمع النسور .
هـذه الـعالمـة الـرابـعة . فـيسمي نـفسه جـثة واملـالئـكة املـحيطني بـه والـقريـبني الـيه نـسوراً كـذلـك الـنسور هـم الشهـداء والـقديسـني 
. وكـــما ان الـــجثة الـــتي عـــلى وجـــه الصخـــرة تـــأتـــيها الـــنسور مـــن كـــل جـــانـــب لـــتقتات مـــنها ، كـــذلـــك عـــندمـــا يظهـــر املـــسيح عـــلى 
االرض فجـميع الـقديسـني يـقومـون قـدامـه ويـلتفون حـولـه . وتشـبيه االبـرار والـصالـحني بـالـنسور النـهم اخـتاروا نـصيباً مـجيداً 
فـي الـسماويـات . ثـم ان الـقريـب مـن هـذا املـسيح يـجب ان يـكون عـالـياً ومـترفـعاً كـالنسـر الـذي يحـلق فـي الـعلو وان ال يـكون 
مشـتبكاً فـي الـدنـايـا االرضـية لـكنه عـلى الـدوام يهـتم بـما فـوق نـاظـراً الـى شـمس الـبرارة . وقـال الـقديـس سـاويـرس ان لـفظة 
حـــيث الـــجثة مـــثل مـــعتاد وان فـــي مجيئ املـــسيح الـــثانـــي ســـيرتـــفع جـــميع الـــذيـــن عـــاشـــوا عـــيشة صـــالـــحة كـــمثل الـــنسور الـــى 

الفردوس املكان الذي فيه صارت سقطة آدم وتجاوز الوصية .
 

عدد 40 : حينئٍذ يكون اثنان في الحقل ، يؤخذ الواحد ويترك اآلخر .
اي اثنان يشتغالن في احدى االراضي . وذكر لوقا عوض الحقل سريراً ويراد باصحاب السرير االغنياء .

 
عدد 41 : اثنتان تطحنان على الرحى ، تؤخذ الواحدة وتترك األخرى .



الــحقل والــرحــى تــذكــرنــا بــما فــي عــاملــنا مــن املــشقات حــيث نــعيش فــيه بــتعب كــثير . والســريــر يــذكــرنــا بــحالــة االغــنياء الــذيــن 
يـعيشون فـي حـالـة الـبذخ واالسـراف وتـتشوق الـى معيشـتهم الـفقراء والـبائسـني ولـكن ال نـنسى انـه يـوجـد مـن الـفريـقني وارثـني 
لــلملكوت ويــوجــد اغــنياء وفــقراء وارثــني لــجهنم . ثــم نــقول ان مــجيء املــسيح يــكون لــيالً وذلــك واضــح مــن قــول لــوقــا ” فــي تــلك 
الـليلة يـكون اثـنان عـلى فـراش واحـد ( لـو 17 : 34 ) . ثـم نـقول ان كـنا فـي حـقل او فـي سـريـر او فـي رحـى او فـي اي عـمل 

" 25كان في يوم مجيء ربنا فيؤخذ كل من كان صالحاً الى امللكوت واالشرار يمكثون في االرض .
 

اإلصحاح الثامن عشر

في قاضي الظلم ومالزمة الصالة

( 1) وقــال لــهم مــثالً فــي انــه يــنبغي ان يــصلوا كــل حــني وال يــملوا ( 2 ) قــال كــان فــي 
مــديــنة قــاٍض ال يــخشى اهلل وال يــهاب البشــر ( 3 ) وكــان فــي تــلك املــديــنة أرمــلة تــاتــي 

اليه قائلة انتقم لي من خصمي .
                                             

ذهـب املفسـرون مـذاهـب شـتى فـي تـفسير هـذا املـثل وانـنا نـختصر أقـوالـهم ونـذكـر قـوة مـضمونـها . 
واعـــلم ان بـــرهـــان مخـــلصنا الـــبالـــغ فـــي الســـداد يـــرجـــع الـــى هـــذا الـــقول : اذا كـــان قـــاضـــي الـــظلم ال 
يــخاف اهلل قــد انــتقم لــالرمــلة مــن خــصمها فــباولــى حــجة اهلل الــقاضــي الــعادل يجــري الــحق ويــنتقم 
ملـختاريـه الـقديسـني مـن الـشيطان ان كـانـوا يـتوسـلون الـيه طـالـبني عـونـه الـعلوي . ومـن الـثابـت انـذلـك 
قــاٍض اثــيم واهلل ديّــان عــادل ال يــحيد عــن الــعدل وال يــخالــف االســتقامــلة . ثــم ابــليس بــاغــض البشــر 
واهلل مـحب لـهم . فهـذا الـفكر يهـديـنا فـي تـفسيرنـا الـحالـي شـيئاً فـشيئاً . وانـنا نـثبت صـحة قـولـنا مـن 
عـبارة مخـلصنا هـذه : أتـرى اهلل ال يـنتقم ملـختاريـه الـذيـن يـصرخـون الـيه نـهاراً ولـيالً . وبـناًء عـلى ذلـك 
نـــقول ان الـــقاضـــي الـــظالـــم هـــو االرادة االنـــسانـــية املـــائـــلة مـــنذ الـــبدء الـــى الشـــّر . وقـــال آخـــرون انـــه 
الــشهوات الــباطــنية والــخارجــية الــتي تــحاربــنا بــدون انــقطاع . واالمــران ســواء الن االرادة والــشهوة 
ال تــــخافــــان اهلل وال تســــتحيان مــــن الــــناس . امــــا املــــديــــنة فــــهي جســــدنــــا . ثــــم االرمــــلة هــــي الــــطبيعة 
البشـريـة الـشقية فـينا . وقـد دعـيت ارمـلة لسـببني . االول كـما ان االرمـلة محـرومـة مـعونـة الـرجـل كـذلـك 
الـطبيعة البشـريـة الـتي تسـلطت عـليها الـشهوات محـرومـة املـعونـة . الـثانـي . كـما ان االرمـلة مـلتزمـة 
ان تـــبقى كـــرهـــاً فـــي الـــترمـــل كـــذلـــك الـــرجـــل الـــطالـــب الـــعفة والـــعفيف فـــعالً مـــلتزم ان يـــحتمل مـــحاربـــة 
الــــشهوة الــــتي هــــي خــــصمه . وان الــــطبيعة البشــــريــــة تــــطلب االنــــتقام مــــن خــــصمها والــــلخالص مــــن 

الشهوة التي تميل بها الى الشر . وبالتالي تلتزم قتالها .



                                                      
( 4 ) فــبقي زمــانــاً ال يــشاء وبــعد ذلــك قــال فــي نــفسه انــي وان كــنت ال اخــشى اهلل وال 
اهــاب البشــر ( 5 ) ولــكن الجــل ان هــذه االرمــلة تــزعــجني أنــتقم لــها لــئال تــاتــي اخــيراً 
وتــقمعني ( 6 ) ثــم قــال الــرب اســمعوا مــا قــال قــاضــي الــظلم ( 7 ) أتــرى اهلل ال يــنتقم 

ملختاريه الذين يصرخون اليه نهاراً وليالً أو يتأنى في أمرهم .
                                                     

 ظـــلت االرمـــلة اي الـــطبيعة البشـــريـــة تـــأتـــي مـــدة طـــويـــلة الـــى الـــديـــان . اي تـــقدم الـــصلوات واالدعـــية 
الـصالـحة لـتنجو مـن قـتال الـشهوات . والـديـان ال يـديـد ازاحـة هـذه الحـرب بـل أبـقى االهـواء تـحارب . 
اال انـــــه لـــــكثرة الـــــطلب وااللـــــحاح اراد اخـــــيراً الـــــتلبية وبهـــــذا قـــــصد مخـــــلصنا ان يـــــعلمنا ان مـــــداومـــــة 
الـصالة لـلرب وفـي بـيته البـّد انـها تـنجينا مـن الـضيق الـذي نـقع بـه وبـالـتالـي يـجب ان نـالزمـها . وان 

اهلل يخلص املختارين من الضيق كلما رفعوا اليه قلوبهم بنية صالحة .
ثـم انـنا نسـتفيد مـن هـذا املـثل عـدة امـور “ 1ً “ لـم ينسـب املـسيح الـرحـمة والـعدل لـلقاضـي الـظالـم 
االّ لــــيجعلنا واثــــقني شــــديــــد الــــثقة بــــالــــرب “ 2ً “ انــــما ذكــــر االرمــــلة النــــها اضــــعف مــــن غــــيرهــــا وهــــي 
مــــحتاجــــة أكــــثر مــــن ســــواهــــا الــــى االعــــانــــة . ولهــــذا املــــعنى يــــقوى كــــل انــــسان مــــهما كــــان وهــــنه عــــلى 
الـتماس الهـبات مـن اهلل “ 3ً “ شـرط الـصالة مـواصـلتها . وهـذا مـا اجـرتـه االرمـلة مـن تـرددهـا الـى 
الـقاضـي ووقـوفـها فـي بـاب بـيته . فـنالـت مـرادهـا . فـبالـصلوات املـتواصـلة يـنتصر ذوو الـفضل عـلى 
الـشهوات الـضارة . واذا كـان اهلل يـترك االهـواء مـدة طـويـلة تـعذبـنا بـاملـحاربـة فـما قـصده االّ تـقويـتنا 
ومـكافـأتـنا فـي دار الخـلود . وانـنا اآلن ذاكـرون شـيئاً مـن تـفاسـير الـعلماء . قـال ايـبولـيط ان قـاضـي 
الـظلم هـو املـسيح الـدجّــــال . واالرمـلة كـنيسة الـيهود . والـخصم الـبيعة املـقدسـة . وان كـنيسة الـيهود 
تــــتوســــل الــــى الــــدجّـــــــال لــــيرجــــع الــــيها اوالدهــــا مــــن الــــبيعة املــــقدســــة . وفســــر مــــوســــى ابــــن الحجــــر ان 
الـــــقاضـــــي هـــــو الـــــعقل ذوو الـــــجسارة الـــــكبرى الـــــذي ال يـــــخشى اهلل وال يســـــتحيي مـــــن الـــــناس . وان 
املــديــنة هــي االنــسان لــكثرة الــحواس فــيه واجــتماعــها . وان االرمــلة هــي الــنفس املــترمــلة أو املجــردة 
مـن االعـمال الـصالـحة . وان الـخصم هـو الجسـد مـع شـهواتـه فـان الـنفس تـطلب ان يـخضع لـها . وال 
تـنقطع عـن االلـتماس مـن الـعقل ان يـكره الجسـد قـصد ان يـزاول الـفضيلة . فـقضى الـعقل فـي ذاتـه 
قـائـالً : وان كـنت ال أخـاف اهلل الـذي يـوصـي دائـماً بـاتـباع الـفضيلة . وال اسـتحيي مـن البشـر الـذي 
يحــملون دائــماً عــلى الــعفاف وعــلى الــتجافــي مــن الــنجاســة . االّ انــي اكــرامــاً لــلنفس املــسكينة الــتي 

هي كاالرملة الضعيفة اغصب الجسد واقمعه لئال يخضع للشهوة الدنسة .
واول تـيطس الـبصري بـان قـاضـي الـظلم واألثـم هـو اهلل . ومـعنى ذلـك انـه حـاكـم األثـمة عـن ظـلمهم 
ال ذوي الـــــفضل والـــــبرارة اذ ال عـــــقاب عـــــلى الـــــبررة . وقـــــال الـــــكاتـــــب عـــــينه ان املـــــديـــــنة هـــــي الـــــدنـــــيا 
الـــحاضـــرة . وان االرمـــلة كـــل نـــفس انـــتمت الـــى الـــبيعة بـــعد ان كـــان الـــشيطان بـــعلها فـــطردتـــه عـــنها 



وتـــــبعت الـــــسيد املـــــسيح . وان الـــــخصم هـــــو الـــــشيطان الـــــلعني الن بـــــطرس الـــــرســـــول يـــــدعـــــوه خـــــصماً 
ويشـبهه بـاالسـد الـذي يـزأر حـول االنـسان طـالـباً افـتراسـه . وهـذا الـخصم ال يـرجـع عـن خـبثه اال ان 
اهلل ســمع صــراخ الــنفس واســتدعــاءهــا فــاعــتقها مــن قــيود ابــليس مــغتصبها وانــت ايــها االنــسان ان 

سمعت هذا القول : ان اهلل يدين ذوي األثم فال تخَش وتخف الن اهلل عادل وال يظلم أحداً .
تــفسير آخــر : قــاضــي الــظلم هــو الــشيطان وال يــعرف لــلعدل مــعنى فــي احــكامــه واعــمالــه . وقــد كــان 
قــويــاً فــيما مــضى وشــديــد الــظلم . امــا االن فــسقطت قــدرتــه مــن درجــتها األولــى الن اهلل حــكم عــليه 
وطـرده مـن امـاكـن كـثيرة وكسـر شـوكـته . واملـديـنة هـي الخـليقة أو الـعالـم . فـكان الـشيطان فـي الـعالـم 
ال يــخاف مــن اهلل الــخالــق الــعظيم وال يســتحيي مــن الــناس الــذيــن خــلقهم اهلل عــلى صــورتــه ومــثالــه . 
واالرمـلة هـي طـبيعتنا االنـسانـية الـتي خسـرت الـنعمة عـندمـا انـتهكت حـرمـة الـوصـية فـي جـنة عـدن . 
فــاتــى املــسيح وخــطبها عــروســاً لــه ليطهــرهــا مــن كــل دنــس وكــانــت فــي املــديــنة أي فــي االرض الــتي 
لــعنها اهلل وعــند الــشيطان الــذي أكــثر مــن ظــلمها . فــنالــها ضــق عــظيم مــن شــيطان عــبادة االصــنام 

