
اإلصحاح العاشر

انتخاب التالميذ االثنني والسبعني

( 1 ) وبعد ذلك عني الرب اثنني وسبعني آخرين وارسلهم اثنني اثنني أمام وجهه 
الى كل مدينة وموضع أزمع أن ياتي اليه ( 2 ) وقال لهم ان الحصاد كثير واما 

العملة فقليلون فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عملة الى حصاده ( 3 ) اذهبوا ها 
أنا مرسلكم مثل خراف بني ذئاب .

                                                               
كان هؤالء التالميذ من ارباب اإليمان النشيط فضّمهم له املجد الى الرسل لينشروا معهم 

البشارة الجديدة ويكرزوا بالتوبة واعداد طرق الرب . وقد بعثهم اثنني اثنني ليكون للواحد سلوان 
باآلخر وألنه له املجد مرّكب من اثنني من الالهوت والناسوت .



التفسير في شرح بشارة متى 9 : 37 و38 
          

عدد 37 : حينئذ قال لتالميذه : “ ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون .
الحصاد الناس الذين كانوا يريدون ان يؤمنوا والفعلة الذين يعلمونهم وقوله قليلون اي ال يوجد فعلة . فلما رأوا ان ليس 

لهم مرشد ذهبوا وراءه صابرين على التعب والشدائد . قال القديس فيلكسينوس ان الفعلة هم املعلمون واالنبياء في 
العهد القديم الذين لم يقدروا ان يجمعوا الغالت لبيدر الرب اما لكونهم ضعفاء واما ان وصايا الناموس كانت ناقصة 
وقال آخرون غير ذلك ان الفعلة في الناموس كانوا كثيرين اال ان الفعلة اي الرسل فهم قليلون الحصاد كثير برجوع 

كثيرين الى االيمان . وقوله كثير النه دعا الشعب والشعوب ولم يكن اال اثنا عشر رسوالًًًًً فقط اال ان معونته كانت تكفيهم .
 

عدد 38 : فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده “ .
رب الحصاد هو يسوع . يعني اطلبوا مني الني رب الحصاد . وقوله يرسل عملة اي مثل ملك يترحم على مملكته وراعي 

على قطعانه وكرب الحصاد ان ارسل فعلة اي رسالًًًًً  لحصاد املؤمنني املحصودين من الضاللة الى الحق .

                                    
( 4 ) ال تحملوا كيساً وال مزوداً وال حذاء وال تسلموا في الطريق على أحد ( 5 ) وأي 

بيت دخلتموه فقولوا اوالً السالم لهذا البيت ( 6 ) فان كان هناك ابن سالم يستقر 
سالمكم عليه واالّ يرتد اليكم ( 7 ) وامكثوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما 
عندهم ألن العامل مستحق اجرته . ال تنتقلوا من بيت الى بيت ( 8 ) واية مدينة 
دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم ( 9 ) واشفوا املرضى الذين فيها وقولوا 

لهم قد اقترب منكم ملكوت اهلل ( 10 ) واية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا 
الى شوارعها وقولوا ( 11 ) اننا ننفض عليكم حتى الغبار امللتصق بنا من 

مدينتكم ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب ملكوت اهلل ( 12 ) اقول لكم ان سدوم في 
ذلك اليوم تكون اخف حالة من تلك املدينة .

                                                
التفسير في شرح بشارة متى 10 : 9 –15

 
عدد 9 : ال تقتنوا ذهباًًًًً وال فضة وال نحاساًًًًً في مناطقكم .

 فقد استأصل منهم هذا الداء العضال وابعدهم عن الظن الشرير ليتفرغوا للتبشير . الن من كان مثلهم يطهر البرص
ويخرج الشياطني ال يحتاج الى الفضة . ( نحاسا) اي النقود التي تتداولها ايدي الناس في البيع والشراء

 
عدد 10 : وال مزودا للطريق وال ثوبني وال أحذية وال عصاً ، الن الفاعل مستحق طعامه .

 اي ان من يقتني مزوداً فهو عديم اليقني بقوله فيحمل كيسا معه . ( وال ثوبني ) اي ال تتخذوا الصالح والطالح ( وال حذاء
 ) الن الدبابات ال يمكنها ان تقترب منكم ولكي يتجردوا وقد دعاه مرقس خفا بقوله ال تلبسوا خفا في ارجلكم واملالك قال
 لبطرس البس خفيك . ومنعهم عن أخذ عصا بايديهم النها تمسك احتراسا من شر الناس او الحيوانات املؤذية وأفهمهم



 ان القوة االلهية القادرة على كل شيء ترافقهم في مسيرتهم فال حاجة الى أخذ عصا أوغيرها . وقوله ( ال تقتنوا ذهبا )
 اي ال تتشبهوا بيهوذا وعاكار وجحزي ” وال نحاسا ” النه يصدأ عاجال . وقوله هذا رمز عن صدأ النفس بالخطيئة

 فيأمرنا ان نبتعد عن الخطيئة املمثلة بالنحاس ( وال مزودا ) عالمة السذاجة والتواضع ( وال عصاً ) النهم لم يخرجوا
 ليرعوا القطعان الضالة على مثال موسى . ورب قائل يقول فال بدع اذا حسب التجرد عن الذهب والفضة فضيلة . ولكن

 اي فضيلة في التجرد عن املزود والثوبني والعصاء ؟ فنجيب ان املسيح أمر رسله بذلك ليعلمهم كمال التجرد عن مقتنيات
 هذا العالم وهو القائل ال تهتموا بشأن الغد . وملا ارسلهم في املرة االولى للتعليم نهاهم عن ان يأخذوا شيئاً معهم ألنهم
 كانوا مرسلني لليهودية . غير انه ملا ارسلهم بعد قيامته للمرة الثانية للتبشير في العالم كله لم ينههم عن أخذ شيء النهم

 كانوا مزمعني ان يبشروا الكفرة وهؤالء يأبون مخالطة املؤمنني فضالً عن القيام بما يحتاجون اليه من القوت والكسوة
 ولذا فان الرسل أخذوا معهم ما يلزمهم فان بطرس قد اخذ نعلني وبولس قد اخذ رداء وكتبا ونفقة من اهل فيلبي شاكرا
 فضلهم متعجبا من سخائهم وكذا التالمذة فقد اقتنوا ما هو ضروري لهم من غير ان يتعدوا وصايا املسيح . واتضح
 مما تقدم ان املسيح كان يأمرهم تارة وينهيهم اخرى عن مقتنى شيء بحسب االمكنة التي كانوا مزمعني ان يتوجهوا

 اليها كمثل موسى ملا ارسل الى مصر وملا اخرجهم عالهم في القفر بال زاد بما انهم لم يقتنوا شيئا ذ علموا ان اهلل مهتم
 بأمرهم . وملا كان الرسل يمضون عند املؤمنني كانوا يتزودون منهم ماهم محتاجني اليه كما فعل بولس وغيره من الرسل
 ولكنهم لم يكونوا يطلبون شيئاًًًًًمن الكفرة والغير املؤمنني كما نهاهم السيد املسيح اذ قال لهم ” ال تقتنوا شيئا” . وبقوله
 ” الفاعل مستحق طعامه ” سمى الرسل فعلة النهم اصلحوا االرض واستأصلوا منها أشواك الخطيئة . فقال طعامه وال

اجرته الن اجرهم يأخذونه في يوم الحكم والدين .
 

عدد 11 : واية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق ، وأقيموا هناك حتى تخرجوا .
 ان املسيح لم يعط رسله ان يعرفوا من يستحق ذهابهم اليه او من ال يستحق ذلك لئال يهربوا من مدن كثيرة ومن كثيرين
 غير مستحقني فيكون لدى اآلخرين حجة انه لم يأت اليهم رسول ليبشرهم وال سمعوا باسم املسيح لكنه اوصى رسله ان
 يحترزوا من ان يدخلوا بيوت االشرار والكفرة الذين ال يريدون الرجوع عن كفرهم . ورب قائل يقول اذاًًًًً كيف دخل هو بيت

 زكى العشار ؟ فنجيب النه ادرك بسابق علمه انه سيرجع عن ظلمه وخطفه أموال الناس. ثم قال ” وكونوا هناك حتى
 تخرجوا ” لكي ال يكثروا التنقل من بيت الى آخر فيحزن الذين قبلوهم ظناًًًًمنهم انهم محبون لبطونهم ومراءون وكذلك اال

يبغضوا من ال يكرمهم كما يجب
 

عدد 12 : وحني تدخلون البيت سلموا عليه ،
أراد بقوله هذا ان يباديء رسله الناس بالسالم اوال الن سالمهم ليس عادياًًًًًولكنه مقرون بالبركات . 

 
عدد 13 : فان كان البيت مستحقاًًًًًفليأت سالمكم عليه ، ولكن ان لم يكن مستحقاً فليرجع سالمكم اليكم .

 اي انه مع حلول السالم على البيت الذي يدخلونه تحل البركة ايضا. وقوله ” ان كان غير مستحق ” معناه ان الغضب
 الذي حل على البيت الذي أبى قبولهم حرمه البركة عدى  الدينونة التي حفظت له . ولعل سائالًًًًًيسأل قائالًًًًًكيف قال قبال
 اسألوا عمن يستحقكم واالن يقول ان كان غير مستحق ؟ فنجيب انه ملا أمر ان يسألوا وبعد ذلك يدخلون زاد على ذلك

 قائالًًًًًان لم يستحقوا . النه قد يتفق ان الذين يسألون منهم ال يعرفون او ربما مدحوا مواطنيهم أمام الرسل بداعي املحبة
الجنسية .

 
عدد 14 : ومن ال يقبلكم وال يسمع كالمكم فاخرجوا خارجاً من ذلك البيت او من تلك املدينة ، وانفضوا غبار أرجلكم .



 أي ان الطريق التي يسلكونها بمشقة ليبشروهم بانجيل املسيح يتركونها لهم شهادة . النهم رفضوا قبول البشارة منهم
 ولذا فانهم سوف ينالون دينونة عن ذلك . ونفض الغبار دليل على العناء الذي قاسوه في الطريق وانهم مع تبشيرهم

 باسم املسيح صاحب البشارة كانوا يعلنون عنه انه اهلل وابن اهلل وباسمه كانوا يعمدون املؤمنني الذين كانوا قد اعتمدوا
 بمعمودية يوحنا لغفرن الخطايا الن الرسل لم يعيدوا تعميدهم قبل آالم املسيح ولكن بعد القيامة لكي يقبلوا الروح

القدس . أما املسيح فلم يعمد أحداًًًًًقط .
 

عدد 15 : الحق اقول لكم ستكون ألرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتماالً مما لتلك املدينة .
 اي ان سكان سادوم وعمورة ستكون حالتهم يوم الدينونة أخف من اولئك الذين يرفضون تعاليمه الن اهل سدوم وعمورة

نالوا جزءاًًًًًمن العذاب في هذا العالم ولذلك فسيكون عذابهم في العالم األخير أخف مما يستحقونه .
 

املسيح رب السالم لم يرد منع تالميذه عن السالم بل انما قصد أن يكونوا يقظني في الكرازة 
على شبه ما قصد اليشع في قوله لتلميذه حجزي : اذا وجدت رجالً فال تباركه . أي ال تتّله في 

الطريق وتقّص الحكايات وما هو خبرك . كذا شاء السيد ان يتمسكوا باالجتهاد في الخدمة وان 
يكّملوا بالنشاط ما ارسلوا ألجله ثم أعلنهم أن يقولوا السالم لكل بيت يدخلونه وان البيت ان كان 
غير مستحق للسالم فسالمهم يرجع اليهم ولو انهم سلموا على أهله وقبلوهم اهله بلطف وفرح . 
وقد أعنى له املجد أولئك الذين يرغبون في ضيافة الغير طلباً للشهرة واملجد ال محبًة هلل تعالى . 
ومن نصائح اليد أيضاً ان ال ينتقل مرسلوه من بيت الى آخر لئال تحملهم الشراهة وحّب الراحة 

املادية على هجر منزل آلخر ولئال يتهمهم الناس بخفة العقل وبعد الثبات على الصخرة أي 
الفضيلة الثابتة .

                                                  
تقريع مدن خاطئة



( 13 ) الـويـل لـِك يـا كـورزيـن الـويـل لـِك يـا بـيت صـيدا ألنـه لـو صـنع فـي صـور وصـيدا مـا 
صــنع فــيكما مــن الــقوات لــتابــتا مــن قــديــم جــالســتني فــي املــسوح والــرمــاد ( 14 ) لــكن 
صـور وصـيدا سـتكونـان أخـف حـالـة مـنكما فـي الـديـن ( 15 ) وأنـِت يـا كـفرنـاحـوم ولـو 
ارتـفعِت الـى الـسماء فـانـه سيهـبط بـِك الـى الـجحيم ( 16 ) مـن سـمع مـنكم فـقد سـمع 

مني ومن احتقركم فقد احتقرني ومن احتقرني فقد احتقر الذي أرسلني .
                                          

راجع شرح بشارة متى 11 : 21 – 23 و 10 : 40 
                    

 عدد 21 : ويل لك يا كورزين ! ويل لك يا بيت صيدا ! النه لو صنعت في صور وصيداء القوات املصنوعة فيكما ، لتابتا
قديماً في املسوح والرماد .

 اي ان اهل صور وصيدا الني كانوا مشهورين بالوثنية رأوا العجائب التي يراها اهل كورزين وبيت صيدا لكانوا تابوا
باملسوح والرماد عن معاصيهم .

 
عدد 22 : ولكن اقول لكم : ان صور وصيداء تكون لهما حالة اكثر احتماالً يوم الدين مما لكما.

اي ان عذاباتهما ستنقص في يوم الدين .
 

 عدد 23 : وانت يا كفرناحوم املرتفعة الى السماء ! ستهبطني الى الهاوية . النه لو صنعت في سدوم القوات املصنوعة
فيك لبقيت الى اليوم .

 انه تعالى انذر كفرناحوم بالهالك النها لم تؤمن بكالمه وال تابت عن شرها مع ما فعله فيها من القوات واملعجزات وقوله ”
 لو صنع في سدوم الخ ” يفيد ان سدوم مع ما اشتهرت به من النفاق والشرور فلو صنع فيها من القوات ما صنع في

كفرناحوم لتابت عن شرها .
 



عدد 40 : من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني 
اي اذا قبلوكم اثبتوا بذلك انهم يحبوني واذا رذلوكم برهنوا على انهم غير حافظني لوصاياي .  

                          
رجوع التالميذ وسعادتهم

( 17 ) ورجع االثنان والسبعون بفرح قائلني يا رب ان الشياطني ايضاً تخضع لنا 
باسمك .

                                              
بعد ان عمل التالميذ اآليات والعجائب عادوا الى يسوع وقالوا له . ما عدا العجائب التي اتيناها 
باسمك كشفاء األمراض وما اشبه ان األبالسة خضعوا لنا فطردناهم من أجسام بني االنسان 
وكان ذلك باسمك . واعلم ان كلمة أيضاً تدل على ان الجملة التي تحويها مرتبطة بما قبلها كما 

هو املعنى الجاري في االستعمال الذي لم يبتعد عنه الكتاب .
                                                        

( 18 ) فقال لهم اني رأيت الشيطان ساقطاً من السماء كالبرق .
                                                          

انتبه الى التشبيه البديع وهو تشبيه سقوط الشيطان بسقوط البرق . فان البرق يضيء اضاءة 
كبرى وال يبطئ حتى يزول ويتالشى ضياؤه وهكذا خلق الشيطان ذا نور وضياء ساطع ثم 
اضمحل ضياؤه بمعصية فكان سقوطه تاماً كالبرق . فأراد السيد أن يعلمهم سبب خضوع 

الشيطان لهم ومعنى كالمه : انا عالم بان االبالسة تخضع لكم ولكن الحظوا انكم قبلتم مني 
سلطة اخضاعه كما ان البرق يخيف الناظرين عند ظهوره وبزواله يزول خوفهم هكذا ملا خلق 

الشيطان كان مخيفاً وبعد سقوطه صار يخاف من الناس الفضالء . وكما ان البرق يظهر 
ويجوز بغتًة كذلك الشيطان خلق وفقد ضياءه بغتًة أي تبّدل عاجالً سريعاً . وكما ان البرق يظهر 
فوق السماء وينطفئ في هبوطه الى األرض هكذا الشيطان خلق في السماء ثم هبط باثمه الى 
أسفل . وقال القديس افرام . ان الشيطان لم يسقط من السماء . وال البرق من السماء يسقط . 

لكنه كالغمامة يبدو في األعالي وكالبرق أي لحظة سقط الشيطان تحت الصليب . ثم كما ان 
البرق يسقط وال يرجع الى مكانه كذلك الشيطان قد سقط سقوطاً ولن يعود الى مقامه .



( 19 ) وها أنذا قد اعطيتكم سلطاناً ان تدوسوا الحيات والعقارب وقوة العدّو كلها 
وليس شيء يضركم (20 ) ولكن ال تفرحوا بهذا ان االرواح تخضع لكم بل افرحوا 
بان أسماءكم مكتوبة في السموات ( 21 ) وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح 

وقال اعترف لك يا أبت رب السموات واألرض ألنك أخفيت هذه عن الحكماء 
والعقالء وكشفتها لألطفال . نعم يا أبت ألنه هكذا حسن لديك ( 22 ) كل شيء قد 
دفع اليّ من ابي وليس أحد يعلم من االبن االّ اآلب وال من االب االّ االبن ومن يريد 

االبن ان يكشف له ( 23 ) ثم التفت الى التالميذ وقال طوبى للعيون التي تنظر ما 
أنتم تنظرون ( 24 ) فاني أقول لكم ان كثيرين من االنبياء وامللوك وّدوا ان يروا ما 

انتم رآءون ولم يروا وأن يسمعوا ما انتم سامعون ولم يسمعوا .
                                                   

الشرح في بشارة متى 11 : 25 – 27 و 13 : 16 و 17 

اهلل يعلن اسراره للبسطاء
 عدد 25 : في ذلك الوقت اجاب يسوع وقال : احمدك ايها اآلب رب السماء واالرض ، النك اخفيت هذه عن الحكماء

والفهماء واعلنتها لالطفال .
 ان املراد بالحكماء والعقالء والكتبة والفريسيني وباالطفال الرسل اي ان مالم يدركه الكتبة والفريسيون ادركه الرسل
 الجهلة . واما قوله الحكماء فال يقصد به انهم حاصلون على الحكمة الحقيقية ولكن رفقا ملا كانوا يدعونه هم . وسمى

 اطفاالً أولئك السذج الذي لم يكونوا يعرفون شيئاً من الناموس فكأنه يقول ان الكتبة الذين يدعون انهم حكماء ويفقهون
 الناموس ما آمنوا بي . والسذج الذين يجهلون الناموس قبلوا تعاليمي وآمنوا بي . وقال قوم ما ذنب الحكماء والعقالء

 اذا كان اآلب قد اخفى عنهم تعاليمه وأظهرها لالطفال . فالجواب ان اآلب مع منحه اياهم الحرية التامة واالختيار
 الذاتي في االيمان به وعددمه قد ادرك بسابق علمه انهم سوف يعصونه كما انه علم بطاعة السذج له فأظهر لهؤالء

 واخفى عن اولئك وهو الذي سبق فأدرك طالح عيسو وصالح يعقوب قبل ان يولدا . أما اعترافه البيه من اجلنا فذلك لكي
يظهر لنا مزيد محبته وعنايته بنا ويفهمنا ان ارادته وارادة ابيه واحدة .

 
عدد 26 : نعم ايها اآلب ، الن هكذا صارت املسرة أمامك .

 اي اني أحملهم قسراً على االيمان بي لكني تركتهم ان يعملوا ذلك بحريتهم كما انك ارتضيت ان ال يداخل التالميذ
 شيء من الكبرياء اذا ما افتعلوا العجائب كطرد الشياطني وغير ذلك وابان ان كل هبة وعطية صالحة هي من عند اهلل

وعلم تالميذه ليكونوا متشبهني باالطفال في سذاجة القلب .
 

 عدد 27 : كل شيء قد دفع الي من أبي ، وليس أحد يعرف االبن اال اآلب ، وال أحد يعرف اآلب اال االبن ومن اراد االبن
ان يعلن له .

 ان قوله ” كل شيء قد دفع الي من أبي ” انه متساو باالب وانه مولود منه وان كلما لآلب فهو له وانه يعرفه . وبقوله ”
 ليس احد يعرف االبن اال اآلب ” أشار عن املعرفة الحقيقية املخفية عن املالئكة والبشر التي بها اآلب يعرف االبن واالبن
 والروح القدس يعرفان اآلب خالفاً ملا قاله مرقيان بان هذه االية قد قيلت عن االله الغير املعروف الن املؤمنني مع معرفتهم



 اهلل ال يعرفون حق املعرفة ذاته القديسة . وقوله ” من يريد االبن ان يكشف له ” يفيد ان االبن يفعل ذلك بمجرد ارادته
 غير مأمور من اآلب فضالً عن انه باعالنه عن اآلب اعلن عن نفسه ايضاً فقد صار معلوماً مما تقدم ان ارادة االب واالبن

واحدة كما سلطانهما واحد . وبعدد هذا كلمهم قائالً :
 

عدد 16 : ولكن طوبى لعيونكم النها تبصر ، وآلذانكم النها تسمع .
انه تعالى اعطى تالميذه الطوبى النهم بما قد أبصروه وسمعوه منه بارادة صالحة

 
 عدد 17 : فإني الحق أقول لكم : ان أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما أنتم ترون ولم يروا ، وان يسمعوا ما أنتم

تسمعون ولم يسمعوا .
 أي ان االنبياء والصديقني الذين تقدموكم اشتهوا ان يروني ويروا ما رأيتموه من املعجزات فلم يروا ذلك عياناً لكنهم

 أبصروه بااليمان . وقال بعضهم ان الجموع ربما لم يؤمنوا بأقوال املسيح لغموضها وعدم فهمهم لها ؟ فنجيب انه كان
في امكانهم ان يسألوه عما أشكل عليهم فهمه ولكنهم لم يريدوا ذلك . اما الرسل فأرادوا واستحقوا الطوبى .

