
اإلصحاح العشرون

سؤال رؤساء اليهود ليسوع عن سلطانه

( 1 ) واذ كــان فــي أحــد االيــام يــعلم الــشعب فــي الــهيكل ويبشــرهــم أقــبل عــليه رؤســاء 
الـكهنة مـع الـشيوخ ( 2 ) وخـاطـبوه قـائـلني قـل لـنا بـأي سـلطان تـفعل هـذا ومـن الـذي 
أعـــطاك هـــذا الســـلطان ( 3 ) فـــأجـــاب يـــسوع وقـــال لـــهم وانـــا أيـــضاً أســـألـــكم عـــن كـــلمة 
واحـدة فـقولـوا لـي ( 4 ) مـعموديـة يـوحـنا مـن الـسماء كـانـت أم مـن الـناس ( 5 ) فـفكروا 
فـي أنـفسهم قـائـلني ان قـلنا مـن الـسماء يـقول فـلماذا لـم تؤمـنوا بـه وان قـلنا مـن الـناس 
يـرجـمنا الـشعب جـميعاص النـهم مـوقـنون لـهم بـان يـوحـنا نـبي ( 7 ) فـأجـابـوا أنـهم ال 

يعلمون من أين هي ( 8 ) فقال لهم يسوع وال أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا .

شرح بشارة متى 21 : 23 - 27

سلطة يسوع
عـدد 23 : وملـا جـاء الـى الـهيكل تـقدم الـيه رؤسـاء الـكهنة وشـيوخ الـشعب وهـو يـعلم ، قـائـلني : “ بـاي سـلطان تـفعل هـذا؟  ومـن 

اعطاك هذا السلطان ؟ “ .
اي من اعطاك كرسي التعليم ومن خولك رياسة الكهنوت ليكون لك سلطان ان تترجم وتعلم .

 
عـدد 24 : فـأجـاب يـسوع وقـال لـهم : “ وأنـا ايـضاً اسـألـكم كـلمة واحـدة ، فـان قـلتم لـي عـنها أقـول لـكم انـا ايـضاً بـأي سـلطان 

افعل هذا :
عـــدد 25 : مـــعموديـــة يـــوحـــنا : مـــن ايـــن كـــانـــت ؟ مـــن الـــسماء ام مـــن الـــناس ؟ “  فـــفكروا فـــي أنـــفسهم قـــائـــلني : “ ان قـــلنا مـــن 

السماء يقول لنا : فلماذا لم تؤمنوا به ؟ 
عدد 26 : وان قلنا : من الناس ، نخاف من الشعب ، الن يوحنا عند الجميع مثل نبي “ .

عدد 27 : فاجابوا يسوع وقالوا: “ ال نعلم “ فقال لهم : “ وال أنا أقول لكم باي سلطان افعل هذا .
نـــتساءل هـــنا اي مـــناســـبة بـــني ســـؤال ســـيدنـــا مـــع ســـؤال الـــكتبة والـــكهنة ولـــكنا اذا امـــعنا الـــنظر نـــرى بـــني الـــسؤالـــني مـــناســـبة 
عـظيمة فـان الـكتبة والـكهنة اذا اجـابـوه انـها مـن الـسماء فـيقول لـهم ملـاذا مـا امـنتم بـكالمـه النـه عـني كـان يـكرز وقـد قـال انـه لـم 
يـكن مسـتحقاً ان يحـل سـيور حـذائـي . ولـو امـنت بـاقـوال يـوحـنا لـكنتم تـعرفـون بـاي سـلطان اعـمل هـذه االعـمال . وان اجـابـوه 
انـها مـن الـناس خـافـوا مـن ان يـنتقض عـليهم الجـمع فـي كـل مـكان الحـتقارهـم اعـمال اهلل جـل شـأنـه . وكـانـي بـهم قـد رأوا ان 
املــسيح أفحــمهم بــسؤالــه فــراوغــوا فــي الــجواب قــائــلني ال نــعرف . امــا ســيدنــا فــلم يــقل وأنــا ايــضاً ال أعــرف ولــكن وال انــا اقــول 

لكم ولم يشأ ان يجيبهم الجل ملعنتهم .
 



مثل الكرامني الخائنني وغضب الفريسيني

( 9 ) وجــعل يــقول لــلشعب هــذا املــثل . انــسان غــرس كــرمــاً وســلمه الــى عــملة وســافــر 
زمــانــاً طــويــالً ( 10 ) وفــي اوان الــثمر أرســل عــبداً الــى الــعملة لــيعطوه مــن ثــمر الــكرم 
فجــــلدوه وأرســــلوه فــــارغــــاً ( 11 ) فــــعاد وأرســــل عــــبداً آخــــر فجــــلدوه أيــــضاً وأهــــانــــوه 
وارسـلوه فـارغـاً ( 12 ) فـعاد وأرسـل ثـالـثاً فجـرحـوا هـذا أيـضاً واخـرجـوه ( 13 ) فـقال 
رب الـكرم مـاذا أصـنع انـي أرسـل ابـني الـحبيب لـعلهم اذا راوه يـهابـوه ( 14 ) فـلما رآه 
الـعملة تـآمـروا فـيما بـينهم قـائـلني هـذا هـو الـوارث لـنقتله حـتى يـصير املـيراث لـنا ( 15 
) فــطرحــوه خــارج الــكرم وقــتلوه . فــماذا يــفعل بــهم رب الــكرم ( 16 ) انــه يــأتــي فــيميت 
أولـئك الـعملة ويـدفـع الـكرم الـى ىخـريـن فـلما سـمعوا هـذا قـالـوا حـاشـى أن يـكون ذلـك ( 
17 ) فـنظر الـيهم وقـال فـما هـو هـذا املـكتوب ان الحجـر الـذي رذلـه الـبناؤون هـو صـار 
راســاص لــلزاويــة ( 18 ) كــل مــن ســقط عــلى هــذا الحجــر يــتهشم ومــن ســقط هــو عــليه 
يـطحنه ( 19 ) فـهّم رؤسـاء الـكهنة والـكتبة ان يـلقوا عـليه االيـدي فـي تـلك االعـة ولـكنهم 

خافوا من الشعب النهم علموا انه قال هذا املثل عليهم .
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مثل الزارعني القتلة
عـدد 33 : اسـمعوا مـثالً آخـر : كـان انـسان رب بـيت غـرس كـرمـاً ، وأحـاطـه بـسياج ، وحـفر فـيه مـعصرة ، وبـنى بـرجـاً ، وسـلمه 

الى كرّامني وسافر.
عدد 34 : وملا قرب وقت االثمار ارسل عبيده الى الكرامني لياخذ أثماره .

عدد 35 : فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً .
عدد 36:  ثم ارسل ايضاً عبيداً آخرين اكثر من االولني ، ففعلوا بهم كذلك .

هــــذا املــــثل وضــــعه املــــسيح عــــن الــــشعب االســــرائــــيلي . فــــأراد بــــاالنــــسان اهلل تــــعالــــى وبــــالــــبيت هــــذا الــــعالــــم وبــــالــــكرم الــــشعب 
االسـرائـيلي . واملـكان الـخصب هـو ارض فلسـطني . وأراد بـالـسياج الـنامـوس وبـالـقضبان اسـباط اسـرائـيل . ثـم ان الـسياج 
هـــو مـــعونـــة اهلل ومـــيخائـــيل املـــالك املســـلط عـــليهم . واملـــعصرة الـــذبـــائـــح والـــصعيدة انـــواع املـــعموديـــات . والـــبرج هـــو اورشـــليم 
والـهيكل بـل يـسمي بـرجـاً لشـرف الـنبوة الـعالـي . والـفالحـني الـكهنة والـكتبة ومـسافـرتـه طـول انـاتـه واوان الـثمر زمـن خـروجـهم 
مـــن مـــصر الـــى تجســـد ســـيدنـــا وبـــاالثـــمار الـــطاعـــة والـــخضوع لـــلنوامـــيس االلـــهية . وبـــالـــعبيد االولـــني مـــوســـى وهـــارون وحـــور 
وبــالــعبيد االخــريــن ســائــر االنــبياء . واالبــن الــحبيب هــو الــسيد املــسيح . فــارســل اهلل الــعبيد مــرتــني وثــالثــة حــتى تظهــر مــحبته 
للبشــر وتــمرد وشــر الــيهود . وقــد يــتساءل الــباحــث قــائــالً ملــاذا لــم يــرســل اهلل وحــيده مــن االول . والــجواب ان اهلل جــعل مــجيء 

املسيح متاخراً حتى يلوم اليهود انفسهم على ما فعلوا باالنبياء ويستحوا من االبن اذا جاء .
 



عدد 37 : وأخيراً ارسل اليهم ابنه قائالً : يهابون ابني !
فـلفظة لـعل تـقال بـثالثـة انـواع مـشككة ومـحققة وواجـبة . امـا هـهنا فـهي واجـبة . فـانـه لـم يـقل لـعل كـمن ال يـعرف لـكن لـيوضـح 
ان خـطيتهم عـظيمة وان ال عـذر لـهم . امـا اهلل اآلب فـكان عـارفـاً انـهم سـيقتلون ابـنه الـوحـيد ومـع ذلـك ارسـله . وقـولـه هـنل لـعل 
يـــهابـــون اشـــبه بـــقولـــه لـــعل يـــسمعون . ولـــكن يـــقول بـــعض الـــكفرة ان قـــولـــه لـــعل يـــهابـــون نـــبوة تـــضطرهـــم الـــى عـــدم االســـتماع 

والحياء كأنه يجزم عليهم ذلك جزماً بنوع التقدير .
 

عدد 38 : وأما الكرامون فلما رأوا االبن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث !هلموا نقتله ونأخذ على ميراثه !
كــان مــن واجــبات الــيهود ان يــندمــوا عــلى قــتل االنــبياء ويــطلبوا الــغفران ولــكنهم عــملوا اشــر مــن مــاضــي اثــامــهم بــتجاســرهــم 
عـلى قـتل االبـن الـوحـيد . ولـو قـيل لـهم ملـاذا تـقتلونـه فـقد عـمل عـندكـم الـعجائـب فـاشـفى مـرضـاكـم لـقالـوا نـقتله لـنرث مـلكه عـلى 
انــهم لــو حــفظوا وصــايــاه لــكانــوا اخــوتــه ووارثــي مــلكه كــما قــال بــولــس الــرســول . وقــال الــقديــس يــعقوب ان اســتعمال الــذبــائــح 
كـــان مـــيراثـــاً لســـبط الوي وقـــد عـــلم هـــؤالء ان هـــذه الخـــدمـــة تـــزول عـــنهم بـــمجيء املـــسيح اذ تـــمسي الخـــدمـــة روحـــية مـــحصناً 

وتبطل خدمة املراجل واملطابخ واملناشل ولذلك قالوا فليمت لتبقى العوائد كما كانت .
 

عدد 39 : فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه .
قـال املـسيح هـذا اشـارة الـى انـهم يسـتعددون ان يخـرجـوا بـه خـارج املـديـنة ويـقتلوه ثـم خـارج الـكرم يـعني خـالف نـامـوس اهلل 

فعلوا هذا االثم العظيم .
 

عدد 40 : فمتى جاء صاحب الكرم ، ماذا يفعل باولئك الكرامني ؟ “.
عدد 41 : قالوا له : “ اولئك االردياء يهلكهم هالكاً رديّا ، ويسلم الكرم الى كرامني آخرين يعطونه األثمار في أوقاتها “ .

قــال مــتى الــرســول انــهم بــانــفسهم حــكموا عــلى انــفسهم وقــال لــوقــا ان املــسيح حــكم عــلى مــا ســوف يــصيبهم مــن الــرذايــا . 
ولـيس الـقوالن مـتضاديـن النـهما كـمال فـعالً فـانـهم حـكموا اوالً وهـو امـضى عـليهم الـحكم ثـانـيا ً. وحـينئٍذ ملـا شـعروا بـذلـك قـالـوا 
حـاشـا ال يـكون هـذا فـأتـاهـم بـشهادة مـن الـنبي ان هـذا ال بـّد ان يـكون . ويسـلم الـكرم الـى عـملة آخـريـن أي الـى الـشعوب ولـم 

يظهر ذلك جلياً حتى ال يتخذوه حجة عليه .
 

عـدد 42 : قـال لـهم يـسوع : “ امـا قـرأتـم قـط فـي الـكتب ، الحجـر الـذي رفـضه الـبناؤون هـو قـد صـار رأس الـزاويـة ؟ مـن قـبل 
الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا !

أراد بـالـبنائـني مـعلمي الـيهود كـقول الـنبي الـويـل لـبنائـي الـحائـط . فـرذلـوا املـسيح الـذي هـو رأس الـزاويـة بـقولـهم هـذا لـيس مـن 
اهلل مـــع انـــه هـــو الصخـــرة الـــحقيقية ودعـــا الـــيهود والـــشعوب لـــيكونـــوا بـــه واحـــداً . هـــو عـــجيب فـــي أعـــيننا الن الـــشعب الـــيهودي 

خرج ودخلت الشعوب النها آمنت باملسيح .
 

عدد 43 : لذلك أقول لكم : ان ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى المة تصنع أثماره .
أراد بـملكوت اهلل الـكهنوت وااليـمان بـالـثالـوث االقـدس . وقـولـه يـعطى المـة الـخ . أي الـشعوب الـتي تسـتثمره بـاثـمار االعـمال 

الصالحة .
 

عدد 44 : ومن سـقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ! “ .