الرجسة ومن شيطان ص ( 180 )
الـــزنـــى ومـــن شـــيطان نـــهم الـــبطن . فـــطلبت بـــالـــحاح الـــخالص مـــن رئـــيس الشـــّر النـــها لـــم تـــكن عـــارفـــة 
بـالـرب . فـلم يـرد هـذا املـارد وكـيف يـريـد تـرك فـريسـته االّ ان اهلل أوجـب عـليه تـركـها . فـاعـطى االنـسان 
مــــقدرة عــــلى هجــــر ابــــليس وقــــواتــــه وحــــاكــــم عــــدو جــــنسنا أقــــسى مــــحاكــــمة . وعــــادة اهلل فــــي عــــنايــــته 
الــفوقــانــية ان يــنتقم مــن ابــليس فــيطرده ويســلب مــنه فــريســته لــترجــع هــذه الــى مــعرفــته الــعلويــة . فــقد 
طـرد شـيطان الـضاللـة مـن بـلعام فـعرفـت نـفس هـذا الـنبي خـالـقها . وأيـضاً طـرد الـروح الشـريـر مـن 
شــاول بــواســطة قــيثارة داود ز وقــال لــعازر اســقف بــغداد ان الــقاضــي هــو امــا فــرعــون أو بــختنصر 
الـلذيـن سـبيا كـنيسة الـيهود . فـامسـت أرمـلة النـها اقـتيدت الـى الـجالء بـعذاب شـديـد . وان الـخصم 
هــــو الــــعبوديــــة واملــــصائــــب الــــتي نــــزلــــت بــــالــــيهود وقــــد اشــــتكوا عــــلى فــــرعــــون بــــواســــطة يــــوســــف وعــــلى 
بــختنصر بــواســطة دانــيال فــقبلت شــكواهــم بــواســطة هــذيــن الــفاضــلني وخــلصوا مــن الســبي . واعــلم 
ان اهلل أب رحـوم عـلى خـليقته يـنتقم ملـختاريـه أحـسن انـتقام وأعـد لـه وأسـرعـه . كـما اثـبت الـسيد لـه 

املجد في العدد التالي .
                                               

( 8 ) اقـول لـكم انـه يـنتقم لـهم سـريـعاً ولـكن اذا جـاء ابـن البشـر تـرى هـل يجـد االيـمان 
على االرض .

                                            
يــتعني االيــمان بــأمــور ثــالثــة “ 1ً “ بــوحــدة اهلل وتــثليث أقــانــيمه “ 2ً “ بــوجــود عــنايــته .” 3ً “ بــصحة 
مـــواعـــيده لـــنا وال بـــّد انـــه ســـيتممها كـــلها ان ثـــبتت الـــنفس فـــي مـــحبته وعـــلى االيـــمان بـــه . واعـــلم ان 
االســـتفهام انـــكاري . فـــكلمه “ هـــل يجـــد “ تـــدل عـــلى الـــنفي . الن فـــي مجيئ اهلل لـــثانـــي مـــرة يـــكون 



املــؤمــنون حــقاً قــليلي الــعدد . أمــا حــن فــعلينا ان نــؤمــن مــا وعــد الــيد املــسيح مــن الــخيرات والــحياة 
الخالدة واملكافاة على اعمال البرارة والصالح .

                                                 
مثل الفريسي والعشار

( 9 ) وقـال هـذا املـثل لـقوم كـانـوا يـثقون بـأنـفسهم بـأنـهم صـديـقون ويـحتقرون غـيرهـم 
( 10 ) رجالن صعدا الى الهيكل ليصلبا أحدهما فريسي واآلخر عشار .

                                           
غـايـة الـسيد املـسيح مـن هـذا املـثل ان يـعلمنا امـريـن . أولـهما االبـتعاد عـن االفـتخار الـكاذب بـأعـمال 
الــفضل الــتي نــاتــيها . ثــانــيهما الــقيام بــالــصالة عــلى مــا تــقتضيه شــروطــها لــئال نــفقد مــا فــيها مــن 
املــنافــع الجــليلة . وقــد مــثّل بــرجــلني مــتساويــني فــي قــوة الــرجــولــية بــدون اعــتبار ثــروتــهما ومــقامــهما . 
وان شـــئت ان تـــعرف مـــا الـــفريـــسية فـــاعـــلم انـــها احـــدى الهـــرطـــقات الســـبع الـــتي نـــشأت بـــني الـــشعب 
االســـرائـــيلي بـــعد رجـــوعـــه مـــن الـــجالء . وكـــان ذووهـــا يـــميزون أنـــفسهم بـــادعـــائـــهم بـــانـــهم حـــافـــظون 
لـوصـايـا اهلل ومـواظـبون عـلى الـصوم والـصالة . وبـالـتالـي بـانـهم أكـمل مـن سـواهـم . وكـلمة فـريـسي 
تـأويـلها مـميز عـن غـيره . أمـا الـعشاريـة فـهي وظـيفة مـن يـجبي الـعشور ويجـمعها . وقـد عـرف ذووهـا 
بـالـظلم والخـطف والسـرقـة لـذلـك كـان الـفريـسي يـعّد فـضائـل ذاتـه ويـنفي عـنه الـظلم وسـلب االمـوال . 
وعــوض ان يشــبّه نــفسه بــالــرجــال الــصالــحني كــموســى واالنــبياء أخــذ يــبّرر نــفسه ويــذّم غــيره . فــكان 
عـــمله داعـــياً الن يـــديـــنه الـــرب الـــديـــنونـــة الـــتي يســـتوجـــبها فـــنعلم نـــحن ان مـــن لـــيس خـــاطـــفاً فـــاجـــراً ال 
يـكون ضـرورةً صـالـحاً . ثـم ان االخـتيار يـدل عـلى ان الـتفتيش عـن عـيوب الـغير ورذائـلهم مـّضر كـل 

الضرر وغير نافع بشيء فلنحذره كل الحذر .
                                                

( 11 ) فــكان الــفريــسي واقــفاً فــي نــفسه هــكذا . الــلهم انــي أشــكرك النــي لســت كــسائــر 
الـــناس الخـــطفة الـــظاملـــني الـــفاســـقني وال مـــثل هـــذا الـــعشار ( 12 ) فـــانـــي أصـــوم فـــي 
االســبوع مــرتــني وأعشــر كــل مــا هــولــي ( 13 ) أمــا الــعشار فــوقــف عــن بــعد ولــم يــرد ان 

يرفع عينيه الى السماء بل كان يقرع صدره قائالً اللهم ارحمني انا الخاطئ.
                                          

صــوم الــفريــسيني مــرتــني فــي االســبوع كــان وقــوعــه يــومــي االثــنني والخــميس بــحيث يــفطرون يــومــني 
ويـــصومـــون الـــيوم الـــثالـــث . ومـــنهم مـــن كـــان يـــبّدل الـــيومـــني املـــشار الـــيهما بـــاالربـــعاء والجـــمعة وكـــلهم 
يحســــبون الســــبت لــــلراحــــة املــــامــــور بــــحفظها فــــيه . ثــــم تــــعشير املــــال هــــو أخــــذ واحــــد مــــن عشــــرة مــــن 
األمـوال واملـقتنيات قـصد ايـهابـه بـيت اهلل . والحـظ هـيئة الـعشار فـي مـقابـلته بـهيئة الـفريـسي . فـقد 



كــان ذاك بــعيداً عــن هــذا ال يــرفــع عــينه الــى الــسماء لــنخس ضــميره خــجالً مــن أعــمالــه مــخالــفاً عــادة 
بــعض الــناس الــذيــن يــرفــعون نــظرهــم فــي صــلواتــهم الــى الــسماء . والن قــلبه فــي صــدره كــان مــنبع 
االفــكار الشــريــرة أخــذ يــضربــه داللــة عــلى تــوجــعه كــما يــفعل بــعضهم فــي أحــزانــهم فــانــهم يــقرعــون 
صـــدورهـــم ومـــا أوفـــق صـــالتـــه لـــحالـــته فـــان كـــالمـــه هـــو كـــالم خـــطأة أغـــضبوا اهلل فـــتبكتهم أفـــكارهـــم 

ويندمون .
                                                

( 14 ) أقـول لـكم ان هـذا نـزل الـى بـيته مـبرراً دون اآلخـر ألن كـل مـن رفـع نـفسه أتـضع 
ومن وضع نفسه ارتفع .

                                                  
افتخـر الـفريـسي افـتخاراً كـاذبـاً فـزاد حـالـته ذنـباً وكـثرت خـطايـاه . واتـضع الـعشار فـأزال تـواضـعه 
اثــمه ومــعاصــيه . وقــد شــاء ســيدنــا افــهامــنا ان الــخاطء الــتائــب املــتواضــع أفــضل مــن قــديــس تــنفخه 
الــــكبريــــاء . وان فــــضيلة الــــتواضــــع تــــمحو الخــــطايــــا بــــالــــتوزبــــة بــــعكس االفــــتخار الــــكاذب والــــكبريــــاء 
فـكالهـما مهـلك لـلقداسـة مـزيـل لـلصالح . وقـد جـرى كـاملـثل الـبالـغ فـي الـصحة ان كـل مـن رفـع نـفسه 

اتضع ومن وضع نفسه ارتفع . ويجب على الناس ان يعّدوه مبدأ أعمالهم وسلوكهم .
                                            

في أطفال قدموا الى يسوع

( 15 ) وقــدمــوا الــيه االطــفال لــيلمسهم فــلما رآهــم الــتالمــيذ زجــرهــم ( 16 ) فــدعــاهــم 
يسوع وقال دعوا الصبيان يأتون اليّ وال تمنعوهم الن ملثل هؤالء ملكوت اهلل .

                                            
شرح بشارة متى 19 : 13 -  15

 
عدد 13 : حينئٍذ قدم اليه صبيان ليضع يديه عليهم ويصلي ، فانتهرهم التالميذ .

قــــد جــــرى الــــناس عــــلى هــــذه الــــعادة فــــاذا رأوا قــــديســــني ومــــتوحــــديــــن وأســــاقــــفة قــــدمــــوا لــــهم اوالدهــــم لــــيضعوا عــــليهم أيــــديــــهم 
ويــباركــونــهم . فــزجــر الــتالمــيذ لــهم يــدل عــلى ســلطانــهم . وبــقولــه دعــوا الــصبيان عــلم تــالمــيذه ان يــحبوا الــتواضــع ويــبغضوا 

الكبرياء ولذلك حمل االطفال واعتنقهم .

عدد 14 : أما يسوع فقال : “ دعوا االوالد يأتون اليّ وال تمنعوهم ألن ملثل هؤالء ملكوت السموات “ .
أي ان امللكوت ميراث املتشبهني باالطفال طهارة في القلب وعدم الحقد .

 
عدد 15 : فوضع يديه عليهم ، ومضى من هناك .

 



( 17 ) الحق اقول لكم ان من ال يقبل ملكوت اهلل مثل صبي ال يدخله .
                                                   

شرح بشارة متى 18 : 3 

عدد 3 : وقال : “ الحق أقول لكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل االوالد فلن تدخلوا ملكوت السموات .
 

الرئيس الغني

( 18 ) وسـالـه رئـيس قـائـالً ايـها املـعلم الـصالـح مـاذا أعـمل ألرث الـحياة األبـديـة ( 19 ) 
فــقال لــه يــسوع ملــاذا تــدعــونــي صــالــحاً انــه ال صــالــح االّ اهلل وحــده ( 20 ) قــد عــرفــت 
الــوصــايــا . ال تــقتل . ال تــزِن ال تســرق . ال تشهــد بــالــزور . اكــرم أبــاك وأمــك ( 21 ) فــقال 
كـل هـذا قـد حـفظته مـنذ صـباي ( 22 ) فـلما سـمع يـسوع ذلـك قـال لـه واحـدة تـعوزك بـعد 
بـع كـل شـيء لـك ووزعـه عـلى املـساكـني فـيكون لـك كـنز فـي املـاء وتـعال اتـبعني ( 23 ) 
فـلما سـمع ذلـك حـزن النـه كـان غـنياً جـداً ( 24 ) فـلما رآه يـسوع قـد حـزن قـال مـا أعسـر 
عـلى ذوي االمـوال ان يـدخـلوا مـلكوت اهلل ( 25 ) النـه ألسهـل ان يـدخـل الجـمل فـي ثـقب 
االبــرة مــن ان يــدخــل غــني مــلكوت اهلل ( 26 ) فــقال الــسامــعون فــمن يســتطيع اذن ان 

يخلص ( 27 9 فقال ما اليستطاع عند الناس مستطاع عند اهلل .

شرح بشارة متى 19 : 16- 26                
                                      

الشاب الغني
عدد 16 : واذا واحد تقدم وقال له : “ أيها املعلم الصالح ، أّي صالح اعمل لتمون لي الحيوة األبدية ؟ “

قــال قــوم ان هــذا الــرجــل تــقدم الــى يــسوع ليجــربــه . امــا نــحن فــنقول انــه كــان مــحباً لــلفضة ال مجــربــاً ويــعرف ذلــك مــن قــول 
مـرقـس “أنـه أسـرع الـيه وجـثا لـه وسـألـه ( مـر 10 : 17 ) وان املـسيح نـظر الـيه وأحـبه ” ألنـه فـاحـص الـقلوب والـكلى . ولـو دنـا 
الـيه مجـربـاً الشـار الـى ذلـك وانـما الحـظ عـليه انـه مـضروب بـحب املـال . وقـال آخـرون انـه كـان مـولـعاً بـاملجـد الـباطـل وانـه كـان 
يـقصد نـيل املـدح مـن املـسيح و لـذلـك فـتح الحـديـث بـالـثناء عـليه طـمعاً فـي ان يـقابـله بـاملـثل فـيمدحـه ولـكن املـسيح عـرف مـا فـي 
قـــلبه وعـــارضـــه قـــائـــالً ملـــاذا تـــدعـــونـــي صـــالـــحاً كـــأنـــه يـــسألـــه ملـــاذا تـــملقني النـــك ســـتتذمـــر عـــلى لـــشورى عـــليك ان تـــوزع مـــقتناك 
ولــسائــل يــسأل مــن ايــن عــرف ذاك الــفتى ان يــسأل عــن حــياة االبــد اذ ال مــوســى وال االنــبياء كــرزوا بــحياة االبــد ؟ فــنجيب انــه 

قد تعلمها من مخلصنا حني كان يصرخ قائالً ان من يؤمن بي فله حياة االبد .