 
انظر كيف عبر السيد عن سلطان تالميذه على قهر الشيطان . فكأنه قال : كما ان الحيّات 
والعقارب تضّر الناس . كذلك الشيطان وقواته يضّرون النفس والجسد . اما أنتم فال شيء 

يؤذيكم وال تقوى عليكم قوات اللعني االّ انه ينبغي االّ ينالكم االفتخار بخضوع الروح لكم لئال 
يقع لكم ما وقع للشيطان الذي طرد من السماء .بسبب كبريائه . فطبيعتكم ضعيفة اما قدرتي 

فهي تشّددكم على جميع من يستطيعون االضرار بكم سواء كانوا من االرواح غير املنظورة ومن 
القوات املحسوسة . وافرحوا بان أتعابكم ومزاولتكم الفضيلة تجعلكم مستحقني السعادة الخالدة 
. واعلم ان في السماء ال قرطاس وال محبرة وال كتّاب يكتبون مثلنا وما اعنى السيد بالكتابة يراد 

به ان اهلل يذكر الرسل وال يغيب اسمهم عن علمه ويجعلهم وارثني امللكوت وقال قوم : العجب كل 
العجب ان السيد يمنعهم عن ان يفرحوا بموهبة املعجزات التي منحها اياهم . فالجواب انه لم 

يصّدهم عن االغتباط بها بل عن االفتخار الكاذب بها وعن املجد الباطل .
                                                  

وجوب محبة اهلل والقريب وقصة السامري



( 25 ) واذا واحد من علماء الناموس قام وقال مجرباً له يا معلم ماذا اعمل ألرث 
الحياة االبدية .

                                                   
افـهم بـالـكاتـب هـنا مـعّلم الـكتاب او الـنامـوس ال مـن يخـطّه . وهـل هـو عـينه الـذي يـذكـره مـتى ( فـصل 
( 23 ) قـــال فـــريـــق بـــاالنـــكار ودلـــيلهم ان هـــذا تـــقّدم مجـــربـــاً الـــسيد ولـــيس ذاك بمجـــرب . ثـــم ان لـــوقـــا 
يـكتب عـن كـاتـب آخـر بـعد الـخبر الـحاضـر فـلو كـان الـكاتـبان واحـداً ملـا ذكـره مـرتـني . وخـالـف آخـرون 
فـاّدعـوا انـهما واحـد بـعينه . وسـبب تجـربـة هـذا الـكاتـب ان جـال اذ ذاك قـوم فـي الـبلد يـلومـون املـسيح 
عــلى انــه يــقول بــعدم نــفع الــنامــوس وبــتعالــيم جــديــدة مــفادهــا ان مــن يــؤمــن بــه يــرث الــحياة االبــديــة 
وكــان الــرجــل مــن صــفّهم يــطلب املجــد ويــتصنّع فــي الــقول فــاســتعلم عــما يــجب فــعله . ونــيّته أن يــتهم 
الـيد بـمحبة الـبطل ان كـان جـوابـه : اعـمل مـا اعـّلمه لـترث الـحياة . وأن يـتهمه بـمخالـفة الـنامـوس ان 
قــال لــه : الــنامــوس ال يــفيدك شــيئاً . وقــد بــدأ بــتسميته مــعلماً لــينفخ فــيه روح الــكبريــاء بــكالم الــتمّلق 

والثناء .
                                                        

( 26 ) فــقال لــه مــاذا كــتب فــي الــنامــوس كــيف تــقرأ ( 27 ) فــأجــاب وقــال احــبب الــرب 
الــهك بــكل قــلبك وكــل نــفسك وكــل قــدرتــك وكــل ذهــنك وقــريــبك كــنفسك ( 28 ) فــقال لــه 
بــالــصواب أجــبت اعــمل ذلــك فــتحيا ( 29 ) فــأراد أن يــزكــي نــفسه فــقال لــيسوع ومــن 

قريبي 
جـاوبـه يـسوع بـخالف مـرغـوبـه النـه كـان يـريـد سـماع مـثل هـذه الـعبارة : اتـرك الـنامـوس واتـبع تـعليمي 
. لـكن الـسيد قـال لـه . اعـمل تـبعاً لـلمكتوب فـي الـنامـوس فـتحيا حـياة االبـد وظـن الـكاتـب انـه ال مـثيل 
لـه وانـه أفـضل الـناس أجـمعني فـسأل مـن قـريـبه ومـا كـان سـؤالـه اال صـادراً عـن الـشغف بـاالفـتخار 
الـكاذب الن مـذهـبه فـي الـفضيلة ان االنـسان انـما يـحّب مـن يـحبّه وحسـب ان الـسيد سيحـمله عـلى 
املـــذهـــب عـــينه فـــيجيب : أحـــبب مـــحبك فـــيقول لـــه : وهـــذه ســـنتي أيـــضاً حـــتى يـــقّدم ملـــخاطـــبه فـــرصـــة 
يـمدحـه فـيها عـلى صـيانـته الـنامـوس ومـرسـومـاتـه . أمـا الـسيد لـه املجـد فـقرأ فـكره فـي مـطاوي نـفسه 
ومـثّل بـما يـّدل عـلى ان كـمال الـنامـوس ال ان يـحب املـرء أقـاربـه ومـحبيه بـل مـن يـبغضونـه ايـضاً ومـن 
لــيسو مــن أقــاربــه . واعــلم ان االبــن صــار قــريــباً لــالنــسان بــأخــذه الجســد وقــد قــال لــلكاتــب : أحــبب 
الــرب الــهك أي اآلب ثــم عــقذب بــقولــه : أحــبب قــريــبك أي االبــن ومــا احــلى مــحبتهما ومــا ارّدهــا عــلينا 
فـان أبـاءنـا الجسـديـني واخـوتـنا مـخن نـوعـنا يـظلمونـنا زمـن مـيالدنـا وزمـن مـوتـنا . امـا اهلل الـقريـب مـنا 
أكـثر مـن غـيره فـانـه يـصّورنـا ويخـلق لـنا الـنفس ويـضعها فـينا حـتى تـصير بشـراً . وأيـضاً هـو قـريـب 
مـنا أكـثر مـن كـل عـضو فـينا الن بـني عـضو وآخـر يـوجـد مـكان أمـا اهلل فـموجـود مـع نـفسنا وجسـدنـا 

ورأسنا وقلبنا وال مكان بينه وبني هذه كلها .



                                                             
( 30 ) فــــعاد يــــسوع وقــــال كــــان رجــــل منحــــدراً مــــن اورشــــليم الــــى اريــــحا فــــوقــــع بــــني 

لصوص فعروه وجرحوه ثم مضوا وقد تركوه بني حي وميت .
                                                

مـقصد الـسيد مـن مـثله تـعليم الـكاتـب ان بـدون مـحبة الـقريـب ال تـنفع مـعرفـة الـنامـوس وال ظـّن املـرء 
بـذاتـه ان ال مـثيل لـه وال الـكهنوت وال مـقام الـالوي أيـضاً . والـكاهـن والـالوي مـا رؤوفـا بـالـذي ضـربـه 
الـــلصوص . وكـــان املـــاتـــب أيـــضاً يـــعتقد ان ال قـــريـــب لـــه غـــير بـــني مـــلته أو مـــن تجـــمعهم بـــه وشـــائـــج 
الــقرابــة فــأثــبت لــه يــسوع ان الــقريــب يــتناول أيــضاً كــل انــسان حــاٍو لــلطبيعة البشــريــة . وأيــضاً كــان 
الـكاتـب كـكل مـحب لـزيـادة الـثقافـة والـتعلم يـبحث ويسـألل كـثيراً فـأفـهمه املـسيح ان يـخفّف شـيئاً مـن 

روح تفتيشه وان يتعلم منه له املجد من املحتاج الى اعانة املحبة في هذا العالم .
                                                

( 31 ) فــأتفق ان كــاهــناً كــان منحــدراً فــي ذلــك الــطريق فــأبــصره وجــاز ( 32 ) وكــذلــك 
الوي وافـى املـكان فـأبـصره وجـاز ( 33 ) ثـم ان سـامـريـاً مـسافـراً مـّر بـه فـلما رآه تـحنن 
( 34 ) فـدنـا الـيه وضـمد جـراحـاتـه وصـًب عـليها زيـتاً وخـمراً وحـمله عـلى دابـته وأتـى 
بــه الــى فــندق واعــتنى بــأمــره ( 35 ) وفــي الــغد أخــرج ديــناريــن وأعــطاهــما لــصاحــب 
الـفندق وقـال اعـنت بـأمـره ومـهما تنفق فـوق هـذا فـأنـا أدفـعه لـك عـند عـودتـي ( 36 ) فـأيّ 
هؤالء الــثالثــة تحســبه صــار قــريــباً لــلذي وقــع بــني الــلصوص ( 37 ) قــال الــذي صــنع 

اليه الرحمة . فقال له يسوع امِض فاصنع أنت كذلك .



وقـع املـثل حـقاً فـي زمـن هـوشـع عـندمـا اتـى شـلمناصـر الـى الـسامـرة وسـبى بـني اسـرئـيل وأرسـلهم 
الــى أشــور ثــم جــاء مــن بحــمات وســفرديــم وأســكنهم قــرىــالــسامــرة فتســلطت عــليهم الســباع وكــادت 
تــــفنيهم لــــوال ان شــــلمناصــــر عــــينه أمــــر بــــأن يــــصعد الــــيهم كــــاهــــن مــــن اســــرائــــيل لــــيعلمهم الــــنامــــوس 
فـيرجـعوا عـن مـعاصـيهم وهـكذا صـار اذ صـعد الـيهم كـاهـن والوي فـعلماهـم مـراسـيم اهلل فـانـقطعت 
الـحيوانـات لـكنهم مـا عـتّموا ان عـادوا الـى ضـاللـتهم وعـادت الـيهم السـباع فهـرب الـكاهـن والـالوي . 
وفــي ذاك الــزمــن كــان يــهودي يــفلح كــرمــاً فــقبض أجــرتــه ونــزل مــن أورشــليم الــى اريــحا فــلقيه بــعض 
الـوثـنيني وكـان لـهم ثـأر عـلى الـيهود فـضربـوه وجـرّدوه مـن ثـيابـه وتـركـوه بـني حـي ومـيت وفـي الـساعـة 
عـينها جـاز الـكاهـن الـهارب املـشار الـيه فـي تـلك الـطريـق فـرآه فـخاف ان يـمسكه الـلصوص وأسـرع 
فــي ســيره وكــذا الــالوي الــذي تــبعه رأى املجــروح فــتركــه . وفــي الــيوم عــينه نــزل أحــد الــبابــليني الــذيــن 
يحــرســون أورشــليم وكــان قــاصــداص أريــحا لــزيــارة أهــله فــوقــعت عــينه عــلى الــرجــل املــطروح فــرثــى 
لــسوء حــالــته وأخــذتــه بــه الــشفقة فــدنــا الــيه وضــمد جــراحــاتــه وصــّب عــليها زيــتاً وخــمراً وحــمله عــلى 
دابــــته . وأتــــى بــــه الــــى الــــفندق فــــي أريــــحا . واعــــتنى بــــأمــــره وفــــي الــــغد أخــــرج ديــــناريــــن وأعــــطاهــــما 
لـصاحـب الـفندق . وقـال اعـنتِ ب|أمـره ومـهما تـنفق فـوق هـذا أدفـعه لـك عـند عـودتـي . فـعّد االمـر فـي 
نـظر الـناس عـاراً عـلى بـني اسـرائـيل . واعـلم ان كـلمة سـامـري تـعني حـارسـاً ثـم دعـي بـه مـن سـكن 
الـسامـرة الـتي اشـتراهـا عـمري بـوزنـتني فـّضة . ويـلزمـنا اآلن الـداللـة عـلى املـعنى الـروحـي فـي املـثل 
فــــان االنــــسان يــــمثل الــــجنس البشــــري : وأورشــــليم هــــي الــــفردوس والــــحياة الــــصالــــحة بــــتقوى اهلل . 
واريـحا بـعكسها أي أرض الـلعنة . والـلصوص هـم الـذيـن عـّروا االنـسان أي سـلبوه نـعمة عـدم املـوت 
والـــقداســـة والـــعفة وضـــربـــوه أي قـــادوه الـــى الـــسجود لـــالصـــنام والـــى فـــساد الـــزنـــاء والـــشهوات عـــلى 
اخــنالفــها . أمــا الــكاهــن فــهو مــلكيصادق ونــامــوس مــوســى . والــالوي رمــز لــألنــبياء الــذيــن أتــوا بــعد 
الـنامـوس وبـذلـك اسـتبان ان الـنامـوس الـطبيعي وكـتاب مـوسـى لـم يـقويـا عـلى شـفاء الـطبيعة اآلدمـية 
مــن ادنــاس املــعصية وضــار مــفاعــيلها . فــاتــى حــينئٍذ الــسامــري أي املــسيح الــذي ســّموه ســامــريــاً 
وتــــقّدم نــــحو جــــنسنا فــــصّب عــــليه خــــمر دمــــه املــــقدس وزيــــت املــــيرون املــــطيّب أو خــــمر مــــحبته وزيــــت 
رحـــمته وحـــمله عـــلى دابـــته أي حـــمل الجســـد الـــذي اخـــذه مـــنطبيعتنا أو الـــصليب الـــذي أركـــبه عـــلى 
عـاتـقه واتـى بـه الـى الـفندق وهـو املحـل الـذي يـبيت بـه الـناس ويـتناولـون فـيه الـراحـة ومـعناه قـابـل الـكل 
. واعـــــنى بـــــالـــــغد بـــــشارة االنـــــجيل الـــــتي هـــــي كـــــيوم جـــــديـــــد يـــــأتـــــينا بـــــصباح بـــــهج وشـــــمس مـــــنعشة . 
وبــالــديــناريــن الشــريــعتني الــقديــمة والجــديــدة أو جســد الــسيد ودمــه الــطاهــريــن . وبــصاحــب الــفندق 
رؤوســـاء الـــكهنة ومـــديـــري الـــكنيسة . وبـــاالنـــفاق بـــالـــزيـــادة تـــعليم العهـــديـــن . وبـــعودتـــه مـــجيئه الـــثانـــي 
لـــلديـــنونـــة الـــعمومـــية . وبـــعد ان أكـــمل الـــسيد روايـــة مـــثله اســـتنتج مـــقصده وأعـــلن الـــكاتـــب ان قـــريـــب 

االنسان ليس ابن جنسه أو وطنه فقط ثم قال له : امِض فاصنع أنت كهذه الرحمة .



                                                        
يسوع في بيت مرتا ومريم

( 38 ) وفـــيما هـــم ســـائـــرون دخـــل قـــريـــة فـــقبلته امـــرأة اســـمها مـــرتـــا فـــي بـــيتها ( 39 ) 
وكـانـت لهـذه أخـت تـسمى مـريـم وكـانـت جـالـسة عـند قـدمـي يـسوع تـسمع كـالمـه ( 40 ) 
وكــانــت مــرتــا مــرتــبكة فــي خــدمــة كــثيرة فــوقــفت وقــالــت يــا رب أمــا يــعنيك أن اخــتي قــد 

تركتني أخدم وحدي فقل لها تساعدني .
                                                           

كـانـت هـاتـان املـراتـان مـن فـضليات الـنساء وكـانـت مـرتـا الـكبرى وهـي الـتي ارتـبكت بـاحـضار الـطعام 
لــلسيد وتــالمــيذه ثــم تــشّكت لــه مــن اخــتها مــريــم ال تــساعــدهــا . وســائــٍل الي األســباب لــم نــقل رأســاً 
الخـتها ان تـقوم بـاعـانـتها ؟ الـجواب انـه يـحتمل انـها أومـأت الـيها أوالً ورفـضت طـلبها أو انـها رأتـها 
جـالـسة عـند قـدمـي يـسوع تـسمع كـالمـه فـلم تـَر مـن الـلياقـة أن تسـتدعـيها لـئال يـظن بـها انـها تـحتقر 
تــعليم ربــنا . ولــنقتِد نــحن بــعمل مــرتــا فــال نــقاطــع أحــداً فــي كــالمــه وال نــمنعه عــن مــواصــلته لــئال يــفكر 

الغير اننا نبغضه .
                                                          

( 41 ) فـأجـاب الـرب وقـال لـها مـرتـا مـرتـا انـك مهـتمة ومـضطربـة فـي أمـور كـثيرة ( 42 ) 
وانما الحاجة الى واحد فاختارت مريم النصيب االصلح الذي ال ينزع منها .

                                                       
دأب الـــكتاب تـــكريـــر الـــكالم لـــغرضـــني االول الثـــبات الـــقول كـــما روجـــع الـــحق فـــان كـــان الـــسامـــعون 
مـؤمـنني غـير مـرتـابـني أكـتفي بـالـقول مـرة واحـدة : الـحق . ومـثل ذلـك الـقول : بـاطـل فـي بـاطـل . وبـاطـلة 
االبـــــاطـــــيل . أو أدبـــــاً أّدبـــــني الـــــرب . الـــــثانـــــي للتحـــــذيـــــر مـــــن عـــــمل ال يـــــفيد أو ضـــــار كـــــما فـــــي اآليـــــة 
الــحاضــرة : أي انــك يــأمــرنــا مــضطربــة بســبب أعــداد مــآكــل غــير الزمــة واملــطلوب قــبل كــل شــيء ان 
يــخاف االنــسان اهلل عــز وجــّل وهــا مــريــم اهــتمت بــان تــتعلم مــخافــة اهلل الــتي تــقودهــا الــى املــلكوت . 
وهـــذه املـــخافـــة ال يـــقوى أحـــد عـــلى ان يـــنزعـــها مـــنها . وانـــتبه الـــى ان الـــسيد كـــان يـــقبل دعـــوة داعـــية 
بــقصد ان يــعلمهم خــوفــه تــعالــى وان قــلَت : لــَم الم مــرتــا وهــي تخــدمــه بــاجــتهاد وفــضالً عــن ان مــحبة 
الـــغربـــاء مـــن الـــفضائـــل املـــمدوحـــة ؟ قـــلت انـــما المـــها لـــكثرة ارتـــباكـــها بـــاألمـــور الـــزمـــنية غـــير مـــقتديـــة 
بــأخــتها مــريــم املجتهــدة فــي كســب الــروحــيات . لــكنه لــه املجــد لــم يــرذل مــحبة املــساكــني وال ضــيافــة 

" 12الغرباء بل انما غايته ان نترك االهتمام بالجسدي وقت اقتباسنا الروحي 



                                                  
اإلصحاح الحادي عشر

الصالة ووجوب املثابرة عليها

( 1 ) وكــان يــصلي فــي بــعض املــواضــع فــلما فــرغ قــال لــه واحــد مــن تــالمــيذه يــا رب 
عـلمنا ان نـصلي كـما عـلم يـوحـنا تـالمـيذه ( 2 ) فـقال لـهم اذا صـليتم فـقولـوا أيـها اآلب 
لـــيتقدس اســـمك لـــيأِت مـــلكوتـــك ( 3 ) خـــبزنـــا كـــفافـــنا اعـــطنا كـــل يـــوم ( 4 ) واغـــفر لـــنا 

خطايانا فانا نغفر لكل من اساء الينا وال تدخلنا في تجربة .
                                                       

مـا الـصالة الـتي عـلمها يـوحـنا تـالمـيذه ؟ قـال قـوم انـها هـذه : الـلهم أهـلنا الـى مـلكوتـك والـتمتع فـيه 
بـــالـــسعادة مـــع ابـــنك . وروى آخـــرون غـــيرهـــا فـــقالـــوا هـــي هـــذه : أيـــها اآلب : أرنـــي يـــوم مـــيالد ابـــنك . 
وانــنا ال نــقبل هــذه الــروايــة ألن يــوحــنا عــمد االبــن ورأى الــروح وســمع صــوت اآلب فــما حــاجــته الــى 
مــــثل هــــذه الــــصالة . وقــــال فــــريــــق ثــــالــــث ان يــــوحــــنا كــــان يــــصّلي قــــائــــالً : تــــوبــــوا فــــقد اقــــترب مــــلكوت 
الــسماوات . وقــال فــريــق رابــع ان صــالتــه : أيــها اآلب اســمعني صــوتــك . أيــها االبــن أرنــي وجــهك . 

ايها الروح ارني نزولك واعلن قوتك . وانما نعّد صحيحاً رأي من رووا الصالة االولى .

تفسير الصالة الربانية في شرح بشارة متى 6 : 9  13 

الصالة الربانية
عدد 9 : فصلوا انتم هكذا : ابانا الذي في السموات ، ليتقدس اسمك .

     اي ال تــصلوا كــالــحنفاء واملــرآيــن لــكن كــما اعــلمكم . بــل فــالــصالة هــي ارتــفاع الــعقل الــى اهلل وتــقديــم الــنذور لــه تــعالــى 
كـــقول داود نـــذوري اوفـــي ومـــا قـــد خـــرج مـــن شـــفتي . ثـــم ان الـــطلبة هـــي قـــربـــان هلل بـــعد تـــكميل الـــوعـــد . فـــاذاً يـــجب ان نـــكمل 
الـــصالة اوالً ثـــم نـــقدم الـــطلبة . فـــالـــصالة تـــكون عـــلى نـــوعـــني : االول ، لـــفظية كـــصالة حـــنة . والـــنوع الـــثانـــي ، عـــقلية كـــصالة 

فينحاس . اما سيدنا قد اراد النوع االخير منها
( ابــانــا الــذي فــي الــسموات ) واآلب يــأتــي عــلى مــعانــي كــثيرة اب بــعيد كــآدم الــذي هــو اب كــلنا واب قــريــب كــابــراهــيم ابــي 
اســحاق . آبــاء عــرضــيون كــمعلم االوالد ورجــل شــيخ ورؤســاء الــكهنة . واملــعلمون الــثلثمائــة وثــمانــة عشــر فــهؤالء يــدعــون آبــاء . 
والـشيطان هـو كـذلـك اب لـلذيـن يـطيعونـه . امـا اهلل تـعالـى فـال يـمكننا ان نـدعـوه ابـاً نـوع مـن االنـواع اال بـواسـطة الـعماد . النـنا 
مـــولـــودون نـــحن واملـــسيح مـــن املـــعموديـــة . فـــصرنـــا لـــه اخـــوة وبـــنني البـــيه . كـــقول داود . انـــي ابشـــر بـــاســـمك اخـــوتـــي واعـــطاهـــم 
السـلطان ان يـصيروا بـني اهلل . ويـدعـون االب ابـاً لـهم فـاملـسيح هـو ابـن طـبيعي البـيه . ونـحن بـنو الـنعمة غـير انـه ال يسـتحق 
احـد ان يـدعـو اهلل ابـاه . اال ذلـك الـذي هـو كـامـل فـي االعـمال الـصالـحة امـا مـن كـانـت اعـمالـه نـجسة شـريـرة فـالـشيطان هـو 
ابـوه النـه يـكمل ارادتـه . ثـم انـه عـلمنا ان نـدعـو ابـانـا بـصيغة الجـمع ال ابـي لـيدل عـلى انـنا جـميعنا جـسم واحـد كـما ان ابـانـا 
الـسماوي هـو واحـد . فـبقولـه انـا قـد ابـطل الـكبريـاء واعـلن ان املـلوك والسـالطـني واملـساكـني هـم فـي الـجنس واحـد “ وقـولـه فـي 



الـسموات “ ال يـفيد ان اهلل هـو فـي الـسماء فـقط لـكن ليجـذب عـقل الـذي يـصلي مـن االرض الـى الـسماء لـكي يـطلب مـا هـو 
فوق ، وكذلك ليتميز من اآلباء املوجودين في االرض . ويعرف انه في السماء مسكنه .