أي ان مــن يــتشكك بــاملــسيح يهــلك . وبــقولــه مــن ســقط هــو عــليه يــطحنه يــشير الــى قــيامــته والــى الــقضاء والــبالء الــلذان ســوف 
يــأتــيان عــليهم قــتالً وهــالكــاً ابــديــاً . وبــعبارة أخــرى ان رؤســاء الــيهود قــد ســقطوا عــلى حجــرة املــاس الــتي هــي االبــن الــوحــيد 
فــسحقهم ســحقاً كــما ســحقت االصــنام وابــادت عــن وجــه االرض عــبادتــها . وقــال بــعضهم ان الــصالــبني واملــلوك اضطهــدوا 

املسيح الذي هو حجر الزاوية فسحقهم وهو لم يزل باقياً كما هو.
 

عدد 45 : وملا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون امثاله ، عرفوا انه تكلم عليهم .
عدد 46 : وان كانوا يطلبون ان يمسكوه ، خافوا من الجموع ، النه كان عندهم مثل نبي .

عـندمـا أرادوا ان يـمسكوا قـبالً جـاز فـي وسـطهم ولـم يـروه وفـي مـوقـف آخـر مـنع غـضبهم وهـدأ حـدتـهم . امـا هـنا فـخافـوا مـن 
الشعب ان هم نالوه باذى على انه ما عمل اعجوبة لينجو حتى تتحقق سياسة تجسده .

في وجوب اداء الجزية

( 20 ) فـرصـدوه وارسـلوا الـيه جـواسـيس يـرآءون انـهم صـديـقون لـكي يـأخـذوه بـكلمة 
فيسـلموه الـى ريـاسـة الـوالـي وسـلطانـه ( 21 ) فـسألـوه قـائـلني يـا مـعلم قـد عـلمنا انـك 
بــالــصواب تــتكلم وتــعلم وال تــأخــذ بــالــوجــوه بــل تــعلم طــريق اهلل بــالحق (22 ) أيــجوز 
لــنا ان نــعطي الخــراج لــقيصر أم ال ( 23 ) فــفطن ملــكرهــم فــقال لــهم ملــاذا تجــربــونــني 
( 24 ) أرونـي ديـناراً ملـن الـصورة والـكتابـة . فـأجـابـوا وقـالـوا لـقيصر ( 25 ) فـقال لـهم 
أوفـــوا مـــا لـــقيصر لـــقيصر ومـــا هلل هلل ( 26 ) فـــلم يســـتطيعوا أن يـــأخـــذوا بـــكلمة امـــام 

الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا .

شرح بشارة القديس متى 22 : 15 - 22

دفع الجزية للقيصر
 عدد 15 : حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة .

ان الــــيهود بــــعد رجــــوعــــهم مــــن الســــبي خــــضعوا لــــلرومــــانــــيني رغــــم ارادتــــهم وكــــانــــوا يــــعطونــــهم الجــــزيــــة وهــــم صــــاغــــرون . امــــا 
الــرومــانــيون فــكانــوا مجتهــديــن ان يــبطلوا عــوائــد الــيهود وعــباداتــهم وهــذا مــعلوم فــانــه فــي زمــان طــيباريــوس وغــايــوس  املــلك 
حــاول بــيالطــس ان يــدخــل صــورة قــيصر الــى الــهيكل فــعارضــه الــيهود وقــتل مــنهم كــثيريــن . وفــي زمــان طــيباريــوس انــقسمت 
الــيهوديــة الــى اربــعة اقــسام كــما يشهــد لــوقــا . وكــل فــرد مــن الــرؤســاء كــان يــدعــى رئــيس الــربــع وكــان فــي ذلــك الــزمــان يهــتم 
الـفريـسيون جـيداً فـي الـنامـوس ويـغارون عـليه كـأنـهم عـارفـني بـمحتويـاتـه الن لـفظة فـريـسي بـالـلغة الـعبلرانـية مـعناهـا يـقطع 
ويـفرق ويـميز . وكـانـوا يـعلمون الـشعب الـعصيان ضـد الـرومـانـيني وان ال يـعطوا الجـزيـة . وكـانـوا يـاتـون بـشهادة مـن مـوسـى 
الـقائـل انـكم انـتم حـصة الـرب . ومـن اشـعيا ان الـرب هـو رئـيسكم . عـلة انـهم مـا كـانـوا يـعرفـون انـهم اذا اخـطأوا سيسـتعبدون 
مـا كـانـوا يـخضعون ملسـتعبديـهم ومـن هـؤالء الـفريـسيني كـان يـهود الجـليلي امـا هـيرودس رئـيس الـربـع فـقد كـان جـليلياً وكـان 
يــشير عــلى الــيهود ان ال يــصغوا الــى كــالم الــفريــسيني شــفقة مــنه عــليهم ويــنصحهم ان يــعطوا الجــزيــة لــلرومــانــيني ويحــذرهــم 
عــاقــبة الــعصيان وقــد قــبل بــعض الــيهود مــشورتــه وكــانــوا يــعطون الجــزيــة . وكــان يــدعــى هــؤالء هــيرودســيني . وقــال آخــرون ان 



الــهيرودســيني هــم اجــناد هــيرودس . وهــذا لــيس بــصحيح الن هــيرودس كــان مســلطاً فــي الجــليل . وهــذه املــسألــة حــدثــت فــي 
الــــيهوديــــة وعــــليه فــــالــــهيروديــــسيون هــــم الــــذيــــن قــــبلوا مــــشورة هــــيرودس فــــتشاور الــــفريــــسيون مــــع هــــؤالء الــــذيــــن هــــم اصــــحاب 
هيرودس . الذين هم ضد بعضهم بعضاً في العوائد والشرائع لكي يصطادوه بكلمة والجل ذلك جاءوا اليه من الطرفني .

 
 عــدد 16 : فــارســلوا الــيه تــالمــيذهــم مــع الــهيرودســيني قــائــلني : “ يــا مــعلم،  نــعلم انــك صــادق وتــعلم طــريــق اهلل بــالــحق ، وال 

تبالي بأحد ، ألنك ال تنظر الى وجوه الناس .
انــــهم لــــم يــــقولــــوا هــــذا الــــقول بســــذاجــــة لــــكن بــــخبث لــــكي يــــصطادوه وقــــولــــهم وال تــــبالــــي بــــاحــــد اي ال بــــقيصر أو بــــيالطــــس او 

هيرودس . يعني انك لم ترائي مع هؤالء .
 

 عدد 17 : فقل لنا : ماذا تظن ؟ أيجوز ان تعطي جزية لقيصر أم ال ؟ “ .
لــم يــسألــوه عــن رأيــه بــاالحــسن او الــواجــب ولــكن عــما يــظن فــيه وكــان ذلــك مــنهم تــوريــطاً لــه . وقــد ســألــوه هــذا الــسؤال بــخبث 
ومـكر حـتى اذا قـال نـعم عـنفه الـفريـسيون النـهم يـرون دفـع الجـزيـة مـخالـفاً لـلنامـوس ويـقولـون لـه تـريـد ان تـجعلنا نـطيع الـناس 
مـن دون اهلل وان قـال ال أمـسكه الـهيرودسـيون واجـناد بـيالطـوس وسـلموه الـى الـوالـي كـعاص عـل الـرومـانـيني مـع ان املـسيح 

له املجد كان قد دفع الدينار فتامل أيها القاري بخبثهم وخداعهم .
 

 عدد 18 : فعلم يسوع خبثهم وقال : “ ملاذا تجربوني يا مراؤون ؟ 
عدد 19 : اروني معاملة الجزية “ .  فقدموا له ديناراً .

فـألنـه فـاحـص الـقلوب والـكلى كـما قـال عـنه داود الـنبي عـلم بشـرهـم ولـذلـك انتهـرهـم وسـماهـم مـرائـني . الن املـرائـني يظهـرون 
غير ما يبطنون .

 
 عدد 20 : فقال لهم : “ ملن هذه الصورة والكتابة ؟ “ .

عدد 21 : فقالوا له : “ لقيصر “ . فقال لهم : “ اعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل “ .
أي ان الـــديـــنار الـــذي فـــيه صـــورة قـــيصر اعـــطوه لـــقيصر . والـــنفس الـــتي هـــي صـــورة اهلل اعـــطوهـــا هلل اي اعـــرفـــوه واحـــفظوا 
وصــايــاه . فــبقولــه اوفــوا مــا لــقيصر لــقيصر وضــع قــانــونــاً لــلمسيحيني بــالــخضوع للســلطة واجــاز اعــطاء الجــزيــة لــلملوك وان 
كــانــوا عــلى غــير ديــنهم واوجــب تــأديــة واجــب الخــدمــة هلل بــبرارة وطــهارة قــلب . عــلى انــنا نــقول ان املــسيح رأى انــفسهم غــير 
حــــامــــلة صــــورة اهلل لــــكنها مــــمتلئة بــــكتابــــات قــــيصر الــــعقلي وهــــو ابــــليس فــــقال ان كــــنتم تــــحفظون أوامــــر اهلل بــــطهارة فــــانــــتم 
صورته . وان كنتم تحملون صورة ابليس اللعني قدموا له عبوديتكم واتعابكم وال تطلبون من اهلل النكم ال تحملون صورته .

 
 عدد 22 : فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا .  

 

في افحام يسوع للصدوقيني

( 27 ) ودنــا الــيه قــوم مــن الــصدوقــيني الــذيــن يــقولــون بــعدم الــقيامــة وســألــوه ( 28 ) 
قــائــلني يــا مــعلم كــتب لــنا مــوســى ان مــات لــرجــل اخ ولــه امــرأة ومــات عــن غــير ولــد 



فــليأخــذ أخــوه املــرأة ويــقم نســالً ألخــيه ( 29 ) وكــان ســبعة أخــوة أخــذ أولــهم امــراة 
ومــات عــن غــير ولــد ( 30 ) فــأخــذ الــثانــي املــراة ومــات عــن غــير ولــد ( 31 ) ثــم أخــذهــا 
الــثالــث وكــذلــك الســبعة ولــم يخــلفوا نســالً ومــاتــوا ( 32 ) وفــي آخــر الــكل مــاتــت املــرأة 
( 33 ) فـفي الـقيامـة ملـن مـنهم تـكون املـرأة الن السـبعة اتخـذوهـا امـراة ( 34 ) فـقال لـهم 
يــسوع ان ابــناء هــذا الــدهــر يــزوجــون ويــتزوجــون ( 35 ) أمــا الــذيــن اســتحقوا الــفوز 
بـذلـك الـدهـر وبـالـقيامـة مـن بـني االمـوات فـال يـزوجـون وال يـتزوجـون ( 36 ) وال يـمكن ان 

يموتوا بعد النهم مساوون للمالئكة وهم أبناء اهلل لكونهم أبناء القيامة .
                                                

شرح بشارة متى 22 : 23 - 30

قيامة األموات
عدد 23 : في ذلك اليوم جاء اليه اصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة ، فسألوه 

عدد 24 : قائلني : “ يا معلم ، قال موسى : ان مات احد وليس له اوالد ، يتزوج اخوه بامرأته ويقيم نسالً الخيه .
ذكـر يـوسـيفوس ان الـيهود بـعد رجـوعـهم مـن السـبي انـقسموا الـى سـبعة هـرطـقات وقـد تـكلمنا عـن ذلـك فـي تـفسير املـعموديـة 
فــليراجــع . فــمنهم الــصدوقــيون الــذيــن يــنتمون الــى صــادوق مــعلمهم . وهــؤالء هــيجوا االضــطهاد عــلى بــشارة االنــجيل وعــلى 
يــعقوب اخــي الــرب ومــا زالــوا يــشون بــه حــتى قــتل كــما صــاروا ســبباً لــلرومــانــيني لــيفحصوا عــن انــسال داود ويــقتلونــهم وكــان 
الـــصدوقـــيون مـــتمسكني بخـــمسة اســـفار مـــوســـى ولـــم يـــكونـــوا يـــقبلون االنـــبياء وال يـــعتقدون بـــالـــروح الـــقدس وكـــانـــوا يـــكفرون 
بـالـقيامـة وبـاملـالئـكة وبـسائـر الـغير املـنظورات . امـا الـفريـسيون فـكانـوا يـعتقدون بـالـقيامـة ولـكنهم يـقولـون ان فـي الـقيامـة اكـل 
وشــرب وزواج . وكــان الــصدوقــيون يــعيرون الــفريــسيني عــلى ذلــك والجــله ســألــوا املــسيح عــن خــبر املــرأة ذات الســبعة رجــال 

التي ماتت بال بنني .
 

 عدد 25 : فكان عندنا سبعة اخوة ، وتزوج االول ومات . وإذ لم يكن له نسل ترك امراته الخيه .
عدد 26 :  وكذلك الثاني والثالث الى السبعة .

عدد 27 : وآخر الكل ماتت املراة ايضاً .
عدد 28 : ففي القيامة ملن من السبعة تكون زوجة ؟ فإنها كانت للجميع ! “

فـقد اخـترعـوا هـذا الـسؤال ظـانـني انـهم يـوقـعوا املـسيح فـي الـحيرة بـشان قـيامـة املـوتـى واالمـر واضـح ان الـسؤال اخـتراع الن 
الــيهود كــانــوا يهــربــون مــن الــسكنة مــع املــرأة الــتي يــموت رجــالــها كــما نــرى فــي خــبر تــامــار فــانــهم ملــا هــربــوا مــنها الــتزمــت ان 

تسرق الزرع من يهوذا . بل وراعوث املوابية تزوجت مع الغريب من الجنس وعليه فالسؤال اختراع .
 