عـــدد 17 : فـــقال لـــه : “ ملـــاذا تـــدعـــونـــي صـــالـــحاً ؟ لـــيس أحـــد صـــالـــحاً االّ واحـــد وهـــو اهلل . ولـــكن ان أردت ان تـــدخـــل الـــحيوة 
فاحفظ الوصايا “ .



لــم يخــل نــفسه مــن الــصالح بــقولــه هــذا فــانــه هــو الــذي قــال عــن نــفسه انــا هــو الــراعــي الــصالــح والــراعــي الــصالــح يــبذل نــفسه 
عــوض الخــراف . وكــذلــك لــم يــنفي الــصالح عــن بــني البشــر النــه قــال “ الــرجــل الــصالــح مــن كــنزه الــصالــح يخــرج الــصالــحات 
( مـت 12 : 35 ) ” وداود الـنبي قـال صـالـح هـو الـرجـل الـذي يـترأف ويـقرض ( مـز 112 : 5 ) ولـكنه ملـا رأى ذلـك الـشاب يـنظر 
الـيه كـإنـسان سـاذج أو كـمعلم لـليهود ال كـإلـه مـتأنـس فـجاوبـه عـلى قـد فـكره أمـا زعـم الهـراطـقة انـه سـألـه كـمن يـكلم اهلل وانـه 

جاوبه كذلك فزعم فاسد . ويرى البعض ان املسيح قصد توبيخه على ريائه . وقوله فاحفظ الوصايا  اي الناموس .
                                                        

عدد 18 : قال له : “ أية الوصايا ؟ “ قال يسوع : “ ال تقتل . ال تزن . ال تسرق . ال تشهد بالزور .
عدد 19 : اكرم اباك وامك ، واحبب قريبك كنفسك “ .

خامر الظن الرجل وصايا أخر غير الناموس توهب الحياة فلذلك سأله مستفهماً ما هي .

عدد 20 : فقال له الشاب : “ هذه كلها حفظتها منذ حداثتي . فماذا يعوزني بعد ؟ “
تــأمــل كــم كــان يــحفظ ذلــك الــشاب مــن الــوصــايــا الــتي ال يــحفظ بــعض املــسيحيني بــعضها اال بــالجهــد . ولــم يــكتف بــذلــك لــكنه 

سأل ماذا ينقضي وهذه عالمة شوقه الى الحياة االبدية .

عــدد 21 : فــقال لــه يــسوع : “ ان اردت ان تــكون كــامــالً فــاذهــب وبــع امــالكــك واعــِط الــفقراء ، فــيكون لــك كــنز فــي الــسماء ، 
وتعال اتبعني “ .

فــبقولــه ” ان كــنت تــريــد ” ســلمه الرادتــه . وبــقولــه ” بــع كــل شــيء ” عــرفــه بــالــوصــايــا الــتي تــؤدي الــى طــريــق الــكمال ثــم عــرفــه 
بــــمكافــــأة االنــــتصار فــــقال ” فــــيكون لــــك كــــنز ” وهــــذا جــــزاء الــــغلبة . وقــــد ســــماه كــــنزاً ولــــم يــــقل الــــحياة الن الــــكالم كــــان عــــن 
املـقتنى . وكـأنـه يـقول لـه ان املـال الـذي يـؤخـذ مـنك ويـعطى لـلمساكـني لـم تـفقده بـل يـزداد كـالـذخـيرة الـتي ال يـشوبـها نـقص فـما 

أعظم محبي البر . وتعال اتبعني لتعمل ما أمرك به وأعدد نفسك الحتمال اآلالم حتى املوت عني .

عدد 22 : فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزيناً ، النه كان ذا أموال كثيرة .
من هنا نعلم ان الحزن يزداد كلما ازداد املقتنى .

عدد 23 : فقال يسوع لتالميذه : “ الحق اقول لكم : انه يعسر ان يدخل غني الى ملكوت السموات !
لــــم يــــسم صــــاحــــب مــــال غــــنياً بــــل الــــذي بــــاهــــتمام زائــــد وبــــتعب كــــثير يجــــمع الــــفضة والــــذهــــب ويــــلقي رجــــاءه عــــلى املــــنظورات 

والزائالت .

عدد 24 : وأقول لكم أيضاً : ان مرور جمل في ثقب ابرة أيسر من ان يدخل غني الى ملكوت اهلل ! “ .
يـــذهـــب الـــقديـــس كـــيرلـــس انـــه يـــعني بـــالجـــمل هـــنا الـــحبل الـــغليظ الـــذي يـــقام فـــي نـــصف الـــبناء فـــيوضـــع عـــليه االخـــشاب مـــن 

الجانبني . وآخرون ال يودون تأويله بغير الجمل املعتاد كما هو مدلول الكلمة اليونانية .

عدد 25 : فلما سمع تالميذه بهتوا جداً قائلني  : “ اذاً من يستطيع ان يخلص ؟ “ .
اضـطرب الـتالمـيذ املـساكـني شـفقة مـنهم عـلى حـالـة الـعامـة النـهم رأوا الـناس جـميعاً يـحبون املـال فـهم بـعيدون عـن املـلكوت . 

فنظر اليهم يسوع أي عزاهم وازال عنهم الخوف.



عدد 26 : فنظر يسوع اليهم وقال لهم : “  هذا عند الناس غير مستطاع ، ولكن عند اهلل كل شيء مستطاع “ .
أي كـل مـا هـو عـند الـناس غـير مـمكن فـعند اهلل مـمكن ولـكن ال يـجوز لـك ان تـأخـذ هـذا الـقول حـجة لـالبـتعاد عـن املـلكوت النـه 

ابتعاد عن غير املمكن بل عليك ان تطرح املقتنى وتبتعد عن الشهوة وتطلب من اهلل فيعينك وتكون مستحق الحياة .

      
في ترك كل شيء واتباع املسيح

( 28 ) فـقال بـطرس هـوذا قـد تـركـنا كـل شـيء وتـبعناك ( 29 ) فـقال لـهم الحق أقـول لـكم 
انـه مـا مـن احـد تـرك بـيتاً أو والـديـن أو أخـوة أو امـرأة أو بـنني ألجـل مـلكوت اهلل ( 30 ) 

اال ينال في هذا الزمان اضعافاً كثيرة وفي الدهر اآلتي الحياة االبدية .

 شرح بشارة متى 19 : 27 - 29

عدد 27 : فأجاب بطرس حينئٍذ وقال له : “  ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك . فماذا يكون لنا ؟ “
لم يقل بطرس هذا عن نفسه فقط بل عن جميع البائسني علماً بانهم بغير مقتنى يرثون امللكوت . وقد طلب سيدنا من ذلك 

الغني شيئني هما ان يعطي كل ماله للمساكني وان يتبعه وكذلك بطرس ذكرهما قائالً ” هوذا نحن قد تركنا كل شيء 
وتبعناك ” . ان اتباع التالميذ ليسوع هو السبب الوحيد الذي جعلهم ان يتركوا كل شيء .

عدد 28 : فقال لهم يسوع : “ الحق اقول لكم : انكم انتم الذين تبعتموني ، في التجديد ، متى جلس ابن 
االنسان على كرسي مجده ، تجلسون أنتم ايضاً على اثني عشر كرسياً تدينون أسباط اسرائيل 

االثني عشر .
ولسائل يقول ان يهوذا احد االثني عشر لم يجلس فكيف يكمل قوله ” تجلسون على اثني عشر كرسياً ” فنجيب ان قوله 
هذا يشبه قول اهلل الرميا ” تارةً اتكلم على امة وعلى مملكة بالقطع والهدم واالهالك فترجع تلك االمة التي تكلمت عليها 
عن شرها فاندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه بها ( ار 18 : 7و8 ) ” .  وقوله لنوح ” لتكن خشيتكم ورهبتكم على 

كل حيوانات االرض ( تك 9 : 2 ) ” مع انها غير سائدة . فان اهلل اذا رأى الناس يخطئون توعددهم بالقصاص والهالك 
حتى اذا ما تابوا ورجعوا اليه بقلوبهم نقض وعيده وشملهم برحمته ولطفه كما فعل مع اهل نينوى . وأما اذا اصروا على 
غيهم وفسادهم كيهوذا الذي اثبت عددم استحقاقه للميعاد نقض وعدده معهم الن وعدده يفيد املؤمنني العاملني . وبقوله 

” انتم الذين تبعتموني ” يستثتى منه يهوذا الذي لم يتبعه ويشمل كل من تبعه . فان قال قائل ان كان يقصد التعميم 
فلماذا اقتصر على ذكر االثني عشر رسوالً . فنجيب انه لم يقل ذلك من اجل الجلوس عن الكراسي والدينونة بل من أجل 

اسباط اسرائيل وكما ان قوله عن رجال نينوى وعن ملكة التيمن انهم سيقومون في الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه 
( مت 12 : 41 و42 ) ال يفيد انهم سيكونون ديانني كذلك قوله هنا ليس معناه انهم سيجلسسون ويدينون النه هو وحده 

الذي سيجلس ويدين ويتضح ذلك من تخصيصه اسباط اسرائيل فقط . فألن الرسل كانوا من معشر اليهود انفسهم وقد 
تربوا معهم في الناموس ولكنهم آمنوا باملسيح وبقي اليهود على ضاللهم ولكي ال يحتج هؤالء في عددم إيمانهم بحجة 
ان الناموس كان يمنعهم عن ذلك ذكر الرسل والدينونة ز ويؤخذ من قوله ان الرسل سيجلسون ومن قوله عن اهل نينوى 

وملكة التيمن انهم سيقومون للدينونة انه خص الرسل بكرامة وبمجد أعظم .



عدد 29 : وكل من ترك بيوتاً أو أخوةً أو أخوات أو اباً او اماً او امرأة او اوالداً او حقوالً من اجل اسمي ، 
يأخذ مئة ضعف ويرث الحيوة االبدية .

كما انه ال يقصد بقوله ” من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ( مت 16: 25 ) ” ان نقتل نفسنا او ان نفصلها عن الجسد 
قبل الفراق كذلك ال يقصد بقوله هذا ان يفسخ الزواج او حل ربط االقارب . لكنه يعلمنا ان نكرم ونفضل مخافة على 

الزوجة واالخوة والجنس واالقارب . فحسب ظني انه يشير عن االضطهاد الن كثيراً من اآلباء كانوا يحاولون رد ابنائهم 
من اإليمان باملسيح الى النفاق وكذلك كان النساء يفعلن مع الرجال فيأمرنا املسيح ان ننفصل عن املعطلني لنا في 

سبيل اإليمان ولو كانوا أخص أقاربنا .

انباء يسوع بموته وقيامته

( 31 ) ثــم أخــذ االثــني عشــر وقــال لــهم نــحن صــاعــدون الــى أولــرشــليم وســيتم كــل مــا 
كـــتب بـــاالنـــبياء عـــن ابـــن البشـــر ( 32 ) فـــانـــه سيســـلم الـــى األمـــم ويهـــزأ بـــه ويشـــتم 
ويبصق عــليه ( 33 ) وبــعد ان يجــلدوه يــقتلونــه وفــي الــيوم الــثالــث يــقوم ( 34 ) فــلم 

يفهموا من هذا شيئاً وكان هذا الكالم مخفىً عليهم ولم يعلموا ما قيل لهم . 
                                        
انظر شرح بشارة متى 20 : 17 - 19

يسوع ينبئ مرة ثالثة بموته                                                      
عدد 17 : وفيما كان يسوع صاعداً الى اورشليم اخذ االثني عشر تلميذاً على انفراد في الطريق وقال لهم  :

عدد 18 : “ ها نحن صاعددون الى اورشليم ، وابن االنسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة ، فيحكمون عليه باملوت ،
لــم يــصعد مــن فــوره الــى اورشــليم بــل بــعدمــا شــفى املــرضــى وعــمل اآليــات امــام الجــموع . وقــد انــفرد بــالــتالمــيذ ليحــدثــهم عــن 

آالمه وموته حتى ال يعتريهم الشكوك عند وقوعها . بل يعلموا انه انما يتألم بارادته .

عدد 19 : ويسلمونه الى االمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه ، وفي اليوم الثالث يقوم “ .
أي انه يقوم بنفسه ال بقوة آخر يقيمه .

 
ابراء أعمى في اريحا

( 35 ) وملــا اقــترب مــن اريــحا كــان اعــمى جــالــساً عــلى الــطريق يســتعطي ( 36 ) فــلما 
ســمع الجــمع املــجتاز ســأل مــا هــذا ( 37 ) فــأخــبر بــان يــسوع الــناصــري عــابــر ( 38 ) 
فــصرخ قــائــالً يــا يــسوع ابــن داود ارحــمني ( 39 ) فــزجــره املــتقدمــون لــيسكت فــازداد 
صـراخـاً يـا ابـن داود ارحـمني ( 40 ) فـوقـف يـسوع وأمـر ان يـقّدم الـيه . فـلما قـرب سـألـه 
( 41 ) مــاذا تــريــد ان اصــنع لــك فــقال يــا رب ان أبــصر ( 42 ) فــقال لــه يــسوع ابــصر ان 



ايــمانــك قــد خــلصك ( 43 ) وفــي الــحال أبــصر وتــبعه وهــو يمجــد اهلل وجــميع الــشعب 
الذين راوه سبحوا اهلل .