( يــتقدس اســمك ) يــعني اذا تــذكــرنــا بــالــقداســة . فــيتقدس ويتمجــد اســم اهلل . وفــي الــوقــت عــينه نــقدس شــفاهــنا وافــواهــنا 
بــاســمه النــه قــدوس قــبل ان نــدعــوه . وقــولــه لــيتقدس اي يتمجــد اســمك يــا قــدوس . وقــدوس هــو اســم عــبرانــي مــعناه الــتمييز 
والــفرق . الن كــل شــيء يــمتاز عــن غــيره ســواء كــان فــي الــحسن والجــمال او الــغنى او غــير ذلــك يــسميه بــالــعبرانــي قــدوســا 
كــقولــه ان الــقديســني الــذيــن فــي االرض واملمجــديــن اســمك . وهــذا نــص الــكتاب . مجــدوا اســم قــدســه . وان يــعلموا ان اســمك 

يارب وحدك قدوس .
 

عدد 10 : ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على االرض .
 

( لـيات مـلكوتـك ) اي لـتنجينا مـن الشـريـر الن املـلكوت يـأتـي عـلى مـعان كـثيرة كـما مـر بـك قـبل والـعالـم املـزمـع الـذي نـكون فـيه 
عــديــمني املــوت يــدعــى مــلكوتــاً وكــذلــك الــزمــان الــذي بــعد قــيامــة الــسيد املــسيح كــقولــه ال اشــرب مــن عــصير هــذه الــكرمــة حــتى 
اشـربـه جـديـداً فـي املـلكوت . ثـم الـبشارة واالمـثال الـروحـية ، كـقولـه تشـبه مـلكوت الـسماء خـميراً . وظـهور الـثالـوث ، كـقولـه ان 
مـــلكوت الـــسماء ال تـــأتـــي بـــاالنـــتظار . ومـــلكوت الـــسماء هـــي داخـــلكم وهـــنا يـــسمي نـــعمة الـــروح الـــقدس الـــتي اخـــذنـــاهـــا فـــي 
املـعموديـة مـلكوتـاً . وبـقولـه ” لـتكن مـشيئتك ” يـعلمنا ان نـطلب مـنه لـنعمل اعـماالً فـاضـلة عـفيفة وان تـكون مـشيئته مـنا نـحن 
املــساكــني عــلى االرض ان نمجــده ( كــما فــي الــسماء ) اي كــما ان مــشيئته فــي الــسماء هــي نــافــذة عــند املــالئــكة كــلك تــكون 

على االرض عندنا .
 

عدد 11 : خبزنا كفافنا اعطنا اليوم .
 

ان تـعالـى قـد حـصر بـالـخبز جـميع احـتياجـات الجسـد كـاالكـل والشـرب والـكسوة والـبيت . فهـذه كـلها الزمـة للجسـد . وقـولـه ” 
اليوم ” اراد الزمان الحاضر .

 
عدد 12 : واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضاً للمذنبني الينا .

 
فـقد قـابـل هـنا الـغفران بـالـغفران فـوعـدنـا اذا غـفرنـا ملـن هـو مـثلنا مـا اقـترفـه الـينا مـن الـذنـب فـانـه تـعالـى يـغفر لـنا كـذلـك اثـمنا 
فــمع انــه الــه وال شــبيه بــني غــفرانــه وغــفرانــنا قــد وعــدنــا بــغفران خــطايــانــا فــكم بــاالوفــر وجــب عــلينا نــحن عــبيده ان نــغفر زالت 

بعضنا .
 

عدد 13 : وال تدخلنا في تجربة ، لكن نجنا من الشرير . الن لك امللك والقوة واملجد الى االبد . آمني .
 

( ال تــدخــلنا فــي تجــربــة ) اي ال تــدن الــذيــن يــعامــلونــا بــالشــر . نــعم فــليس مــن الــواجــب ان نــتهافــت نــحن عــلى الــتجارب ولــكن 
يجب علينا دائماً ان نصلي لننجو من تجارب الشيطان اللعني

( الن لــك املــلك والــقوة ) فــان كــان املــلك هلل اذاً الــشيطان خــاضــع لــه ولــيس قــادر عــلى عــمل شــيء اال اذا اذن لــه تــعالــى كــما 
اذن له في تجربته ايوب الصديق والدخول في الخنازير . وله القوة النه قادر على كل شيء



( واملجـد الـى االبـد ) فـالـذي مـملكته حـصينة وقـوتـه قـديـرة كـذلـك مجـده دائـم الـى االبـد . قـد خـتم الـصالة بعشـر طـلبات ورسـم 
العشــر الــوصــايــا والعشــر الــتطويــبات . فــالخــمس وصــايــا االولــى عــن الــنفس والخــمس االخــرى عــن الجســد ليطهــر العشــر 

الحواس . ويرجع وراء الصالة ليستأصل الغضب والحقد من الضمير واال فالصالة غير مقبولة .
 

                                                   
( 5 ) ثــم قــال لــهم مــن مــنكم يــكون لــه صــديق فــيمضي الــيه نــصف الــليل ويــقول لــه يــا 
صـديق أقـرضـني ثـالثـة ارغـفة ( 6 ) ألن صـديـقاً لـي قـدم عـليّ مـن سـفٍر ولـيس عـندي مـا 
اقـدم لـه ( 7 ) فـيجيب ذلـك مـن داخـل قـائـالً ال تـعنني فـان الـباب قـد اغلق واوالدي مـعي 
فـي الـفراش فـال اسـتطيع ان اقـوم واعـطيك ( 8 ) أقـول لـكم انـه ان لـم يـقم ويـعطِه لـكونـه 

صديقه فانه يقوم للجاجته ويعطيه كل ما يحناج اليه .
                                                     

أفـــــادنـــــا الـــــسيد بـــــمثل الـــــصديـــــق أمـــــريـــــن األول االّ نـــــمّل فـــــي الـــــصالة وان نجتهـــــد فـــــي ســـــبيلها كـــــل 
االجـتهاد . الـثانـي أالّ نـقطع رجـاءنـا مـن اجـابـة مـطلوبـنا ولـو صـلينا كـثيراً ومـا اسـتجيب لـنا . وافـهم 
بــالــصديــق الــسيد املــسيح الــذي يــحب الــناس أجــمعني ويــرغــب كــل الــرغــبة فــي خــالصــهم ولــو أبــطأوا 
فـي املـجيء الـيه حـتى الـى نـصف الـليل أي لـم يـؤمـنوا بـه االّ بـعد زمـن طـويـل . وافـهم بـالـثالثـة أرغـفة 
االقــانــيم الــثالثــة املــقدســة وبــالــصديــق الــقادم مــن ســفر املــالك الــذي يــأتــي الــينا فــي آخــر حــياتــنا . 
وبـاالوالد فـي الـفراش مـن لـم يـؤمـنوا ال عـن خـبث وشـّر بـل عـن نـية سـليمة وهـم كـاالطـفال فـي بـعدهـم 
عـن االعـمال الشـريـرة املـتعمدة . وبـالسـريـر او الـفراش الـراحـة . والحـظ مـا يـمكن اسـتنتاجـه هـنا مـن 
املـــعانـــي أوالً ان الـــذيـــن يـــؤمـــنون فـــي نـــصف الـــليل أي فـــي آخـــر حـــياتـــهم ان اتـــوا وقـــرعـــوا بـــاب اهلل 
ورحـــمته فـــانـــه تـــعالـــى يـــفتح لـــهم الجـــل لـــجاجـــتهم ويســـتجيب طـــلباتـــهم ويـــعطيهم الـــخبز أي اإليـــمان 
بـالـثالـوث االقـدس . ثـم ان املـالئـكة الـذيـن يـأتـون الـيهم ألخـذ نـفوسـهم يـفرحـون بـهم شـديـد الـفرح ثـانـياً 
ان الـذي ال يـمّل ان يـصلي يـنال مـرغـوبـه ولـو كـان صـعباً ويـقع لـه مـا يـقع لـرجـٍل يـذهـب الـى صـديـق لـه 
فـــي مـــنتصف الـــليل وهـــو الـــوقـــت الـــذي يـــصعب فـــيه كـــل الـــصعوبـــة ان يـــلبي الـــناس طـــلب بـــعضهم . 
فـطلب مـنه ان يـقرضـه ثـالثـة ارغـفة فـيؤخـر الـصديـق تـلبية الـطلب مـحتجاً أن أوالده مـعه فـي السـريـر 
ويـــخاف أن يـــوقـــظهم اذا قـــام . االّ أنـــه يـــعطيه مـــطلوبـــه فـــي آخـــر األمـــر ان لـــم يـــكن بســـبب الـــصداقـــة 
فبســبب الــلجاجــة فــكأن الــسيد أراد ان يــقول : انــتم لــّجوا فــي الــصالة واحــتملوا بــصبر وطــول روح 
تــــأخــــيلر اهلل عــــنكم النــــكم تــــفوزون فــــي اآلخــــر بــــاملــــطلوب  ثــــالــــثاً أي كــــاهــــن أخــــذ اهلل حــــبيباً صــــديــــقاً 
يـمضي الـيه فـي زمـن الـضرورة ويـلتمس بـاسـم الـثالـوث األقـدس الـغفران للخـطأة الـذيـن يـاتـونـه فـان 
كـان اهلل يـقول ان بـابـه مـغلوق أي ان الـعاصـني عـليه غـير أهـل لـلرحـمة والـغفران فـانـه فـي آخـر األمـر 
يــمنحهم الــصفح بســبب لــجاجــة الــكاهــن الــذي يــتضرع الــيه وهــكذا يــلبس الخــطأة ســالح الــبّر رابــعاً 



ان آدم ذهـب الـى الـسيد املـسيح فـي نـصف الـليل أي فـي مـنتصف الـقرن الـسادس للخـليقة وطـلب 
منه العماد وجسده ودمه األقدسني وبيته السماوي أو سعادته الخالدة لبنيه أي لآلباء واألنبياء .

                                                
( 9 ) وأنـا اقـول لـكم اسـألـوا فـتعطوا . اطـلبوا فتجـدوا . اقـرعـوا فـيفتح لـكم ( 10 ) ألن 
كـل مـن يـسأل يـعطى ومـن يـطلب يجـد ومـن يـقرع يـفتح لـه ( 11 ) مـن مـنكم يـسألـه ابـنه 
خــبزاً فــيعطيه حجــراً أو ســمكًة فــيعطيه حــية بــدل الــسمكة ( 12 ) أو اذا ســأل بــيضة 
يــعطيه عــقربــاً ( 13 ) فــاذا كــنتم انــتم األشــرار تــعرفــون ان تــمنحوا الــعطايــا الــصالــحة 

ألبنائكم فكم بالحري أبوكم من السماء يمنح الروح الصالح ملن يسأله .

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 7 : 7   11
 

اهلل يعطي ملن يسآله
عدد 7 : “ اسألوا تعطوا ، اطلبوا تجدوا ، اقرعوا يفتح لكم .

فـــالـــسؤال والـــطلب والـــقرع شـــيء واحـــد . فـــان مـــا يـــريـــد االنـــسان فـــايـــاه يـــسأل ومـــا يـــسألـــه فـــالجـــله يـــقرع لـــيفتح لـــه . ثـــم قـــولـــه 
اســألــوا . يــريــد بــذلــك االمــور الــروحــية وقــولــه اطــلبوا اراد االمــور الجســديــة وقــولــه اقــرعــوا اي اعــملوا الــفضيلة . فــلنسأل قــوة 

الروح التي بها نستطيع ان نحفظ الوصايا ونطلب ونقرع مترجمني ما نحتاج اليه بغير شكوك وبضمير سليم صالح .
 

عدد 8 : الن كل من يسأل يأخذ ، ومن يطلب يجد ، ومن يقرع يفتح له .
اي انه يأخذ ما يجب ويورد على ذلك برهاناًً طبيعياًً .

 
عدد 9 : ام اّي انسان منكم اذا سأله ابنه خبزاًً ، يعطيه حجراًً ؟

عدد 10 : وان سأله سمكة ، يعطيه حية ؟
اي هــل مــن انــسان يــسألــه ابــنه شــيئاًً يــنفعه وهــو يــعطيه مــا يــضره حــاشــا فــنقول شــيئان يــلزم الــسائــل ان يــسألــهما بــاجــتهاد 

الالئقات واملرجوات .
 

عـدد 11 :  فـاذا كـنتم وانـتم اشـرار تـعرفـون ان تـعطوا اوالدكـم عـطايـا جـيدة ، فـكم بـالحـري ابـوكـم الـذي فـي الـسموات ، يهـب 
خيرات للذين يسألونه !

فقد سماهم اشراراً لسبب ميلهم الى الشرور وعلمنا ان نواظب على الصالة ونسير سيرة مقدسة .
 

في شفاء أخرس وتجديف الفريسيني

( 14 ) وكان يخرج شيطاناً وكان ذلك أخرس ( 15 ) فقال بعضهم انه ببعل زبوب 
رئيس الشياطني ( 16 ) وآخرون طلبوا منه آية من السماء لكي يجربوه ( 17 ) فعلم 



افكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب وبيت ينقسم على نفسه 
يسقط ( 18)

فان انقسم الشيطان على نفسه فكيف تثبت مملكته النكم تقولون اني ببعلزبوب 
أخرج الشياطني ( 19 ) وان كنت أنا ببعل زبوب أخرج الشياطني فابناؤكم بمن 

يخرجونهم فمن اجل هذا هم يحكمون عليكم ( 20 ) وان كنت أنا باصبع اهلل أخرج 
الشياطني فقد اقترب منكم ملكوت اهلل .
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يسوع وبعلزبول
عدد 22 : حينئذ احضر اليه مجنون أعمى واخرس  فشفاه ، حتى ان االعمى االخرس تكلم وابصر .

ان قوله ” مجنون ” اتضح منه ان الضرر الذي اصيب به كان مصدره الشيطان فانه سد الحاستني اللتني ينظر 
باحدهما نور االيمان ويسمع باالخرى كالم الخالص والتعاليم االلهية . الن قبول االيمان اما ان يكون بواسطة النظر او 

السمع . اما ربنا فافتعل آية مضاعفة . فطرد الشيطان وشفى النظر والسمع .
 

عدد 23 : فبهت كل الجموع كلهم وقالوا : “ ألعل هذا هو ابن داود ؟”
اي ان الجمع الساذج تعجب النه لم يكن يعلم عن املسيح سوى انه ابن داود فقط وكان يجهل انه ابن اهلل بالطبيعة وانه 

صار انساناً بال تغيير .
 

عدد 24 : أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا : “ هذا ال يخرج الشياطني اال ببعلزبول رئيس الشياطني “ .
ان الفريسيني عندما رأوا املعجزات التي عملها املسيح اتهموه لحسدهم اياه قائلني انه ببعل زبوب يخرج الشياطني النه 

بهذا االسم كان يدعى رئيس الشياطني . ورب قائل يقول كيف يختمل ان يكون قد انصرف من عندهم بعدد ما صحح 
اليد اليابسة ويقول انه منح الشفاء لآلخرين وتكلم معهم ؟ فنجيب اما ان يكون قد تم شفاء املجنون في غير الوقت الذي 

شفى فيه صاحب اليد اليابسة او اما ان يكون قد تم شفاءه بعدد انصرافه من هنالك اذ كانوا بعيدين عنه فعرف 
افكارهم قبل ان يصلوا اليه .

 
عدد 25 : فعلم يسوع افكارهم ، وقال لهم : كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب ، وكل مدينة او بيت منقسم على ذاته ال 

يثبت .
ان الفريسيني لم يستطيعوا ان يظهروا افكارهم خوفا من الجمع . اما هو فلم يرد ان يكشف ما في قلوبهم لكنه وبخهم 

بضربه لهم مثالً عن الكتاب النهم لم يكونوا يسمعون من الكتب وال يفسرونها تفسيراً حقيقياً وملا سموه قبال بعل زبوب لم 
يزجرهم بل اراد ان يعرفهم عن نفسه بانه قادر وعالم بما فعله من اآليات واملعجزات . اما هنا فلما رآهم مصرين على 

شرهم اراد ان يوبخهم بضربه لهم مثال قائالً ان كل سلطة اذا انقسمت على ذاتها خربت الن االعدداء الخارجني ال 
يستطيعون ان يلحقوا بالسلطنة الخراب الذي يلحقه النزاع واالنقسام الداخلي وكذا قل عن املدينة والبيت ثم استتلى 

قائالً ان كان في شيطان وبه اخرج الشياطني على ذواتهم فتبيد بذلك قوتهم وتبطل .



 
عدد 26 : فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته . فكيف تثبت مملكته ؟

لم يقل الشيطان يخرج الشياطني لكن الشيطان ليبني اتفاقهم مثل محبة الواحد لنفسه . فاذا اخرج هو نفسه فقد 
انقسم على ذاته وهلك .

 
عدد 27 : وان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطني ، فابناؤكم بمن يخرجون ؟ لذلك هم يكونون قضاتكم !

أراد بالبنني الرسل فلو قال بدال من البنني تالميذي ورسلي لكان عندهم جواب يجيبونه به حني ال يؤمنون به . الن الرسل 
كانوا يخرجون الشياطني ومع ذلك فلم يكونوا يثلبونهم كما كانوا يثلبون املسيح مع انهم كانوا يخرجون الشياطني باسمه 

وقوله ” من اجل هذا يحكمون عليكم ” أي ان ابناؤكم الطاعتهم وقبولهم تعاليمي سيحكمون عليكم .
 

عدد 28 : ولكن ان كنت انا بروح اهلل اخرج الشياطني ، فقد أقبل عليكم ملكوت اهلل !
املراد بروح اهلل هو الروح القدس . أما القديس افرام فيقول انه روح اهلل الذي قبله بالعماد .

( لو ص 11 : 30 ) وان كنت انا باصبع اهلل اخرج الشياطني الخ
املراد باصبع اهلل هو الروح القدس الذي يخرج من جوهر اآلب وهو بالطبع كائن فيه كمثل االصبع في يد االنسان . 
والكتب املقدسة تدعو االبن يمينا وذراعا كما ان الذراع من طبعه متصل بالجسم واليد واالصبع مساويتان بالجوهر 

للجسم كذلك االبن املكنى عنه باليد والروح باالصبع مساويان لآلب بالطبع اذا ان خروج الشياطني من الناس لم يكن 
اال بقوة الروح القدس املساوي بالجوهر لآلب واالبن وليس ببعل زبوب فباصبع اهلل كان يضع يده على املرضى ويشفيهم 

اذ حال ملسه االنسان باصبعه كان يخرج الشيطان . ثم املراد بملكوت اهلل ذلك النعيم االبدي الذي نناله بعدد القيامة . 
فكأنه يقول ان كنتم تؤمنون اني بقوة الروح املساوي لي بالطبع أخرج الشياطني فق اقترب منكم ملكوت اهلل وقال 

بعضهم ان املقصود من قوله ملكوت اهلل هو مجيئه اليهم لخالصهم اال انهم لعمى قلوبهم لم يقدروا هذه النعمة الكبرى 
لكنهم رفضوها بعصيانهم .

 
في القوي املتسلح

( 21 ) اذا كان القوي املتسلح يحافظ على داره تكون أمتعته في امان ( 22 ) ولكن 
اذا جاء عليه من هو أقوى منه وغلبه فانه يذهب بجميع اسلحته التي كان يعتمد 

عليها ويقسم غنائمه ( 23 ) من ليس هو معي فهو عليّ ومن ال يجمع معي فهو 
يفرق .
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عدد 29 : أم كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ، ان لم يربط القوي اوال ، وحينئذ ينهب بيته ؟

أراد بالقوي بعلزبول وذلك ليس لكونه قوياً من طبعه لكن بغباوتنا وتهاوننا جعلناه ان يتغلب علينا كما تغلب على االنسان 
االول . واراد “ بامتعته “ الشياطني رفاقه فاني بهذا املثل يفند . عم اليهود في انه ببعل زبوب يخرج الشياطني النه ال 

يعقل ان القوي يدع بيته ان ينهب وال يدافع عن نفسه .



( لو ص 11 : 21 ) فانه يذهب بجميع اسلحته التي كان يعتمد عليها ويقسم غنائمه
فقد فسرها القديس افرام قائال ان املسيح كسر االصنام التي كان قد خطف الشياطني اسم الالهوت ووضعوه عليها . 

واخذ نهيبته اي أخرجهم منها .
 

عدد 30 : من ليس معي فهو علي ، ومن ال يجمع معي فهو يفرق .
اي كيف مكن للشياطني الذين هم ضدي ان يتفقوا معي حتى اني بواسطة رئيسهم أخرجهم من الناس . وهم الذين اذا 

اردت ان اقرب االنسان الى اهلل وعلمته ان يعمل الصالحات يسعون جهدهم ليبعددوه عن اهلل ويحملوه على ان يصنع 
الشر والعصيان . ورب سائل يسأل قائالً كيف يقول املسيح في غير موضع ان من لم يكون ضدكم فهو معكم وهنا يقول 
من ليس هو معي فهو علي ؟ فنجيب ان قوله من ليس هو ضدكم فهو معكم خصيصاً بتالميذه والذين كانوا معهم ز اما 

قوله هنا املراد منه ليس الشياطني فقط بل كل من كان ضده من اليهود فساواهم بالشياطني النهم كانوا يضادونه 
كالشيطان ويبددون ما كان يجمع .

       
في عودة الروح النجس الى االنسان

( 24) ان الروح النجس اذا خرج من االنسان طاف في امكنة ال ماء فيها يطلب 
راحة فاذا لم يجدها يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه ( 25 ) فيأتي فيجده 
مكنوساً مزيناً (26 ) فيذهب حينئذً ويأخذ سبعة ارواح آخرين شراً منه فيأتون 

ويسكنون هناك فتكون أواخر ذلك االنسان شراً من أوائله .
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عودة الروح النجس
عدد 43 : اذا خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء ، يطلب راحة وال يجد .