 عدد 29 : فاجاب يسوع وقال لهم : “ تضلون إذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهلل 
عدد 30 : النهم في القيامة ال يزوجون وال يتزوجون ، ولكن يكونون كمالئكة اهلل في السماء .

 ذكـر يـوسـيفوس ان الـيهود بـعد رجـوعـهم مـن السـبي انـقسموا الـى سـبعة هـرطـقات وقـد تـكلمنا عـن 
ذلــك فــي تــفسير املــعموديــة فــي شــرحــبشارة مــتى فــليراجــع . فــمنهم الــصدوقــيون الــذيــن يــنتمون الــى 



صـــادوق مـــعلمهم . وهـــؤالء هـــيجوا االضـــطهاد عـــلى بـــشارة االنـــجيل وعـــلى يـــعقوب أخـــي الـــرب ومـــا 
زالــوا يــشون بــه حــتى قُــتل كــما صــاروا ســبباً لــلرومــانــيني لــيفحصوا عــن انــسال داود ويــقتلوهــم وكــان 
الـــصدوقـــيون مـــتمسكني بخـــمسة أســـفار مـــوســـى ولـــم يـــكونـــوا يـــقبلون االنـــبياء وال يـــعتقدون بـــالـــروح 
الـــقدس وكـــانـــوا يـــكفرون بـــالـــقيامـــة وبـــاملـــالئـــكة وبـــسائـــر الـــغير املـــنظورات . أمـــا الـــفريـــسيون فـــكانـــوا 
يــعتقدون بــالــقيامــة ولــكنهم يــقولــون ان فــي الــقيامــة أكــل وشــرب وزواج . وكــان الــصدوقــيون يــعيرون 
الفريسيني على ذلك والجله سألوا املسيح عن خبر املرأة ذات السبعة رجال التي ماتت بال بنني .

في حقيقة القيامة

( 37 ) فـأمـا ان املـوتـى يـقومـون فـقد بـينه مـوسـى عـند الـعليقة اذ قـال ان الـرب هـو الـه 
ابـرهـيم والـه اسحق والـه يـعقوب ( 38 ) وهـو لـيس الـه أمـوات وانـما هـو الـه أحـياء الن 
الجــميع يــحيون لــه ( 39 ) فــأجــاب قــوم مــن الــكتبة وقــالــوا يــا مــعلم حــسناً قــلت ( 40 ) 

ولم يتجاسروا بعد ان يسألوه شيئاً .
                                                  

شرح بشارة متى  22 : 31 - 33
 

عدد 31 :  واما من جهة قيامة االموات ، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل اهلل القائل :
عدد 32 : انا إله ابرهيم وإله اسحق وإله يعقوب ؟ ليس اهلل إله أموات بل إله أحياء “ .

لـم يـقل الـه ابـراهـيم الـخ  بـل انـي الـهمهم اآلن كـما كـنت الـههم وهـم عـلى االرض . وفـي هـذا اشـارة الـى قـيامـة املـوتـى واقـتصر 
عـلى ايـراد الـبرهـان مـن كـتب مـوسـى الن الـصدوقـني لـم يـكونـوا يـعتبروا اال كـتب مـوسـى وهـي الخـمسة أسـفار واال الورد مـن 
العهــد الــقديــم بــراهــني مــنها مــا فــي هــذه االمــاكــن اي ( 19: 25 و26 ومــز 16: 10 و11 واش 26: 19 وحــز 37 ودا 12:2 ) 
وزاد لـوقـا عـلى مـا قـالـه مـتى مـا يـوافـق ذلـك وهـو قـولـه ( لـيس هـو الـه أمـوات بـل الـه أحـياء الن الجـميع عـنده أحـياء لـو 20 : 38 
أي ال الـــه أولـــئك الـــذيـــن قـــد مـــاتـــوا وفســـدت اجـــسامـــهم ومـــا عـــادوا يـــقومـــون ولـــكن الـــه الـــذيـــن وان مـــاتـــوا لـــكنهم أحـــياء ملـــو عـــدد 
الـقيامـة كـآدم الـذي أكـل مـن الـثمرة وحسـب مـيتاً لـلقضاء املـقضي عـليه وان كـان حـياً . ولـو لـم تـكن قـيامـة املـوتـى فـالـذيـن قـد 
مــاتــوا وفســدوا ملــا كــانــوا ســيقومــون وقــد صــرح بهــذا الــقول عــلى ان الــذيــن مــاتــوا مــنذ ألــوف مــن الــسنوات ســيقومــون النــه دعــا 
نـفسه الـههم . فـأبـطل رأي الـفريـسيني بـقولـه ان فـي الـقيامـة ال يـزوجـون الـخ وأبـطل رأي الـصدوقـيني بـقولـه انـا هـو الـه ابـرهـيم 

الخ .
 

 عدد 33 : فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه .
وليس الجمع هنا الصدوقيون ولكن الجمع الساذج .

 
                                            



سؤال يسوع للفريسيني عن نسبة املسيح الى داود 

( 41 ) ثــم قــال لــهم كــيف يــقولــون ان املــسيح هــو ابــن داود ( 42 ) وقــد قــال داود نــفسه 
فـــي ســـفر املـــزامـــير قـــال الـــرب لـــربـــي اجـــلس عـــن يـــميني ( 43 ) حـــتى اجـــعل أعـــداءك 

موطئاً لقدميك ( 44 ) فداود يدعوه رباً فكيف يكون هو ابنه .
                                                     

راجع شرح بشارة متى 22 : 41 - 46 

املسيح وداود
عدد 41 : وفيما كان الفريسيون مجتمعني سألهم يسوع 

عدد 42 : قائالً : “ ماذا تظنون في املسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : “ ابن داود “ .
عدد 43 : قال لهم : “ فكيف يدعوه داود بالروح رباً ؟ قائالً :

 أراد بقوله هذا ان ينبه ويرفع عقول الفريسيني ليعتقدوا به انه اله نظير اهلل اآلب والنه مزمع ان يتألم اتاهم بشهادة داود
 النبي الشاهد عنه انه اله . ولم يجيبوه على ذلك بالحق النه له وان كان ابن داود بالجسد أما هم فكانوا يعتبرونه كانسان

ساذج .
 

عدد 44 : قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعدداءك موطئاً لقدميك . 
 الرب اي اآلب وهو االقنوم االول . ربي أي املسيح وهو االقنوم الثاني املتجسد . وليس بالعجائب فقط بنّي انه ابن اآلب

لكن بالتخويف أيضاً .
 

عدد 45 : فان كان داود يدعوه رباً ، فكيف يكون ابنه ؟ “ . 
 لم يقل ان ابن داود واحد ورب داود آخر كما يقول الخلقيدونيون لكن لالبن املتجسد عينه قال رب داود وابنه . فربه النه

اله وابنه من حيث انه صار انساناً .
 

عدد 46 : فلم يستطع أحد ان يجيبه بكلمة . ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد ان يسأله بتّة . 
 فلم يستطيعوا ان يجيبوه بكلمة الن االسمني الرب وربي مكتوبان باالسم االعظم يعني يه يه وقد كتبهما موسى النبي
 في الناموس بأحرف مخصوصة وكانوا يلفظونها باكرام ويكتبونهما في طرف الورقة . ادوني اي ربي . ومتى صادفوا
 هذين االسمني بالكتب يبدلونها بادوني الوهيم . قال قوم ان سوماخوس بدل هذا االسم وكتب عوضه الرب لربي . كما

بدل كلمة بتول بصبية وعوض يقتل املسيح قال ليقتل .

تحذير املسيح تالميذه من الكتبة



( 45 ) ثــم قــال لــتالمــيذه وجــميع الــشعب يــسمعون ( 46 ) احــذروا مــن الــكتبة الــذيــن 
يــرومــون ان يــمشوا بــالحــلل ويــحبون الــتحيات فــي االســواق وصــدور املــجالــس فــي 
املــجامــع وأول املــتكآت فــي الــعشاء ( 47 ) الــذيــن يــأكــلون بــيوت االرامــل بــعلة تــطويــل 

صلواتهم فهؤالء ستنالهم دينونة أعظم .
                                                     

شرح بشارة متى  23 : 5 و 6 و14 

عدد 5 : وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس : فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهدابه ثيابهم  ، 
 

 يصنعون كل اعمالهم . اي الدينية ليمدحهم الناس بالتقوى غير مكترثني برضى اهلل الذي هو املقصد الوحيد من كل
 امور الدين ( ص 6: 5 ) . ( فيعرضون عصائبهم  ) قال اهلل لشعبه بفم موسى في شان الناموس (  فيكون عالمة على

 يدك وعصاية بني عينيك ( خر 13 : 16 ) وقال في كلماته ( اربطها عالمة على يدك ولتكن عصائب بني عينيك تث 6:8
 و11: 18 وام 3 :1 و3 و 6: 21 ) فاتخذ اليهود هذا املجاز حقيقة واخذوا يكتبون وصايا اهلل العشرة على رق وقال

 آخرون على قطع ذهب ويعلقونها في أعناقهم وقال آخرون انهم يعلقونها في اكتافهم . واما الفريسيون فكانوا يلبسونها
 دائماً في كل مكان حتى في االسواق ويعرضونها اكثر من غيرهم للتظاهر بزيادة التقوى والغيرة في الناموس وما كانوا

 يسجدون على جبينهم اكراماً لتلك املتابة . ( ويعظمون أهدابهم ) أمر اهلل اليهود ان يحملوا على هدب الزيل عصابة
 اسمانجونية ( عدد 15 : 37 – 41 وتث 22 : 12 ) وقال البعض انهم كانوا يخيطون اطراف الثياب بخيوط حريرية وعلى

 صدورهم من فوق ليتذكروا وصايا اهلل عندما ينظرون اليها كالخيط الذي يعقد على االصبع لتذكر الحاجة . اما
 الفريسيون فكبروا اهداب ثيابهم أكثر من غيرهم داللة على زيادة اجتهادهم في حفظ دقائق الشريعة ولم يلمهم املسيح

على تعليق العصابة لكن النهم كانوا يعرضونها ويطولونها الكتساب املجد الباطل .
 

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 14 : ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون املراؤون النكم تاكلون بيوت االرامل . ولعلة تطيلون صلواتكم . لذلك تأخذون 

دينونة اعظم .
 

 الخطيئة الثانية التي وبخ املسيح الكتبة والفريسيني عليها هي الطمع فانه حملهم على خطيئتني ظلم الناس واتخاذ
 الدين وسيلة الى حشد االموال واقتصر املسيح على أكلهم بيوت االرامل الن ظلمهم اياهن افظع من ظلم غيرهن النهن

 موضوع شفقة اهلل واالنسان . وال جدال ان من يصنع الشرور يستحق العذاب فكم باالحرى من يتخذ التقوى وطولة
" 9الصالة سبباً الى سلب اموال الناس وستراً لالثم .

 



اإلصحاح الواحد والعشرون

في فلسي االرملة

 ( 1 ) والحظ فرأى االغنياء يلقون تقادمهم في الخزانة ( 2 ) ورأى أيضاً أرملة
 مسكينة قد القت هناك فلسني ( 3 ) فقال في الحقيقة أقول لكم ان هذه االرملة
 الفقيرة قد ألقت أكثر من الجميع ( 4 ) الن جميع هؤالء ألقوا في تقادم اهلل مما

فضل عندهم وأما هذه فمن عوزها ألقت كل املعيشة التي كانت لها .

 افهم بالخزانة الصندوق الذي كان املتصدقون يلقون فيه صدقاتهم كل على قدر طاقته .
 وبالفلسني دانقني أو ذهبيني ومن هنا تعلم ان العطية ال تقوم بكثرتها أو بقلتها . بل باالرادة

 الصالحة التي تجريها . والنية هي مبدأ العمل كما يبني من الفعلة الذين اتوا الساعة الحادية
 عشرة فاستحقوا األجرة عينها التي تناولها من اتوا من بدء النهار .

وسبب ذلك انهم استحقوا بنيتهم بقدر ما استحق هؤالء بعملهم واهلل ينظر الى النية .

انباء يسوع بخراب أورشليم



( 5 ) واذ كـان بـعض يـقولـون عـن الـهيكل انـه مـزيـن بـالـحجارة الـحسنة وتـحف الـنذور 
قـــال ( 6 ) هـــذا الـــذي تـــنظرون ســـتأتـــي أيـــام ال يـــترك فـــيها مـــنه حجـــر عـــلى حجـــر اال 
يــنقص ( 7 ) فــسألــوه قــائــلني يــا مــعلم مــتى يــكون هــذا ومــا الــعالمــة الــتي تــكون اذا 
أوشـك ان يـقع هـذا ( 8 ) فـقال احـذروا ان تـضلوا ألن كـثيريـن سـيأتـون بـاسـمي قـائـلني 
انـــي أنـــا هـــو والـــزمـــان قـــد اقـــترب فـــال تـــتبعوهـــم (9 ) فـــاذا ســـمعتم بحـــروب وفـــنت فـــال 
تـفزعـوا فـانـه البـّد ان يـكون هـذا أوالً ولـكن ال يـكون املـنتهى فـي االثـر ( 10 ) حـينئٍذ قـال 
لـهم سـتقوم أمـة عـلى أمـة ومـملكة عـلى مـملكة ( 11) وتـكون مـن املـاء مـخاوف وعـالمـات 

عظيمة .
ما رواه متى من هذا الخطاب مستوفى أكثر مما رواه سائر البشيرين فانظر الشرح

االصحاح 24 
                   املسيح ينبئ بخراب الهيكل – عالمات نهاية الزمان -  الضيقة العظيمة – مجئ املسيح ثانية – تعلموا من 

شجرة التني – ذلك اليوم ال يعرفه أحد – مثل العبد األمني
 

املسيح ينبئ بخراب الهيكل
عدد 1 : ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل ، فتقدم تالميذه لكي يروه أبنية الهيكل .