                                             
شرح بشارة متى 20 : 29 -  34 

شفاء أعميني في أريحا
عدد 29 : وفيما هم خارجون من اريحا تبعه جمع كثير ،

اريحا رمز عن هذا العالم واورشليم عن العالم املزمع ومعناها املزمع .
 

عــدد 30 : واذا اعــميان جــالــسان عــلى الــطريــق . فــلما ســمعا ان يــسوع مــجتاز صــرخــا قــائــلني : “ ارحــمنا يــا ســيد ، يــا ابــن 
داود ! “

يظهـر ان االعـميني لـم يـكن لـهما مـرشـد لـذلـك جـلسا فـي الـطريـق . ذكـر مـرقـس انـه اعـمى واحـد واسـمه طـيمى ابـن طـيمى اي 
عــيناه مــطموســتان فــهو أعــمى ابــن أعــمى . ومــتى يــذكــر أعــميني فيســتنتج مــن ذلــك ان طــيمى الــذي ذكــره مــرقــس كــان احــد 
هــذيــن االعــميني أو ان املــسيح عــمل آيــتني فــي ذلــك الــطريــق فــفتح اعــني االعــميني كــما ذكــر مــتى وعــيني طــيمى ابــن طــيمى 

الذي ذكره مرقس . وقد اعترفا هذان االعميان بانه الرب االله وان كان ابن داود بالجسد .
 

عدد 31 : فانتهرهما الجمع ليسكتا فكانا يصرخان اكثر قائلني : “ ارحمنا يا سيد ، يا ابن داود ! “
ترك املسيح الجمع ان يزجرهما لكي يظهر إيمانها الكثير .

 
عدد 32 : فوقف يسوع وناداهما وقال : “ ماذا تريدان ان افعل بكما ؟ “

عدد 33 : قاال له : “ يا سيد ، ان تفتح أعيننا ! “.
لــم يــكن يجهــل غــرضــهما ولــكنه تشــبه بــابــيه حــني ســأل آدم ايــن انــت . وقــابــني ايــن هــابــيل أخــوك . ومــوســى مــا هــذه فــي يــدك 
( خـــر 4 : 2 ) . وثـــم لـــكي تظهـــر امـــانـــتهما وعـــدم أمـــانـــة الـــيهود  وحـــتى ال يـــظن الـــيهود ان االعـــميني كـــانـــا يـــطلبان شـــيئاً وهـــو 

اعطاهما شيئاً آخر .
 

عدد 34 : فتحنن يسوع وملس أعينهما ، فللوقت أبصرت اعينهما فتبعاه .
اثـنتان أظهـرتـا انـه الـه االولـى مـنح الـشفا بسـلطانـه ال بـالـصالة والـثانـية سـرعـة قـوتـه فـي شـفائـهما فـي لحـظة . وكـثيرون بـعدد 
" 34ان شفوا انكروا احسانه . اما هذان االعميان فقبل الشفاء اظهرا الصبر وبعدد الشفاء اعترفا بفضله ومضيا وراءه .

اإلصحاح التاسع عشر

في زكا العشار



(1 ) ثــم دخــل أريــحا واجــتاز فــيها ( 2 ) بــرجــٍل اســمه زكّـــا كــان رئــيساً عــلى الــعشاريــن 
وكـان غـنياً ( 3 ) فـطلب أن يـرى يـسوع مـن هـو ولـم سـتطع مـن الجـمع ألنـه كـان قـصير 
القامة ( 4 ) فتقّدم مسرعاً وصعد الى جميزة لينظره ألنه كان مزمعاً ان يجتاز بها .

                                                
عـــادة الـــعشاريـــن ان ال يســـرقـــوا ســـراً وبـــالـــخفية بـــل فـــي الـــظاهـــر والـــعالنـــية . وكـــان زكّـــــا رئـــيس هـــذه 
الــــطائــــفة فــــاشــــتهى ان يــــنظر يــــسوع وكــــان ذلــــك بــــدء ايــــمانــــه بــــه . امــــا عــــدم مــــقدرتــــه عــــلى مــــشاهــــدة 
املخــــلص فســــبها . أوالً ان جــــموع كــــثيرة كــــانــــت تــــابــــعته فــــما كــــان يــــتسنّى لــــكٍل ان يــــدنــــو مــــنه ويــــراه 
كــالــواجــب . ثــانــياً ان زكّــــا كــان قــصير الــقامــة . وقــد كــانــت نــفسه أيــضاً محــرومــة االعــمال الــصالــحة 
ضـــئيلة الـــبّر لـــيس لـــها مـــقام فـــي الـــصالح وبـــني االبـــرار . وصـــعوده الـــى جـــّميزة داللـــة عـــلى ارتـــكابـــه 
االعـــمال الشـــريـــرة االّ ان قـــلبه لـــم يخـــُل مـــن فـــكر جـــيد صـــالـــح النـــه كـــان راغـــباً فـــي مـــشاهـــدة املـــسيح 

ويقول في نفسه . طوبى ملن يدخل يسوع في بيته .
                                                        

( 5 ) فـلما انـتهى يـسوع الـى املـوضـع رفـع طـرفـه فـرآه فـقال لـه يـا زكّـــا أسـرع انـزل فـالـيوم يـنبغي لـي 
ان أمــكث فــي بــيتك (6 ) فــأســرع ونــزل وقــلبه فــرحــاً ( 7 ) فــلما رأى الجــميع ذلــك تــذمــروا قــائــلني انــه 
حـّل عـند رجـٍل خـاطئ (8 ) فـوقـف زكّــا وقـال لـلرب هـاءنـذا يـا رب أعـطي املـساكـني نـصف أمـوالـي وان 
كـنت قـد غـبنت أحـداً فـي شـيء ارّد أربـعة أضـعاف ( 9 ) فـقال لـه يـسوع الـيوم قـد حـصل الـخالص 
لهـــذا الـــبيت ألنـــه هـــو أيـــضاً ابـــن ابـــرهـــيم ( 10 ) ألن ابـــن البشـــر انـــما أتـــى لـــيطلب ويخـــلص مـــا قـــد 

هلك .
                                         

عــرف الــسيد املــيح فــكر زكّـــا ألنــه الــه يــنظر فــي اعــماق الــقلوب فــاســتدعــاه الــيه فــقال زكّـــا لــنفسه : انــه 
عـرف اسـمي وفـكري فـال بـّد انـه يـعرف أيـضاً كـل أفـعالـي فـيلزمـني تـغيير حـالـي الـسيئة والـتعويـض 
عـــما ســـلبت عـــلى الـــفقراء وعـــلى الـــذيـــن غـــبنتهم . وأخـــذ الـــحاضـــرون يـــتذمـــرون مـــن اســـتقبال الـــسيد 
لــلعشار وهــم جــاهــلون مــا فــي قــلب زكّــــا مــن الــندامــة ومــن االنــقالب الــى الــصالح . االّ ان زكّــــا أظهــر 
هـذا االنـقالب وصـنع مـا يـأمـره الـنامـوس ( خـروج 22 : 1 ) بـه . ومـفاده ان الـسارق ال يُـقتل بـل يـفي 
الـــواحـــد اربـــعة . وقـــد شهـــد الـــسيد لـــه املجـــد بـــما نـــالـــه زكّـــــا مـــن نـــعمة الـــتبريـــر . فـــقد حـــصلت الـــحياة 
الــروحــية لــسكان بــيته اجــمعني . أو افــهم بــالــبيت شــخص زكّــــا جســده ونــفسه الــتائــبني فــي الخــطية 
والـــــلذيـــــن اعـــــتقهما مـــــنها املخـــــلص . وزاد لـــــه املجـــــد : انـــــه جـــــاء لـــــيحيي ابـــــن ابـــــرهـــــيم ويخـــــّلصه مـــــن 
الخـطية . أو عـنى بـابـن ابـراهـيم ال زكّــا وحـده بـل كـل مـن يتشـبهون بـه فـي ايـمانـه . وهـؤالء يـأتـون مـن 
املشــرق واملــغرب . وبــعد ان كــانــوا قــد هــلكوا او مــاتــوا فــي املــعصية يــنالــون الــخالص وحــياة روحــية 

سامية .



                                                           
في مثل عشرة األمناء

( 11 ) واذ كــانــوا يــسمعون هــذا زاد فــقال مــثالً ألنــه كــان قــد قــرب مــن أورشــليم وكــانــوا 
يــظنون ان مــلكوت اهلل عــتيد أن يظهــر فــي الــحال ( 12 ) فــقال . رجــل شــريــف الــجنس 

ذهب الى بلد بعيد ليأخذ لنفسه ملكاً ويعود  .
                                                    

لــم يــكن الــرســل يــدركــون حــق االدراك أقــوال الــسيد املــسيح وال يــفهمونــها حــتى الــيوم الــذي قــبلوا فــيه 
الــروح وأعــطاهــم الــحكمة . ولهــذا الســبب ظــنوا ان بــعد صــعودهــم الــى أورشــليم يظهــر مــلكوت اهلل . 
فـقال لـهم املـثل الـحاضـر لـيغيروا أفـكارهـم ويـعلمهم ان ظـهوره انـما يـكون فـي مـجيئه الـثانـي عـندمـا 
يــجازي كــالً حســب أعــمالــه ويــحاســب الــيهود االشــرار عــلى بــغضهم ايــاه . وافــهم بــالــرجــل الشــريــف 
الـجنس الـسيد املـسيح عـينه . ومـا أشـرف جـنسه فـهو ابـن اهلل طـبعاً ومـن بـيت داود املـلك النـه صـار 
انــسانــاً . وبــعد ان تــألــم ومــات وقــام مــن الــقبر صــعد الــى الــسماء وهــو املــفهوم بــالــبيت الــبعيد . وبــما 
انــه صــار انــسانــاً قــيل عــنه انــه يــأخــذ املــلك ويــعطي الــحياة ومــا أشــبه . امــا بــما انــه الــه فــله مــساواة 

كاملة باآلب والروح القدس . ثم يرجع الينا في املجيء الثاني للدينونة .

( 13 ) فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم تاجروا حتى أتي .
                                              

الـــعبيد كـــل الـــذيـــن مـــنحهم مـــواهـــب الـــروح ســـواء كـــانـــوا رســـالً أم مـــعلمني أم قـــسوســـاً أم شـــمامـــسة . 
واملــنا يــطلق عــلى الــدراهــم وعــلى الــكتّان والحــريــر ووزنــه مــثقال ونــصف مــثقال . وهــو الــدرهــم الــذي 
ألــقته االرمــلة فــي الخــزانــة . وفــي املــعنى الــروحــي األمــناء هــي مــواهــب الــروح الــقدس وقــد اعــطاهــا 
الـرسـل والـعبيد لـيفيدوا بـها الـناس . واتـعمل عـدد العشـرة النـه عـدد كـامـل ودلـيل ذلـك انـك عـندمـا تـعدّ 
العشـرة تـرجـع الـى مـاهـي مـؤلـفة مـنه لـتصل الـيها . ثـم الـتطويـبات فـي لـوقـا عشـرة وحـواس االنـسان 
فـي نـفسه وجسـده عشـر وحـرف الـياء وهـو أول حـرف اسـم يـسوع قـيمته فـي حـساب الجـمل عشـرة . 
واعــلم ان املــقصود هــنا لــيس بــالــضبط عــدد العشــرة بــل الــكثرة الــتي يــدل عــليها هــذا الــعدد . وافــهم 

باملتاجرة العمل باملنح الروحية . فيلزم كل من نالها ان يستخدمها على قدر طاقته .
                                               

( 14 ) وكــان اهــل مــديــنته يــبغضونــه فــأنــفذوا فــي أثــره رســالً قــائــلني ال نــريــد ان يــملك 
عـلينا هـذا ( 15 ) فـلما أخـذ املـلك ورجـع امـر ان يـدعـى عـبيده الـذيـن أعـطاهـم الـفضلة 
لــيعلم مــا بــلغت تــجارة كــل مــنهم ( 16 ) فــأقــبل االول وقــال يــا ســيد ان مــناك قــد ربــح 



عشـرة أمـناء ( 17 ) فـقال لـه أحـسنت أيـها الـعبد الـصالـح قـد وجـدت أمـيناً فـي الـقليل 
فـليكن لـك السـلطان عـلى عشـر مـدن ( 18 ) ثـم جـاء الـثانـي وقـال يـا سـيد ان مـناك قـد 
كســب خــمسة أمــناء ( 19 ) فــقال لهــذا أيــضاً وانــت كــن عــلى حــمس مــدن ( 20 ) وجــاء 
اآلخـر فـقال هـوذا مـناك الـذي كـان عـندي مـوضـوعـاً فـي مـنديـل ( 21 ) ألنـي خـفُت مـنك 

لكونك رجالً قاسياً تأخذ ما لم تصنع وتحصد مالم تزرع .
                                                     