عدد 44 : ثم يقول : ارجع الى بيتي الذي خرجت منه . فيأتي ويجده فارغاً مكنوساً مزيناً .
انه تعالى شبه اليهود لكثرة شرورهم وعدم توبتهم بانسان فيه شيطان وخرج منه . فان استمر ذلك االنسان في الشرور 

وجد الشيطان فيه مكاناً فيذهب ويجلب معه شياطني اخر فسيكنون في ذلك االنسان فتكون اواخر ذلك شراً من اوائله 
ثم انه اراد باالمكنة واالراضي التي ال ماء فيها أولئك الشعوب الذين لم تبلغهم أقوال االنبياء والبشارة املمثلة باملاء 

والذين لم يتيسر لهم االصطباغ بمياه املعمودية . فلم يحج فيهم راحة النهم صاروا ينبوعا للتعليم املضل . ويراد كذلك 
بذلك االنسان الشعب االسرائيلي وبالروح النجس عبادة االوثان التي دخلت فيه بمصر . فأزالها اآلب بواسطة الناموس 

الذي اعطاه في جبل سينا ومأله من الروح القدس ثم ان في قوله الروح النجس اشارة الى قتل االنبياء وملا طاف في 
الشعوب الذين كانوا معددومني من املياه الروحية املكنى بها عن الفرائض االلهية ولم يجد فيهم راحة كما كان له في 

الشعب قال الرجعن الى الشعب فجاء ووجده مكنوساً أي فارغاً من الخيرات واملواهب الروحية التي قد منحت له جبل 
سينا بل ومزيناً بالشر ومستعدا لقتل املسيح فأخذ معه سبعة ارواح أخر أشراً منه الذين كانوا بالشعوب والطوائف 

السبع الذين قتلوهم وورثوا ارضهم ودخلوا في الشعب . وقد فسره بعضهم ان التالميذ ملا طردوا االرواح النجسة من 
الشعب املؤمن باملسيح دخلوا في الشعب اليهودي الغير املؤمن .



 
عدد 45 : ثم يذهب ويأخذ معه سبعة ارواح اخر أشر منه ، فتدخل وتسكن هناك ، فتصير أواخر ذلك االنسان أشر من 

أوائله ! هكذا يكون أيضاً لهذا الجيل الشرير “ .
اي ان شعب اليهود كان قبالً يقتل االنبياء . والجل ذنبه هذا كان يسبى ثم يرجع . ثم سبي ولم يرجع النه قتل رب االنبياء 

. وكانت خطيئته عظيمة .
 

الروح النجس هو الذي في الشعب االسرائيلي زمن عبوديته في مصر ثم هرب منه ألن موسى 
طرده . وبعد ان طاف على الشعوب الوثنية رجع الى االسرائيليني ودخل فيهم ومعه سبعة ارواح 

شراً منه . وقد قال ارميا النبي ان ايّلة ولدت سبعة وكذا السيد املسيح شفا املجدلية من سبعة 
شياطني بل طردهم منها .

في تطويب أم يسوع

( 27 ) وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له طوبى للبطن 
الذي حملك وللثديني اللذين رضعتهما ( 28 ) فقال بل طوبى ملن يسمع كلمة اهلل 

ويحفظها .
                                                 

آية يونان وملكة التيمن

( 29 ) وملا ازدحمت الجموع طفق يقول ان هذا الجيل جيل شرير يطلب آية فال 
يعطى آية االّ آية يونان النبي ( 30 ) ألنه مثلما كان يونان آية ألهل نينوى كذلك 
يكون ابن البشر أيضاً لهذا الجيل ( 31 ) ملكة التيمن ستقوم في الّدين مع رجال 

هذا الجيل وتحكم عليهم ألنها أتت من أقاصي الرض لتسمع حكمة سليمان وههنا 
أعظم من سليمان ( 32 ) رجال نينوى سيقومون في الّدين مع هذا الجيل 

ويحكمون عليه ألنهم تابوا بكرز يونان وههنا أعظم من يونان .
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عدد 39 : فأجاب وقال : “ لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ، وال تعطى له آية اال آية يونان النبي .



فسماهم جيالً شريراً النهم نكروا خيرات أبيه واحسانه اليهم . وفاسقاً لسبب كفرهم . وبني مساواته مع أبيه ثم دعاهم 
أشراراً النهم علىالدوام يفعلون الشرور وفاسقني النهم فسقوا باالصنام وسجدوا للمنحوتات صور النساء ثم انه تعالى 

ملا رأى قلوب اليهود غارقة في لجج الخطايا أتاهم بآية يونان . ورب سائل يسأل قائال كيف عمل آيات بعد ذلك ؟ فنجيب 
ان اآليات التي عملها فيما بعد لم تكن الجلهم لكن الجل غيرهم الذين آمنوا به كالعميان واملخلعني أما الذين لم يؤمنوا به 
فخاطبهم . بما معناه قد عملت آيات ولم تؤمنوا بي فلذا ال تعطون آية اال عندما تنهدم مدينتكم من الرومانيني بعد صلبي 

.
 

عدد 40 : النه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة ايام وثالثةليال ، هكذا يكون ابن االنسان في قلب االرض ثالثة ايام 
وثالث ليال .

قال ذلك اشارة الى قيامته . فقد عرفوا معنى كالمه . والشاهد لذلك قولهم لبيالطوس قد تذكرنا ذلك الضال اذ كان يقول 
اني بعد ثالثة ايام اقوم . اما التالميذ فانهم لم يدركوا معنى كالمه النهم كانوا جهلة . ولم يقل في االرض ولكن في قلب 
االرض اشارة الى القبر . ثم انه مكث في القبر ثالثة ايام ليكون موته حقيقياً ال خياالً اما ما يعترض به البعض من ان 

املسيح لم يمكث في القبر ثالثة ايام وثالث ليال حسبما قال فسنجيبه عن تفسير ذلك في االصحاح 28 من متى .
 

عدد 41 : رجال نينوى سيقومون في الّدين مع هذا الجيل ويدينونه ، النهم تابوا بمناداة يونان ، وهوذا أعظم من يونان 
ههنا !

أي انكم تستوجبون الدينونة اضعافاً بالنية الى اهل نينوى الن اولئك تابوا باالنذار فقط اما انتم فمع ما رأيتموه من 
العجائب وسمعتموه من التعليم لم تتوبوا سيما وان اهل نينوى قد وعظهم أحد االنبياء . اما انتم فقد وعظكم اهلل ثم ان 

يونان خرج من الحوت فآمنوا بكالمه وتابوا بانذاره اما انا فقد خرجت من القبر وغلبت املوت ولم تؤمنوا بي . ويونان 
انذرهم بالهالك وخراب املدينة اما انا فقد بشرتكم بامللكوت .

 
عدد 42 : ملكة التيمن ستقوم في الّدين مع هذا الجيل وتدينه ، النها اتت من اقاصي االرض لتسمع حكمة سليمان ، 

وهوذا اعظم من سليمان ههنا !
اي ان ملكة التيمن كابدت تعب الطريق بقصد ان تسمع حكمة سليمان . اما املسيح فقد نزل من اعلى السموات تشوقاً 

الى خالص بني البشر فلم يؤمنوا به . ثم ان سليمان تكلم عن الخشب واالشجار واملسيح كلمهم عن االسرار الخفية 
واالمور الغير املوصوفة . فكأنه يقول لهم انتم مدانون بالنسبة الى ملكة التيمن الن تلك لم تر االيات ومع ذلك فقد اعتقدت 
حكمة سليمان . أما انا فقد عملت اآليات امامكم ولم تقبلوا كالمي . اما قوله عن نفسه انه اعظم من يونان وسليمان فقد 

قصد بذلك مجرد التفضيل وان لم يكن بينه تعالى وبينهما وجه الشبه .
 

العني البسيطة

( 33 ) ليس أحد يوقد سراجاً ويضعه في خفية وال تحت املكيال لكن على املنارة 
لينظر الداخلون نوره ( 34 ) سراج الجسد العني فاذا كانت عينك بسيطة فجسدك 

كله يكون نيراً واذا كالنت شريرة فجسدك أيضاً يكون مظلماً ( 35 ) فاحذر ان يكون 



النور الذي فيك ظالماً ( 36 ) فان كان جسدك كله نيراً ليس فيه جزء مظلم فكل 
شيء يكون نيراً كما أضاء لك السراج بلمعانه .

راجع شرح بشارة متى 6 : 22 و 23 
 

عدد 22 : سراج الجسد هو العني ، فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً ،
 

أي كما ان العني هي سراج الجسد هكذا القلب هو سراج النفس . فمتى اظلم القلب باالفكار الشريرة زاغ االنسان كله 
عن الواجب . وقوله العني البسيطة اعني العني النيرة . وقوله العني الشريرة اي املظلمة . فالعني هي ضياء الجسد والقلب 

ضياء النفس . اي ان كان قلبك هائماً في االرضيات فالنفس ال يمكنها ان تحيا . ثم انه يراد بلفظة العني االساقفة 
واملعلمون والكهنة وبالجسد املؤمنون .

 
عدد 23 : وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلماً ، فإن كان النور الذي فيك ظالماً فالظالم كم يكون !

 
اي ان كان قلبك مظلماً باالرضيات فالنفس تكون مظلمة كذلك . وان غرق املالح فأحرى بالسفينة ان تغرق كذلك وان 

كان امللك يغلب فكم بالحري اجناده وان كنت وانت في حال البر والقداسة تخطأ فكيف يكون حالك وأنت في حال 
الخطيئة . وقوله ان كانت عينك بسيطة مضيئة يريد اذا كان املدبرون واملعلمون نيرون باالعمال والسيرة الصالحة 

فالشعب الذين يدبرونه يكون سيرته صالحة كذلك . وان كانوا اشراراً بافعالهم فالجسد اي املؤمنون يكونون شراً منهم 
وكما ان العني تدبر الجسد هكذا العقل يدبر النفس الن به نختار ما نريد .

 

توبيخ يسوع للفريسيني والكتبة وعلماء الناموس
 

( 37 ) وفيما هو يتكلم سأله فريسيّ ان يتغدى عنده فدخل واتكأ ( 38 )فأخذ 
الفريسيّ يفتكر في نفسه ويقول ما باله لم يغتسل أوالً قبل الغداء ( 39 ) فقال له 

الرب انتم اآلن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصفحة وداخلكم مملوء 
خطفاً وشراً ( 40 ) أيها الجهال اليس الذي صنع الخارج هو صنع الداخل أيضاً .

انظر شرح بشارة متى 23: 25
 

 عدد 25 : ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراؤون ! النكم تنقون خارج الكأس والصحفة ، وهما من داخل مملوآن 
اختطافاً ودعارة .

 



أراد بخارج الكأس الجسد . الصحفة اي الصينية . واراد بداخلهما النفس . كأنه يقول تهتمون بنظافة الجسد وتهملون 
تطهير انفسكم اململوءة اثماً وخطفاً .

( 41 ) مع ذلك بقي لكم أن تصدقوا مما في أيديكم فيكون كل شيء نقياً لكم ( 42 ) 
لكن الويل لكم أيها الفريسيون فانكم تعشرون النعنع والسذاب وسائر البقول 

وتتعدون العدل ومحبة اهلل وكان ينبغي ان تعلموا هذه وال تتركوا تلك .

شرح بشارة متى 23 : 23 
 

عدد 23 : ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون املراؤون!  النكم تعشرون النعنع والشبث والكمون ، وتركتم أثقل الناموس : 
الحق والرحمة واإليمان . كان ينبغي ان تعملوا هذه وال تتركوا تلك .

 
أمــر اهلل ان يــؤدوا عشــر دخــلهم نــفقة عــلى الــالويــني ( ال 27: 30 ) وعشــراً آخــر مــنه لخــدمــة الــهيكل ( تــث 14 : 22و 24 ) . 
وعشــراً آخــر عــلى الــفقراء كــل ســنة ثــالــثة ( تــث 14 : 18 : و19 ) . واخــتلف الــيهود فــي وجــوب تــاديــة عشــر هــذه الــبقول اي 
الـنعنع والشـبث والـكمون فـحكم الـكتبة والـفريـسيون بـوجـوب تـلك الـتاديـة وغـفلوا عـن هـذه الـفضائـل الـثالث اي الـعدل والـرحـمة 
واإليـمان الـتي تشـتمل عـلى اعـظم واجـباتـنا لـلناس وهلل النـهم كـانـو ظـاملـني مـنتقمني مـحبني الـذات خـادعـني مـرائـني . ولـم يـلمهم 

املسيح على حكمهم بتعشير النعنع الخ بل المهم على انهم
لم يأتوا مثل ذلك الدقيق في امور اولى منها والزم .

 

( 43 ) الويل لكم أيها الفريسيون فانكم تحبون صدور املجالس في املجامع 
والتحيات في االسواق .

                                               
شرح بشارة متى 23 : 6 و 7

 
عدد 6 : ويحبون املتكأ االول في الوالئم ، واملجالس االولى في املجامع ،

 
ان رغبة االتكاء في االول وان كانت صغيرة لكنها مملوءة من املجد الباطل فان كان من يحب

اول املتكات الخ يالم فكم أحرى باملالمة من يعمل ذلك .
 

عدد 7 : والتحيات في االسواق ، وان يدعوهم الناس : سيدي سيدي !

( 44 ) الويل لكم فانكم مثل القبور املستورة يمشي الناس عليها وهم ال يدرون .

شرح بشارة متى 23 : 27 



 
 عدد 27 : ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون املراءون ! النكم تشبهون قبوراً مبيضة التي تظهر من خارج جميلة ، وهي 

من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة .
 

اي انكم ترون من الخارج ابرار ومن داخل مملوءين نفاق ومجد باطل ورياء .

( 45 ) فاجاب واحد من علماء الناموس وقال له يا معلم انك بقولك هذا تشتمنا 
نحن ايضاً ( 46 ) فقال وانتم ايضاً يا علماء الناموس الويل لكم فانكم تحملون 

الناس احماالً شاقة الحمل وانتم ال تمسون األحمال باحدى اصابعكم .
                                            

شرح بشارة متى 23 : 4 
 

 عدد 4 : فإنهم يحزمون احماالً ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس ، وهم ال يريدون ان يحركوها باصبعهم 
،
 

أمر الفريسيون الشعب بحفظ الشريعة املوسوية وتقاليدهم الوخمة بكل اعتناء فكان ذلك نيراً ثقيالً كما شهد بطرس 
الرسول اع 15 : 10 . واما هم فابوا ان يشاركوا الشعب بممارسة شيء من ذلك ولو كان زهيداً جداً كحركة االصبع . 

ولم يقل انهم لم يقدروا ولكن لم يريدوا وهذا منتهى النفاق منهم .
 

( 47 ) الويل لكم فانكم تشيدون قبور األنبياء وآباؤكم قتلوهم ( 48 ) فأنتم شهود 
بانكم راضون باعمال آبائكم ألنهم قتلوهم وانتم تشيدون قبورهم ( 49 ) ومن اجل 

ذلك قالت حكمة اهلل أرسل اليهم انبياء ورسالً فمنهم من يقتلون ومن يطردون ( 50 ) 
لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع األنبياء الذي سفك منذ انشاء العالم ( 51 ) من 

دم هابيل الى دم زكريا الذي قتل بني املذبح والبيت . نعم اقول لكم انه يطلب من 
هذا الجيل ( 52 ) الويل لكم يا علماء الناموس فانكم أخذتم مفتاح املعرفة فلم 

تدخلوا أنتم الداخلني منعتموهم ( 53 ) وبينما هو يقول لهم هذا جعل الفريسيون 
وعلماء الناموس يلحون عليه بحدة ويعنتونه ليتكلم عن أشياء كثيرة ( 54 9 وهم 

يراصدونه طالبني ان يصطادوا من فمه شيئاً لكي يشكوه .

شرح بشارة متى 26 : 29  36 
  

عدد 29 : واقول لكم : اني من اآلن ال اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديداً في ملكوت 
ابي “ .



ان ابن اهلل أكل وشرب بعد القيامة وهو امر غريب وخارج عن العادة والجل ذلك سماه جديداً . وقد شهد الرسل ان 
السيد اكل وشرب . قال بطرس اننا اكلنا وشربنا معه بعد قيامته . ومعنى قول السيد ال اشرب اي ال اتلذذ معكم بهذا 

التعليم الذي تسمعونه مني حتى تبلغوا العالم الجديد وتجلسوا على اثني عشر كرسياً حينئٍذ اتنعم معكم بهذا التعليم 
وأظهر لكم ما قد خفي عليكم . اما قوله جديداً فيدل على ان التعليم هنا انما هو مثال التعليم هناك . وقد أعلن ان الذي 

يعلم كما يجب يلتذ بتعليمه كالذين يتعلمون . ثم ان اهلل الكلمة منح لجسده قبل القيامة ثالثة أمور تفوق الطبيعة البشرية 
. فمكث أربعني يوماً في البرية صائماً لم يجع اال بعد ما انتهت فسمح لجسده فجاع بخالف موسى وايليا اللذين صاما 
ولكنهما جاعا حالة صيامهما . ثم انه مشى على امواج البحر وأضاء وجهه في الجبل اكثر من الشمس . وبعد القيامة 
ايضاً منح لجسده ثالثة أمور تحت الطبيعة . فانه أكل وشرب بعدد القيامة وابقى بجسمه جروح املسامير والحربة وكان 
يترآءى للتالميذ بلون جسده الذي مات فيه . أما نحن فمتى قمنا من بني املوتى فال تحتاج أجسادنا الى أكل وشرب وال 

تبقى في أجسادنا اثار الجروح وطعنات الرماح بل نقوم بال عيب وبال طوارئ وال تبان فينا الوان االجساد امليتة . 
فالثالثة امور التي منحها لجسده قبل القيامة بني بها انه جسد الهي والثالثة التي بعدد القيامة خمراً ليسد فم ماني 

ومرقيان وسورس ويبكم الذين يقدسون سر دمه باملاء وقد اختلف املعلمون في هل اشرك السيد يهوذا باالسرار ام ال ؟ 
فالذهبي الفم في مقالته عن خيانة يهوذا وفي مقالته الحادية والثمانني من تفسير انجيل متى وساويرس في املغيث 

الثاني والقديس افرام في تفسير االنجيل ويعقوب السروجي في ميمر اآلالم ويعقوب الرهاوي في كتاب القوانني وغيرهم 
يقولون ان املسيح أشرك يهوذا في االسرار . أما القديس فيلكسينوس في تفسيره بشارة متى فيقول انه لم يشركه الن 

الشيطان كان قد سبق واستولى على يهوذا ومن فيلكسينوس هذا قد جرت العادة في الكنيسة اال يعطى القربان 
للممسوسني من الشياطني . أما القديس افرام ويعقوب السروجي فقاال بان السيد اشرك يهوذا في االسرار ولكنه بل 

الجسد باملاء فزالت منه القداسة غير ان معلمني آخرين يقولون ان الجسد امللول باملاء ال تزول منه القداسة وان املاء ال 
يقدر ان يزيل القداسة والروح الذي فيه قال داود الراهب ابن بولص املوصلي محب موسى ابن الحجر ان سيدنا وان لم 

يبل جسده الذي ناوله ليهوذا باملاء لكنه أزال قداسته خفية لعددم استحقاق يهوذا الخائن له وال يخفى ان الحنفي اذا 
اكل القداس يأكله خبزاً بسيطاً النه يأكله بدون ايمان ويعقوب الرهاوي يقول ان السيد ناول يهوذا خبزاً يابساً كانوا 
يغمسونه في االطعمة ويأكلونه فمن هذا الخبز غمس غمس سيدنا وناوله ال من خبز االسرار الذي قدس جسده منه .

 
عدد 30 : ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون .

سبح سيدنا ليعلمنا انه عندما نأكل يجب ان نعطي التسبيح هلل ونشكره على احساناته الينا الننا نرى سيدنا انه شكر 
قبلما ناول التالميذ جسده ودمه ثم بعدما ناولهم سبح . فهكذا يجب علينا ان نشكر قبلما نأكل االسرار ونمجد بعدما 
نشترك . ثم انه شكر ليعلمنا ان نشكر اهلل صابرين محتملني عندما نتألم كما احتمل هو اآلالم الجلنا واملوت عوضنا 

ويعلمنا انه عندما نتناول االسرار يجب ان نمكث حتى تكمل صالة الشكر االخيرة ويختم الكاهن . على ان السيد لم 
يمكث في العلية لئال يحدث ضجيج عند القبض عليه . قال يوحنا االنجيلي ان املسيح خرج الى وادي قدرون ( 18: 1 ) 
لربما صاحب الوادي اسمه قدرون او ان الترعة التي كانت تمر فيه تدعى قدرون والعبر هو معبر من جانب الى جانب 

آخر . فكالم االنجيليني يتفق هكذا . فأتى يسوع الى موضع يدعى الجتسمانية ويقال انه كان فيه ترعة ماء تدعى 
الجتسمانية . وقد دعاها يوحنا جنينه ولكن متى ورفقاؤه سموها الجتسمانية معناها جنينة االكابر ولعله خرج من 

الجنينة وجاء الى مكان آخر في جبل الزيتون يدعى الجتسمانية .
 

يسوع ينبئ بانكار بطرس له



 
عدد 31 : حينئٍذ قال لهم يسوع : “ كلكم تشكون فيّ في هذه الليلة،  النه مكتوب : اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية .

قال سيدنا هذا الكالم وهم صاعدون الى الجبل او عند دخولهم البستان وكأنه قال ان يهوذا يسلمني لرداوته وأنتم 
تهربون من الضعف وتشكون . اما الراعي هو املسيح اذ قال انا هو الراعي الصالح . والخراف املبددون هم الرسل . 

ترى من ضرب الراعي املسيح ؟ الجواب ليس ابليس وال يهوذا وال صالبوه بل اآلب كما قال زكريا اضرب الراعي فتبدد 
خراف الرعية ( 7 : 13 ) . فبارادة اآلب ضرب االبن متأملاً باملوت الجل خالص العالم .

 
عدد 32 : ولكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل “ .

انبأ بقيامته ولم يقل متى أقامني اآلب حتى يخزي النساطرة الذين يعوجون الكالم ليجعلوا االبن أحط منزلة من اآلب 
وقال ( الى الجليل ) ال الى مكان بعيد الن البالد التي فيها صلب فيها يظهر نفيه لهم . والجليل موضع لم يكن فيه خوف 

من اليهود .
 

عدد 33 : فاجاب بطرس وقال له : “ وإن شك فيك الجميع فأنا ال أشك فيك أبداً “ .
 

ان الذهبي الفم يلوم سمعان مرتني االولى اذ وقف ضد كلمة املسيح واالنبياء والثانية اذ جعل نفسه أعلى من رفقائه . 
وقال مار كيرلس انه من حرارة محبته للمسيح قال انه ال يشك وال يكفر فيه ولم يكن ذا لسانني ينطق بفمه عكس ما في 

قلبه لكنه كان ساذجاً ال غش فيه ولشدة محبته قال اني ال أشك فيك .
 