النـــه قـــال هـــوذا بـــيتكم يـــترك لـــكم خـــرابـــاً فـــانـــزعـــج الـــتالمـــيذ وتـــحيروا النـــهم لـــم يـــتصوروا كـــيف يخـــرب مـــثل ذلـــك الـــبناء املـــتني 
الـعجيب . الجـل ذلـك تـقدمـوا لـيروه ايـاه ال ألنـه لـم يـكن قـد رآه قـبالً بـل ليسـتدروا رحـمته وشـفقته عـلى الـهيكل واملـديـنة كـي ال 

يسمح بخرابها كما أنبأهم .
 

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

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

عالمات نهاية الزمان
عـدد 3 : وفـيما هـو جـالـس عـلى جـبل الـزيـتون ، تـقدم الـيه الـتالمـيذ عـلى انـفراد قـائـلني : “ قـل لـنا مـتى يـكون هـذا؟ ومـا هـي 

عالمة مجيئك وانقضاء الدهر ؟”
 

ظـن الـتالمـيذ ان خـراب املـديـنة والـهيكل ومـنتهى الـعالـم كـل ذلـك يـتم فـي وقـت واحـد لـذلـك سـألـوه . وقـد تـكلم املـسيح مـن هـنا أو 
هـناك ( مـت 24 : 23 ) عـن خـراب اورشـليم الـذي تـم عـلى يـد اسـبيسيانـوس وتـيطس ابـنه . ولـم يـكشف لـهم يـوم مـجيئه ال ألنـه 
لـــم يـــكن يـــعلم بـــل ألن عـــلمنا بـــذلـــك يـــؤذيـــنا وال يـــفيدنـــا اذ يـــورثـــنا الـــتهاون واهـــمال الـــفضائـــل نـــظراً لـــطول الـــزمـــن . الجـــل ذلـــك 

اقتضت حكمته تعالى اذ يحجب عنا يوم املوت ويوم انقضاء العالم .



 
عدد 4 : فاجاب يسوع : “ وقال لهم انظروا ! ال يضلكم احد .

حــذرهــم يــسوع قــبل ان يــجيب ســؤالــهم مــن ان يخــدعــوا فــأنــبأهــم بــامــور تظهــر لــلناس انــها مــن عــالمــات مــجيئه وهــي ليســت 
كذلك .

 
عدد 5 : فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلني : أنا هو املسيح ! ويضلون كثيرين .

انـبأهـم بـقيام كـثيريـن يخـدعـون الـشعب بـدعـوى انـهم مـسحاء . وقـال يـوسـيفوس املـؤرخ الـيهودي ان مـزوريـن وسحـرة جـذبـوا 
الــيهم كــثيريــن الــى الــبريــة يــعدونــهم بــاملعجــزات فــمنهم مــن جــّن ومــنهم مــن عــاقــبهم فــيلكس الــوالــي وكــان مــن املــزوريــن ذلــك 
املـصري الـذي ذكـر فـي سـفر االعـمال ( 31 : 38 ) . وقـال ايـضاً انـه امـتألت الـبالد مـسحاء كـذبـة وانـه كـل يـوم يـمسك انـاس 

منهم ويقتلون .
 

عـدد 6 : وسـوف تـسمعون بحـروب واخـبار حـروب . انـظروا ! ال تـرتـاعـوا . النـه ال بـّد ان تـكون هـذه كـلها ، ولـكن لـيس املـنتهى 
بعد .

يــشير هــنا الــى الحــروب والــفنت الــتي صــارت فــي امــاكــن مــختلفة والنــه قــال لــليهود انــكم ال تــرونــي حــتى تــقولــوا مــبارك اآلتــي 
باسم الرب فظن الرسل ان العالم ينتهي بخراب املدينة ولذلك أزال املسيح عنهم هذا الظن بقوله ال يكون املنتهى اذ ذاك .

 
عدد 7 : ألنه تقوم امة على امة ومملكة على مملكة ، وتكون مجاعات واوبئة وزالزل في اماكن .

عدد 8 : ولكن هذه كلها مبتدأ األوجاع .
( امـــة عـــلى امـــة ) تـــم ذلـــك بـــان هـــاج خـــصام وقـــتل شـــديـــد بـــني الـــيهود والـــسامـــريـــني وبـــني الـــيهود ومـــن ســـكن مـــعهم املـــدن مـــن 
الـيونـانـيني فـقتلوا يـونـانـيوا قـيصريـة عشـريـن ألـفاً مـن الـيهود . ومـن االوبـئة وبـاء تـفشى فـي رومـية سـنة 65 م مـات بـه ثـالثـون 
ألــفاً . ومــن املــجاعــات املــجاعــة الــتي تــنبأ عــنها اغــابــوس ( اع 11: 28 ) وحــدثــت ســنة 49 م . ومــن الــزالزل زلــزلــة حــدثــت فــي 

كريت سنة 46 م وزلزلة في رومية حدثت سنة 51 وغير ذلك .
 

عدد 9 : حينئٍذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم ، وتكونون مبغضني من كل االمم ألجل اسمي .
تـنبأ املـسيح عـن االضـطهادات والـضيق الـذي يـكابـده الـرسـل وقـال الجـل اسـمي أي العـترافـكم بـي ونسـبتكم الـي ولـسيركـم 

سيرتي ال ألنهم يرون فيكم عيباً ولوماً في سيرتكم .
 

عدد 10 : وحينئٍذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضاً ويبغضون بعضهم بعضاً .
اي ان اليهود يشك بعضهم ببعض ويبغض احدهم اآلخر.

 
عدد 11 : ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين .

عدد 12 : ولكثرة االثم تبرد محبة الكثيرين .
مـما يـدل عـلى تـمام هـذه الـنبوة بـاالنـبياء الـكذبـة مـا يـاتـي ( اع 2 : 30 ورو 16 : 17 و2 كـو 11 : 13 وغـل 1 : 7 وكـو 2 : 17 
واتــي 6 و 2 تــي 2 ك 118 ) وغــير ذلــك . فــعبر عــن هــؤالء االنــبياء الــكذبــة فــي اآليــات املــذكــورةبــرســل كــذبــة واضــداد املــسيح 

وارواح مضلة .



عدد 13 : ولكن الذي يصبر الى املنتهى فهذا يخلص 
هـنا يشـدد عـزائـمهم لـئال يـضعف ايـمانـهم بسـبب الـضيق ويـعدهـم بـانـهم اذا احـتملوا الـضيق بـصبر يخـلصون . وزاد لـوقـا مـا 

يوافق هذا املعنى وهو قول املسيح ” ولكن شعرة من رؤسكم ال تهلك ” .
 

عدد 14 : ويكرز ببشارة امللكوت هذه في كل املسكونة شهادة لجميع االمم . ثم يأتي املنتهى .
شــهادة لــكل االمــم اي تــوبــيخاً وتــعنيفاً مــن الــشعوب الــذيــن آمــنوا بــالــكرازة لــليهود الــذيــن مــا آمــنوا . واعــلن املــسيح ان يبشــر 

في كل املسكونة باالنجيل في مدة أربعني سنة بعد الصلب ثم يتم خراب أورشليم الذي عبر عنه باملنتهى .
 

الضيقة العظيمة
عدد 15 : فمتى نظرتم “ رجسة الخراب “ التي قال عنها دانيال النبي قائمة في املكان املقدس  – ليفهم القارئ  -

الن الـيهود ملـا صـرخـوا فـي الـفصح الـذي فـيه تـألـم املـسيح ان لـيس لـنا مـلك سـوى قـيصر فـادخـل بـيالطـوس قـائـالً لـهم ان كـان 
قـولـكم صـدقـاً فـاسجـدوا لهـذه الـصورة كـسائـر االمـم الـذيـن تـحت حـكم قـيصر ومـن أجـل هـذه الـصورة الـتي يـسميها رجـاسـة 
الخـراب ابـتدأ االضـطراب والـسجن بـينهم ومـا بـطل حـتى الـى الحـريـق والخـراب االخـير . وذهـب الـبعض الـى ان الـذي أدخـل 
الـى الـهيكل هـو صـورة نسـر وغـيرهـم بـل رأس خـنزيـر . امـا الـقديـس افـرام فـيقول ان بـيرقـاً مـصوراً فـي طـير النسـر قـد عـلق 
بـرمـح وأدخـل الـى الـهيكل . وقـال آخـرون ان الـذي أدخـل الـى الـهيكل انـما كـان صـنماً ولـذلـك يـسميه رجـاسـة الخـراب . وقـولـه 
مـــتى رأيـــتم يـــشير الـــى ان كـــثيريـــن مـــن املـــسيحيني يـــبقون أحـــياء الـــى ذلـــك الـــزمـــان الـــذي فـــيه يـــكون خـــراب أورشـــليم . وقـــولـــه 

( ليفهم القارئ) اي ان خراب اورشليم قد قرب .
 

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

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

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

اليها .
 

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

 
عدد 19 : وويل للحبالى واملرضعات في تلك االيام !

 ( الـحبالـى ) النـهن ال يسـتطعن الهـرب النـهن مـثقالت بـالـحبل وكـذلـك املـرضـعات النـهن مـثقالن بـالـرضـع . امـا روحـانـياً فـيراد 
بـالـحبالـى االنـفس الـحبالـى بـعقولـهن االعـمال الـفاضـلة ومـا اتـممن ذلـك بـالـعمل ويـراد بـاملـرضـعات املـعلمني الـذيـن هـم خـلو مـن 

االعمال الفاضلة فالتعليم ال يخلصهم من العذاب .

عدد 20 : وصلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء أو في سبت ،



( فـي شـتاء ) النـه يـصعب الـسفر فـي ذلـك الـفصل لـتوحـل الـطرق وقـصر الـنهار ولشـدة الـبرد وغـزارة املـطر فـي الـجبال . وال 
فــي ســبت النــه يــصعب الــسفر فــي ذلــك الــيوم امــا لــتوبــيخ الــضمير النــهم حســبوا الــسفر فــيه محــرمــاً وبــموجــب الشــريــعة وامــا 
النــهم ال يــقدرون ان يهــربــوا بــامــتعتهم مــن أبــواب املــدن فــيه وامــا الن الشــرط ان الــيهود يــمنعوهــم عــن الــسفر فــيه . وروحــانــياً 
صـلوا لـئال تخـرجـوا مـن هـذا الـعالـم خـلواً مـن االعـمال الـصالـحة مـثل االشـجار عـديـمة االثـمار فـي الشـتاء . وال فـي سـبت اي 

ال تكونوا بطالني من عمل الفضيلة كعطلة اليهود في السبت . فيعلمنا ان نكون على الدوام عاملني اعماالً صالحة .

عدد 21 : النه يكون حينئٍذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى اآلن ولن يكون .
اوضـــح الـــقديـــس لـــوقـــا ذلـــك الـــضيق اكـــثر مـــما اوضـــحه مـــتى ( لـــو 21 : 24 و25 ) . قـــال يـــوســـيفوس انـــه قـــتل مـــن الـــيهود عـــند 
افــتتاح املــديــنة ..1000000 واســر مــنهم 97000 وعــذب كــثيرون ثــم قــتلوا . وقــتل فــي ضــواحــيها 250000 فــبلغ كــل الــقتلى 
1447000 وقــــال ان الــــرومــــانــــيني صــــلبوا مــــمن اســــروا مــــن الــــيهود مــــدة الــــحصار خــــلقاً كــــثيراً حــــتى لــــم يــــبق مــــكان لــــنصب 
الـصلبان ولـم يجـدوا صـلبانـاً كـافـية لـصلب كـل اولـئك االسـرى . وقـال ان كـثيرا مـن الـيهود كـانـوا يـبلعون حـبوب الـذهـب الـذي 
عـــندهـــم ويهـــربـــون الـــى الـــرومـــانـــيني وكـــانـــوا يســـتخرجـــون ذلـــك الـــذهـــب حـــني قـــضاء حـــاجـــتهم فـــي الـــبريـــة . امـــا الـــرومـــانـــيون 
والسـريـانـيون فـلما شـعروا بـذلـك فـكانـوا يـشقون بـطونـهم ويسـتخرجـون الـذهـب مـن امـعائـهم وأهـلكوا مـنهم ربـوات لهـذا السـبت 
. وقـال انـه مـات كـثيرون فـي املـديـنة مـن شـدة الـجوع فـاشـتد بـهم الـجوع حـتى أكـلوا االحـذيـة وان بـعض الـنساء قـتلت اوالدهـا 
واكــلتهم . وقــال لــو قــابــلنا مــصائــب جــميع الــناس مــنذ الخــليقة بــما قــاســاه الــيهود لــوجــدنــاه اعــظم مــن جــميعها . وزاد هــول 
الــحصار بــان بــدائــته كــانــت فــي عــيد الــفصح وكــان حــينئٍذ عــلى قــول الــبعض ثــالثــة آالف الــف فــي تــلك املــديــنة ونــقول ان مــا 
اصــابــهم لــهو اقــل مــما يســتحقون الن ال فــي الــزمــان املــاضــي وال فــي املســتقبل تــجاســر أحــد جــسارة هــائــلة مــثلما تــجاســر 

اليهود على صلب املسيح .
 