أهـل املـديـنة هـم الـيهود الـذيـن كـانـوا يـبغضون الـسيد وقـد صـرخـوا امـام بـيالطـس ان ال مـلك لـنا غـير 
قـــيصر . فـــعندمـــا يـــعود يـــسوع فـــي ظـــهوره الـــثانـــي لـــلديـــنونـــة ســـيألمـــر بـــاســـتحضار البشـــر اجـــمعني 
لــيحاســبهم حســب أعــمالــهم . فــالــرابــح بــتجارتــه ســيقول لــه : يــا ســيد املــنحة الــتي مــنحتها قــد ربــحت 
بـــها نـــفسي ونـــفس آخـــريـــن غـــيري . فـــيسميه اذ ذاك املـــلك الـــديـــان صـــالـــحاً النـــه عـــمل فـــي زمـــنه ولـــم 
يــضع اوقــاتــه واســتخدام الهــبة الــتي أعــطيها . ثــم يــعطيه املــكافــأة الــالزمــة الــتي يــرمــز الــيها الــسيد 
فــي املــثل بــالســلطان عــلى عشــر مــدن أو خــمس مــدن . أمــا غــير الــرابــح بــالــتجارة وهــو الــذي وضــع 
املــنا فــي املــنديــل . اي لــم يــتاجــر بــه فيتمحّـــــل اعــذاراً فــارغــة وهــو مــذنــب . النــه ان كــان يــعرف ســيده 
رجــالً قــاســياً فــلَم لــم يــضع فــضته عــلى مــائــدة الــصيارفــة ويــكّمل بــذلــك شــيئاّ مــما أمــر بــه . الن الــيد 

كان قادراً في هذه الحالة ان يستوفي ماله مع بعض الربى .
                                                 

( 22 ) فـــقال لـــه مـــن فـــمك أديـــنك أيـــها الـــعبد الشـــريـــر قـــد عـــلمت انـــي رجـــل قـــاٍس آخـــذ مـــا لـــم أصـــنع 
واحـــــصد مـــــا لـــــم أزرع ( 23 ) فـــــلماذا لـــــم تـــــجعل فـــــضتي عـــــلى مـــــائـــــدة الـــــصرف حـــــتى اذا قـــــدمـــــت 
أســتوفــيها مــع ربــي ( 24 ) ثــم قــال لــلحاضــريــن خــذوا مــنه املــنا وأعــطوه لــلذي مــعه العشــرة االمــناء 
( 25 ) فــقالــوا لــه يــا ســيد ان مــعه عشــرة امــناء ( 26 ) انــي أقــول لــكم ان كــل مــن لــه يــعطى فــيزداد 

ومن ليس له يؤخذ منه ما هو له .
                                              

شهـر أوالً الـسيد تـعنيفه لـلرجـل غـير الـعامـل بـوصـايـاه وبهـباتـه . ثـم أصـدر الـحكم فـي حـقه فـقال : ان 
كـنت تـعرف مـطلوبـي مـنك فـلَم لـم تـحفظ وصـايـاي وشـرائـعي . لـَم لـم تسـتعمل مـواهـبي الـتي مـيزتـك 
بـها عـلى مـا سـواك وتـضعها عـلى املـائـدة . اي تـلقيها عـلى مـسامـع املـؤمـنني الـعديـدة وتـجعلها طـاهـرة 
مــقدســة . ثــم ان الــسيد لــه املجــد يــأمــر مــالئــكته الــعامــلني ارادتــه بــان يــنزعــوا املــنحة الــسامــية مــمن 
أعـــطيها ولـــم يســـتفد بـــها . فـــينزعـــونـــها ويســـلمونـــه لـــلقضاء املـــبرم . امـــا مـــن كـــانـــت لـــه املـــواهـــب وعـــمل 
بـمقتضاهـا وربـح فـي هـذه الـدنـيا . فـانـه تـعالـى اسـمه يـعطيه املـجازاة فـي الـسعادة الـخالـدة ويـزيـده 
خــيراً . امــا الــعبد الــذي لــم يــعمل ولــم يــتاجــر فــتؤخــذ مــنه غــصباً مــوهــبة الــروح الــقدس النــه أبــى ان 

يتاجر بها وان يربح شيئاً .



                                             
( 27 ) فـامـا أعـدائـي الـذيـن لـم يـريـدوا ام امـلك عـليهم فـأتـول بـهم الـى هـهنا واذبـحوهـم 

أمامي ( 28 ) وملا قال هذا تقدم صاعداً الى اورشليم .
                                                             

هنا املسيح له املجد أشار الى خراب بيت املقدس والى الشدائد التي قاساها اليهود
 من الرومانيني ثم الى كفرهم وما حفظ له من االعذبة في اآلخرة .

في دخول يسوع أورشليم باحتفاء

( 29 ) واذ قـرب مـن بـيت فـاجـي وبـيت عـنيا عـند الـجبل املـسمى جـبل الـزيـتون أرسـل 
اثــنني مــن الــتالمــيذ ( 30 ) قــائــالً اذهــبا الــى الــقريــة الــتي أمــامــكما وعــندمــا تــدخــالهــا 
تجـدان جـحشاً مـربـوطـاً لـم يـركـب عـليه أحـد مـن الـناس قـط فـحاله وأتـيا بـه ( 31 ) فـان 
سـألـكما أحـد ملـاذا تـحالنـه تـقوالن لـه هـكذا ان الـرب يـحتاج الـيه ( 32 ) فـذهـب املـرسـالن 
فــوجــدا كــما قــال لــهما ( 34 ) فــقاال ان الــرب يــحتاج الــيه ( 35 ) ثــم أتــيا بــه الــى يــسوع 
وألــقيا ثــيابــهما عــلى الــجحش وأركــيا يــسوع ( 36 ) وفــيما هــو ســائــر فــرشــوا ثــيابــهم 
فــي الــطريق ( 37 ) وملــا قــرب مــن منحــدر جــبل الــزيــتون طفق جــمع جــمهور الــتالمــيذ 
يـفرحـون ويسـبحون اهلل بـصوٍت عـظيم عـلى كـل مـا شـاهـدوا مـن الـقوات ( 38 ) قـائـلني 
مــبارك املــلك اآلتــي بــاســم الــرب الســالم فــي الــسماء واملجــد فــي الــعلى ( 39 ) فــقال لــه 
بـعض الـفريـسيني مـن بـني الجـمع يـا مـعلم انتهـر تـالمـيذك ( 40 9 فـأجـابـهم قـائـالً أقـول 

لكم انه ان سكت هؤالء صرخت الحجارة .
                                                

شرح بشارة متى  21 : 1 - 16 

يسوع يدخل أورشليم
عدد 1 : وملا قربوا من اورشليم وجاءوا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون ، حينئٍذ ارسل يسوع تلميذين 

فـاجـي يـعنى مـفرق الـطرق . وقـال آخـرون ان فـاجـي هـي شجـرة الـتني غـير املـثمرة املـذكـورة فـي االنـجيل فـي خـبر زكـى الـذي 
صـعدد لـفاجـي لـينظر املـسيح وفـي السـريـانـية مـكتوب انـه صـعد الـى شجـرة الـتني غـير املـثمرة  والـتلميذان الـلذان ارسـلهما 

هما سمعان ويوحنا .
 

عـدد 2 : قـائـالً لـهما :”  اذهـبا الـى الـقريـة الـتي امـامـكما ، فـللوقـت تجـدان اتـانـاً مـربـوطـة وجـحشاً مـعها ، فـحالهـما وأتـيانـي 
بهما .



الـــقريـــة هـــي بـــيت عـــنيا وهـــي كـــنايـــة عـــن الـــعالـــم والـــتلميذان عـــن الـــنبوة والـــرســـولـــية الـــلذان ارســـال لـــيحال الـــعالـــم مـــن ربـــاطـــات 
الخـطيئة مـثلما حـلوا االتـان . والـجحش كـنايـة عـن االمـم الـذيـن جـاءوا الـى اإليـمان . قـال قـوم ان الـجحش كـان صـاحـبه لـعازر 
الـذي مـن بـيت عـنيا . وقـال آخـرون ان حـماراً كـان هـناك مـربـوطـاً فـي جـفنة وجـحشاً مـعه ولـم يـكونـوا يـعرفـون مـن ربـطه . وقـال 
غـــيرهـــم انـــه ركـــب حـــماراً ابـــيض كـــعادة املـــلوك والـــرؤســـاء والـــشاهـــد لـــذلـــك دابـــورا الـــتي قـــالـــت ســـبحوا يـــاراكـــبني االتـــن الـــبيض 
( قــض 5 : 1 ) . آخــرون قــالــوا انــه ركــب جــحشأً بــريــاً وهــذا الــقول غــير صــحيح الن مــع الــجحش أتــت أمــه . وقــد ركــب عــلى 
جــحش لــيعلم الــرعــاة الــتواضــع وان عــند احــتياجــهم الــى مــركــوب يــركــبون حــماراً ويــذكــرنــا بــوحــشية طــبع االنــسان . كــما قــال 
اشــــعيا ” ان الــــثور يــــعرف قــــانــــيه والحــــمار مــــعلف صــــاحــــبه امــــا اســــرائــــيل فــــال يــــعرف ” ( اش 1:3 ) . ثــــم ان الــــجحش كــــان 
مــربــوطــاً بــالــقريــة الن ارض الــقريــة كــانــت مــطروقــة غــير مــفلحة وهــذا يــعلمنا ان الــقريــة الــتي كــانــت مــنتنة الــرائــحة قــد أذكــاهــا 

عبير الفضيلة وأفلحها االيمان فامتألت باالثمار الصالحة .
 

 عدد 3 : وان قال لكما احد شيئا ، فقوال : الرب محتاج اليهما . فللوقت يرسلهما “ .
عدد 4 : فكان هذا كله ليتم ما قيل بالنبي القائل :

عدد 5 : “ قولوا البنة صهيون : هوذا ملكك يأتيك وديعاً ، راكباً على اتان وجحش ابن اتان “ .
قد برهن االنجيلي على ان السيد املسيح استجلب الجحش لتتم نبوة زكريا وذلك على سبيل التواضع .

 
عدد 6 : فذهب التلميذان وفعال كما أمرهما يسوع ،

عدد 7 : واتيا باألتان والجحش ، ووضعا عليهما ثيابهم فجلس عليهما .
تـأمـلوا أيـها املـسيحيون بـاصـحاب االتـان والـجحش انـهم لـم يـعترضـوا عـلى طـلبهما بـل ملـا سـمعوا انـهما يـساقـان لـسيدنـا لـه 
املجـد سـكتوا ولـعمري ان هـذا ملـوضـع الـعجب كـيف ان أولـئك الـذيـن كـان املـسيح بـعيداً عـنهم سـمعوا امـره وأطـاعـوه فـيما ان 
الــيهود الــذيــن كــان املــسيح حــاضــراً فــي وســطهم يــعمل الــعجائــب ويــاتــي بــاملعجــزات لــم يــؤمــنوا بــه وقــد عــلم الــتالمــيذ بهــذا ان 
كــان الــذيــن لــم يــعرفــوا قــبلوا كــالمــه وأعــطوه مــا اراد فــاحــرى بــالــتالمــيذ ان يــبذلــوا انــفسهم عــوضــاً عــنه . ان مــتى الــبشير قــال 
تجـدان اتـانـاً وجـحشاً واالنـجيليون اآلخـرون رأوا جـحشاً فـقط . واالتـان هـو فـي الـلغة اسـم عـام يـطلق عـلى الـذكـر واالنـثى مـن 
الـحيوان املـعروف والـجحش خـاص بـالـذكـر دون االنـثى وعـلى ذلـك يـكون كـل اتـان جـحشاً وال يـعكس . ولـنرجـع الـى اآليـة فـقد 
اتـوا بـاالتـان والـجحش امـا الـسيد لـه املجـد فـركـب اوالً االتـان وملـا قـرب مـن املـديـنة قـدمـوا لـه الـجحش وركـبه . ثـم ان االتـان هـو 
رمـــز عـــن مجـــمع الـــيهود وفـــي ركـــوبـــه لـــها ونـــزولـــه عـــنها دلـــيل عـــلى انـــه تـــرك كـــنيسة الـــيهود بـــعد ان كـــان قـــد خـــطبها لـــنفسه أوالً 
وازانــها بــاملــنح االلــهية واالحــكام ثــم طــلقها عــندمــا تــركــت الــتعالــيم االلــهية وانغمســت فــي حــماة الــرذائــل وقــيل لــذويــها هــو ذا 
يـترك لـكم بـيتكم خـرابـاً . امـا الـجحش الـذي ركـبه فـيما بـعدد فـهو رمـز عـن كـنيسة املـسيح الـتي تجـمع االمـم وعـلى هـذا فـيكون 
قـد ركـب االثـنني لـتتم نـبوة زكـريـا الـقائـلة ” هـو ذا مـلكك يـاتـي الـيك … وراكـب عـلى حـمار وعـلى جـحش ابـن اتـان ( زك 9: 10 
) وقــال آخــرون ان الــجحش هــو نــفس  االتــان فــلما ركــب الــجحش ركــب االتــان كــقول يــوحــنا ” ووجــد يــسوع جــحشاً فجــلس 
عـليه ” ( يـو 12 :14 ) عـلى ان يـسوع لـه املجـد جـال فـي ارض الـيهوديـة مـراراً دون ان يـحتاج الـى مـركـوب حـتى عـندمـا كـان 
يـتعب . وفـي هـذه املـرة كـذلـك لـم يـركـب لـتعبه ولـكن لـتتميم الـنبوة وهـذا يـتضح جـلياً مـن انـه سـافـر مـاشـياً مـن اريـحا الـى بـيت 
عــنيا واملــسافــة ســبعة عشــر مــيالً مــن غــير ان يــتعب فــكيف يــتعب فــي رحــلته مــن جــبل الــزيــتون الــى اورشــليم واملــسافــة دون 
املـيلني والـخالصـة انـه بـمشيه مـن اريـحا الـى بـيت فـاجـي أراد ان يتشـبه بـالـشعوب والـتعب الـذي احـتمله طـبعنا البشـري فـي 
هـذه االرض املـلعونـة لـتجاوزه الـوصـية . وأشـار بـركـوبـه مـن بـيت فـاجـي الـى اورشـليم الـى زوال االتـعاب واالحـزان مـن جـنسنا 
ليســتريــح بــالــسماء . وركــب حــماراً ال بــهيمة أخــرى لــيعرف الــيهود انــه هــو املــلك الــذي قــد تــنبأ عــنه زكــريــا وانــه يــسحق كــبريــاء 