عدد 34 : فقال له يسوع : “ الحق أقول لك انك في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك تنكرني ثالث مرات “ .
اي اني انبئك بالحق واقول لك يا بطرس انك لست تشك وتهرب فقط مع باقي رفقائك لكنك تزيد عليهم انك تكفر بي وهذا 

ليس بعيداً عنك بل ان في هذه الليلة نفسها ستتممه .
 

عدد 35 : قال له بطرس : “ لو اضطررت ان اموت معك ال أنكرتك . هكذا قال ايضاً جميع التالميذ .
حقاً ان بطرس نطق بما في قلبه من نحو سيده اذ كان يحبه محبة شديدة ولذلك قال انه اذا الزم ان يحتمل املوت عوضه 
ال يمتنع . وهكذا باقي التالميذ . اال ان السيد لكي يعرفه رحمته قال : سمعان سمعان هوذا الشيطان سأل ان يغربلكم 

مثل الحنطة ( لو 22: 31 ) اي ان الشيطان يظنكم نظيره مملوئني شراً فيسأل ان اتخلى عنكم كما قصد في ايوب . 
ومعنى يغربلكم اي يجربكم ويقلقكم ويفزعكم ويسقطكم كما يغربل القمح فيسقط من الغربال متفرقاً . وقد تخليت عنكم 
لحظة لكي يعلم ان هربكم ليس عن خبث طوية فيكم بل الن االنسان ضعيف وانه ال يستطيع الثبات ما لم تسنده النعمة 

االلهية . وطلب الشيطان هذا كما طلب ان يدخل في الخنازير ( مر 5 : 12 ولو 8 : 33 )
لو 22: 32 لكني صليت من اجلك لئال ينقص ايمانك وانت متى رجعت فثبت أخوتك

اي وان تخليت عنكم لحظة فهربتم وانت كفرت لكني لست أتخلى عنك مطلقاً لئال تبتعدد اكثر بالكفر وتتجرد من االيمان 
بي وكان يتكلم تارة بصوت منخفض وتارة بصوت منكسر الجل ضعف السامعني النهم كانوا يظنون فيه مال يجب 

ويليق . وقال ( متى رجعت ) اي بعدد توبتك ارجع الى رفقائك وثبتهم في االيمان بي . وقال التالميذ ( يا رب ههنا سيفني 
لو 22 : 38 ) قد يستغرب االنسان وجود سيفني في علية اجتماعهم . قال الذهبي الفم انه كان هنالك سكاكني معدة 

الجل الفصح فلما احس التالميذ بمجئ االعدداء للقبض على سيدهم اخذوها معهم . وقال آخرون ان التالميذ ملا بلغهم 
مجييء االعداء سبقوا وحضروا السيوف والسكاكني .



 
يسوع يصلي في جثيماني

عدد 36 : حينئٍذ جاء معهم يسوع الى ضيعة تدعى جتسيماني ، فقال للتالميذه : “ اجلسوا ههنا حتى امضي وأصلي 
هناك “ .

" 27سّمى يوحنا هذا املكان جنينة ولم يكن التالميذ معتادين فراق سيدهم ومع هذا قال لهم امكثوا ههنا .

 

اإلصحاح الثاني عشر

في التحذير من الرثاء والخوف

( 1 ) وفيما اجتمع حوله ربوات من الجمع حتى داس بعضهم بعضاً جعل يقول لتالميذه احذروا 
ألنفسكم من خمير الفريسيني الذي هو الرثاء .

شرح بشارة متى 16 : 12

عدد 12 : حينئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز ، بل من تعليم الفريسيني والصدوقيني .
 

أي وإن كان لم يفسرها فان توبيخه ايقظهم من الغفلة وصانهم عن االستمساك بالتعاليم اليهودية وثبت إيمانهم .

( 2 ) فانه ليس خفيّ االّ سيظهر وال مكتوم االّ سيعلن ( 3 ) لذلك كل ما قلتم في 
الظلمة سيسمع في النور وما قلتم في األذن في املخادع سيكرز به على السطوح ( 

4 ) واقول لكم يا احبائي ال تخافوا ممن يقتل الجسد وليس له بعد أن يفعل اكثر 
( 5 ) لكني أبني لكم ممن تخافون خافوا ممن اذا قتل له قدرة أن يلقي في جهنم . 

نعم أقول لكم من هذا خافوا .
                                                       

في شرح بشارة متى 10 : 26  28
 

عدد 26 : فال تخافوهم . ألنه ليس مكتوم لن يستعلن ، وال خفي لن يعرف .
اي يجب اال تخافوا من االعداء الذين يحتجون عليكم بحجج كاذبة فان الكذب ال يدوم وسيأتي زمن ينكشف فيه ستار 

الشك عن وجه الحقيقة .
 

عدد 27 : الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور ، والذي تسمعونه في االذن نادوا به على السطوح ،



ً ينادى به على مسمع من الناس النه لو اظهر تعاليمه جهاراًًًًً بنفسه لقالوا له انت تشهد لذاتك .  اي ان ما ابيح به سراًًًً
لهذا قال لهم ان الذي اقوله لكم في الظلمة نادوا به انتم على السطوح وامام الوالة وامللوك .

 
عدد 28 : وال تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس ال يقدرون ان يقتلوها ، بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان 

يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم .
اي ال تخافوا ممن يستطيع ان يقتل جسدكم وال سلطان له على قتل انفسكم ولكن يجب ان تخافوا ممن يقتل النفس 

والجسد معاًًًًً ويلقيهما في عذاب ال نهاية له . وان كان للناس سلطان مرة واحدة على الجسد في هذا العالم فقط فاّن هلل 
سلطاناًًًًً على النفس والجسد معاًًًًً الى االبد ولذا فيكون عذاب من له السلطان على العاملني اشد ومن غير نهاية . ثم انه 

لم يرد بقوله هذا ان النفس والجسد يهلكان وانما قال ذلك على سبيل االرهاب الن جهنم هي معذبة لالحياء ال آكلة فاذا 
الجسد يفنى هناك ال النفس .

 

(6 ) أليس خمسة عصافير تباع بفلسني ومع ذلك فواحد منها ال ينسى أمام اهلل ( 7 
) بل شعر رؤوسكم جميعه محصى فال تخافوا فانكم أفضل من عصافير كثيرة 

( 8 ) وأقول لكم كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن البشر قدام مالئكة اهلل 
( 9 ) وكل من ينكرني أمام الناس ينكر أمام مالئكة اهلل .

                                                        
في شرح بشارة متى 10 : 29   32

   
عدد 29 : أليس عصفوران يباعان بفلس ؟ وواحد منهما ال يسقط على االرض بدون ابيكم .

ان العصافير الغالية تباع أفراداًًًًً اما الرخيصة فباالجمال وذلك كل اثنني بفلس ولوال انها خلقت منذ البدء لخدمة 
االنسان ملا سمح اهلل بان تسقط بفخ او تقتل . واملراد انه اذا كان تعالى يهتم بأمر مثل هذه العصافير وال يدع واحداًًًًً 
منها يسقط في الفخ دون ارادته فكم بالحري يهتم بأمر االنسان . اال ان بعض الجهلة زعموا مما تقدم ان االنسان ال 

يملك حرية العمل خيراًًًًً كان ام شراًًًًً الن كل ما ياتيه هو انما يكون بارادة اهلل . اما نحن فنجيب ان ليس كل ما نفعله 
يكون مصدره االرادة االلهية . فلنا كمال الحرية في عمل ما نريده صالحاًًًًً كان او طالحاًًًًً . اما ارادته تعالى فهي املقومة 

ً االنسان  واملتممة ملا نقصده من الخير . غير ان فحوى الكالم هو انه لوال تخلق الطيور الستعمال الناس كقوله مخاطباًًًً
00 على حيتان البحر وطيور السماء سلطتك ملا سقط في االرض وال خرجت سمكة من البحر . ثم انه لم يقل بدون اهلل 

ولكنه قال ” بدون ابيكم ” ليظهر جزيل عنايته بنا كما يعتني االب بالبنني .
 

عدد 30 : واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة .
ليس املراد من ذلك تعريف عدد الشعر وانما اظهار مزيد اهتمامه وعنايته بنا وبجميع املخلوقات وقد شبه بعضهم شعر 
الرؤوس بنفس القديسني من الشعوب الذين آمنوا بانذار املسيح وتالميذه وبالرأس املسيح وقوله ” محصى ” يفيد انها 

مكتوبة في سفر الحياة .
 

عدد 31 : فال تخافوا ! انتم افضل من عصافير كثيرة !



فقد عرف كفاحص القلوب انهم خافوا خوفاًًًًً شديداًًًًً فلهذا قال لهم ال تخافوا ممن يقتل الجسد الذي هو ادنى منزلة من 
ً ال محالة . النفس فاذا لم يقتل مات موتاًًًًً طبيعياًًًً

 
 

االعتراف باملسيح او انكاره
عدد 32 : فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضاً به قدام ابي الذي في السموات ،

املعترف به هو الذي يجاهر باسمه وبتعاليمه دون خوف وال وجل .
 

التجديف على الروح القدس

( 10 ) وكل من قال كلمة على ابن البشر يغفر له وأما من جّدف على الروح القدس 
فال يغفر له 

                                                       
القول الحاضر يصحّ على ظاهره ان حصر في زمن املسيح فان الناس نالهم الشك في االبن 

النه كان متأنساً البساً جسداً أما في الروح فلم يكونوا يرتابون ولكن في أيامنا ال عذر للمجدف 
على السيد املسيح أيضاً النه يعرفه الهاً . االّ ان الخطايا كلها تستحق املغفرة ان تاب الرجل 

عنها وان كانت ال تغفر فسببه ان الشيطان يبقى متسلطاً وان املجّدف يرضى بهذا التسلط عليه 
.

شرح بشارة متى 12: 31 و 32
  

عدد 31 : لذلك اقول لكم : كل خطيئة وتجديف يغفر للناس ، واما التجديف على الروح فلن  يغفر للناس ،
قصد بهذا تخويف اليهود وارهابهم لعلهم يتوبون فكأنه يقول لهم انكم اذا تبتم على ما اقترفتموه نحوي من الخطايا 
كتجديفكم علي وتسميتكم لي مضالً ومجنوناً وسامراً مدعني اني غير حافظ للناموس واني لست من اهلل غفرت ذلك 

لكم . اما اذا جدفتم على الروح القد س الذي به أخرجت الشياطني وشفيت املرضى ونسبتم االعاجيب التي صنعتها 
بقوته الى الشياطني فال يغفر لكم ذلك ال في هذا العالم وال في العالم اآلتي . ورب معترض يقول اذا كان التجدف عليه 
يغفر والتجديف على الروح ال يغفر أصبح االبن اذاً أحط شأناً من الروح القدس ؟ فنجب انه لم يقل ان التجديف على 

الروح ال يغفر على االطالق اال اذا كانوا ال يتوبون على هذا التجديف الن كثيرين من الذين قد جدفوا على االبن ولم 
يتوبوا فما غفر لهم كما ان كثيرين جدفوا على الروح ثم تابوا فغفر لهم . ثم ان التجديف عله أخف من التجديف على 

الروح النه ربما كان للمجدفني عذر وهو رؤيته البساً جسدا . اما في تجديفهم على الروح فال عذر لهم في ذلك الن الكتب 
واالنبياء تكلموا عنه وأخبروا به .

 
عدد 32 : ومن قال كلمة على ابن االنسان يغفر له ، واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له ، ال في هذا العالم وال 

في اآلتي .



أي يوجد قوم يتعذبون هنا في هذه الدنيا وفي االخرى كالسادومني واليهود الذين تعذبوا في السبي . وكثيرون لم 
بتعذبوا هنا وال هناك كالرسل والشهداء وايوب . واذا كانوا هؤال قد احتملوا الشدائد فذلك لم يكن قصاصاً لكن قتاال مع 
االشرار لتمتحن شجاعتهم الن الفرق عظيم بني العذاب الجل الذنوب والخطايا . وبني التجارب والباليا التي يمتحن بها 

املختارون والبررة منالناس في هذا العالم . ثم ان الخاطئ بالجهد نال الغفران عن خطاياه بواسطة العذابات التي 
يكابدها . وهذا يتحق اكليل الغلبة . وكثيرون يتعذبون هنا مل املساكني والعازر . وكثيرون هناك مثل الغني وأمثاله . ثم 

ان املراد من قوله “ من جدف على ابن االنسان “ جسده . أي من انكر ان جسده ليس من البتول او انه نزل من السماء 
ولم يتألم في الحقيقة لكن خياال فهذا يغفر له اذا تاب . ومن جدف على الالهوت صانع الباهرات املتجسد ال يغفر له .

 

( 11 ) فاذا قادوكم الى املجامع والحكام وذوي السلطان فال تهتموا كيف أو بماذا 
تحتجون أو ماذا تقولون ( 12 ) ألن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما 

ينبغي ان تقولوه .
                           

شرح بشارة متى 10 : 18   20
   

عدد 18 : وتساقون امام والة وملوك من أجلي شهادة لهم ولألمم .
 فقد حذر هنا رسله من ان يسلموا ذواتهم للشدائد منبئا اياهم عما سيالقونه من الشدائد وانواع العذابات وغيرهم من

اليهود بسبب تبشيرهم بتعاليمه وأوصاهم ان يحتملوا ذلك كله بالصبر .
 

عدد 19 : فمتى اسلموكم فال تهتموا كيف او بما تتكلمون ، ألنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به ،
عدد 20 : الن لستم انتم املتكلمني بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم .

رفض املسيح أن يكون مقسم تركه

( 13 ) وقال واحد من الجمع يا معلم قل ألخي يقاسمني امليراث ( 14 ) فقال له يا 
رجل من أقامني عليكم قاضياً أو مقسماً
                                                           

كان الرجل ذا طمعٍ وظلمٍ وكان له أخ من الذين هم تابعون للمسيح ومعلوم انه له املجد أمر برذل 
املقتنى وهجر االموال فظن الطالب ان السيد سيقول ألخيه : تبعتني وأنا أكفيك فاعِط أخاك 
مالك . وهكذا يكون له اكبر مغتم فعرف يسوع ما يخالجه ولم يَر الفرصة مفيدة لخير مخاطبه 

ولكماله . ثم انه لو قال له : اقسما مقتناكما بالعدل لكان أجاب الطّماع مثلما قال املصري 
ملوسى : من أقامك علينا رئيساً . فلهذا املعنى رفض سيدنا الحكم بني الفريقني وتقسيم امليراث 



رفض اله ذي سلطان عظيم وانما جاء الى العالم ليميز ويقسم املؤمنني عن غير املؤمنني ال 
لتوزيع املواريث الدنيوية .

                                                   
( 15 ) وقال لهم احذروا وتحفظوا من كل بخٍل ألنها ليست حياة أحد بكثرة أمواله .

                                                    
يطلب السيد االحتراس من البخل على عمومه سواء كان في كل االمور أو في بعضها قليلها 
وكثيرها الن حياة االنسان ال تزاد في هذا العالم بزيادة املقتنى واملال وال حياة العالم اآلتي 

تكثر وتطول بما يجمعه الرجل في الحياة الدنيا واثباتاً لهذا املبدأ الصادق ذكر له املجد املثل 
اآلتي 

                                                          
( 16 ) وكلمهم بمثٍل قائالً رجل غني أغلت له أرضه كثيراً ( 17 ) ففكر في نفسه قائالً 

ماذا أصنع فانه ليس لي موضع اخزن فيه غاللي ( 18 ) ثم قال أصنع هذا اهدم 
أهرآئي وأبني أكبر منها هناك جميع أرزاقي وخيراتي ( 19 ) وأقول لنفسي يا 
نفسي ان لك خيرات كثيرة موضوعة لسنني كثيرة فاستريحي وكلي واشربي 

وتنعمي ( 20 ) فقال له اهلل يا جاهل في هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذا الذي 
اعددته ملن يكون ( 21 ) فكذا من يّدخر لنفسه وهو غير غني بما هلل .

                                                          
وجه سيدنا املثل ملداواة املبتلني برزيلة الشراهة وبداء القسوة وعدم الرحمة والغنيّ هنا هو كل 

االغنياء الذين تجذبهم االموال الى جمعها . فيتحملون من املتاعب والجهد قسماً وافراً وال يفوتك 
التفّكر واالعتبار بما يقوله الرجل في نفسه . وألنه يريد حصر التنعم في نفسه ال غير وال يشاء 
الترحم على املحتاج ثم ال ينظر الى املستقبل فلذلك يقول أخزن غاللي واهدم اهراءي الحالية 

ألبني أكبر منها واوسع واقول لنفسي كلي واشربي ومن البني ان له سلطان على ان يتفوه بهذه 
العبارات وهو غافل عن ان ليس له قدرة على البقاء وعلى مواصلة العيشة سنني كثيرة . وقد 

استولت عليه في عماه هذه االفكار وغرق في بحرها فلذا قال له اهلل : يا جاهل النه يحكم في 
االمور التي ال يعرفها فلم يقصد تعالى االنتقام منه بل تعريفه جهله وعماه . وملا كان عزّ وجّل 
قابضاً علينا ومتسلطاً على حياتنا وموتنا وعلى ان يخرجنا من العالم متى شاء وهو عالم حق 

العلم بزمن خروجنا هذا . أمكنه ان يقول للغني أيضاً : في هذه الليلة تطلب نفسك منك 
ويأخذونها وبهذا ال شى أفكاره املظلمة ومقاصده في توسيع أهرائه وخزن غالته ثم اعلمه ان 
املالئكة تطلب نفوس االغنياء وتسحبها منهم بالقسر واالغتصاب . اذن ال يبقى االّ ان يسأل 
الغني أو باالولى يسأل هو نفسه : وهذه الخيرات التي أعددتها لسنني عديدة ملن تكون ولم 



تبق ؟ وأجاب داود النبي على هذا السؤال بقوزله : ال يأخذ املرء معه شيئاً عند موته . ومن يّدخر 
الدخائر أي يجمع الفضة فال يكون غنياً باهلل أي ليس في حالة ترضي اهلل كمثل هذا الغني 

الذي خطف منه ماله خطفاً والتزم قسراً ان يتركه لغيره .
                                                            

في االتكال على اهلل وطلب السماويات

( 22 ) ثم قال لتالميذه فلهذا أقول لكم ال تهتموا ألنفسكم بما تأكلون وال الجسادكم 
بما تلبسون ( 23 ) فان النفس أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس ( 24 ) 
تأملوا الغربان فانها ال تزرع وال تحصد وليس لها مخزن وال هري واهلل يقوتها فكم 

انتم بالحري أفضل من الطيور ( 25 ) ومن منكم اذا هّم يقدر ان يزيد عل قامته 
ذراعاً واحدة ( 26 ) فان كنتم ال تقدرون وال على االصغر فلَم تهتمون بالبواقي 

( 27 ) تأملوا الزنابق كيف تنمو انها ال تغزل وال تنسج وانا اقول لكم ان سليمان 
في كل مجده لم يلبس كواحدة منها ( 28 ) فاذا كان العشب الذي يوجد اليوم في 

الحقل وفي غد يطرح في التنور يلبسه اهلل هكذا فكم باالحرى يلبسكم يا قليلي 
اإليمان ( 29 ) فال تطلبوا ما تأكلون أو ما تشربون وال تقلقوا ( 30 ) ألن هذا كله 

تطلبه أمم العالم وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون الى هذا ( 31 ) بل اطلبوا اوالً ملكوت 
اهلل وبرّه وهذا كله يزاد لكم .

                                             
شرح بشارة متى 6 : 25   33

   
عدد 25 : “ لذلك اقول لكم ال تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ، وال ألجسادكم بما تلبسون ، اليست الحياة 

افضل من الطعام ، والجسد افضل من اللباس ؟
 

أي فان الذي اعطاكم نفساً افضل من الجسد فهو قادر ان يعطيكم القوت الذي هو اقل من النفس فالذي اعطاكم 
االشرف فال يمنع عنكم االدنى . فالنفس والجسد افضل من املخلوقات لخدمتهما . ان الطعام وامللبوس جعال الجل 

االنسان فامللبوس للجسد النه يستتر به والقوت للنفس وان كانت غنية عنه ولكنها ال تريد ان تمكث في الجسد العديم 
القوت فاذا لم يأكل الجسد فارقته النفس فيموت .

 
عدد 26 : انظروا الى طيور السماء : انها ال تزرع وال تحصد وال تجمع الى مخازن ، وابوكم السماوي يقوتها . ألستم 

أنتم بالحري افضل منها ؟
 

أي اذ كان يهتم بالطيور التي ليست مخلوقة على صورته ومثاله فكم بالحري يهتم بنا نحن . ورب معترض يقول ان 
الطيور من طبعها تطير وال تهتم بالقوت اما االنسان فال يستطيع ذلك فنجيب ان املسيح له املجد ضرب الطير لنا مثال 



لنستحي ونخزى وندع االهتمام باملأكل جانبا ونتعلم ان لنا اباً سماوياً يمكنه ان يقوتنا ويهتم بنا كما يهتم بمن هم 
ادنى منا حتى نهتم بما هو اسمى وافضل .

 
عدد 27 : ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعاً واحدة ؟

 
يعني من منكم اذا ولد يقدر ان يزيد على قامته شيئاً دون اردة اهلل حتى يبلغ الى القامة الكاملة فهكذا يجب ان تؤمنوا 

انه تعالى يقوت ويكسو ويرزق ما تحتاجون اليه .
 

عدد 28 : وملاذا تهتمون باللباس ؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو ! ال تتعب وال تغزل .
 

انه تعالى جاء بالطيور برهانا عن املأكل وبالزنابق عن اللباس فان االزنابق مع كونها نباتاً فان اهلل يلبسها لوناً جميالً 
فكم بالحري انتم افضل منها فهذه ليست ذات حياة اما انتم فأحياء

 
عدد  29: ولكن اقول لكم : انه وال سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها .

 
لم يقدر سليمان ان يلبس كلون واحدة منها الن لونها طبيعي في الحسن والجمال . فقد ذكر ان سليمان لكثرة حكمته 

حاول مراراً شتى ان يلبس ثوباً كلون الزنابق فلم يقدر .
 

عدد 30 : فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً في التنور ، يلبسه اهلل هكذا أفليس بالحري جداً يلبسكم 
انتم يا قليلي االيمان ؟

 
اي ان كان يكسو الشيء الحقير جماالً فاحر به ان يكسوكم بذلك النكم قد جبلتم منذ البدء على صورته ومثاله . 