عدد 22 : ولو لم تقصر تلك االيام لم يخلص جسد . ولكن الجل املختارين تقصر تلك االيام .
( تـقصر) اي تـجعل اقـصر مـما اعـتادوه مـن مـحاصـرة املـدن الن الـحصار ابـتدأ مـن خـمسة عشـر نـيسان الـلى الـيوم الـتاسـع 
مــــن شهــــر آب . وال يــــقصد بــــاملــــختاريــــن هــــنا الــــرســــل النــــهم كــــانــــوا قــــد خــــرجــــوا مــــن الــــيهوديــــة لــــكنه يــــقصد املــــؤمــــنني فــــمن بــــدء 

االصحاح الى هنا تكلم عن خراب أورشليم اما من هنا فيتكلم عن اآلخرة وعن املسيح الكذاب .
 

عدد 23 : حينئٍذ ان قال لكم احد : هو ذا املسيح هنا ! او : هناك فال تصدقوا .
اي ان قـرب مـجيئي الـثانـي الـعالمـة االولـى هـي هـذه فـانـهم يـقولـون جـاء املـسيح وهـا فـي املـكان الـفالنـي هـو وآخـرون بـل فـي 
مــديــنة كــذا . ولــكنني اوصــيكم ان ال تــصدقــوا او تــتبعوهــم فــتضلوا . ان لــفظة حــينئٍذ تــقال بــنوعــني امــا تــابــعة الــزمــان الــذي 

قبلها او الزمان الذي حدث فيه االمر كما في هذا املوضع كقوله حينئٍذ تظهر عالمة االبن
 

عدد 24 : ألنه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب ، حتى يضلوا لو امكن املختارين أيضاً .
عدد 25 : ها أنا قد سبقت وأخبرتكم 



هـــذه عـــالمـــة ثـــانـــية ويـــشير الـــى انطيخـــريســـطوس أي املـــسيح الـــكذاب وهـــذا هـــو شـــيطان فسيتخـــذ انـــسانـــاً يـــهوديـــاً ســـاحـــراً 
مـختبراً كـل حـيل الـشيطان فـيدخـل فـيه ويـضل الـناس ويـكون لـه آلـة وبـواسـطته يـعمل شـروراً عـظيمة كـما دخـل فـي الـبدء فـي 
الـحية واغـوى آدم . وقـال آخـرون ان املـسيح الـكذاب سـوف يـولـد مـن رجـل رومـانـي وامـرأة رومـانـية ويـصير آلـة البـليس الـلعني 
وانــه سيظهــر قــبل مــجييء املــسيح بــزمــن قــليل فــي اواخــر ســلطة الــرومــانــيني كــقول الــذهــبي الــفم فيطهــر الــبرص ويــفتح اعــني 
الـــعميان ويـــعمل عـــجائـــب آخـــر ال حـــقيقة لـــكن خـــياالً وخـــداعـــاً وضـــاللـــة كـــما كـــان يـــفعل ســـيمون الـــساحـــر ( اع 8 : 9 – 11 ) 
ويـنيس ويـمبريـس ( 2 تـي 3 : 8 ) وفـي ذلـك الـزمـان يـقتل شهـداء كـثيرون لـجهادهـم ضـد تـعالـيم الـشيطان . ويـضل كـثيريـن 
مــن الــيهود والــحنفاء فــالنــهم يخــدعــون بــعجائــب سحــره . امــا املــسيحيون الــحقيقيون فــال يــتبعونــه الن الــسيد املــسيح ورســله 
االطــهار والســيما بــولــس الــرســول فــقد ســبقوا وحــذروهــم مــنه . قــال الــقديــس يــوحــنا فــي رؤيــاه انــه يــدوم 42 شهــراً اي ثــالث 
ســـنني ونـــصف ( رؤ 13 : 5 و 11 : 2 و 12 : 6 ) كـــما تـــنبأ عـــنه دانـــيال بـــقولـــه ” ويســـلمون لـــيديـــه الـــى زمـــان وازمـــنة ونـــصف 
زمــان ( دا 7 :25 ) وقــال آخــرون انــه يــدوم ســنتني ونــصف . وآخــرون انــه يــدوم الــى زمــن غــير مــعلوم النــه ال يــريــد ان يــنتهي 
زمــانــه لــكن الــرب يــبيده فــي مــجيئه الــثانــي بــروح فــمه كــقول بــولــس ( 2 تــس 2 : 8 ) . وقــد انــبأ املــسيح عــن الــواحــد بــصيغة 
الجــمع كــقول الــرســول ان بــعضهم شــكوا ( مــت 28 : 17 ) والــحال ان تــومــا وحــده هــو الــذي شــك ( يــو 2 : 25 ) واملــختارون 

هم املؤمنون االذين في ذلك الزمان .
 

عدد 26 : فان قالوا لكم : ها هو في البرية فال تخرجوا . ها هو في املخادع ! فال تصدقوا .
عدد 27 : ألنه كما ان البرق يخرج من املشارق ويظهر الى املغارب ، هكذا يكون أيضاً مجيء ابن االنسان .

هـذه الـعالمـة الـثالـثة . لـيس كـل بـرق يخـرج مـن املشـرق الـى املـغرب الن فـي كـل مـكان تـبرق الـبروق الـى انـحاء مـختلفة لـكنه 
اراد ان يــعرفــنا ســرعــة حــضوره وانــه مــن املشــرق ســوف يظهــر ويــتراءى لــلكل . ثــم ال يــظن الــقاري ان مــجيئه الــثانــي يــكون 
كــاالول الن االول ظهــر فــي مــكان صــغير وامــا الــثانــي فــيكون بــغتي ( زك 9 : 14 ) وفــي كــل املــسكونــة كــالــبرق الــذي يــضي 

في كل ناحية تحت السماء .
 

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

الفردوس املكان الذي فيه صارت سقطة آدم وتجاوز الوصية .
 

مجئ املسيح ثانية
عــــدد 29 : ولــــلوقــــت بــــعد ضــــيق تــــلك االيــــام تــــظلم الــــشمس ، والــــقمر ال يــــعطي ضــــوءه والــــنجوم تــــسقط مــــن الــــسماء ، وقــــوات 

السموات تتزعزع .



اي عـــلى اثـــر الـــضيق الـــذي ســـوف يـــصير فـــي ايـــام املـــسيح الـــكذاب . وزاد لـــوقـــا عـــالمـــة خـــامـــسة وهـــي ” مـــن عـــجيج البحـــر 
وجــياشــانــه ” . والــعالمــة الــسادســة هــي ان الــشمس والــقمر يــظلمان فــي مــجيئه الــثانــي لســببني االول انــهما ســيخجالن مــن 
ظـهوره كـما يخجـل نـور السـراج مـن ضـوء الـشمس . والـثانـي النـنا لـم نـحتج بـعد الـيهما ألن يـفصلوا لـنا ايـامـاً وسـنني وصـيفاً 
وشــتاء النــه حــينئٍذ ال يــكون لــيل ( رؤ 22 : 5 ) . ثــم ان الــكواكــب ســتتساقــط النــه لــيس لــيل بــعد لــتضيء عــلينا وان قــيل مــاذا 
يــصير فــي الــكواكــب وايــن تــبقى الــشمس والــقمر فــليراجــع تــفسيرنــا لــلعدد 35 مــن هــذا االصــحاح . والــعالمــة الــسابــعة هــي 

تزعزع قوات السماء املراد بهم املالئكة النهم سينظرون تغييراً في الخليقة .
 

عـدد 30 : وحـينئٍذ تظهـر عـالمـة ابـن االنـسان فـي الـسماء . وحـينئٍذ تـنوح جـميع قـبائـل االرض ، ويـبصرون ابـن االنـسان آتـياً 
على سحاب السماء بقوة ومجد كثير .

عـــالمـــة ابـــن البشـــر هـــي الـــصليب وانـــه سيظهـــر مـــضيئاً بـــل أشـــد ضـــياء مـــن الـــشمس وهـــذا مـــعلوم مـــن ان الـــشمس والـــقمر 
سـيظلمان وهـو يـضيء . ولـسائـل ملـاذا يظهـر صـليبه ؟ فـالـجواب انـه لـزيـادة شـرف الـصليب واعـتباره امـام اهلل يخـزي الـيهود 
الـذيـن صـلبوه . ثـم ان الـصليب سـوف يـأتـي مـع املـسيح الـى بـيت الـكم والـديـن وهـو الـعالمـة الـثامـنة . والـعالمـة الـتاسـعة هـي 
نـواح جـميع قـبائـل االرض فـان الـيهود سـينوحـوا النـهم صـلبوا الـذي كـان يـجب ان يسجـدوا لـه وكـذلـك الـحنفاء سـينوحـوا النـهم 
مــا آمــنوا بــه والــعالمــة الــعاشــرة هــي رويــة املــسيح آتــياً عــلى ســحاب الــسماء . فــكأنــه يــقول ال تــظنوا انــي آتــي عــلى الــصليب 

لكن على سحاب السماء كما صعدت .
 

عــــدد 31 : فــــيرســــل مــــالئــــكته بــــبوق عــــظيم الــــصوت ، فيجــــمعون مــــختاريــــه مــــن الــــريــــاح االربــــع ، مــــن أقــــصاء الــــسموات الــــى 
أقصائها .

ان املــسيح سيجــمع مــختاريــه بــواســطة املــالئــكة وذلــك اكــرامــاً لــهم فتخــطفهم الــسحب الــخفيفة وتــصعدهــم الــى الــسماء كــقول 
بــولــس الــرســول نــحن االحــياء الــباقــني نــختطف جــميعاً مــعهم فــي الــسحب لــنالقــي الــرب ( اتــس 16 : 4 )  ويــرســل مــالئــكته 
بـبوق لـتعلم الخـليقة ان الـرب ظهـر كـما كـان صـوت الـبوق يـدوي عـندمـا ظهـر عـلى جـبل سـينا . ولـسائـل مـن ايـن تـعرف املـالئـكة 
حــتى تــميز الــصالــحني مــن الــطالــحني ؟ فــالــجواب مــن اســوداد هــيئة الــطالــحني وضــياء هــيئة الــصالــحني فــالــفرق عــظيم بــني 

الفريقني .
 

تعلموا من شجرة التني
 

عدد 32 : فمن شجرة التني تعلموا املثل . متى صار غصنها رخصاً وأخرجت اوراقها ، تعلمون ان الصيف قريب .
 

عدد 33 : هكذا انتم ايضاً ، متى رأيتم هذا كله فاعلموا انه قريب على االبواب .
الن الــتالمــيذ كــانــوا يــريــدون مــعرفــة يــوم مــجيئه وآخــر الــزمــان مــع انــتهاء الــعالــم فــأتــاهــم بــمثل الــتينة لــيبني ان املــنتهى لــيس 
بــعيد . واملــعنى كــما انــكم اذا رأيــتم أغــصان الــتينة قــد النــت وأخــرجــت اوراقــاً تــعلمون ان الــصيف قــد دنــا كــذلــك مــتى رأيــتم 
الـــعالمـــات الـــتي أخـــبرتـــكم عـــنها قـــد ابـــتدأت فـــاعـــلموا ان يـــوم مـــجيئي قـــريـــب وكـــما انـــه يســـتحيل ان ال تـــلني االغـــصان وتـــنبت 

االوراق كذلك يوم مجيئي يستحيل ان ال يكون .
 

عدد 34 : الحق أقول لكم : انه ال يمضي هذا الجبل حتى يكون هذا كله .



أراد بـالـجبل املـؤمـنني . فـكأنـه يـقول ان الـجوع ال يـقدر عـليهم والحـرب واملـوت ال يـفنيهم واملـسحاء الـكذبـة ال تـغويـهم واالنـبياء 
الــكذبــة ال تخــدعــهم وانــهم اليهــلكون وال يــزولــون حــتى يــكمل الــكل وأنــبأنــا هــنا ان عــند مــجيئه الــثانــي ســوف يــوجــد مــؤمــنون 

كثيرون ويحتملون اضطهادات وضيقات كثيرة .
 

عدد 35 : السماء واالرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول .
 

ذلك اليوم ال يعرفه أحد                                               
عدد 36 : وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بها أحد ، وال مالئكة السموات ، اال ابي وحده .

ان املسيح له املجد لم يكشف لنا البعث والنشور وال يوم موت كل واحد منّا لنكون مستيقظني في الفضيلة
 

عدد 37 : وكما كانت أيام نوح كذلك يكون مجيء ابن االنسان .
عـدد 38 : النـه كـما كـانـوا فـي األيـام الـتي قـبل الـطوفـان يـأكـلون ويشـربـون ويـتزوجـون ويـزوجـون ، الـى الـيوم الـذي دخـل فـيه 

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

يـتساءل الـبعض فـي انـه كـيف قـال سـابـقاً ان قـبل مـجيئه تـكون اهـوال وشـدائـد وهـنا يـقول يـدركـهم مـجيئه وهـم فـي نـعيم وفـرح 
يــأكــلون ويشــربــون الــخ ؟ فــنجيب ان الــلذة تــكون لــلطالــحني الــذيــن قــد فــقدوا الــشعور االدبــي كــقول الــرســول ان فــيما يــقولــون 
امـناً وسـالمـة يـدركـهم املخـلص وكـما كـان فـي ايـام الـطوفـان فـان الـصالـحني كـانـوا فـي ضـيق وامـا الـطالـحني فـلم يـشعروا بـه . 

وهكذا في منتهى العالم يكون الصالحون في الشدائد واالحزان والطالحون في امللذات الجسدية بلذات االثم .
 