ابـليس الـلعني ولـيعلم الـناس الـتواضـع . ثـم ان مـلوك االرض كـانـوا يـركـبون االفـيال والـخيول عـند دخـولـهم مـياديـن الـقتال امـا 
املـــسيح ملـــا شـــاء ان يـــبطل الحـــروب ويـــتكلم بـــالســـالم مـــع الـــشعوب ركـــب حـــماراً وهـــو لـــيس مـــما يـــركـــب لـــلغزو والـــقتال وأبـــطل 
الحـروب وزرع بـذور السـالم . وبـواسـطة الـجحش اشـار عـن الـشعوب غـير الـخاضـعة لـلنوامـيس االلـهية وهـو أخـضعها لـتحفظ 
وصــايــاه ثــم ان الــجحش بــموجــب الــعتيقة نــجس النــه ال يشــتر وحــافــره غــير مــشقوق وكــذلــك االمــم كــانــت نــجسة لــعدم تــمييزهــا 
الـطاهـر مـن الـنجس فـبركـوبـه الـجحش الـذي هـو رمـز عـنهم طهـرهـم . ثـم ان الـجحش كـان مـربـوطـاً بـربـاطـني ” اراديـاً وقسـريـاً 
” اراديــاً بــامــه كــما كــانــت الــشعوب خــاضــعة بــارادتــها لــعبادة االصــنام . وقســريــاً بــالــزمــام كــما كــان الــشيطان قــد ربــط االمــم 
قسـراً . أمـا املـسيح فـقد حـل الـربـاطـني . ثـم انـه ركـب الـجحش غـير املـروض مـبيناً ان مـا كـان عسـراً عـند غـيره فـهو سهـل عـنده 
كــارجــاعــه االمــم الــى الــعبادة االلــهية ذلــك النــه خــالــق الــطبيعة وقــال قــوم ان املــسيح ارســل وأتــى بــالــجحش كــسيد يــأخــذ مــن 
عــبده مــا يــريــد . وقــال آخــرون بــل أخــذه بــااللــتماس كــمحتاج النــه مــع غــنائــه بــالهــوتــه وشــرفــه غــير املحــدود قــد لــبس ثــوب الــفقر 
والتجــرد . وقــد ارجــع الــجحش مــع الــذيــن أتــوا بــه . ولــو ســألــنا الــيهود عــن مــلك غــير املــسيح دخــل اورشــليم راكــباً جــحشاً ملــا 
اســتطاعــوا ان يــذكــروا لــنا احــد ســواه . ثــم ان املــسيح أرســل تــلميذيــن لــيأتــيا بــاالتــان ولــم يــرســل واحــداً او ثــالثــة اشــارة الــى 
االنـبياء والـرسـل الـذيـن دعـوا االمـم الـى اإليـمان فـسمعان الـشيخ واملـتزوج رمـز الـى االنـبياء ويـوحـنا الـشاب والـبتول رمـز الـى 

الرسل الذين بواسطتهم دعينا الى الحياة .
 

عدد 8 : والجمع االكثر فرشوا ثيابهم في الطريق . وآخرون قطعوا اغصاناً من الشجر وفرشوها في الطريق .
الـثياب هـنا اشـارة لـعبادة الـصنيمة الـتي احـتقرت ورذلـت امـام املـسيح املخـلص . وقـد فـرش الـناس ثـيابـهم امـامـه اشـارة الـى 
ســـودده عـــليهم وبـــيان الـــى ان الـــذيـــن يـــتبعون املـــسيح يتجـــردون ال مـــن ثـــيابـــهم فـــقط بـــل يســـلمون أجـــسادهـــم الجـــله كـــما فـــعل 
الشهــداء . وفــرش الــثياب كــذلــك هــو داللــة عــلى انــهم داســوا فــخارهــم بــارجــلهم . ولــسائــل ان الــسيد املــسيح دخــل مــراراً الــى 
اورشـليم فـلماذا لـم يخـرج الـناس لـلقائـه مـثلما خـرجـوا فـي هـذه املـرة . والـجواب عـلى ذلـك هـو انـهم سـمعوا بـقيامـة الـعازر مـن 
الــقبر . وقــد يــكون هــو الــذي حــركــهم الــى ذلــك الن عهــد آالمــه أصــبح قــريــباً . وخــروج الجــمع الــكثير لــلقائــه بــاغــصان الــزيــتون 
والنخـل الن هـذه كـانـت عـادتـهم عـندمـا كـانـوا يخـرجـون ملـالقـاة مـلوكـهم وانـبيائـهم . وقـد اتخـذوهـا مـن داود الـقائـل ” الـصديـق 
كـالنخـلة يـزهـو ” ( مـز 92 : 12 ) وانـا مـثل الـزيـتونـة املمجـدة فـي بـيت الـرب .  ويظهـر انـهم خـرجـوا بـاغـصان النخـل والـزيـتون 
ملـــــالقـــــاة داود وشـــــاول ملـــــا انـــــتصرا عـــــلى الفلســـــطينيني . عـــــلى ان الـــــزيـــــتون كـــــان فـــــي اورشـــــليم بـــــكثرة فـــــال عـــــجب اذا حـــــملوا 
اغـصانـه . ولـكن مـن ايـن اتـو بـالـنخيل وهـو غـير مـوجـود عـندهـم ؟ قـال بـعضهم ان عـيد الـغفران واملـظال يـقع فـي الـيوم الـعاشـر 
مـن تشـريـن االول قـمري والـنامـوس يـأمـر ان يسـتظلون بـاغـصان الـزيـتون واآلس والـنخيل وملـا بـلغوا زمـن الـعيد فـي ذلـك الـعام 
مـا اسـتطاعـوا ان يـعيدوه النـهم كـانـوا تـحت نـير عـبوديـة الـرومـانـيني . وكـان الـيهود قـد ارسـلوا الـى االمـاكـن الـبعيدة واسـتجلبوا 
مـنها أغـصان الـنخيل لـيعملوا عـيد املـظال فـلما قـدم ربـنا الـى اورشـليم خـرجـوا بـها ملـالقـاتـه فـيكون دخـول الـسيد لـه املجـد الـى 

اورشليم في ذلك العام الذي ما استطاعوا فيه ان يعيدوا عيد املظال في حينه لضغط الرومانيني عليهم .
وقـــال آخـــرون ان بـــالـــهام مـــن املـــسيح أعـــدد الـــقوم الـــنخيل ليســـتقبلوه حـــفاوة واجـــالالً . الن اغـــصان الـــنخيل يـــرمـــز بـــها الـــى 
انـتصار االمـم عـلى ابـليس الـلعني الن الـجحش رمـز لـلمؤمـنني والشجـر رمـز لـالعـداء الـذيـن قـطعوا كـما تـقطع الشجـر وطـرحـوا 
تـحت اقـدام املـؤمـنني . امـا الـزيـتون فـله خـاصـيتان الـرحـمة الن شجـر الـزيـتون ال يـعرى ال فـي الـصيف وال فـي الشـتاء كـاالب 
الـرحـوم يـحافـظ عـلى ورقـه وهـو دسـم يـعطي الـوجـوه ملـعانـاً كـقولـه دهـنت رأسـي بـالـدهـن وهـكذا الـسيد املـسيح هـو رحـوم النـه 
رحـم جـنسنا وابـهجنا بـخالصـه لـنا . وبـالـزيـت كـان يـخبز خـبز الـوجـوه املـذكـور فـي الـنامـوس وبـورقـة الـزيـتون بشـرت الحـمامـة 
نـــوحـــاً بـــنهايـــة الـــطوفـــان . ولـــذلـــك اتخـــذوهـــا اشـــارة الـــى الســـالم كـــما ان ســـيدنـــا املـــسيح لـــه الســـالم يـــدعـــى . وامـــا النخـــل فـــفيه 
خــواص الــعلو وهــو رمــز لــلسيد املــسيح الــذي هــو عــالــي وســموي . ومســتقيم الــقامــة كــما ان احــكام املــسيح مســتقيمة كــقول 



داود بـــارانـــت يـــا رب واحـــكامـــك عـــادلـــة وثـــمره حـــلو كـــتعليم املـــسيح الحـــلو . كـــقولـــه ان كـــالمـــك ( أي تـــعليمك ) حـــلو فـــي حـــلقي 
وشجـر الـنخيل ابـيض كـما ان املـسيح هـو نـور الـعالـم وفـي رأس الـنخيل شـوك يـجعل الـصعود الـى اعـالـي اشـجاره مسـتحيالً 
وذلـــك رمـــز الـــى ان مـــن ال يـــخاف اهلل يســـتحيل عـــليه ان يـــصعدد الـــى املـــسيح بـــروح املـــعرفـــة وورق الـــنخيل لـــها رؤوس كـــاالبـــر 
وهــي جــارحــة وهــي رمــز الــى الــصليب الــذي هــو حــربــة املــؤمــنني املــسنونــة ضــد ابــليس الــلعني وقــلب النخــلة واحــد كــما ان اهلل 

الكلمة واحد .
 

عــدد 9 : والجــموع الــذيــن تــقدمــوا والــذيــن تــبعوا كــانــوا يــصرخــون قــائــلني : “ هــوشــعنا البــن داود ! مــبارك اآلتــي بــاســم الــرب 
هوشعنا في االعالي ! “ .

الـذيـن يـصرخـون هـوشـعنا مـراراً هـم اربـع رتـب الجـموع والـتالمـيذ واالطـفال واالوالد وكـان الجـميع يـصيحون هـوشـعنا مـرحـبني 
بـــقدوم الـــسيد لـــه املجـــد . بـــينما كـــان رؤســـاء الـــكهنة يـــلحون عـــليهم الســـكاتـــهم . وانـــقسم الجـــموع يـــومـــئٍذ اربـــعة اقـــسام مـــشوا 
امـامـه وخـلفه وعـن شـمالـه وعـن يـمينه . وهـذا رمـز ملجـد املـسيح فـي الـيوم االخـير حـيث يـنقسم الـصالـحون الـى اربـعة اقـسام 
فــاملــالئــكة تــكون امــامــه والــصديــقون عــن يــمينه والــتائــبون عــن شــمالــه والــصبيان مــن ورائــه امــا االشــرار فــسيمكثون اســفل . 
وكـان صـراخ اولـئك املسـتقبلني رمـز لـالنـتصار عـلى الـشيطان واملـوت والخـطيئة . وكـلمة هـوشـعنا عـبرانـية مـعناهـا الـخالص . 
اي الـــخالص البـــن داود الـــذي خـــلصنا مـــن املـــوت والـــشيطان والخـــطيئة والـــيونـــانـــيون يـــقولـــون اوســـانـــنا عـــوض هـــوشـــعنا لـــعدم 
وجـود الحـرف ع والحـرف ش فـي لـغتهم ومـعناهـا املجـد الن املـسيح الـقادم هـو رب املجـد واملجـد لـه واجـب . وقـولـهم هـوشـعنا 
البـن داود هـو اعـتراف صـريـح مـن الـيهود بـان املـسيح ظهـر فـي الجسـد مـن ذريـة داود . وقـولـهم ” مـبارك اآلتـي بـأسـم الـرب ” 
اي مــبارك هــو الــذي قــدم لــآلالم واملــوت ومــبارك هــو املــزمــع ان يــاتــي بــعد قــيامــته وســننتظره ” هــوشــعنا فــي االعــالــي ” يــعني 

املجد للذي وان لبس جسدنا الترابي لم يخل منه العرش االلهي
( لو ص 19 ك 40 ) فاجاب وقال لهم اقول لكم ان سكت هؤالء فالحجارة تصرخ

نـعم ان الـذي عـمل امـراة لـوط حجـراً وامـر الصخـرة فـانبجسـت مـنها املـياه واعـطى الـنطق لـالتـانـة جـعل االمـم الـتي كـانـت ذات 
قلوب متصلبة حجرية والعدديمة الناموس ان تسبحه وتمجده لقادر ان يترك الحجارة تصرخ النه خالقها

لو 19 : 41 وفيما هو يقترب نظر الى املدينة وبكى عليها .
مـكتوب عـن املـسيح انـه قـد بـكى مـرتـني اوالهـما عـندمـا دخـل اورشـليم وثـانـيتهما عـندمـا اقـام لـعازر ولـم يـذكـر االنـجيليون انـه 
ضـحك مـرة واحـدة وبـكاؤه فـي هـاتـني املـرتـني هـو لـيري الـناس عـيانـاً انـه لـبس جسـداً كـاجـسادنـا كـما قـد جـاع وعـطش وتـعب 

لهذا الغرض عينه . نعم بكى على اليهود الذين ابوا ان يعرفوا خالقهم .
 