وسماهم قليلي االيمان منتهراً اياهم باملحبة ليقبلوا تعليمه .
 

عدد 31 : فال تهتموا قائلني : ماذا نأكل ؟ او ماذا نشرب ؟ او ماذا نلبس ؟
 

عدد 32 : فإن هذه كلها تطلبها االمم . ألن اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها .
 

يريد باالمم البرانية العشارين وما شاكلهم وقوله ابوكم ال الهكم ذلك لكي يفهمهم ان اهلل يهتم بهم كاالب الرحوم .
 

عدد 33 : لكن اطلبوا اوالً  ملكوت اهلل وبره ، وهذه كلها تزاد لكم .
 

يسمي االشياء الروحية بره وملكوته فكأنه يقول اطلبوا هذه واالرضيات تزاد لكم الن االرضيات ليست شيئاً يذكر 
بالنسبة الى السماويات واراد بملكوت اهلل املعرفة وااليمان به وبره اي السيرة الصالحة والقداسة .

 



( 32 ) ال تخف أيها القطيع الصغير ألنه قد حسن لدي أبيكم ان يعطيكم امللكوت 
( 33 ) بيعوا ما هو لكم وتصدقوا . اجعلوا لكم أكياساً ال تبلى وكنزاً في السماوات 

ال ينفذ حيث ال يقربه سارق وال يفسده سوس ( 34 ) ألنه حيث يكون كنزكم هناك 
يكون قلبكم .
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كنوز في السماء

 
 عدد 19 : ال تكنزوا لكم كنوزاً على االرض حيث يفسد السوس والصدأ . وحيث ينقب السارقون ويسرقون .

 
الكنوز االرضية ثالثة اخطار تعرض لها . السوس يفسدها واآلكلة تهلكها والسارقون يسرقونها . فاذا نجت من الخطرين 

االولني فال تنجو من الخطر االخر كما هو معلوم عند الكل .
 

عدد 20 : بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء ، حيث ال يفسد سوس وال صدأ ، وحيث ال ينقب سارقون وال يسرقون ،
 

ان املسيح اراد بذلك ان نتصدق على املساكني واملحتاجني لننال تلك الكنوز السماوية التي ال يقربها سوس وال سارق 
جزاء اعمالنا الصالحة الخيرية .

 عدد 21 : النه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضاً. 
 

اي ولو لم يصبك ضرر من االضرار فهذا الضرر ليس بصغير أي ان قلبك يكون خاضع لالرضيات ومطمور في االرض 
كمثل الكنز .

 
وانتبه الى ان سيدنا يسّمي املؤمنني اجمعني قطيعاً صغيراً ال الرسل وحدهم فيجعل املناسبة 

بينهم وبني املالئكة الذين لم يعصوه . ودليل قولنا يستفاد من كالمه هذا : قد شاء أبوكم ان 
يعطيكم امللكوت . وامللكوت ال يعطاه الرسل فقط بل كل املؤمنني . وقال فريق آخر ان املراد 

بالقطيع الصغير الذين لم يقتنوا االموال الطائلة وكانوا مساكني في بدء البشارة فقال لهم : 
ألنهم جمعوا في فقرهم ضروب الفضائل وهذا هو الغنى الحقيقي الذي ينيل السماء الن امللكوت 
يأخذونه بدالً من ايمانهم ومحبتهم وتعلقهم املخلص باملسيح . ثم ان كالم ربنا : بيعوا مقتناكم . 

مقول للمؤمنني اجمعني وخاصة للرسل ليكونوا متجردين من كل عائق بقصد نشر البشارة 
الجديدة .

                                                   



ضرورة االستعداد ملجيء الرب

( 35 ) لتكن أحقاؤكم مشدودة وسرجكم موقدة
                                                

الحقوا أو الوسط نوعان جسدي وروحي فاالول شّده نافع للعمل والسفر . اما الثاني فشّده 
يلجم الشهوة بالعفة والقداسة الن الشهوة مركزها الصلب والكلى ولذلك يطلب سيدنا ان تكون 

أوساطنا مشدودة دائماًَ . وأيضاً السراج نوعان جسدي وروحي فاالول هو السراج املادي 
املمكن اضاءته والثاني هو العقل الذي يفيضه اهلل من فضله . وعليك ان تفهم معنى اآلية عن 

الحقو والسراج الروحانيني .
                                               

( 36 ) وكونوا مثل رجال ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء 
وقرع يفتحون له للوقت ( 37 ) طوبى ألولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم وجدهم 

ساهرين . الحق أقول لكم انه يشّد وسطه ويتكئهم ويدور يخدمهم .
                                                       

اعّدوا للرب كل ما يريد حتى اذا جاء قويتم على استقباله بالسيرة الفاضلة واإليمان الصادق 
واعناهما السيد بكلمة الفتح . اما العبيد الذين يجدهم بعيدين عن االثم فانه يجلسهم في ملكوته 

ويطوف عليهم لخدمتهم وبهذا اعلن سيدنا االكرام الذي يكرّمهم به في السماء .
                                                 

( 38 ) ان جاء في الهجعة الثانية أو جاء في الهجعة الثالثة ووجدهم كذلك طوبى 
ألولئك العبيد .

                                                   
الهجعات هي أقسام الحياة البشرية فكما ان من يحرسون املدن أو القطعان في الليالي 
يقسمون كل ليلة الى أربع أو ثالث هجعات هكذا تقسم حياتنا الى هجعات هي الطفولة 

والشباب والهرم وقد تمتد الطفولية الى سن الرابعة عشرة وفي طورها قد ال يكون العقل كامالً 
وبالتالي قد ال يحسب على االنسان خطية االّ انه في طوري الشباب والهرم يحسب العمل 

الشرير على املرء اثماً كما يحسب العمل الجيد لالستحقاق ولهذا املعنى ذكر السيد الهجعة 
الثانية والهجعة الثالثة وفيهما تستوجب االعمال الصالحة امللكوت السماوي . ومن االكيد ان 

االطفال ان تعّمدوا ينالون السعادة الخالدة كالشبان والشيوخ الصالحني . واول الهجعات أيضاً 
بان تكون االولى من زمن آدم الى املسيح والثانية من تجسده الى صعوده والثالثة من صعوده 

الى مجيئه الثاني وقل عن العالم الحاضر ليالً وادع العالم اآلتي نهاراً .



                                         
( 39 ) واعلموا هذا أنه لو علم رّب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع 

بيته ينقب ( 40 ) فكونوا أنتم أيضاً مستعدين ألنه ياتي ابن البشر في ساعة ال 
تظنونها ( 41 ) فقال له بطرس يا رب تقول هذا املثل أم للجميع أيضاً ( 42 ) فقال 

الرب من ترى الوكيل األمني الذي يقيمه الرب على خدمه ليعطيهم مكيال القمح في 
حينه ( 43 ) طوبى لذلك العبد الذي يأتي سيده فيجده يعمل هكذا ( 44 ) في 

الحقيقة أقول لكم انه يقيمه على جميع ما هو له ( 45 ) ولكن ان قال ذلك العبد في 
قلبه ان سيدي يبطئ في قدومه فجعل يضرب العبيد واالمآء ويأكل ويشرب 

ويسكر ( 46 ) يأتي سيد ذلك العبيد في يوم ال ينتظره وساعة ال يعلمها ويفصله 
ويجعل نصيبه مع الكافرين ( 47 ) فالعبد الذي علم ارادة يده ولم يعدد ولم يفعل 
بحسب ارادته يضرب كثيراً ( 48 ) والذي لم يعمل وعمل ما يستوجب به الضرب 

يضرب يسيراً وكل من اعطى كثيراً يطلب منه كثيراً ومن اودع يطالب باكثر .
                                                       

في شرح بشارة متى 24 : 43   51 
  

عدد 43 : واعلموا هذا : انه لو عرف رب البيت في اي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب .
كما ان رب البيت لو علم في اية ساعة يأتي السارق لينهب بيته ملا تركه هكذا نحن فلو سبقنا علمنا يوم موتنا لتهاوننا 

بالفضيلة الى ساعة موتنا لذلك جعلنا ان ال نعلم يوم موتنا ويوم مجيء الرب .
 

عدد 44 : لذلك كونوا انتم ايضاً مستعددين ، النه في ساعة ال تظنون يأتي ابن االنسان .
أوضح هنا املسيح انه الرب وانه ياتي للدينونة ومراده ان يحث املتهاونني على ان يجتهدوا بعمل الفضائل .

 
مثل العبد األمني

عدد 45 : فمن هو العبد االمني الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه ؟
يستفهم املسيح عمن هو امني وحكيم اقيم رئيساً او ناظراً على خدمة العبيد رفقائه الن العبيد االمناء قليلون . 

واستفهامه هنا كاستفهام أبيه عن آدم بقوله ” يا آدم اين انت ” وعن هابيل بقوله لقائني ” اين هابيل أخوك ” ومراده ان 
يعرفهما ذنبهما وان الشر الذي فعاله لم يخف عنه وكذلك سأل االبن عن لعازر ” اين وضعتموه ” ولبطرس ” اتحبني ” 

ال النه لم يكن يعلم لكن لينبه املسؤلني . اما العبيد االمناء فهم االنبياء والرسل واملعلمني واالساقفة والكهنة واالغنياء 
والفقراء وسائر الذين أعطيت لهم أية موهبة كانت . وسمى العبد االمني عبداً النه خليقته وأميناً النه ال يخون وال يطمر 
املوهبة التي اخذ . وسماه حكيماً النه يعرف يدبر االمور بلياقة بال خيانة . ويراد بأهل البيت البشر املناط به خدمتهم 

واملوكل عليهم . وقال لوقا ليقيمه على خدمه 12:42 أي ليتعاطى باملوهبة التي اعطيت له لتقديم الطعام الروحاني للنفس 
الجائعة املحتاجة في حينه .

 



عدد 46 : طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا !
أي طوبى للعبد الذي يجده يعول ويفيد نفسه وغيره بتلك املوهبة .

 
عدد 47 : الحق اقول لكم : انه يقيمه على جميع امواله .

أي يسر به ويلذذه في النعيم االبدي .
 

عدد 48 : ولكن ان قال ذلك العبد الرديء في قلبه : سيدي يبطيء في قدومه .
هذا العبد الرديء هو غير العبد االمني الحكيم الذي طوبه السيد . فسماه ردياً لفساد أخالقه الشريرة والردية واذا قيل 
ان علة رداءة هذا العبد هي عدم معرفته ذلك اليوم فليعلم ان علة فساده ليس عدم معرفته ذلك اليوم لكن الن هو نفسه 

كان شريراً . والشاهد على ذلك ان العبد الحكيم كان انسان نظيره ولكنه لم يدخل عليه فكر ردي . وقوله ” سيدي 
يبطيء في قدومه ” أي انه يقول ان يوم الدينونة بعيد .

 
عدد 49 : فيبتدئ بضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى .

رفقاؤه هم تالميذه او موعظيه الذين قد أقيم عليهم رئيساً . ومعنى يضرب اي انه ينجس ضمائرهم السليمة بافعاله 
النجسة . ويأكل ويشرب اي انه يبدد أيامه في الشراهة وبالسيرة البذخة .

 
عدد 50 : يأتي سيد ذلك العبد في يوم ال ينتظره وفي ساعة ال يعرفها ،

هذا الكالم مخيف وعدم معرفة االنسان ساعة موته افضل له لكي يتوب .
 

عدد 51 : فيقطعه ويجعل نصيبه مع املراءين ، هناك يكون البكاء وصرير االسنان .
يقطعه اي يفرزه ويحرمه من التلذذ والتنعم في ملكوته ثم يفصل وينزع منه الروح القدس الذي ناله في املعمودية وفي 
الكهنوت . ثم يفصله عن مخالطة الصالحني . بل وبسيف الروح ينزع منه الكهنوت التي أخذ ثم ان مثل العبد الحكيم 

والوزنات يشير الى وجوب املساعددة الخوتنا حسب املمكن . اما مثل العشر عذارى فينبهنا الى استعمال الرفق 
والرحمة والصدقة . وقد وضعه املسيح على الذين يقتنون تدابيراً صالحة ولكنهم خالون من الرحمة .

النار التي يريد املسيح اضطرامها

( 49 ) اني جئت أللقي ناراً على االرض وما اريد اال اضطرامها ( 50 ) ولي صبغة 
أصطبغ بها وما أشد تضايقي حتى تتم ( 51 أتظنون اني جئت أللقي علال االرض 
سالماً . أقول لكم بل شقاقاً ( 52 ) فانه من اآلن سيكون خمسة في بيت واحد يشاق 
ثالثة منهم واثنان ثالثة ( 53 ) يشاق األب االبن واالبن األب واألم البنت والبنت األم 

والحماة كنتها والكنة حماتها .
                                                           



افهم بالنار نعمة الروح القدس التي تنقص بالتوزيع بل تزيد كالنار التي يكثر اضطرامها ان 
نقلتها من محل الى آخر وكان سيدنا يرغب اعطاءها منذ البدء لفائدة الناس : ثم افهم بالصبغة 

آالمه وسفك دمه وسيدنا يريد ان يتم ذلك عاجالً الن منه ينشأ للناس خيرات وافرة وحسنات 
عميمة أي القيامة وعدم املوت وهبات الروح القدس وقد سّمى موته صبغة أو معمودية داللة على 
انه ال يضبط في حالته بل كمن ينزل في املاء ليعتمد ثم يصعد هكذا سيقوم عاجالً . وأيضاً انه 

جاء ليلقي شقاقاً أي ان كثيرين من تباعه سيضعون اإليمان أو السيرة الفاضلة فوق القرابة 
وألجل محبة اهلل ال يكترثون لعالقات الدم والنسب .

توبيخ املسيح الناس على عدم تمييزهم الوقت

( 54 ) وقال أيضاً للجموع اذا رأيتم سحابًة تطلع من املغارب قلتم للوقت ان املطر 
ياتي فيكون كذلك ( 55 ) واذا هبت الجنوب قلتم سيكون حّر فيكون ( 56 ) يا 

مراءون تعرفون أن تميزوا وجه االرض والسماء فكيف ال تميزون هذا الزمان ( 57 ) 
وملاذا ال تحكمون بالعدل من تلقاء أنفسكم .

                                                 
في شرح بشارة متى 16 : 2 و 3 

عدد 2 : فأجاب وقال لهم : “ اذا كان املساء قلتم صحو . ألن السماء محمرة .
 

عدد 3 : وفي الصباح : اليوم شتاء . ألن السماء محمرة بعبوسة . يا مراؤون ! تعرفون ان تميزوا وجه السماء ، وأما 
عالمات االزمنة فال تستطيعون !

 
أي كما ان في السماء عالمة الصحو وعالمة الشتاء شيء آخر فاذا رأيت عالمة الشتاء ال تطلب راحة واذا رأيت عالمة 
الصحو ال ترجو شتاء هكذا يجب عليكم ان تذكروني وتطلبوني . فينبغي ان اعمل اآلن اآليات النافعة لبني البشر على 

االرض كتطهير البرص وفتح أعني العميان واحتمال اآلالم ثم املوت والقيامة أما اآليات التي من السماء فسوف تظهر 
عند مجيئي الثاني حيث آتي بعظمة ال توصف فاطوي السماء كدرج وأظلم الشمس واخنق القمر واقف النجوم 

فتتساقط . ثم من جهة أخرى اذا أخذت حركات الكون مجراها الطبيعي تعرفون ان تميزوا العالمات ان متى يكون 
صحواً ومتى يكون شتاًء ولكنكم تزعمون ان االيات التي اعملها اآلن عقيمة الفائدة وال قيمة لها في نظركم فلم تصل 

حالتكم الى أولئك الذين كانوا في زمان فرعون يعرفون ان من املقاتلني كان يجب الخالص وان من يلتجيء الى محبيه ال 
حاجة به الى اآليات .

وجوب مساملة الخصم



( 58 ) اذا ذهبت مع خصمك الى الحاكم فاجتهد وانت في الطريق أن تتخلص منه 
لئال يجرك الى القاضي فيسلمك القاضي الى املستخرج واملستخرج يلقيك في 

السجن ( 59 ) أقول لك انك ال تخرج من هناك حتى توفي آخر فلٍس .
                                                         

راجع شرح بشارة متى 5 : 25 و26 
 

عـدد 25 : كـن مـراضـياً لـخصمك سـريـعاً مـا دمـت مـعه فـي الـطريـق ، لـئال يسـلمك الـخصم الـى الـقاضـي ، ويسـلمك الـقاضـي 
الى الشرطي ، فتلقى في السجن .

عدد 26 : الحق اقول لك : ال تخرج من هناك حتى توفي الفلس االخير !
 يــقول الــذهــبي فــمه ان الــخصم هــو ذاك الــذي لــك عــنده . والــقاضــي هــو حــاكــم هــذا الــزمــان . والــسجن هــو الــذي هــنا . كــن 
مـتفقاً يـعني اقـضوا الـحكم بـينكما واقـبله عـليك افـضل مـن ان يسـلمك الـى الـحاكـم والـحاكـم يسـلمك الـى املـنتقم فـينتقم مـنك 
بــالــعدل . نــوع آخــر ، الــخصم هــو الــشيطان والــطريــق هــو الــعالــم . والــديــان هــو اهلل . والــسجن هــو الــعذاب فــي الــعالــم املــزمــع 
والــفلس اشــارة عــن الــذنــب الــصغير . ومــعنى قــولــه كــمثل انــسان لــه عــليك شــيء ويــريــد ان يســلمك الــى الــقاضــي فــبادر الــى 
مــوافــقته مــا دمــت مــعه فــي الــطريــق هــو ان تــسعى جهــدك فــي ارضــاء خــصمك قــبل الــوصــول الــى الــحاكــم وبــذلــك تــنجو مــما 
عـساه ان يـنالـك مـن املـجازاة . ويـراد بـالـخصم الـضمير والـذمـة . والـطريـق الـعالـم والـقاضـي اهلل . والـسجن الـعذاب . والـفلس 
عـن الـذنـب الـصغير . والشـرطـي املـالك . اي ان كـنت فـي حـال الخـطيئة فـاسـرع وتـب عـنها تـوبـة حـقيقية فـتتبرر هـنا فـي هـذا 

" 39العالم.

اإلصحاح الثالث عشر

ضرورة التوبة

( 1 ) وفـــي ذلـــك الـــزمـــان حـــضر قـــوم واخـــبروه عـــن الجـــليليني الـــذيـــن خـــلط بـــيالطـــس 
دمــاءهــم بــذبــائــحهم ( 2 ) فــأجــاب وقــال لــهم أتــظنون ان هؤالء الجــليليني كــانــوا اكــثر 
اثــماً مــن ســائــر الجــليليني حــيث نــكبوا بــمثل ذلــك ( 3 ) أقــول لــكم ال بــل ان لــم تــتوبــوا 
تهــلكوا جــميعكم كــذلــك ( 4 ) أم تــظنون ان اولــئك الــثمانــية عشــر الــذيــن ســقط عــليهم 
الــبرج بــجانــب ســلوام وقــتلهم كــانــوا اكــثر اســتئهاالً مــن ســائــر الــناس الــساكــنني فــي 

اورشليم ( 5 ) أقول لكم ال بل ان لم تتوبوا تهلكوا جميعكم كذلك .
                                                              

قـال قـوم ان بـيالطـس قـتلهم انـتقامـاً مـن هـيرودس الـذي قـتل يـوحـنا املـعمدان فـما امـكنه ان يـثئر مـن 
هـــيرودس عـــينه فـــاثـــار مـــن الـــيهود وقـــال فـــريـــق ثـــاٍن ان الـــرومـــانـــيني حـــرّمـــوا عـــليهم ذبـــح الـــذبـــائـــح فـــما 
اطـاعـوا فـلذلـك ارسـل بـيالطـس فـقتلهم . فـحصلت لـبعضهم فـرصـة لتجـربـة سـيدنـا فـارسـلوا الـيه لـيروا 



مــا يــجيب بــه حــتى اذا قــال : ان قــتلتم وقــع ظــلماً واعــتداًء ثــلبوه أمــام الــحاكــم الــرومــانــي واّدعــوا انــه 
يـخالـف الـنامـوس ويـنقض بـتعالـيمه شـريـعة الـرومـانـيني االّ انـه لـه املجـد أجـاب بـحّض مـخاطـبيه عـلى 
الـــتوبـــة وقـــرن بـــذكـــر الـــحادث املـــخيف ذكـــر ســـقوط الـــبرج فـــي ســـلوام الـــذي هـــو اشـــّد هـــوالً قـــصد ان 
يـثبت الـسامـعني فـي االقـبال عـلى الـتوبـة واإليـمان بـه لـئال يـدركـهم الهـالك ويـقضي عـليهم فـي مـجيئه 

الثاني .
                                          

مثل التينة العقيم

( 6 ) وقـال أيـضاً هـذا املـثل . كـان لـرجـل تـينة مـغروسـة فـي كـرمـه فـجاء يـطلب فـيها ثـمراً 
فـلم يجـد ( 7 ) فـقال لـلكرّام هـا ان لـي ثـالث سـنني آتـي واطـلب ثـمراً فـي هـذه الـتينة فـال 
اجــد فــاقــطعها فــلماذا تــعطل اآلرض ( 8 ) فــاجــاب فــقال لــه يــا ســيد دعــها هــذه الــسنة 

ايضاً حتى اعزق حولها والقي دماالً ( 9 ) فان أثمرت واالّ فتقطعها فيما بعد .
                                              

اظهـر هـنا سـيدنـا عـنايـته بـالـشعب الـيهودي الـذي لـم يـصنع مـا يسـتحق بـه هـذه الـعنايـة وحـملهم عـلى 
الـتوبـة بـانـه غـفر لـهم هـذه املـرة ايـضاً وصـبر عـليهم لـيرجـعوا الـيه تـعالـى ويـثمروا ثـمار الـصالح حـتى 
اذا أبـــوا االنـــقياد لـــكالمـــه ونـــصائـــحه حـــّل بـــهم الـــغضب الـــربـــانـــي وعـــاقـــبهم عـــدلـــه الـــفوقـــانـــي . وفســـر 
آخــرون املــثل عــن زمــان الــتوبــة فــقالــوا : الــتينة تــمثل الــشعب . والــرجــل الــطالــب مــنها ثــمراً هــو اهلل . 
والــــكرم ارض املــــيعاد . والــــثمار هــــي الــــبّر والــــقداســــة . والــــكرّام أو الــــفالح ابــــن اهلل الــــحبيب . وقــــال 
غـيرهـم ان الـكرّام هـو الـنامـوس أو املـالئـكة واالنـبياء والـرسـل وان الـثالث سـنني تـعني املـرات الـثالث 
الـتي سـبى االعـداء الـيهود فـيها ولـم يـفهم هـؤالء انـها تـدعـوهـم الـى الـتوبـة . والـقطع هـو اهـالك الـيهود 
ومـالشـتهم لـتقوم الـبيعة املـقدسـة بـدل جـماعـتهم وتـعطي ثـمار الـقداسـة . وقـد اراد الـكرّام االصـطبار 
سـنة واملـدلـول بـالـسنة عـلى زمـان التجسـد االلـهي حـتى صـعود الـرب أو زمـن السـبعني اسـبوعـاً حـتى 
يــفلح حــول الــتينة اي يــصنع امــامــهم املعجــزات واآليــات ويــلقي الــتعالــيم واملــواعــظ . فــاذا مــا انــتفع 
الـشعب االسـرائـيلي مـن هـذه كـلها الشـاهـم الـرب وابـطل كـهنوتـهم وسـبوتـهم ونـامـوسـهم ومـن املـعلوم 

ان بعد اربعني سنة اتى الرومانيني وخّربوا اليهودية بواسطة فسبسيانوس .