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

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

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

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

عدد 42 : اسهروا اذاً النكم ال تعلمون في اية ساعة يأتي ربكم .
ليس املقصود هنا السهر عن النوم الطبيعي لكن من النوم األدبي كالتهاون والتراخي والكسل في االمور الدينية .

 
عدد 43 : واعلموا هذا : انه لو عرف رب البيت في اي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب .

كـما ان رب الـبيت لـو عـلم فـي ايـة سـاعـة يـأتـي الـسارق لينهـب بـيته ملـا تـركـه هـكذا نـحن فـلو سـبقنا عـلمنا يـوم مـوتـنا لـتهاونـنا 
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 ؟
يســـــتفهم املـــــسيح عـــــمن هـــــو امـــــني وحـــــكيم اقـــــيم رئـــــيساً او نـــــاظـــــراً عـــــلى خـــــدمـــــة الـــــعبيد رفـــــقائـــــه الن الـــــعبيد االمـــــناء قـــــليلون . 
واسـتفهامـه هـنا كـاسـتفهام أبـيه عـن آدم بـقولـه ” يـا آدم ايـن انـت ” وعـن هـابـيل بـقولـه لـقائـني ” ايـن هـابـيل أخـوك ” ومـراده ان 
يـعرفـهما ذنـبهما وان الشـر الـذي فـعاله لـم يـخف عـنه وكـذلـك سـأل االبـن عـن لـعازر ” ايـن وضـعتموه ” ولـبطرس ” اتـحبني ” 
ال النـــه لـــم يـــكن يـــعلم لـــكن لـــينبه املـــسؤلـــني . امـــا الـــعبيد االمـــناء فـــهم االنـــبياء والـــرســـل واملـــعلمني واالســـاقـــفة والـــكهنة واالغـــنياء 
والــفقراء وســائــر الــذيــن أعــطيت لــهم أيــة مــوهــبة كــانــت . وســمى الــعبد االمــني عــبداً النــه خــليقته وأمــيناً النــه ال يــخون وال يــطمر 
املــوهــبة الــتي اخــذ . وســماه حــكيماً النــه يــعرف يــدبــر االمــور بــلياقــة بــال خــيانــة . ويــراد بــأهــل الــبيت البشــر املــناط بــه خــدمــتهم 
واملـوكـل عـليهم . وقـال لـوقـا لـيقيمه عـلى خـدمـه 12:42 أي لـيتعاطـى بـاملـوهـبة الـتي اعـطيت لـه لـتقديـم الـطعام الـروحـانـي لـلنفس 

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 .
هـذا الـعبد الـرديء هـو غـير الـعبد االمـني الـحكيم الـذي طـوبـه الـسيد . فـسماه رديـاً لـفساد أخـالقـه الشـريـرة والـرديـة واذا قـيل 
ان عــلة رداءة هــذا الــعبد هــي عــدم مــعرفــته ذلــك الــيوم فــليعلم ان عــلة فــساده لــيس عــدم مــعرفــته ذلــك الــيوم لــكن الن هــو نــفسه 
كـــان شـــريـــراً . والـــشاهـــد عـــلى ذلـــك ان الـــعبد الـــحكيم كـــان انـــسان نـــظيره ولـــكنه لـــم يـــدخـــل عـــليه فـــكر ردي . وقـــولـــه ” ســـيدي 

يبطيء في قدومه ” أي انه يقول ان يوم الدينونة بعيد .
 

عدد 49 : فيبتدئ بضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى .
رفــقاؤه هــم تــالمــيذه او مــوعــظيه الــذيــن قــد أقــيم عــليهم رئــيساً . ومــعنى يــضرب اي انــه يــنجس ضــمائــرهــم الســليمة بــافــعالــه 

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 .



يــقطعه اي يــفرزه ويحــرمــه مــن الــتلذذ والــتنعم فــي مــلكوتــه ثــم يــفصل ويــنزع مــنه الــروح الــقدس الــذي نــالــه فــي املــعموديــة وفــي 
الــكهنوت . ثــم يــفصله عــن مــخالــطة الــصالــحني . بــل وبــسيف الــروح يــنزع مــنه الــكهنوت الــتي أخــذ ثــم ان مــثل الــعبد الــحكيم 
والـــوزنـــات يـــشير الـــى وجـــوب املـــساعـــددة الخـــوتـــنا حســـب املـــمكن . امـــا مـــثل العشـــر عـــذارى فـــينبهنا الـــى اســـتعمال الـــرفـــق 

والرحمة والصدقة . وقد وضعه املسيح على الذين يقتنون تدابيراً صالحة ولكنهم خالون من الرحمة .
                                 

( 12 ) هـــذا كـــله يـــلقون أيـــديـــهم عـــليكم ويضطهـــدونـــكم ويســـلمونـــكم الـــى املـــجامـــع 
والــسجون وتــقادون الــى املــلوك والــوالة الجــل اســمي ( 13 ) فيؤول ذلــك لــكم شــهادة 
( 14 ) فـــضعوا فـــي قـــلوبـــكم ان ال تـــفكروا مـــن قـــبل فـــيما تـــحتجون بـــه ( 15 ) فـــانـــي 
أعـطيكم فـماّ وحـكمة ال يـقدر جـميع مـناصـبيكم عـلى مـقاومـتها وال مـناقـضتها ( 16 ) 
وســــتسلمون مــــن الــــوالــــديــــن واالخــــوة واالقــــارب واالصــــدقــــاء ويــــقتلون مــــنكم ( 17 ) 
وتـــكونـــون مـــبغضني مـــن الـــكل مـــن أجـــل اســـمي ( 18 ) وال يهـــلك مـــن رؤوســـكم شـــعرة 

( 19 ) وبصبركم تقتنون انفسكم .
                                          

قد مّر الكالم على مضطهديه املسيحيني وواجباتهم في شرح بشارة متى  24 : 9 - 14
 

( 20 ) واذا رأيــتم أورشــليم قــد أحــاطــت بــها الــجنود فــاعــلموا حــينئٍذ ان خــرابــها قــد 
اقـترب ( 21 ) فـحينئٍذ الـذيـن فـي الـيهوديـة فليهـربـوا الـى الـجبال والـذيـن فـي داخـلها 
فليخـرجـوا والـذيـن فـي الـبالد فاـل يـدخـلوهـا ( 22 9 ألن هـذه ايـام انـتقام لـكي يـتم كـل مـا 
كـتب ( 23 ) الـويـل لـلحبالـى واملـرضـعات فـي تـلك االيـام فـانـه سـيكون ضـنك شـديـد فـي 
االرض وسخـط عـلى هـذا الـشعب ( 24 ) ويـسقطون بحـد الـسيف ويسـبون الـى جـميع 

األمم وتدوس األمم أورشليم الى ان تتم أزمنة االمم . 
                                                

ا 
قـــال يـــوســـيفوس املـــؤرخ انـــه قـــتل مـــن الـــيهود عـــند افـــتتاح املـــديـــنة 1100000 وأســـر مـــنهم 79000 . 
وعـــــذب كـــــثيرون ثـــــم قـــــتلوا . وقـــــتل فـــــي ضـــــواحـــــيها 250000 فـــــبلغ كـــــل الـــــقتلى 1447000 وقـــــال ان 
الـــرومـــانـــيني صـــلبوا مـــمن أســـروا مـــن الـــيهود مـــدة الـــحصار خـــلقاً كـــثيراً حـــتى لـــم يـــبَق مـــكان لـــنصب 
الـصلبان ولـم يجـدوا صـلبانـاً كـافـية لـصلب أولـئك االسـرى . وقـال ان كـثيراً مـن الـيهود كـانـوا يـبلعون 
حــبوب الــذهــب الــذي عــندهــم ويهــربــون الــى الــرومــانــني وكــانــوا يســتخرجــون ذلــك الــذهــب حــني ازالــتهم 
لــلضرورة . أمــا الــرومــانــيون والســريــانــيون فــلما شــعروا بــذلــك فــكانــوا يــشقون بــطونــهم ويســتخرجــون 
الـذهـب مـن أمـعائـهم وأهـلكوا مـنهم ربـوات لهـذا السـبب . وقـال انـه مـات كـثيرون فـي املـديـنة مـن شـدة 
الــجوع فــاشــتد بــهم الــجوع حــتى أكــلوا االحــذيــة وان بــعض الــنساء قــتلت أوالدهــا وأكــلتهم . وقــال لــو 



قـابـلنا مـصائـب جـميع الـناس مـنذ الخـليقة بـما قـاسـاه الـيهود لـوجـدنـا أعـظم مـن جـميعها . وزاد هـول 
الـــحصار بـــان بـــداءتـــه كـــانـــت فـــي عـــيد الـــفصح وكـــان حـــينئٍذ عـــلى قـــول الـــبعض ثـــالثـــة آالف فـــي تـــلك 
املــــديــــنة . ويــــقول ان مــــا أصــــابــــهم لــــهو اقــــل مــــما يســــتحقونــــه الن ال فــــي الــــزمــــان املــــاضــــي وال فــــي 

املستقبل تجاسر أحد جسارة هائلة مثلما تجاسر اليهود على صلب املسيح .
                                                        

عالمات في السماء عند مجيء يسوع ثم ظهور ابن البشر

(25 ) وتــكون عــالمــات فــي الــشمس والــقمر والــنجوم وعــلى االرض كــرب لــألمــم حــيرة 
مـن عـجيج البحـر وجـيشانـه ( 26 ) وتـزهق الـناس مـن الـخوف وانـتظار مـا يـاتـي عـلى 
املــسكونــة فــان قــوات الــسماوات تــتزعــزع ( 27 ) وحــينئٍذ يــشاهــدون ابــن البشــر آتــياً 
عـــلى ســـحابـــة بـــقوة وجـــالل عـــظيمني ( 28 ) واذا أخـــذ يـــقع هـــذا فـــانـــتصبوا وارفـــعوا 
رؤوســـكم ألن فـــداءكـــم قـــريـــب ( 29 ) وقـــال لـــهم مـــثالً انـــظروا الـــى الـــتينة والـــى ســـائـــر 
االشـجار ( 30 ) فـانـها اذا أورقـت عـلمتم ان الـصيف قـد دنـا ( 31 ) كـذلـك انـتم اذا رأيـتم 
ان هـــذا وقـــع فـــاعـــلموا ان مـــلكوت اهلل قـــريـــب ( 32 ) الحق أقـــول لـــكم انـــه ال يـــزول هـــذا 

الجيل حتى يكون الكل ( 33 ) السماء واالرض تزوالن وكالمي ال يزول .
                                               

انظر شرح بشارة متى  24 : 29 : 35 
                                                

في لزوم السهر ألن ابن البشر يأتي بغتة

( 34 ) فـاحـترسـوا ألنـفسكم ان ال تـثقل قـلوبـكم فـي الـخالعـة والـسكر والـهموم املـعاشـية 
فـيقبل عـليكم بـغتة ذلـك الـيوم ( 35 ) ألنـه مـثل الـفخ يطبق عـلى جـميع املـقيمني عـلى 
وجـه االرض كـلها ( 36 ) فـاسهـروا وصـلوا فـي كـل حـني لـكي تسـتأهـلوا ان تـنجوا مـن 
جــميع هــذه املــزمــعة ان تــكون وان تــقفوا بــني يــدي ابــن البشــر ( 37 ) وكــان فــي الــنهار 
يـعلم فـي الـهيكل وفـي الـليل يخـرج ويـبيت فـي الـجبل املـسمى جـبل الـزيـتون ( 38 ) 

وكان الشعب كلهم يبكرون اليه في الهيكل ليستمعوه . 
                                              

راجع شرح بشارة متى  24 : 37 - 51
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اإلصحاح الثاني والعشرون

في مشاورة رؤساء الكهنة على يسوع وخيانة يهوذا

( 1 ) وقـرب عـيد الـفطير املـسمى الـفصح ( 2 ) وكـان رؤسـاء الـكهنة والـكتبة يـلتمسون 
كــيف يــقتلون يــسوع لــكنهم كــانــوا يــخافــون مــن الــشعب ( 3 ) فــدخــل الــشيطان فــي 
يــهوذا املــلقب بــاالسخــريــوطــي وهــو أحــد االثــني عشــر ( 4 ) فــمضى وفــاوض رؤســاء 
الـــكهنة والـــوالة كـــيف يســـلمه الـــيهم ( 5 ) فـــفرحـــوا وعـــاهـــدوه ان يـــعطوه فـــضًة ( 6 ) 

فواعدهم وكان يطلب فرصًة ليسلمه اليهم بمعزل عن الجمع .
                                                            

شرح بشارة متى  26 : 5 و14 - 16

عدد 5 : ولكنهم قالوا : “ ليس في العيد لئال يكون شغب في الشعب “ .
تـأمـل انـهم لـم يـكونـوا يـخافـون مـن اهلل بـل مـن الـشعب . وقـد اعـتمدوا عـلى يـهوذا الـخائـن فـاسـلمه لـهم . وجـرت املـشاورة فـي 
دار قـيافـا النـه كـان رئـيس كـهنة تـلك الـسنة . وقـد زعـم قـوم ان قـيافـا هـذا هـو يـوسـيفوس فـبعد زمـان نـدم وتـاب وآمـن بـاملـسيح 
ولــكن يــوســيفوس الــذي حــارب الــرومــانــيني وكــتب تــاريــخ املــقابــيني وخــراب أورشــليم هــو غــير . وقــد ذكــر اوســابــيوس الــقيصري 

في تواريخ الكنيسة . بانه دعي يوسيفوس أي يوسف الثاني من الرومانيني الجل حكمته .