عدد 10 : وملا دخل اورشليم ارتجت املدينة كلها : “ قائلة من هذا ؟ “ .
ان مدينة اورشليم ارتجت فزعاً مرتني احداهما عند مجيء املجوس واملرة الثانية عندما

سـمع اهـلها بـهؤالء الـصارخـني املـرحـبني . وفـزع سـكان اورشـليم فـي هـاتـني املـرتـني هـو النـهم يـعرفـون افـعالـهم الشـريـرة ومـا 
كـانـوا يـريـدون الـخالص وقـد قـال يـهود اورشـليم ” مـن هـذا “ عـلى سـبيل تـجاهـل الـعارف وقـد تـجاهـلوا حسـداً مـنهم لـه كـما 

قالوا عنه اليس هو هذا ابن النجار
لو 9 :42 قائالً لو كنت علمت انت ايضاً حتى في يومك ما هو لسالمك ولكن اآلن قد أخفي عن عينيك

أي ان اورشليم هي بارادتها اغمضت عينيها عن النظر الى الحق وما كالمه على املدينة اال اشارة الى اهلها
لو 19:43 فانه ستأتي ايام ويحيط بك اعدداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة .

يشير بذلك الى سبيها من اسبيسيانوس الذي كان بعد حادثة صلب املسيح باربعني عاماً .



 
عدد 11 : فقالت الجموع : “ هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل “ .

فـظن الجـموع انـهم قـالـوا عـن يـسوع شـيئاً كـبيراً بـتسميتهم ايـاه نـبياً الن قـلوبـهم كـانـت ال تـزال مشـتبكة بـاالرضـيات . نـقول 
لهؤالء ان املسيح ليس نبياً كما قالوا مستعظمني بل هو االله الحق ورب االنبياء .

 
طرد الباعة من الهيكل

عـدد 12 : ودخـل يـسوع هـيكل اهلل وأخـرج جـميع الـذيـن يـبيعون ويشـترون فـي الـهيكل ، قـلب مـوائـد الـصيارفـة وكـراسـي بـاعـة 
الحمام 

عدد 13 : وقال لهم : “ مكتوب : بيتي بيت الصالة يدعى . وانتم جعلتموه مغارة لصوص ! “ .
كـــان الـــصيارفـــة فـــي الـــهيكل والـــذيـــن يـــبيعون الخـــراف والحـــمام فـــقط الكـــل أنـــواع مـــا يـــباع ويشـــرى . الن كـــهنة الـــيهود كـــانـــوا 
مســتميتني بــمحبة الــفضة . وامــا الســبب الــذي اذن لــهم الجــله حــتى يــبيعوا ويشــتروا فــي الــهيكل فــهو هــذا . ان اهلل قــد أمــر 
شـــعب اســـرائـــيل ان ال يـــذبـــحوا الـــحيوانـــات املـــنذورة اال عـــند بـــاب قـــبة الـــزمـــان وذلـــك اوالً لـــكي ال يـــاكـــلوا الـــدم وثـــانـــياً لـــكي ال 
يـذبـحوا ذبـائـحهم لـلشياطـني وامـرهـم ايـضاً انـهم اذا كـانـوا بـعيديـن عـن اورشـليم فـليبيعوا ثـيرانـهم وخـرافـهم املـنذورة وعـندمـا 
يــدخــلون اورشــليم يشــترون عــوضــها بــالــفضة . فــاتخــذ كــهنة الــيهود هــذا االمــر االلــهي وســيلة لــلربــح وادخــلوا بــاعــة الخــراف 
والحـمام والـثيران الـى الـهيكل حـيث يـبيعون ويشـترون لـقاء جـزء مـن الـربـح كـانـوا يـتقاضـونـه مـنهم . وكـانـوا فـي الـوقـت نـفسه 
يــامــرون أصــحاب الــنذور ان يشــتروا نــذورهــم مــن بــاعــة الــهيكل . وكــان بــاعــة الــثيران والخــراف والحــمام فــي الــهيكل يــبيعون 
هــذه الــحيوانــات بــاثــمان فــاحــشة لســد جــشعهم وجــشع الــكهنة الــذيــن يــشاركــونــهم وهــكذا اصــبحت هــذه الــقرابــني الــتي تــذبــح 
ملــغفرة الخــطايــا عــلى حســب الــنامــوس وســيلة لســلب الــناس امــوالــهم فــتأمــل عــلى ان الــكهنة قــد رتــبوا فــي الــهيكل صــرافــني 
حــتى اذا احــناج احــدهــم ان يســتلف فــوق املــال الــذي أحــضره لــدفــع اثــمان الــقرابــني أو ان يــصرف دنــانــيره بــدراهــم فــيرجــع 
الـــى صـــرافـــي الـــهيكل الـــذيـــن هـــم ايـــضاً كـــانـــوا يـــشاركـــون الـــكهنة بـــاربـــاحـــهم . وكـــان لـــهؤالء الـــصرافـــني طـــرق اخـــرى البـــتزاز 
االمــوال كمشــترى الــغربــاء الــذيــن كــانــوا يــأمــون الــهيكل لــلصالة ونــحو ذلــك . واملــسيح قــلب مــوائــد هــؤالء الــذيــن دعــاهــم مــتى 
االنــجيلي بــالــصيارفــة عــلى االصــطالح الــيونــانــي . وكــان الــكهنة يــشاركــون هــؤالء الــصيارفــة وبــاعــة الــقرابــني بســرقــة اســرائــيل 
بـحيث كـانـوا ال يـصدقـون عـلى ذبـيحة كـبش أو ثـور اذا أتـى بـهما مـقدم الـنذور مـن الـخارج بـل كـانـوا يـقولـون لـه ان كـبشك او 
ثــورك ال يــصلح لــلذبــيحة فــبعه واشــتر غــيره مــن الــهيكل ومــن املــعلوم ان املــؤمــن الــذي يــقصد الــهيكل لــلعبادة ويــسوق قــرابــينه 
ملـغفرة خـطايـاه مـلزم ان يـصدق كـالم الـكاهـن ويحسـبه حـجة مسـلمة وعـليه فـسواء كـان ذلـك املـؤمـن مـقتنعاً بـنصح الـكاهـن أو 
غــير مــقتنع يجــد نــفسه مــلزمــاً ان يــبيع مــاشــيته بــالــثمن الــقليل ويشــتري مــن الــهيكل غــيرهــا بــالــثمن الــكثير . وكــما قــلنا كــانــت 
هــذه االربــاح الــطائــلة تــقسم بــني الــكهنة والــباعــة والــصيارف والجــل ذلــك قــال ربــنا انــكم جــعلتم بــيتي مــغارة الــلصوص ويــقول 
آخـرون ان الـبقر والـغنم الـتي كـان يـبيعها بـائـعوهـا كـان الـكهنة أنـفسهم يشـترونـها بـالـثمن الـبخس ويـعودون فـيبيعونـها ثـانـية 
لــلبائــعني . واملــسيح أخــرج هــؤالء الــصيارف والــباعــة مــرتــني مــن الــهيكل واملــرة االولــى كــانــت فــي مــبدا الــعجائــب الــتي رواهــا 
يــوحــنا االنــجيلي والــثانــية فــي هــذه املــرة الــتي كــانــت قــريــبة مــن آالمــه لــذكــره الــسجود كــما جــاء فــي مــتى . وقــد قــال فــي املــرة 
االولــى ال تــجعلوا بــيت ابــي بــيتاً لــلتجارة . وفــي الــثانــية اي هــنا قــال وانــتم جــعلتموه مــغارة الــلصوص . وهــناك أجــابــه هــؤالء 
الـــصيارف والـــباعـــة قـــائـــلني ايـــة آيـــة تـــريـــنا . وهـــنا ســـكتوا مخـــزولـــني . وقـــال بـــعضهم ان الـــواقـــعة واحـــدة وان االنـــجيليني مـــتى 
ويــوحــنا اخــتلفا فــي زمــن حــدوثــها فــجعلها مــتى قــبيل اآلالم ويــوحــنا فــي بــدء عهــد الــعجائــب . وعــلى كــال الــحالــني فــان اخــراج 
املــسيح لــهؤالء الــباعــة والــصيارف قــد كــان بــرهــانــاً جــلياً عــلى صــيرورة الــذبــيحة االلــهية روحــية بــعدد ان كــانــت دمــويــة عــلى ان 
اهلل قــــد امــــر الــــيهود ان يــــقدمــــوا لــــه الــــذبــــائــــح الــــدمــــويــــة لــــسياســــة اراد بــــها ان ال يــــدع الــــيهود بــــعد ان خــــرج بــــهم مــــن مــــصر 



يســتةحــشون مــن أبــطال تــقالــيدهــم الــديــنية حــيث كــانــوا يــعبدون االصــنام ويــقدمــون لــها الــذبــائــح فــنهاهــم ن عــبادة االصــنام 
وأبـــقى لـــهم ذبـــائـــحهم . امـــا املـــسيح فـــاذا جـــاء ليخـــلص الـــعالـــم أقـــر ان يـــسير بـــهم الـــى الـــكمال االلـــهي فـــنهاهـــم عـــن الـــذبـــائـــح 
الــدمــويــة وأخــرج الــباعــة والــصيلرف بــكل شــدة فــكملت فــيه الــنبوة الــقائــلة ” غــيرة بــيتك اكــلتني ” وبــذلــك أرى بــني اســرائــيل 
ربـوبـيته وسـلطانـه عـلى انـهم لـم يـقولـوا شـيئاً عـند اخـراجـهم مـن الـهيكل خـوفـاً وجـزعـاً ولـكنهم امـتنعوا عـن الـتصديـق بـعجائـبه 
بـينما أشـار لـهم بـعمله هـذا عـلى ابـطال الـذبـائـح الـدمـويـة كـما سـبق الـقول . وقـال احـد مـعلمي الـكنيسة ان مـن يـذبـح ذبـائـح 
الــحيوانــات قــربــانــاً هلل بــعدد ذبــيحة حــمل اهلل فــال فــرق بــني ذبــيحته والــذبــائــح الــتي تــقدم لــلشياطــني . عــلى ان يــوحــنا ازاد فــي 

روايته على ما جاء في متى فقال :
يو 2 : 15 فصنع صوتاً من حبال أخرج جميعهم من الهيكل والخراف والبقر ايضاً ونثر دراهم الصيارفة وقلب املوائد .

ان املـسيح لـذكـره الـسجود والتسـبيح كـمل بـنفسه كـمعلم حـقيقي جـميع درجـات الـبيعة الـتي رتـبها وسـلمها لـنا بـواسـطة رسـله 
. فـــلما تـــناول الـــكتاب وقـــرأ ان روح الـــرب عـــلي قـــام بـــدرجـــة الـــقاري . وملـــا عـــمل مـــقرعـــة مـــن الـــحبال وطهـــر الـــهيكل مـــن هـــؤالء 
الـلصوص قـام بـدرجـة االبـديـاكـن . وملـا اتـكى الجـموع فـي الـبريـة وملـا غسـل ارجـل الـتالمـيذ قـام بـدرجـة الـشمامـسة . وملـا كسـر 
الـخبز ومـزج الخـمر ودعـاهـما جسـده ودمـه قـام بـدرجـة الـقسوسـية . وملـا نـفخ فـي وجـوه الـتالمـيذ وقـال لـهم اقـبلوا الـروح الـقدس 

قام بدرجة االسقفية وملا صعدد الى السماء ورفع يديه وباركهم قام بدرجة البطريركية .
 

عدد 14 : وتقدم اليه في الهيكل عميان وعرج فشفاهم.
عـدد 15 : وملـا رأى رؤسـاء الـكهنة والـكتبة الـعجائـب الـتي صـنع والـصبيان يـصيحون فـي الـهيكل ويـقولـون : “ هـوشـعنا البـن 

داود غضبوا “ ،
ان رؤسـاء الـكهنة عـوضـاً مـن ان يـخضعوا لـلمسيح بـعدد مـشاهـدتـهم عـجائـبه مـن فـتح اعـني الـعميان ومـنح الـشفاء لـلمقعدديـن 
حســدوه لشــر فــي نــفوســهم وقــال قــوم ان الــصبيان كــانــوا يــعرفــون مــا يــقولــون ولــو كــانــوا صــغاراً وان كــان الجســد آلــة لــلنفس 
وهـو غـير كـامـل ولـكن الـنفس الـناطـقة فـيه كـانـت كـامـلة . وقـال آخـرون انـهم مـا كـانـوا يـعرفـون مـا يـقولـون وشـاهـدهـم قـول داود 
الـنبي . وقـال آخـرون انـهم كـانـوا يـعرفـون مـا يـقولـون وشـاهـدهـم قـول داود الـنبي ” مـن افـواه االطـفال والـرضـع هـيأت تسـبيحاً 
” ( مــز 8 : 2 ) وحــسناً قــال داود ان التســبيح كــان صــادراً مــن االفــواه ال مــن الــقلوب الن االطــفال يــتكلمون بــافــواهــهم مــاال 
يـعقلونـه بـقلوبـهم . وعـليه فـيكون الـروح الـقدس هـو الـذي وضـع التسـبحة فـي افـواه الـرضـع . وقـال آخـرون ان اولـئك االطـفال 
كــانــوا أوالد ســنة وأقــل وقــال غــيرهــم انــهم كــانــوا ابــناء اربــعني يــومــاً وكــان أصــعدهــم أبــاؤهــم مــن بــالد الــيهوديــة الــى بــيت الــرب 
لـيقربـوا عـنهم الـقرابـني حسـب الـنامـوس وقـيل انـهم مـن الـيوم الـذي صـرخـوا هـوشـعنا مـا عـادوا تـكلموا حـتى الـلى الـزمـان الـذي 

يتكلم فيه االطفال عادة وكانت هذه االعجوبة أعظم من سائر العجائب .
 

عـدد 16 : وقـالـوا لـه : “ اتـسمع مـا يـقول هـؤالء ؟ “ فـقال لـهم يـسوع : “ نـعم ! امـا قـراتـم قـط : ان مـن افـواه االطـفال والـرضـع 
هيأت تسبيحاً ؟ “ .