شفاء املراة املنحنية في يوم السبت

( 10 ) وكـان يـعلم فـي احـد املـجامـع يـوم الـسيت ( 11) واذا بـامـراة بـها روح مـرٍض مـنذ 
ثــمانــي عشــرة ســنة وكــانــت مــنحنية ال تســتطيع أن تــنتصب الــبتة ( 12 ) فــلما رآهــا 



يـسوع دعـاهـا وقـال لـها انـِك مـطلقة مـن مـرضـِك ( 13 ) ووضـع يـديـه عـليها وفـي الـحال 
استقامت ومجدت اهلل .

                                                      
كــان الــروح فــي املــرة مــن ابــليس الــلعني فــطرده ســيدنــا مــنها ال بــالــصالة او االلــتماس مــن آخــر بــل 
بســلطان الــهي اعــالنــاً بــانــه الــه مــتانــس وقــد وضــع يــده عــليها اظــهار ان جســده أفــاد الــفعل االلــهي 
عــلى شــبه مــا تــصنع الــنار فــي الحــديــد عــند اتــحادهــا بــه فــانــه يــضيء ويحــرق كــالــنار عــينها فــليس 
اذن لـلمسيح فـعلني كـقول الخـليقة ونـبني أي فـعالً الـهياً وفـعالً انـسانـياً الن لـيس فـي املـسيح اقـنومـان 
بـل فـي املـسيح الـفعل واحـد مـبدأه الـالهـوت ومـنتها فـي جسـده املـنفّس بـنفٍس عـاقـلة كـنفسنا . وعـليه 

كان وضع يده مانحاً العافية التي بسببها مّجدته املراة .
                                             

( 14 ) فـأجـاب رئـيس املجـمع وهـو مـغتاط البـراء يـسوع فـي السـبت وقـال للجـمع لـكم 
أيـام لـلعمل فـفيها تـاتـون وتسـتشفون ال فـي يـوم السـبت ( 15 ) فـاجـابـه الـرب وقـال يـا 
مـراءون ألـيس كـل واحـد مـنكم يحـّل ثـوره أو حـماره فـي السـبت مـن املـذود وينطلق بـه 
فـيسقيه ( 16 ) وهـذه ابـنة ابـراهـيم الـتي ربـطها الـشيطان مـنذ ثـمانـي عشـرة سـنة أمـا 
كــان يــنبغي أن تطلق مــن هــذا الــربــاط يــوم الســبت ( 17 ) وملــا قــال هــذا خــزي كــل مــن 

كان يقاومه وفرح كل الجمع بجميع االمور املجيدة التي كانت تصدر منه .
                                                   

ان رئــيس املجــمع أخــفى جســده تــحت ثــوب غــيرتــه عــلى حــفظ الســبت وكــان اكــثر معجــزات ســيدنــا 
يــأتــيها فــي الســبوت بســبب اجــتماع املــرائــني ملــشاهــدتــها لــكن الــسيد لــم يــسكت عــن تــعنيف اعــدائــه 
فـدعـاهـم مـرائـني واملـرائـي مـن فـكر فـي قـلبه غـير مـا يـعنيه كـالمـه كـما هـو بـالـواقـع هـذا رئـيس املجـمع 
الــذي مــأل الحســد نــفسه وبــدت غــيرة كــاذبــة عــلى لــسانــه ثــم قــال لــهم : ان كــنتم يــوم الســبت تــرحــمون 
الـبهيمة فـتقدمـون لـها الـطعام والشـراب فـلَم تـلومـونـي النـي أرحـم البشـر فـي السـبت وأشـفي مـريـضاً 
أي أخــّلص مــن املــرض بــنتاً البــراهــيم أي مــن نســل ابــراهــيم . وتــسال هــل فــي مــقدرة الــشيطان أن 
يــربــط الــناس ؟ فــالــجواب ان ابــليس مــن ذاتــه ال يــقوى عــلى تــقييد الــناس بــمرض مــا لــم أذن لــه اهلل 
ولهــذا لــم يــقَو عــلى مــهاجــمة ايــوب ال بــسماحــه تــعالــى وال عــلى الــخنازيــر االّ بــعد اســتئذان الــرب ولــو 
كـان االضـرار فـي مـقدرتـه ألفسـد الـكثيريـن . ولـَم يـاذن اهلل بـان يـضّر الـشياطـني الـناس ؟ انـما يـأذن 
ألسـباب أوالً المـتحان فـضيلة الـناس كـما فـي حـادث ايـوب ثـانـياً الصـالحـهم مـن املـعاصـي الـتي هـم 
فـيها غـارقـون كـما فـي حـادث الـرجـل فـي كـورنـتس . ثـالـثاً ملـعاقـبتهم عـلى ردائـتهم ويـكونـون قـد اعـّدوا 
نـفسهم مـأوى لـلشيطان . رابـعاً اسـتدراك مـا قـد يـصلون الـيه مـن تـهيئتهم نـفسهم مـسكناً لـعدّو اهلل 
والبشــر فيســبق تــعالــى ويلجــم شــرّهــم بهــذه الــطريــقة كــما فــي حــادث الــصبيان املــجانــني . خــامــساً 



ملـقاصـد أخـرى مـعروفـة لـديـه ومـجهولـة مـنا . وقـّدر ان سـبباً مـن هـذه االسـباب كـان داعـياً لـربـط املـرأة 
ثـمان عشـرة سـنة . ومـن روايـة االنـجيلي يظهـر ان الـحساد لـحقهم الخـزي والـعار وان الـشعب كـان 
يسـّر بـاملعجـزات ويـغتبط بـها . وهـنا نـسأل الـيهود : مـا فـائـدة حـفظ السـبت . فـان أجـابـوا ان حـفظه 
عـمل صـالـح وهـو حـفظ وصـية كـوصـية ال تـقتل . قـلنا ان ابـراهـيم ويـعقوب واسـحق مـا حـفظوا السـبت 
وقـد نـالـوا الـتبريـر وقـد عـرفـوا اهلل وعـبدوه حـق عـبادتـه لـكنهم لـم يـعرفـوا السـبت . وأيـضاً يـرذل االنـسان 
لـــغير حـــفظه الســـبت كـــما رذل أهـــل ســـادوم وعـــامـــورا بســـبب نـــجاســـتهم . ثـــم آخـــاب املـــلك قـــد حـــفظ 
الســــــبت ورذل . ومــــــتاتــــــيا حــــــارب فــــــي الســــــبت ونــــــال املجــــــد والشــــــرف . اذن لــــــيس الســــــبت بــــــالشــــــرط 
الـضروري لـلخالص أو لـلعمل الـصالـح وأيـضاً لـيس كـل مـا يـقع فـي السـبوت يـنجسها ألن املـوتـى قـد 
يــفارقــون هــذه الــحياة يــوم ســبت وال يــنّجسونــه . وتحــدث لــلنساء الــعادة يــوم الســبت وتــقع لــهًن ولــلغير 
وقـــائـــع عـــديـــدة وال يـــقال ان حـــرمـــة الســـبت انـــتهكت . ومـــا الـــقصد مـــن فـــرض الســـبت عـــلى الـــيهود االّ 
لــيصّدوا عــن الــعمل الــيدوي ولــيحيوا ذكــر اهلل . ثــم ان كــلمة الســبت مــعناهــا الــراحــة وهــو مــأخــوذ مــن 
ان اهلل خــلق الــخالئــق فــي ســتة ايــام واســترااح فــي الــسابــع فــفرضــه يــوم راحــة لــينال الــعبيد عــندهــم 
الــخالص مــن الــعناء والــتعب . وايــضاً كــما ان اآلب يــنزل فــي الســبوت املــطر ويــنمي الــزرع ويــحيي 
ويـميت وال لـوم عـليه كـذلـك ال لـوم عـلى االبـن ان ابـرأ املـرضـى يـوم السـبت وال لـوم عـلى شـوع بـن نـون 
الـــذي أحـــاط بـــاريـــحا يـــوم ســـبت وال عـــلى مـــن يـــصعدون بـــهائـــمهم مـــن الـــحفرة ان ســـقطت فـــيها يـــوم 
السـبت وال الـكهنة الـذيـن يـقربـون أيـضاً الـذبـائـح ويسـرجـون السـرج . ثـم ان املـسيح اتـى عـمل خـير 
بـشفائـه املـريـض يـوم السـبت فـاذن قـد كـرمـه تـكريـماً ومـن يـعمل الـصالـح فـي يـوم عـظّمه ورفـع قـدره . 
امــا مــن يــأِت فــيه شــراً أو يــمنع فــيه خــيراً قــّلل اكــرامــه كــما فــعل الــيهود . اذن يــلزم الــقول ان ســيدنــا 
كــرّم الســبت أكــثر مــن الــيهود . واعــلم ان الــنامــوس ســّن للمخــلوق أمــا املــسيح فــهو اهلل فــال نــامــوس 
عـليه وبـالـتالـي ال يـلزمـه حـفظ السـبت . وأيـضاً ان سـيدنـا فـرض هـذا الـنامـوس النـه هـو الـكلمة الـذي 
نـــزل الـــى جـــبل ســـينا وأعـــطى الـــنامـــوس . وواهـــب الـــنامـــوس لـــيس خـــاضـــعاً لـــه . هـــذا مـــا قـــالـــه مـــار 
سـاويـرس . ثـم ان سـيدنـا غـير السـبت بـاالحـد لـيكون يـوم راحـة واجـب الـحفظ مـن الـنصارى أجـمعني 

.
                                                  

مثل حبة الخردل

( 18 ) وكان يقول ماذا يشبه ملكوت اهلل وبماذا اشبهه ( 19 ) انه يشبه حبة خردل 
أخذها رجل والقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة عظيمة واستظلت طيور 

السماء في أغصانها .
                                         



في شرح بشارة متى 13 : 31 و32 
                                    

مثل حبة الخردل
عدد 31 : قّدم لهم مثالً آخر قائالً : “  يشبه ملكوت السموات حبة خردل اخذها إنسان وزرعها في حقله ،

عدد 32 : وهي اصغر جميع البزور . ولكن متى نمت فهي اكبر البقول ، وتصير شجرة ، حتى ان طيور السماء تاتي 
وتتأوى في اغصانها “ .

املراد بحبة الخردل الكرازة وبالرجل املسيح وبالحقل الخليقة وطيور السماء الشعوب الحنفاء املستظلون في ظلها . فمن 
هذا املثل يتضح ان مفعول بشارة االنجيل في ابتدائها كان قليالً وضعيفاً جداً اكثر من جميع العلوم . النه في االنجيل 

املقدس مذكور عن الصليب واآلالم واملوت فكل هذا مما يبعث على عدم الثقة وااليمان بها ولكنها مع ذلك نمت وعظم 
شأنها وفاقت جميع العلوم كحبة الخردل التي تنمو أكثر من كل الزروع االخرى .

ان خواص الخردل كثيرة منها أوالً انها أصغر من الحنطة والشعير فاذا نمت صارت أكبر منهما وهكذا بشارة االنجيل . 
ثانياً انها مدورة ملساء فهكذا البشارة فهي صحيحة وغير منشقة . ثالثاً ان حبة الخردل ال تنقسم الى شطرين كمثل 
باقي الزروع هكذا الكرازة بالثالوث فانها تعلمنا ان فيه طبيعة واحدة غير منقسمة . وكما ان حبة الخردل غير متجزئة 

هكذا يجب اال نتجزأ او نبتعد عن محبة اهلل ومحبة بعضنا لبعض . رابعاً ان حبة الخردل هي أحد أشد حرارة من 
النباتات هكذا ان املؤمنني يجب ان يكونوا حارين بموهبة الروح القدس التي يقبلونها . خامساً ان الذي يسحق الخردل 

تدمع عيناه هكذا من يقاوم البشارة ويضطهد املبشرين سوف يبكي في يوم الدينونة . سادساً ان حبة الخردل تحفظ 
الجسم من النتانة هكذا كرازة االنجيل املقدس فانها تبعد عن االنفس نتانة الخطيئة . سابعاً حيث يزرع الخردل تبيد 
املزروعات االخرى . وهكذا كرازة االنجيل فانها تبيد زروع الهرطقات النجسة . ثامناً ان حبة الخردل حمراء وملساء 

فاحمرارها يشير الى ان املسيحية ال تكتسب اال بالدم والشدائد ومالستها تفيد ان مقاومة االعداء ال تضرنا ما دمنا 
متحدين في االعمال الصالحة . تاسعاً اذا اختلط الخردل ببعض املأكوالت اتصل الى املفاصل وهكذا الكالم عن 

االيمان يجب ان يدخل الى أعماق قلوبنا . عاشراً ان الخردل يهضم االكل وينقي االخالط هكذا يجب علينا ان نتنقى من 
الخطيئة بواسطة التعب .

                       
مثل الخميرة

( ( 20 ) وقال أيضاً بماذا اشبه ملكوت اهلل ( 21 ) انه يشبه خميرة أخذتها امرأة 
وخبأتها في ثالثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع .

                                                    
شرح بشارة متى 13 : 38

 
عدد 38 : والحقل هو العالم . والزرع الجيد هو بنو امللكوت . والزوان هو بنو الشرير .

افهم بملكوت اهلل هنا البشارة باالنجيل وباملرأة أما الالهوت أو نعمة اهلل .



في عدد من يخلصون
 

( 22 ) وكان يجتاز في املدن والقرى يعلم وهو سائر الى أورشليم ( 23 ) فقال له 
واحد يا رب هل الذين يخلصون قليلون . فقال ( 24 ) اجتهدوا أن تدخلوا من الباب 

الضيق فاني أقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا فال يستطيعون .
                                               

شرح بشارة متى 7 : 13 و 14
   

الباب الضيق
عدد 13 : “ ادخلوا من الباب الضيق ، النه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهالك ، وكثيرون هم الذين 

يدخلون منه !
فيسمي وصاياه باباً وطريقاً . الن الباب والطريق بداءة املسير . هكذا الوصايا فانها توصل االنسان الى قمة الكمال 

وتبلغه امللكوت . فكأنه يقول احفظوا الوصايا التي اعطيتكم وان تكن صعبة اال انها توصل حافظها الى مكوت السماء 
وقد سمى الباب ضيقاًً ليشجع الداخلني فيه . وسمى الشرور باباًً واسعاًً وطريقاًً رحباًً الن اقتناء الشر اسهل من اقتناء 
الخير  وقد قال ان هذه الطريق تؤدي الى الهالك . وقوله الداخلون فيه كثيرون . اي ان فاعلي الشر هم اكثر من عاملي 

الخير .
 

عدد 14 : ما اضيق الباب واكرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة ، وقليلون هم الذين يجدونه !
فيسمي حياة تلك السعادة الحقيقية املنزهة عن االكدار وقوله الذي يؤدي الى الحياة . يعني يؤدي الصالحني الى 

امللكوت . فاذا يسمي الصالحني هنا وهناك احياء كما انه يدعو االشرار امواتاًً . فاذا كان الجنود واملالحون واالبطال 
يعرضون نفوسهم للمخاطر واملهالك طمعاًً في نيل شرف دنيوي زائل فما اجدرنا بمقاساة املشقات في حفظ الوصايا 

لنيل الشرف واملجد الغير الزائل .

كانت عادة سيدنا عندما يلقى عليه سؤال اما ان يجيب رأساً واما ينقل مخاطبه الى شيء آخر 
ثم يرجع الى ما يخالج قلبه وايضاً كان يعرف أفكار من امامه ولو سكتوا يبّكيهم . وكل هذه 

الطرق انما كان يستخدمها لفائدتهم . ومن البني ان في جوابه هنا لم يقل نعم مثبتاً قول السائل 
الن ذلك لم يكن نافعاً لخير السامعني فتحّرى اذن فائدتهم وقال اجتهدوا ان تدخلوا في الباب 
الضيق واعني بالباب حفظ الوصايا ووصفه بالضيق النه يطلب من الداخلني فيه ايمان مجرّد 

من الشّك وسيرة مقرونة بالصالح والقداسة . ثم حذّرهم له املجد من الندم على فوات الفرصة اذ 
قال ان كثيرين في العالم اآلتي عندما يرون األبرار داخلني باملجد الى امللكوت يتمنون الدخول 

معهم ولكن ال يفيد التمني اذ ذاك فتيالً .
                                               



( 25 ) فاذا دخل رب البيت وأغلق الباب فوقفتم خارجاً تقرعون الباب وتقولون يا 
رب افتح لنا فاجابكم قائالً ال اعرفكم من اين انتم .

                                                  
شرح بشارة متى 25 : 10 و11 

عدد 10 : وفيما هّن ذاهبات ليبتعن جاء العريس واملستعدات دخلن معه الى العرس ، وأغلق الباب .
ان زمان التوبة واالعمال املرضية هلل هو في هذه الحيوة وكل من ال يسعى الكتساب رضى اهلل في هذه الحيوة ال 

يصادف هناك اال الفشل . وغلق الباب هو افتراق الصالحني وانتهاء وقت الرحمة واتيان وقت الدينونة
 

عدد 11 : أخيراً جاءت بقية العذارى قائالت : يا سيد ، يا سيد ، افتح لنا !

رب البيت هو السيد املسيح والواقفون خارجاص هم من سيريدون الدخول وال يستطيعون لنهم 
محرومو الفضائل . والحالة تشبه حالة انسان يصنع عرساً فيدخل معه الى منزله اقاربه 

واصدقاؤه ويبقى الغرباء واألجانب خارجاً . كذلك يدخل اهلل االبرار الى ملكوته ويترك اآلثمة 
الهالكني في العذاب األبدي أما هؤالء فيرددون منادين ومكررين النداء داللًة على رغبتهم 

الشديدة في السعادة ملتمسني الدخول فيجيبهم الرب . ما حفظتم وصاياي ولذلك ال اعرفكم . 

( 26 ) حينئٍذ تبتدئون تقولون انا أكلنا وشربنا أمامك وقد علمت في شوارعنا . 
                                              

وقع االكل والشرب مع املسيح في الزمن الذي تردد فيه على االرض مع البشر فقد اشترك مع 
كثيرين في تناول الطعام . ثم ان اليهود الخادمني في الهيكل أمام الرب كانوا ياكلون من 

الذبائح الناموسية ويشربون معها وايضاً ان النصارى يعيّدون االعياد ويدخلون الكنائس ومع 
ذلك ال يحفظون الوصايا وال يعملون اعماالً صالحة . وجميع من ذكروا قد سمعوا تعليم السيد 

النه عّلم في شوارع مدن اليهود وأسمع صوته بواسطة مرسليه وخّدام البيعة في أقطار املسكونة 
داعياً الى امللكوت ولكن ال يدخله االّ من حفظ وصاياه .

                                                       
( 27 ) فيقول أقول لكم اني ال أعرفكم من أين انتم . ابعدوا عني يا جميع فاعلي 

االثم ( 28 ) هناك يكون البكاء وصريف االسنان اذ ترون ابرهيم واسحق ويعقوب 
وجميع االنبياء في ملكوت اهلل وانتم مطرودون الى خارج ( 29 9 وسياتون من 

املشارق واملغارب ويتكئون في ملكوت اهلل .
                                                

شرح بشارة متى 8 : 11 و12 



عدد 11 : واقول لكم : ان كثيرين سيأتون من املشارق واملغارب ويتكئون مع ابرهيم واسحق ويعقوب في ملكوت 
السموات ،

اي ان االمم التي كانت بعيدة صارت قريبة وشريكة مع ابرهيم واسحق ويعقوب في امللكوت .
 

عدد 12 : واما بنو امللكوت فيطرحون الى الظلمة الخارجية . هناك يكون البكاء وصرير االسنان “ .
اي بنو اسرائيل الذين كانوا اوالد البيت فابتعدوا منه لعدم ايمانهم به . وبقوله في الظلمة البرانية اعلم بوجود ظلمة 

ً . وعرف ان العذاب االوفر هو في الظلمة الخارجية . وصريف االسنان هو اصعب من البكاء . وكما ان في  داخلية ايضاً
امللكوت منازل كثيرة . هكذا في جهنم عذابات كثيرة مختلفة . وكل واحد يتعذب على نسبة ما ارتكبه من الشرور كثيرة 

كانت او قليلة .

فاعلوا االثم هم الكذابون والشاهدون بالزور وما اشبه . هؤالء جزاؤهم البكاء أي العذاب وأشّد 
من البكاء صريف االسنان وكلهم يتعذّب تبعاً ملقدار معاصيه وجرمه لكن الجميع يبكون 

ويصّرون باسنانهم من شدة العذاب وهوله . ثم ان السيد وّجه كالمه ملخاطبه وافهمه ما معناه : 
ان ابيتم الدخول الى السماء باتباع وصاياي فانكم سترون فيها ابرهيم واسحق ويعقوب 

وغيرهم وانتم مطرودون خارجاً . ( 30 ) فهوذا آخرون يكونون أولني واولون يكونون آخرين .
                                              

شرح بشارة متى 19 : 30 و20 : 16 

عدد 30 : ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين ، وآخرون اولني .
االولون الذين صاروا آخرين هم الفريسيون . واالخرون الذين صاروا أولني هم الرسل اما عموماً فاالولون آخرون هم 

املؤمنون الذين يكفرون باملسيح . واآلخرون اولون هم الكافرون الذي يؤمنون ويسبقون غيرهم بالسيرة املقدسة . وكثير 
من الذين يتقدمون أخيراً ملخافة اهلل بمحبة حارة يفعلون البر والفضيلة اكثر من املؤمنني الذين سبقوهم . ثم ان املؤمنني 

يكونون أولني ليس الجل طول زمان إيمانهم للكن النهم يحملون في قلوبهم من اإليمان الحار املثمر ثمر البر لذلك 
يمنحون التقدم في الكرامة .