خيانة يهوذا
عدد 14 : حينئٍذ ذهب احد االثني عشر ، الذي يدعى يهوذا االسخريوطي الى رؤساء الكهنة 

حــينئٍذ أي ملــا رأى ان ســمعان قــد طهــر واملــرأة أفــاضــت عــليه الــطيب . مــضى أحــد االثــني عشــر أي احــد اولــئك املــختاريــن 
االولـــني الـــذيـــن كـــان لـــهم الـــدالـــة عـــند ســـيدهـــم . وقـــد دعـــاه بـــاالسخـــريـــوطـــي بـــاســـم أسخـــريـــوط قـــريـــته ثـــم تـــمييزاً لـــه عـــن يـــهوذا 

الغيور .
 

عدد 15 : وقال : “ ماذا تريدون ان تعطوني وأنا أسلمه اليكم ؟ فجعلوا له ثالثني من الفضة .
ان الـسماء واالرض ال تـعادالن ثـمن بـيع الـسيد النـه خـالـق . والخـليقة ال تـباع بـالـخالـق . فـتأمـل كـيف خـان يـهوذا سـيده بـعد 
ان احـيا امـامـه ثـالثـة مـوتـى . ولـو لـم يـشأ مـا قـدروا ان يـصلبوه . اال انـه أسـلم ذاتـه لـلصلب الجـل خـالص البشـر فـامـا الـيهود 
ويـــهوذا فـــانـــهم لـــم يـــسمعوا فـــي هـــالكـــه الجـــل خـــالص البشـــر بـــل لـــيموت ويهـــلكاســـمه لـــذلـــك هـــم مـــلومـــون ومـــديـــنون . فـــدخـــل 
الـشيطان فـي يـهوذا ال فـي رفـقته النـه وجـدت فـيه مـحبة الـفضة . ويسـتفاد مـن قـول لـوقـا ” ان يـهوذا تـكلم مـع … قـواد الـجند 
( 4 : 22 ) ان ريـاسـة الـيهود كـانـت قـد بـطلت وبـما ان رؤسـاء الـكهنة كـانـوا يـتخاصـمون دائـماً الـرومـانـيون وضـع مـعهم فـي 
الـهيكل قـواد الـجند مـنعاً لـلشغب وقـولـه ثـالثـني مـن الـفضة أي ثـالثـني ديـناراً الن الـفضة تـدل أحـيانـاً عـلى الـذهـب واحـيانـاً عـلى 

الفضة والدراهم والدنانير .
 

عدد 16 : ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه .



أي كــــان يــــطلب زمــــانــــاً خــــالــــياً مــــن الــــضجة ووقــــتاً ال يــــكون مــــع املــــسيح جــــماعــــة وشــــعب يــــعلمهم الن يــــهوذا كــــان يــــخاف مــــن 
الشعب .

 

( 7 ) وبــلغ يــوم الــفطير الــذي كــان يــنبغي ان يــذبــح فــيه الــفصح ( 8 ) فــأرســل بــطرس 
ويـوحـنا قـائـالً امـضيا فـأعـّدا لـنا الـفصح لـنأكـل ( 9 ) فـقاال لـه أيـن تـريـد ان نـعد ( 10 ) 
فـقال لـهما اذا دخـلتما املـديـنة يـلقاكـما رجـل حـامـل جـرة مـاء فـاتـبعاه الـى الـبيت الـذي 
يـدخـله ( 11 ) وقـوال لـرب الـبيت املـعلم يـقول لـك أيـن يـكون املـنزل الـذي آكـل فـيه الـفصح 
مــع تــالمــيذي ( 12 ) فــهو يــريــكما غــرفــة كــبيرة مــفروشــة فــأعــدا هــناك ( 13 ) فــانــطقا 

فوجدا كما قال لهما وأعّدا هناك .
                                                    

انظر شرح بشارة متى 26 : 17 - 19 
 

عشاء الفصح مع التالميذ
عدد 17 : وفي اول أيام الفطير تقدم التالميذ الى يسوع قائلني له : “ اين تريد ان نعد لك الفصح ؟ “ .

قـال الـتالمـيذ ذلـك فـي يـوم الخـميس . وقـال الـذهـبي الـفم ان كـثيريـن كـانـوا مـعتاديـن ان يـعددوا الـفصح مـن املـساء ويحسـبونـه 
لــيوم الجــمعة النــه عــند انــقضاء الخــميس ودخــول الجــمعة كــان الخــروف يــذبــح الجــل ذلــك ســمي يــوم الخــميس يــوم الــفطير اذ 
مــن املــساء والــغروب ســمي الــيوم يــومــاً . فــتأمــل ايــها الــقارئ فــي شــهادة الــقديــس الــذهــبي الــفم عــن ابــتداء الــيوم مــن املــساء 
كـما هـو الـحساب عـندنـا نـحن السـريـان ال كـما يحسـب الـيونـانـيون واالرمـن الـيوم مـن الـصباح فـيجب اذاً اعـتبار الـنهار مـن 
املــساء كــما ســنبني فــيما بــعد عــند الــكالم عــلى بــقاء ســيدنــا فــي قــلب االرض ثــالثــة أيــام وثــالث لــيال . ويــتضح مــن ســؤالــهم ” 

أين نعد الفصح ” انهم لم يكن لهم بيت لتركهم االهل والبيت .
 

عـــدد 18 : فـــقال : “ اذهـــبوا الـــى املـــديـــن، ة الـــى فـــالن وقـــولـــوا لـــه : املـــعلم يـــقول : ان وقـــتي قـــريـــب . عـــندك أصـــنع الـــفصح مـــع 
تالميذي “ .

املــقصود مــن املــديــنة أورشــليم وكــان الــيهود يــصعدون الــىأورشــليم مــن جــميع االقــطار الجــل الــفصح . ونــظراً لــضيق املــديــنة 
طــلب ســيدنــا فــي هــذا الــعيد بــيتاً لــيأكــل فــيه الــفصح . وقــال الــقديــس كــيرلــس ان املــسيح لــم يــذكــر لــهم اســم الــرجــل الن يــهوذا 
كــان عــارفــاً بــالــعلية وربــما كــان يــمضي فــيأتــي بــالــصالــبني وهــكذا يــمنع الــحوادث املــزمــع وقــوعــها حــينئٍذ فــي الــعلية كــغسيل 
ارجــل الــتالمــيذ واعــطاء االســرار املــقدســة وغــير ذلــك . وكــان املــسيح قــد اوحــى الــى انــسان ال يــعرف ســيدنــا وال رســله فــأعــدد 
عـليه مـخصوصـة لـسيدنـا غـير خـائـف مـن الـيهود . وقـد زعـم الـبعض انـه يـوسـف بـولـوطـي وقـال آخـرون انـه نـيقوديـموس وآخـرون 
انـه لـعازر وآخـرون انـه سـمعان الـقيروانـي الـذي سخـروه ليحـمل صـليبه مسـتخفني بـه قـائـلني مـثلما تـلذذت مـعه بـأكـل الـفصح 
اشـترك مـعه فـي آالمـه . قـال ” زمـانـي قـد اقـترب ” اي زمـن آالمـي وبهـذاأعـلن انـه بـاخـتياره تـألـم . ثـم قـال ” مـع تـالمـيذي ” 
لــكي يــعدد صــاحــب الــعلية شــيئاً يــكفى لجــميعهم . ” الــفصح ” أي فــصح الــنامــوس الــذي كــان يــجب ان يــوكــل بــاعــشاب مــرة 

وبخبز فطير وغير ذلك .
 



عدد 19 : ففعل التالميذ كما أمرهم يسوع واعدوا الفصح .

اعـلم ان فـي عـيد الـفصح لـم يـكن ألحـد مـن سـلطان عـلى مـنزلـه . الن اآلتـني مـن غـير أورشـليم الـيها 
كــان يــقيمون فــي أي بــيت يــريــدونــه او يسهــل لــهم فــيه االقــامــة . وكــانــت االســواق واالمــاكــن الــعمومــية 
تـغص بـالجـماهـير الـوفـيرة . وكـان سـيدنـا قـد ألـهم صـاحـب الـعلية بـان يـحفظها الكـل الـفصح . وفـيها 
رســـم االســـرار املـــقدســـة والـــقى تـــعالـــيمه واقـــتبل رســـله هـــبات الـــروح . وقـــد حـــفظها الـــرســـل ألنـــفسهم 
واتخـــــذوهـــــا كـــــنيسة وظـــــّلت عـــــلى هـــــذه الـــــحال حـــــتى خـــــراب أورشـــــليم . وهـــــنا مـــــسالـــــة ذات خـــــطورة 
تـضاربـت فـيها أقـوال املـعلمني والشـرّاح . وتحـريـرهـا هـل أكـل الـسيد املـسيح والـيهود الـفصح مـعاً أو 
اكـله الـسيد قـبلهم ؟ فـقد أجـاب يـوحـنا الـذهـبي الـفم ومـار أفـرام وانـدراوس فـي املـيمر الـسادس فـي 
حـساب الـسنني واالزمـنة وايـبولـيطس وأوسـابـيوس وافـالبـيانـوس وغـيرهـم كـثيرون ان الـيهود لـم يـكونـوا 
أكـلوا الـفصح عـند صـلب يـسوع . ودلـيلهم ان يـوحـنا االنـجيلي قـد كـتب بـان الـيهود لـم يـدخـلوا ديـوان 
بــيالطــوس لــئال يــتنجسوا حــتى يــأكــلوا الــفصح . وأيــضاً ان املــسيح اتــى الــى بــيت عــنيا يــوم الســبت 
وكــان ذلــك ســتة ايــام قــبل الــفصح . فــاذن يــكون أكــل الــفصح واقــعاً يــوم الجــمعة ألن مــن األحــد الــى 
الجـمعة سـتة أيـام . وقـال آخـرون ان الـسيد أكـل الـفصح فـي زمـنه الـنامـوسـي أي فـي لـيلة الجـمعة . 
ودلـــيلهم مـــا قـــالـــه مـــرقـــس مـــن انـــه أكـــله فـــي يـــوم الـــفطير الـــذي كـــانـــوا يـــذبـــحون فـــيه الـــفصح . وأكـــثر 
املــعلمني الــيونــان والســريــان ان مخــلصنا تــناول الــفصح الــنامــوســي فــي زمــنه بــخالف الــيهود الــذيــن 

تأخروا عن أكله ليصلبوا املسيح .
                                                   

( 14 ) وملـــا كـــانـــت الـــساعـــة اتـــكأ هـــو والـــرســـل االثـــنا عشـــر مـــعه ( 15 ) فـــقال لـــهم لـــقد 
اشـتهيت شـهوة أن آكـل هـذا الـفصح مـعكم قـبل أن أتـألـم ( 16 9 فـانـي أقـول لـكم انـي 
الىـــكله بـــعد حـــتى يـــتم فـــي مـــلكوت اهلل ( 17 ) ثـــم تـــناول كـــأســـاً وشـــكر وقـــال خـــذوا 
فـاقـتسموا بـينكم ( 18 ) فـانـي أقـول لـكم انـي ال أشـرب مـن عـصير الـكرمـة حـتى يـأتـي 

ملكوت اهلل .
                                             

انظر شرح بشارة متى 26 : 19 
                                        

عدد 19 : ففعل التالميذ كما أمرهم يسوع واعدوا الفصح .
 

في رسم يسوع سر االفخارستيا



( 19 ) وأخـذ خـبزاً وشـكر وكسـر وأعـطاهـم قـائـالً هـذا هـو جسـدي الـذي يـبذل ألجـلكم . 
اصــنعوا هــذا لــذكــري ( 20 ) وكــذلــك الــكأس مــن بــعد الــعشاء قــائــالً هــذه هــي الــكأس 

العهد الجديد بدمي الذي يسفك من أجلكم .
                                                      

شرح بشارة متى  26 : 26 - 28 

عشاء الرب
عدد 26 : وفيما هم يأكلون اخذ يسوع خبزاً ، وبارك وكسر وأعطى التالميذ وقال : “ خذوا كلوا . هذا هو جسدي “ .

عدد 27 : واخذ الكأس وشكر واعطاهم قائالً : “ اشربوا من هذا كلكم ،
كـما كـما ان الـسيد لـه املجـد فـي النهـر أبـطل مـعموديـة الـيهود وكـمل مـعموديـة يـوحـنا وفـتح بـابـاً ملـعموديـتنا كـذلـك عـلى املـائـدة 
خـدم فـصحني لـذلـك الـنهايـة ولهـذا الـبدايـة . أوالً خـدم الـنامـوس وغسـل ألـرجـل الـتالمـيذ وبـعدد ذلـك اتـكأ وأعـطاهـم سـر جسـده 
ودمـــه . ولـــسائـــل مـــاذا كـــانـــوا يـــأكـــلون الن الـــفصح الـــنامـــوســـي كـــان قـــد اكـــل كـــما يـــؤخـــذ مـــن قـــول مـــرقـــس ” فـــيما هـــم مـــتكئون 
يــأكــلون ( 14: 18 ) مــع ان بــني اســرائــيل أكــلوا الــفصح وقــوفــاً مســتعجلني ؟ فــالــجاب انــهم كــانــوا قــد انــتهوا مــن أكــله وكــانــوا 
يـاكـلون عـشاًء اعـتياديـاً مـتكئني . وقـد ذكـر مـتى ان املـسيح بـارك الـخبز لـكنه لـم يـذكـر بـاي كـلمات بـاركـه وسـبب الـبركـة ابـطال 
الـلعنة االولـى اذ قـال آلدم انـك بـعرق جـبينك تـأكـل خـبزك نـعم قـد بـاركـه لـيجعل فـيه قـوة غـفران الخـطايـا لـلذيـن يـتناولـونـه بـايـمان 
حــي . ومــعنى بــاركــه قــدســه وعــمله جســده . ثــم ان الــبركــة هــنا هــي الــشكر وهــكذا فــي أمــر الــكأس . ولــسائــل كــيف يــسمي 
الــخبز جــده اذ ان جســده لحــم وهــو ذو نــفس عــاقــلة ؟ الــجواب ان قــوة الــروح الــقدس الــذي حــل فــي الــبتول وطهــرهــا وقــدســها 
وجــبل مــنها جســداً وقــدســه وجــعله جســد اهلل الــكلمة هــو الــيوم يحــل عــلى الــخبز الــذي يــوضــع عــلى املــذبــح ويــقدســه ويــجعله 
جسـد اهلل . كـيف ال واملـسيح نـفسه قـد سـماه جسـده فـمن هـو الـذي ال يـؤمـن أنـنا نـنظر بـاعـني الجسـد الـخبز املـوضـوع عـلى 
املـذبـح بـايـدي الـكهنة والـشمامـسة وبـاعـني الـروح نـنظره قـد صـار جسـداً لـكلمة اهلل الـحي املتجسـد مـن الـبتول وهـكذا يـجب ان 

نفهم وهكذا يجب ان نؤمن .
 