كــان مــن الــواجــب ان يــوبــخهم املــسيح بــقولــه انــظروا مــا يــقول هــؤالء ولــكنهم مــن حســدهــم مــا احــتملوا فســبقوه بــقولــهم أتــسمع 
الـخ . ان لـفظة نـعم تـؤول هـنا الـى مـعنيني أولـهما انـي اسـمع . والـثانـي امـا انـتم فـال تـسمعون . والـرضـع هـم الـذيـن يـرضـعون 
الحـليب والنـه خـالـق الـطبيعة جـعلهم ان يـنطقوا وفـي ذلـك ظهـرت االعـجوبـة وتجـلت بـاالكـثر الن مـثل هـؤالء ال يـمكن ان يـكونـوا 

قد تعلموا التسبحة ولكنهم نطقوا بها بقونه االلهية .
 



في بكاء يسوع على أورشليم

( 41 ) وملـا قـرب ورأى املـديـنة بـكى عـليها قـائـالً ( 42 ) لـو عـلمت أنـِت أيـضاً فـي يـومـكِ 
هــذا مــا هــو لســالمــِك لــكنه اآلن خــفي عــن عــينيك ( 43 ) انــها ســتأتــي ايــام يــحيط بــكِ 
فـيها اعـداؤِك بـمترسـة ويـحاصـرونـِك ويـضيقون عـليِك مـن كـل جـهة ( 44 ) ويهـدمـونـكِ 

وبنيِك فيِك وال يتركون فيِك حجراً على حجر النِك لم تعرفي زمان افتقادِك .

شرح بشارة متى  24 : 2

عدد 2 : فقال لهم يسوع : “ أما تنظرون جميع هذه ؟ الحق اقول لكم : إنه ال يترك ههنا حجر على حجر إال ينقض ! “ .
تــمت هــذه الــنبوة أوالً عــلى يــد ألــيسادريــانــوس الــقيصر الــذي أخــذ حــجار اســوارهــا وطــرحــها فــي بــحيرة ســدوم وقــطع حــجاراً 
أخـر وعـمر اسـوارهـا وسـماهـا بـاسـمه الـبوفـولـيس . ثـم بـعد ذلـك هـدمـها يـولـيانـوس الـكافـر وخـربـها . امـا هـذا فـلكي يـكذب قـول 
املـــسيح ” انـــه ال يـــترك حجـــر عـــلى حجـــر اال يـــنقض ” أذن لـــليهود ان يـــبنوهـــا ويـــعمروا الـــهيكل الـــذي خـــربـــه ادريـــانـــوس امـــا 
الــيهود فــبعد ان هــدمــوا مــا بــقي مــن الــهيكل لــكي يــثبتوا بــنيانــه كــانــوا كــلما حــفروا شــيئاً نــهاراً امــتأل لــيالً مــن دون يــد انــسان 

وما كفوا عن البناء حتى قدحت نار من اساسه واحرقت منهم كثيراً .
 

مـعنى عـبارات الـسيد : انـي أتـيُت ألخـلصِك ايـتها املـديـنة النـِك فـي سـوء حـال وأردُت  أن أرجـعِك الـى 
حـال الـكرامـة والـنمّو واالزدهـار وأخـّلصِك مـن الشـرور الـحالـة فـيِك واجـعلِك تـتنعمني بـالـلذات الـروحـية 

فأنِت ترفضني ولذلك ستصيبِك هذه الشرور واخصها ان يسبيِك الرومانيون اآلتون من املغرب .
                                                

في طرد يسوع الباعة من الهيكل

( 45 ) ثــم دخــل الــهيكل وشــرع يخــرج الــذيــن يــبيعون ويشــترون فــيه ( 46 ) قــائــالً لــهم 
مــكتوب ان بــيت الــصالة وانــتم جــعلتموه مــغارة لــلصوص ( 47 ) وكــان يــعلم كــل يــوم 
فـي الـهيكل وكـان رؤسـاء الـكهنة والـكتبة ووجـوه الـشعب يـلتمسون أن يهـلكوه ( 48 ) 

فلم يجدوا ما يصنعون به ألن الشعب كانوا متعلقني باالستماع له .
                                                      

شرح بشارة متى 21 : 12 و13 
                                              

طرد الباعة من الهيكل
عـدد 12 : ودخـل يـسوع هـيكل اهلل وأخـرج جـميع الـذيـن يـبيعون ويشـترون فـي الـهيكل ، قـلب مـوائـد الـصيارفـة وكـراسـي بـاعـة 

الحمام 



عدد 13 : وقال لهم : “ مكتوب : بيتي بيت الصالة يدعى . وانتم جعلتموه مغارة لصوص ! “ .
كـــان الـــصيارفـــة فـــي الـــهيكل والـــذيـــن يـــبيعون الخـــراف والحـــمام فـــقط الكـــل أنـــواع مـــا يـــباع ويشـــرى . الن كـــهنة الـــيهود كـــانـــوا 
مســتميتني بــمحبة الــفضة . وامــا الســبب الــذي اذن لــهم الجــله حــتى يــبيعوا ويشــتروا فــي الــهيكل فــهو هــذا . ان اهلل قــد أمــر 
شـــعب اســـرائـــيل ان ال يـــذبـــحوا الـــحيوانـــات املـــنذورة اال عـــند بـــاب قـــبة الـــزمـــان وذلـــك اوالً لـــكي ال يـــاكـــلوا الـــدم وثـــانـــياً لـــكي ال 
يـذبـحوا ذبـائـحهم لـلشياطـني وامـرهـم ايـضاً انـهم اذا كـانـوا بـعيديـن عـن اورشـليم فـليبيعوا ثـيرانـهم وخـرافـهم املـنذورة وعـندمـا 
يــدخــلون اورشــليم يشــترون عــوضــها بــالــفضة . فــاتخــذ كــهنة الــيهود هــذا االمــر االلــهي وســيلة لــلربــح وادخــلوا بــاعــة الخــراف 
والحـمام والـثيران الـى الـهيكل حـيث يـبيعون ويشـترون لـقاء جـزء مـن الـربـح كـانـوا يـتقاضـونـه مـنهم . وكـانـوا فـي الـوقـت نـفسه 
يــامــرون أصــحاب الــنذور ان يشــتروا نــذورهــم مــن بــاعــة الــهيكل . وكــان بــاعــة الــثيران والخــراف والحــمام فــي الــهيكل يــبيعون 
هــذه الــحيوانــات بــاثــمان فــاحــشة لســد جــشعهم وجــشع الــكهنة الــذيــن يــشاركــونــهم وهــكذا اصــبحت هــذه الــقرابــني الــتي تــذبــح 
ملــغفرة الخــطايــا عــلى حســب الــنامــوس وســيلة لســلب الــناس امــوالــهم فــتأمــل عــلى ان الــكهنة قــد رتــبوا فــي الــهيكل صــرافــني 
حــتى اذا احــناج احــدهــم ان يســتلف فــوق املــال الــذي أحــضره لــدفــع اثــمان الــقرابــني أو ان يــصرف دنــانــيره بــدراهــم فــيرجــع 
الـــى صـــرافـــي الـــهيكل الـــذيـــن هـــم ايـــضاً كـــانـــوا يـــشاركـــون الـــكهنة بـــاربـــاحـــهم . وكـــان لـــهؤالء الـــصرافـــني طـــرق اخـــرى البـــتزاز 
االمــوال كمشــترى الــغربــاء الــذيــن كــانــوا يــأمــون الــهيكل لــلصالة ونــحو ذلــك . واملــسيح قــلب مــوائــد هــؤالء الــذيــن دعــاهــم مــتى 
االنــجيلي بــالــصيارفــة عــلى االصــطالح الــيونــانــي . وكــان الــكهنة يــشاركــون هــؤالء الــصيارفــة وبــاعــة الــقرابــني بســرقــة اســرائــيل 
بـحيث كـانـوا ال يـصدقـون عـلى ذبـيحة كـبش أو ثـور اذا أتـى بـهما مـقدم الـنذور مـن الـخارج بـل كـانـوا يـقولـون لـه ان كـبشك او 
ثــورك ال يــصلح لــلذبــيحة فــبعه واشــتر غــيره مــن الــهيكل ومــن املــعلوم ان املــؤمــن الــذي يــقصد الــهيكل لــلعبادة ويــسوق قــرابــينه 
ملـغفرة خـطايـاه مـلزم ان يـصدق كـالم الـكاهـن ويحسـبه حـجة مسـلمة وعـليه فـسواء كـان ذلـك املـؤمـن مـقتنعاً بـنصح الـكاهـن أو 
غــير مــقتنع يجــد نــفسه مــلزمــاً ان يــبيع مــاشــيته بــالــثمن الــقليل ويشــتري مــن الــهيكل غــيرهــا بــالــثمن الــكثير . وكــما قــلنا كــانــت 
هــذه االربــاح الــطائــلة تــقسم بــني الــكهنة والــباعــة والــصيارف والجــل ذلــك قــال ربــنا انــكم جــعلتم بــيتي مــغارة الــلصوص ويــقول 
آخـرون ان الـبقر والـغنم الـتي كـان يـبيعها بـائـعوهـا كـان الـكهنة أنـفسهم يشـترونـها بـالـثمن الـبخس ويـعودون فـيبيعونـها ثـانـية 
لــلبائــعني . واملــسيح أخــرج هــؤالء الــصيارف والــباعــة مــرتــني مــن الــهيكل واملــرة االولــى كــانــت فــي مــبدا الــعجائــب الــتي رواهــا 
يــوحــنا االنــجيلي والــثانــية فــي هــذه املــرة الــتي كــانــت قــريــبة مــن آالمــه لــذكــره الــسجود كــما جــاء فــي مــتى . وقــد قــال فــي املــرة 
االولــى ال تــجعلوا بــيت ابــي بــيتاً لــلتجارة . وفــي الــثانــية اي هــنا قــال وانــتم جــعلتموه مــغارة الــلصوص . وهــناك أجــابــه هــؤالء 
الـــصيارف والـــباعـــة قـــائـــلني ايـــة آيـــة تـــريـــنا . وهـــنا ســـكتوا مخـــزولـــني . وقـــال بـــعضهم ان الـــواقـــعة واحـــدة وان االنـــجيليني مـــتى 
ويــوحــنا اخــتلفا فــي زمــن حــدوثــها فــجعلها مــتى قــبيل اآلالم ويــوحــنا فــي بــدء عهــد الــعجائــب . وعــلى كــال الــحالــني فــان اخــراج 
املــسيح لــهؤالء الــباعــة والــصيارف قــد كــان بــرهــانــاً جــلياً عــلى صــيرورة الــذبــيحة االلــهية روحــية بــعدد ان كــانــت دمــويــة عــلى ان 
اهلل قــــد امــــر الــــيهود ان يــــقدمــــوا لــــه الــــذبــــائــــح الــــدمــــويــــة لــــسياســــة اراد بــــها ان ال يــــدع الــــيهود بــــعد ان خــــرج بــــهم مــــن مــــصر 
يســتةحــشون مــن أبــطال تــقالــيدهــم الــديــنية حــيث كــانــوا يــعبدون االصــنام ويــقدمــون لــها الــذبــائــح فــنهاهــم ن عــبادة االصــنام 
وأبـــقى لـــهم ذبـــائـــحهم . امـــا املـــسيح فـــاذا جـــاء ليخـــلص الـــعالـــم أقـــر ان يـــسير بـــهم الـــى الـــكمال االلـــهي فـــنهاهـــم عـــن الـــذبـــائـــح 
الــدمــويــة وأخــرج الــباعــة والــصيلرف بــكل شــدة فــكملت فــيه الــنبوة الــقائــلة ” غــيرة بــيتك اكــلتني ” وبــذلــك أرى بــني اســرائــيل 
ربـوبـيته وسـلطانـه عـلى انـهم لـم يـقولـوا شـيئاً عـند اخـراجـهم مـن الـهيكل خـوفـاً وجـزعـاً ولـكنهم امـتنعوا عـن الـتصديـق بـعجائـبه 
بـينما أشـار لـهم بـعمله هـذا عـلى ابـطال الـذبـائـح الـدمـويـة كـما سـبق الـقول . وقـال احـد مـعلمي الـكنيسة ان مـن يـذبـح ذبـائـح 
الــحيوانــات قــربــانــاً هلل بــعدد ذبــيحة حــمل اهلل فــال فــرق بــني ذبــيحته والــذبــائــح الــتي تــقدم لــلشياطــني . عــلى ان يــوحــنا ازاد فــي 

روايته على ما جاء في متى فقال :
يو 2 : 15 فصنع صوتاً من حبال أخرج جميعهم من الهيكل والخراف والبقر ايضاً ونثر دراهم الصيارفة وقلب املوائد .



ان املـسيح لـذكـره الـسجود والتسـبيح كـمل بـنفسه كـمعلم حـقيقي جـميع درجـات الـبيعة الـتي رتـبها وسـلمها لـنا بـواسـطة رسـله 
. فـــلما تـــناول الـــكتاب وقـــرأ ان روح الـــرب عـــلي قـــام بـــدرجـــة الـــقاري . وملـــا عـــمل مـــقرعـــة مـــن الـــحبال وطهـــر الـــهيكل مـــن هـــؤالء 
الـلصوص قـام بـدرجـة االبـديـاكـن . وملـا اتـكى الجـموع فـي الـبريـة وملـا غسـل ارجـل الـتالمـيذ قـام بـدرجـة الـشمامـسة . وملـا كسـر 
الـخبز ومـزج الخـمر ودعـاهـما جسـده ودمـه قـام بـدرجـة الـقسوسـية . وملـا نـفخ فـي وجـوه الـتالمـيذ وقـال لـهم اقـبلوا الـروح الـقدس 

" 46قام بدرجة االسقفية وملا صعدد الى السماء ورفع يديه وباركهم قام بدرجة البطريركية .