عدد 16 هكذا يكون اآلخرون اولني واالولون آخرين ، الن كثيرين يدعون وقليلني ينتخبون “ .
حسب  ظني ان اليهود كانوا اولني وشعباً مختاراً ولكنهم ملا لم يؤمنوا باالنجيل صاروا آخرين . واآلخرون الذين صاروا 

اولني هم الشعوب الذين رجعوا من الضاللة وأمنوا باالنجيل فصاروا اولني . وقد ضرب هذا املثل تشويقاً وتشجيعاً للذين 
هم في الشيخوخة ليقبلوا الى الصالح . ولكي ال يظنوا انهم ينقصهم شيء يشجعهم بانهم سيتنعمون مع االولني في 

امللكوت حيث ال حسد وال غيرة .



هيرودس يقصد قتل سيدنا

( 31 ) في ذلك اليوم دنا قوم من الفريسيني وقالوا له اخرج واذهب من هنا فان 
هيرودس يريد ان يقتلك ( 32 ) فقال لهم اذهبوا قولوا لهذا الثعلب ها انا أخرج 

الشياطني واجري الشفاء اليوم وغداً وفي اليوم الثالث اكمل ( 33 ) ولكن ينبغي 
لي ان أسير اليوم وغداً والذي بعده لنه ال يمكن أن يهلك نبي خارج اورشليم .

                                            
الذين دنوا من يسوع هم الفريسيون حّساده وكانوا يبغضونه بسبب عمله املعجزات وتعّلق 

الشعب به . ويريدون اخراجه من اورشليم فاتخذوا اسم هيرودس حجة وكانهم يشفقون على 
سيدنا فطلبوا منه الهرب . أما هو له املجد فعرف افكار ضمائرهم وحّول كالمه عن هيرودس . 
اذن بقوله الثعلب اشار الى فكرهم املستور والخّداع والى حسدهم املطوي في قلبهم وبعبارة 

اخرى ان ارادة الفريسيني الشريرة هي الثعلب ودليل ذلك من قوله : هذا الثعلب ال ذلك الثعلب 
فاالشارة بهذا الى ارادتهم الحاضرة أمامه . ولو شاء الداللة على هيرودس لقال : ذلك . وقال 
فريق آخر انه سّمى ثعلباً الفريسي مخاطبه . ويرّد هذا الرأي بان الثعلب تشمل تسميته كل 

الفريسيني ال واحداً منهم . فللجميع قال سيدنا : اني باٍق عندكم واخرج الشياطني ولو ان عملي 
هذا يكّدركم ثم اشفي املرضى ولو ابيتم ذلك . واكثر من اتيان املعجزات ليزيد تعلق الجماهير 
بي وياتوا اليّ من كل مكان وبلد . واعني باليوم السنة االولى من كرازته . وبغداً السنة الثانية 

وباليوم الثالث سنة آالمه وقيامته ففيها كّمل تدابيره االلهية . وافهم بكلمة أكمل ال نهاية حياته بل 
نهاية تدابيره على االرض واول عبارته بانه يجب عليّ العمل اليوم وغداً وفي اليوم الثالث أمضي 

الى االالم واملوت باختياري وتمام رضاي وسيكون موتي في اورشليم ألن فيها سفك دم جميع 
االنبياء . واعلم ان كلمة ( ال يمكن ) ال تّدل على النفي املطلق بل على ان قتل االنبياء يجري عادة 

في اورشليم .
                                             

نبوة يسوع بخراب أورشليم

( 34 ) يا اورشليم يا أورشليم يا قاتلة االنبياء وراجمة املرسلني اليها كم من مرة 
اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا ( 35 ) 

هوذا بيتكم يترك لكم خراباً واني اقول لكم انكم ال تروني حتى ياتي زمان تقولون 
فيه مبارك االتي باسم الرب .

                                                       



بشارة متى 23 : 37   39
 

عــدد 37 : يــاأورشــليم ، يــاأورشــليم ! يــا قــاتــلة االنــبياء وراجــمة املــرســلني الــيها ، كــم مــرة أردت ان اجــمع أوالدك كــما تجــمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحيها ، ولم تريدوا !

 
تــكرار االســم هــنا يــدل عــلى عــطفه وحــنانــه عــليها ورغــبته فــي رجــوعــها وبــمخاطــبته املــديــنة يــقصد اهــلها . وقــولــه يــا قــاتــلة ويــا 
راجــمة مــعناه ولــئن فــعلت كــل هــذا فــانــي ال ازال أحــب رجــوعــك وتــوبــتك . وبــقولــه لــم تــريــدوا يــعلمهم ان خــطايــاهــم قــد ابــعدتــهم 
عـنه . وقـد ذكـر حـنو الـدجـاجـة مـثاالً لـحنوه الن هـذا الـطائـر شـديـد الـحب نـحو فـراخـه وكـثيراً مـا جـاء ذكـره فـي الـكتاب املـقدس 
داللـة عـلى عـنايـة اهلل وحـميته ( تـث 32 : 11 ومـز 17 : 8 واش 31 : 5 ومـل 4 : 2 ) . وقـولـه لـم تـريـدوا يـنفي قـول الـبعض ان 

االنسان ال مخير بل مسير وانه ال يعمل الخير او الشر اال كآلة صماء .
 

عدد 38 هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً .
 

أي ان املسيح يتركهم بال معونة ما داموا ال يريدون ان يقبلوه ويعذبهم الجل نفاقهم .
 

عدد 39 الني اقول لكم : انكم ال تروني من اآلن حتى تقولوا : مبارك االتي باسم الرب ! “ .
 

هـــذا وداع املـــسيح لـــلهيكل ولـــالمـــة الـــيهوديـــة وخـــتام كـــالمـــه لـــهاومـــا قـــالـــه بـــعد انـــما خـــاطـــب بـــه رســـله املـــختاريـــن . ويـــشير بهـــذا 
الـكالم الـى يـوم مـجيئه الـثانـي . وقـد قـال حـتى تـقولـوا . . . بـاسـم الـرب مـبرهـناً انـه مـوافـق البـيه ولـيس مـضاداً لـلنامـوس . ثـم 
الن االنـبياء قـد اسـتعملوا هـذه اآليـة ( مـز 118 : 26 ) . فـسوف يـقول الـيهود فـي مـجيئه الـثانـي مـبارك اآلتـي بـاسـم الـرب وان 

لم يستفيدوا منها شيئاً .

قال القديس ساويرس ان االنبياء لم يموتوا كلهم في أورشليم الن دانيال توفاه اهلل في بابل . 
وارميا استاثرت به رحمة اهلل في مصر . فقل اذاً ان املسيح لم يشمل كل االنبياء بعبارته بل نظر 

خاصة الى نفسه وصلبه . وبمعنى آخر قل ان اليهود الذي مركزهم األكبر في أورشليم هم 
" 48الذين قتلوا أنبياء اهلل الصادقني . اما االنبياء الكذبة فكان غيرهم يقتلونهم .

                                               
اإلصحاح الرابع عشر

شفاء رجل فيه استسقاء

( 1 ) ودخل أحد رؤساء الفريسيني في السبت لياكل خبزاً وكانوا يترصدونه ( 2 ) 
واذا أمامه رجل به استسقاء ( 3 ) فاجاب يسوع وخاطب علماء الناموس 



والفريسيني قائالً أيجوز الشفاء في السبت أم ال ( 4 ) فصمتوا . فأخذه وابراه 
وصرفه .

                                           
ان الفريسيني اتوا عن خبث ورثاء بالجل املستسقى حتى اذا شفاه سيدنا شنّعوا فيه قائلني انه 

يخالف الناموس واذا لم يشفه قالوا عنه انه غير قدير بل ضعيف قارن ضعفه بالكبرياء . وال 
يمكننا تأويل عملهم بغير هذا املعنى النهم أتوا بالرجل املريض يوم السبت الى بيت الفريسي 

وفي وقت اقامة الوليمة . وقد كان الداعي مشتركاً معهم بالرداءة . وملا كان يسوع حكمة اهلل 
ومطلعاً على افكار قلوبهم ألقى عليهم السؤال ليكشف الغطاء عن مكرهم فصانوا الصمت 

فوبخهم وحاجهم بحادث البهيمة الساقطة في حفرة . ثم انهم كانوا عارفني ان الصّد عن الخير 
في السبت اهانة للسبت عينه . والحظ انه ابرأ الرجل نظير ما يفعل االله القادر على كل شيء 

مظهراص انه هو الكلمة الذي صار انساناً ألجلنا .
                                               

( 5 ) ثم أجاب وقال لهم من منكم يقع حماره او ثوره في بئر فال ينشله للوقت يوم 
السبت ( 6 ) فلم يستطيعوا أن يجيبوه عن هذا .

                                             
مّر لنا عن املراة املنحنية ان املسيح دافع عن نفسه بمثل الحمار والثور اللذين يحالّن من 

القيود . اما هنا فبرهانه ماخوذ من الحمار والثور الساقطني في البئر فيرفعان لئال يختنقا . وقد 
صمت أعداؤه األرذال ألن دليله افحمهم فأمسوا بكماً ال يقوون على االحتجاج بشيء .

                                               
خطاب يسوع للمدعوين

( 7 ) وضرب مثالً للمدعوين وهو يراقب تخيرهم اول املتكآت فقال لهم ( 8 9 اذ 
دعيت الى عرس فال تتكئ في أول املتكآت فلعله دعي اليه من هو اكرم منك ( 9 ) 

فياتي الذي دعاك واياه يقول لك اخِل املوضع لهذا فتأخذ لك متكأ في املوضع 
األخير وانت خجل ( 10 ) ولكن اذا دعيت فامِض واتكئ في آخر موضع حتى اذا 
جاء الذي دعاك يقول لك ارتفع ايها الحبيب الى فوق فحينئٍذ يكون لك املجد أمام 

املتكئني معك ( 11 ) ألن كل من رفع نفسه اتضع ومن وضع نفسه ارتفع .
                                                  

بعد ان أتى سيدنا باملعجزة رأى الفريسيني يختارون أمكنة أعلى من درجتهم فكان االمر فرصة 
لتوبيخهم وتعليمهم والقى عليهم وصية ليشعروا من ذاتهم بجهلهم ومبريائهم ويخزوا بسبب 



دنائتهم فال يصنعون ما يريدون في الوالئم ودّلهم خاصة على التمسك بالتواضع اذ قال : امِض 
واتكئ في آخر موضع ليبّجلك غيرك وتبدي دعتك وتواضعك امام كل املدعوين . والضابط العام 

وضع قانوناً على الناس اجمعني في كل الظروف واملقامات بقوله ان من يرفع نفسه يتضع 
وبالعكس .

                                                  
( 12 ) وقال للذي دعاه اذا صنعت غداء او عشاء فال تدعو أحباءك وال اخوتك وال 
اقرباءك وال الجيران األغنياء لئال يدعوك هم ايضاً فتكون لك منهم املكافأة ( 13 ) 

ولكن اذا صنعت مأدبة فادع املساكني والجدع والعرج والعميان ( 14 ) فتكون 
مباركاً اذ ليس لهم ما يكافئونك به فتكون مكافأتك في قيامة الصديقني .

                                                     
لم ينِه السيد عن دعوة الصديقني واالقارب واالخوة قصد افهام الغير ان دعوة هؤالء ال تفيد النهم 
سيرّدون لنا املثل كما تفيد دعوة املساكني والجدع والعرج ومن شابههم ألن اهلل يهبنا مكافأة في 

العالم االتي عن دعوتنا لهم ز وقال آخرون انه يتعني االّ ندعو املساكني األشرار . ومراد سيدنا 
ان في دعوتنا الغير الى االكل والشرب ال ننظر الى القرابة الطبيعية بل الى الفضيلة ولو كان 

ذووها من الناس الفقراء الحقيرين . والبني من كالم املسيح ان املدعوين معه في بيت الفريسي 
كانوا من االبرار املساكني . لذلك أعلن مضيفه ما تكون مكافأته .

                                               
مثل العشاء العظيم

( 15 ) فلما سمع هذا بعض املتكئني قال له طوبى ملن ياكل خبزاً في ملكوت اهلل 
( 16 ) فقال له ان رجالً صنع عشاء عظيماً ودعا كثيرين ( 17 ) فأرسل عبده في 

ساعة العشاء يقول للمدعوين هلموا فان كل شيء قد اعّد ( 18 ) فطفقوا كلهم واحد 
فواحد يعتذرون فقال له االول قد اشتريت حقالً وال بّد لي أن أخرج أنظره فاسالك 

ان تعذرني ( 19 ) وقال اآلخر قد اشتريت خمسة فدادين بقر وانا ماٍض ألجربها 
فاسألك أن تعذرني ( 20 ) وقال اآلخر قد تزوجت امراة فال استطيع ان اجيء ( 21 ) 
فرجع العبد واخبر سيده بذلك فحينئٍذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج سريعاً 

الى شوارع املدينة وازقتها واِت باملساكني والجدع والعميان والعرج الى ههنا 
( 22 ) فقال العبد يا سيد قد قضي ما امرت به وبقي محل ( 23 ) فقال السيد للعبد 

اخرج الى الطرق واالسيجة واضطررهم الى الدخول حتى يمتلئ بيتي ( 24 ) 
فاني اقول لكم انه ال يذوق عشائي أحد من اولئك الرجال املدعوين .



                                                      
كان اعتقاد اليهود ان الصديقني بعد القيامة يأكلون ويشربون ماكالً ومشرباً ماديني في امللكوت 

فظنوا ان السيد يتكلم عنهما عند ذكره املجازات وهذا ما يدلك على الداعي الى قول من قال . 
طوبى ملن يأكل خبزاً في ملكوت اهلل . والى ما حمل سيدنا على اعطائه املثل . وافهم بالرجل فيه 

اهلل فيه عزّ وجّل . وبالعشاء اتقان خيرات العالم اآلتي واعدادها أحسن اعداد . وبالكثيرين 
اليهود . وبعبيده الرسل . وبوقت العشاء زمن مجيء املسيح الذي كملت فيه نبوات النبيني 

وبالحقل املشترى املقتنى الجديد وبخمسة فدادين البقر االجتهاد وراء تحصيل املال االرضيّ 
الذي يكون سبباً لفقدان النعيم . وبرب البيت املسيح نفسه . وكان اله املجد في بدء االمر لم 
يأذن لألمم بالدخول في الشعب املختار االّ انه أرسل فيما بعد رسله الى العالم واملدن لدعوة 

العشارين والخطأة ومن ليسوا يهوداً للدخول في بيعته املقدسة فأتاه كل من آمن به .
                                                       

لزوم الكفران بكل شيء التباع السيد املسيح

( 25 ) وكان يسير معه جموغ كثيرون فالتفت وقال لهم ( 26 ) ان كان أحد يأتي اليّ 
وال يبغض أباه وامه وامراته وبنيه وأخوته وأخواته بل نفسه أيضاً فال يستطيع 

ان يكون لي تلميذاً ( 27 ) ومن ال يحمل صليبه ويتبعني فال يستطيع ان يكون لي 
تلميذاً .

                                                            
شرح بشارة متى 10 : 37 و38 

                              
عدد 37 : من احب اباً واماً اكثر مني فال يستحقني ، ومن احب ابناً او بنتاً اكثر مني فال يستحقني ،

يــوجــد فــي الــناس طــبيعتان تــفوقــان مــا ســواهــما مــن املــحبة هــما مــحبة اآلبــاء لــالبــناء ومــحبة االبــناء آلبــائــهم . فــالــذي يــحب اهلل 
ويـبغض الـشيطان يـنال جـزاءه فـي الـعالـم اآلتـي والـذي يـحب ذاتـه هـو بـعيد مـن مـحبة اهلل الـذي ايـاه يـجب ان نـكرم اكـثر مـن 

كل املخلوقات .
 

عدد 38 : ومن ال يأخذ صليبه ويتبعني فال يستحقني .
اي ان مــن ال يــميت نــفسه عــن مــحبة الــعالــم ويــتعرى عــن كــل مــقتنياتــه وافــراحــه وال يــحيا هلل وحــده مــحتمالًًًًً كــل عــار واحــتقار 
حـباًًًًً بـه تـعالـى ال يسـتحق الجـزاء املـوعـود بـه ابـناؤه فـان املـراد بحـمل الـصليب هـو احـتمال اآلالم والشـتائـم واملـشقات والتجـرد 

عن بهرجة هذا العالم واباطيله.
 

عدد 39 : من وجد حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من اجلي يجدها .
يــريــد ان مــن مــتّع نــفسه بــمالهــي هــذا الــدهــر فــقد افــقدهــا الــحياة . ومــن احــتمل الشــدائــد واملــشقات فــاطــماًًًًً نــفسه عــن لــذات 

هذا العالم فقد استحق الحياة االبدية .



 
                                

( 28 ) فـانـه مـن مـنكم يـريـد تـن يـبني بـرجـاً وال يجـلس أوالً ويحسـب الـنفقة هـل عـنده مـا 
يــكمله بــه ( 29 ) لءال يــضع االســاس ثــم يعجــز عــن االتــمام فــيبتدئ جــميع الــناظــريــن 
يسخــرون مــنه ( 30 ) قــائــلني ان هــذا الــرجــل قــد شــرع فــي بــناء ولــم يســتطع ان يــتم 
( 31 ) أم اي مـــــلك يخـــــرج لـــــيحارب مـــــلكاً آخـــــر وال يجـــــلس أوالً ويـــــشاور نـــــفسه هـــــل 
يســتطيع أن يــالقــي بعشــرة آالف مــن يــأتــي عــليه بعشــريــن الــفاً ( 32 ) واال فــيرســل 
سـفارة وهـو بـعيد ويـلتمس مـا هـو مـن أمـر الـصلح ( 33 ) فـكذلـك كـل واحـد مـنكم ان لـم 
يـرفـض جـميع أمـوالـه فـال يسـتطيع أن يـكون لـي تـلميذاً ( 34 ) املـلح جـيد ولـكن اذ فسـد 
املـلح فـبماذا يـملح ( 35 ) انـه ال يـصلح لـألرض وال لـلمزبـلة بـل يـطرح خـارجـاً . مـن لـه 

أذنان سامعتان فليسمع .
                                                   

مـقصد الـسيد مـن مـثلي بـانـي الـبرج واملـلك املـحارب غـيره ان يـدلـنا عـلى ان مـن يـرغـب فـي الـتتلمذ لـه 
يـلزمـه تـلرك االمـوال االرضـية والـتعلق بـالـروحـيات وان لـم يـكن شـاعـراً مـن نـفسه انـه سيهجـر الـتعلق 
بـالـدنـيويـات فـواجـبه عـدم الـتتلمز الئـال يـبتدئ فـي أمـر وال يـكمله فـيسمى عـمله عـاراً عـليه بـني الـناس 
ويـــنالـــه الـــعذاب . فـــبناء الـــبرج رمـــز الـــى الـــحياة تـــبعاً لـــتعليم االنـــجيل الن الـــتتلمذ لـــسيدنـــا هـــة بـــرج 
حـصني يـقرب بـعلوه حـتى الـسماء ويـؤلـفه االعـمال الـصالـحة ويـصعد عـليه بـالـتجارب وقـمع االهـواء . 
وافـهم أيـضاً بـالـبرج الـبرارة وبـنفقاتـه امـاتـة شـهوات الجسـد وبـتكميل بـنائـه الـعي املـتواصـل فـي الـبرّ 
الن االنـــسان ال يـــمكنه ان يـــبدأ بـــالـــخير ويـــنتهي بـــالشـــّر . ثـــم شـــبه ســـيدنـــا الـــتتلمذ لـــه بـــالحـــرب الن 
تـالمـيذه يـقاتـلون الـشيطان وجـنوده والجسـد وشـهواتـه املـؤذيـة واعـنى بـاملـلك الـعقل وبـالعشـرة اآلالف 
العشـــــر الـــــحواس الجســـــديـــــة والـــــنفسية وخـــــتم بـــــما مـــــعناه : ان كـــــل مـــــن لـــــم يـــــترك مـــــقتناه الجســـــدي 
لـلتمسك بـالـروحـيات ال يـقدر عـللى ان يـكون تـلميذاً لـي وكـل مـن سـار سـيرة مـكرّمـة مـزيـنة بـالـفضائـل 
ثــم مــال عــنها الــى مــلك الــرذائــل ورفــض اصــالح خــلله وتــقويــم اعــوجــاجــه أمــسى أرذل مــن كــل الــناس 

ومثله مثل امللح النافع لكل االطعمة فاذا تغير طعمه امسى ال يصلح لشيء وارذل من الزبل .

شرح بشارة متى 5 : 13 
                                 
ملح األرض ونور العالم

عــدد 13 : انــتم مــلح االرض ، ولــكن إن فســد املــلح فــبماذا يــملح ، ال يــصلح بــعد لــشيء ، اال الن يــطرح خــارجــاً  ويــداس مــن 
الناس .



ان خـواص املـلح كـثيرة فـهو يـجعل الـتافـه لـذيـذاً . ويجـذب الـرطـوبـة املـولـدة لـلنتونـة ويشـدد الـرخـاوة . وكـذلـك انـتم اجـذبـوا الـناس 
وشـددوا رخـاوتـهم ولـذذوهـم لـكي ال يـميلوا الـى الـنفاق . وكـما ان املـلح يـحفظ نـفسه وغـيره بـال فـساد ونـتونـة ، هـكذا انـتم كـونـوا 
مهــتمني بــانــفس بــني البشــر لــكي ال يــنتنوا فــي الخــطيئة . وقــد ســمى املــحبة مــلحاً بــقولــه انــتم مــلح االرض ، اي انــتم مــحبة 

االرض فيجب ان تكونوا محبني لكل الناس ، وكونوا في أمن مع بعضكم بعض
 ( فـاذا فسـد املـلح ) اي هـكذا انـتم ان كـنتم مجتهـديـن فـي الـفضيلة فـتنفعون انـفسكم وغـيركـم ايـضاً واذا كـنتم غـير فـاضـلني 
فــــال تــــنفعون انــــفسكم وال انــــفس غــــيركــــم . فــــالــــناس اذا فســــدوا فــــيمكنهم ان يــــصطلحوا بــــكم . لــــكن اذا عــــرض لــــكم الــــفساد 
فتهـلكون انـتم وتهـلكون مـعكم آخـريـن . ثـم ان الـعامـة وغـير املـعروفـني اذا عـرض لـهم عـارض وسـقطوا فـيكون لـهم غـفران امـا 

" 53املعلم اذا سقط فيشجب . فهذه ولو قيلت للرسل وحدهم ولكنها تخص خلفاءهم كاالساقفة ورؤساء البيعة .
                         