عدد 28 : الن هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين ملغفرة الخطايا .
العهـد الـعتيق هـو الـنامـوس الـذي اعـطي فـي جـبل سـينا والعهـد الجـديـد هـو االنـجيل . امـا الـدم الـعتيق فـهو دم الخـروف الـذي 
ذبــح فــي مــصر وكــان يــدعــى الــفصح وامــا الــدم الجــديــد فــهو دم املــسيح املــذبــوح عــلى الــصليب . وبــتسميته ايــاه جــديــداً مــيزه 
عـن الـدم الـعتيق . ان الخـروف فـي الـنامـوس املـوسـوي لـم يـكن مسـتوجـباً لـلقتل ولـكنه كـان يـقتل عـوضـاً عـمن يسـتوجـب الـقتل . 
لهــذا الســبب ســمى يــوحــنا املــعمدان الــسيد حــمل اهلل حــامــل خــطايــا الــعالــم وقــد قــيل عــن دمــه انــه يــسفك عــوض كــثيريــن فــاذا 
كـــان جســـده قـــد كســـر الجـــلنا ودمـــه قـــد ســـفك عـــوضـــنا فـــلماذا يـــلومـــنا الخـــلقيدونـــيون النـــنا نـــصلي الـــيه قـــائـــلني يـــا مـــن صـــلبت 
عــوضــننا ارحــمنا الن الــذيــن يــصلون هــكذا يــكفرون اذ يــجعلون املــسيح كــأنــه لــم يــمت الجــلنا وهــذا كــفر واضــح ورب ســائــل 
يـسأل ملـاذا لـم يـعطنا املـسيح سـر جسـده ودمـه تـحت عـوارض كـثيرة الـثمن . الـجواب اوالً لـسهولـة وجـود هـاتـني املـادتـني ثـانـياً 
لــئال يحســب خــالصــنا لشــرف املــواد وقــيمتها الــثمينة وبــما ان فــرض الســر الجــل خــالص بــني البشــر فــلذلــك أســلم اســراره 

تحت عوارض قوت بني البشر .
 



شـــكر الـــسيد بـــعد أخـــذه الـــخبز لـــيزيـــل عـــنه الـــلعنة ألنـــه كـــان يـــؤكـــل بـــالـــلعنة حســـبما قـــال الـــرب آلدم : 
بـعرق جـبينك تـأكـل خـبزك ثـم انـه بـاركـه لـيمنحنا بـه املـغفرة ولـيدلـنا عـلى انـه يحـّل فـيه زمـن الـقداس . 

وانتبه الى انه له املجد وصف العهد بدمه بانه جديد وانما فعل ذلك ليجعل العهد االول عتيقاً .

انباء يسوع بتليم يهوذا اياه

( 21 ) ومـع ذلـك فـها ان يـد الـذي يسـلمني مـعي عـلى املـائـدة ( 22 9 وابـن البشـر مـاضٍ 
كـما هـو محـدود ولـكن الـويـل لـذلـك الـرجـل الـذي يسـلمه ( 23 ) فـطفقوا يـسألـون بـعضهم 

من كان منهم مزمعاً أن يفعل ذلك .
                                           

شرح بشارة متى  26 : 21 - 25 
 

عدد 21 : وفيما هم يأكلون قال : “ الحق أقول لكم : ان واحداً منكم سيسلمني “ .
كــان الخــروف يــذبــح عــند غــروب الــشمس الن الــسماء واالرض والــعناصــر خــلقت قــبيل دخــول االحــد أي وقــت غــروب الــشمس 
ومــع خــلقتهم ابــتدأ الــليل وبــعد ان لــبث الــليل اثــني عشــر ســاعــة قــال اهلل لــيكن نــور فــكان الــنور فــعبر عــن املــساء بــالــليل وعــن 
الــصباح بــالــنهار . فــفي وقــت غــروب الــشمس الــذي فــيه ابــتدأ هــذا الــعالــم . فــيه أمــر اهلل االســرائــيليني ان يــذبــحوا الخــروف 
الـذي كـان سـر حـمل اهلل . فـتبع فـي عـيد الـفطير لـذلـك الـفصح النـهم بـالـفطير اكـلوا الخـروف مسـتعجلني ولـم يـنتظروا لـيختمر 
عـجينهم وكـان الـيهود بحسـب نـامـوس الـفصح يـأخـذون خـروفـاً ابـن سـنة ويـبقونـه الـى الـرابـع عشـر مـن شهـر نـيسان فـيذبـحونـه 
فـــي غـــروب الـــشمس ويـــأكـــلونـــه مـــشويـــاً واحـــقاؤهـــم مشـــدودة واحـــذيـــتهم فـــي ارجـــلهم وعـــصيهم فـــي ايـــديـــهم وكـــانـــوا يـــأكـــلونـــه 
بـاسـتعجال . سـبعة ايـام اي الـى الـحادي والعشـريـن مـن الشهـر كـانـوا يـأكـلون فـطيراً وكـل مـن كـان يـاكـل خـميراً كـان يـقتل . 
ثـم ان املـسيح بـعد ان أكـل مـع تـالمـيذه الخـروف مـع الـفطير غسـل ارجـلهم كـما قـلنا ثـم نـاولـهم السـر وبـدأ يـقول ” ان واحـداً 
مــنكم سيســلمني ” الــى هــنا تــكلم عــن تســليمه مــن الــخائــن بــالــتلميح امــا مــن هــنا فــظاهــراً . وبــقولــه ” ابــتدأ كــل واحــد مــنهم 
يـقول لـعلي انـا هـو يـا رب ” جـعل كـل فـرد مـنهم خـائـفاً لـئال يـكون هـو املـقصود وكـان ذلـك الـواحـد مـعروفـاً عـند الـسيد اال انـه لـم 

يصرح باسمه وذلك النه كان منتظراً رجوعه نادماً .
 

عدد 22 : فحزنوا جداً وابتدأ كل منهم يقول له : “ هل انا هو يا رب ؟ “.
كـــان الـــتالمـــيذ يـــصدقـــون كـــالم املـــسيح ويـــعلمون انـــه عـــارف بـــهم اكـــثر مـــن مـــعرفـــتهم بـــأنـــفسهم وكـــانـــوا يـــنظرون بـــعضهم الـــى 

بعض ( يو 13: 22 ) النهم ما كانوا يعرفون عمن يتكلم فكل فرد منهم كان يسأل ويستخبر عن نفسه .
 

عدد 23 : فأجاب ، وقال : “  الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني ! 
كــشف الــسيد أمــر الــخائــن لــئال يــموتــوا مــن الحــزن والــخوف ولــعله ( اي الــخائــن ) يــندم . قــال الــذهــبي الــفم ان يــهوذا بــلغ مــن 
الـوقـاحـة حـتى انـه لـم يـكن يـعنيه امـر املـعلم واكـرامـه فـغمس مـعه . ولـعل الـسيد قـصد ان يـجتذبـه الـى املـحبة فـقال لـلتالمـيذ ان 
واحــداً مــنكم خــائــن اي لــيس مــن الــغير بــل مــن الــذيــن يــغمسون مــعه فــي الــصحفة . قــال الــقديــس فــيلكسينوس انــه ولــو كــان 
الجــميع يــمدون ايــديــهم مــع املــسيح اال ان ســيدنــا عــندمــا كــان يــمد يــده كــان الــتالمــيذ يــقصرون ايــديــهم امــا يــهوذا فــكان يــمد 



يــده مــع الــسيد بــوقــاحــة وملــا لــم يــفهم الــتالمــيذ الــخائــن فــيهم مــن قــولــه ” الــذي يــمد يــده مــعي فــي الــصحفة ” بــل خــبزاً ونــاولــه 
وفــي الــحال عــرفــوه . وقــد قــال آخــرون انــه كــان امــام الــتالمــيذ صــحفتان . فــكان كــل ســتة تــالمــيذ يــغمسون فــي واحــدة وكــان 
يـهوذا يـغمس مـع سـيدنـا الجـل ذلـك قـال ان الـذي يـغمس مـعي الـخ . وزعـم الـبعض ان الـسيد لـم يظهـر شـيئاً عـن يـهوذا حـتى 

غسل ارجلهم وناولهم االسرار وهذا القول غير صحيح .
 

عـــدد 24 : ان ابـــن االنـــسان مـــاض كـــما هـــو مـــكتوب عـــنه ، ولـــكن الـــويـــل لـــذلـــك الـــذي بـــه يســـلم ابـــن االنـــسان . كـــان خـــيراً لـــذلـــك 
الرجل لو لم يولد ! “ .

 رب مـعترض يـقول بـانـه اذا كـان املـسيح مـاضـياً لـيموت كـما هـو مـكتوب عـنه فـلماذا يـالم يـهوذا اذ كـمل املـكتوب ؟ فـنجيب انـه 
لــم يســلم الــسيد الجــل تــكميل املــكتوب كــما ان الــصالــبني لــم يــصلبوه الجــل تــكميل الــنبوة بــل بــنية شــريــرة الن يــهوذا فــعل مــا 
فــعله بــاخــتياره لــذلــك كــان مــسؤالً الن املــكتوب عــن املــسيح لــم يســلب اخــتياره ( أي حــريــة ارادتــه ) أي لــم يــجبره عــلى الــفعل . 
ثــانــياً انــه فــعل كــل مــا فــعله بــقصٍد شــريــر النــه خــالــف ضــميره وشــريــعة اهلل ورفــض نــصائــح املــسيح وربــى فــي فــؤاده الــرذائــل 
كــالــطمع والــخيانــة والــكنود اي كــفر الــنعمة وارتــكب شــر االثــام بتســليمه ســيده ال زهــد غــايــة وهــي الــحصول عــلى ثــالثــني مــن 
الـفضة وربـما يـعترض قـائـل انـه لـو لـم يسـلمه يـهوذا لسـلمه غـيره فـان لـم يسـلمه غـيره فسـدت خـطة املـسيح ؟ فـنقول حـاشـا مـا 
كــانــت تفســد أبــداً الن الــحكيم والــعارف بــكل شــيء قــادر ان يــديــر مــا يــخصه النــه حــكمته فــائــقة االدراك . وقــد جــعل الــويــل 
لـلرجـل الـذي صـار آلـة التـمام سـياسـته وفـي الـوقـت نـفسه حـذر الـتالمـيذ اال يـظنوا انـه مـن الـضعف أسـلم . وبـقولـه ” قـد كـان 
خــيراً لــذلــك الــرجــل لــو لــم يــولــد ” بــني ان يــهوذا بحــريــته أســلمه ولــذلــك أعــدد لــه عــذاب ألــيم . ولــو لــم يــولــد مــا كــان يــتعذب بــال 
نـهايـة . ورب مـعترض يـقول ملـاذا خـلق اهلل يـهوذا اذا كـان خـيراً لـه لـو لـم يـولـد . فـنجيب ان اهلل خـلقه لـيعمل خـيراًً لـكنه انـصرف 
الــى عــمل الشــر بحــريــته . وقــد خــلق اهلل أيــضاً الــشياطــني والــناس واالشــرار لــيعملوا الــصالــحات ولــكنهم انــصرفــوا الــى عــمل 
الـطالـحات بـارادتـهم . ثـم ان خـلق يـهوذا مـتعلق بـالـخالـق تـعالـى . امـا الـعمل صـالـحاً وطـالـحاً فـمتعلق بـالـشيطان واالنـسان . 
ولـيت شـعري هـل نـلوم اهلل الن بـعض الـناس صـاروا اشـراراً . ان اهلل بـريء مـن املـالمـة . ومـن هـو االنـسان حـتى يـعترض عـلى 
اهلل . هــل تــقول الــجبلة لــجابــلها ملــاذا جــبلتني هــكذا ثــم نــقول ان يــهوذا انــتخب لــيكون رســوالً مــثل بــطرس ويــوحــنا والــشيطان 
خــلق لــيقف فــي الخــدمــة مــثل جــبرائــيل فــكما ان اهلل اآلب ال يــالم بــسقوط الــشيطان كــذلــك االبــن ال يــالم بــانــتخابــه يــهوذا لــئال 
يـكون لـه سـبب لـلتذمـر فـيقول ان املـسيح مـا كـان يـحبني مـثل رفـقائـي ولـو غسـل رجـلي مـا اسـلمته وال خـنته . عـلى ان الـسيد 
عـــرف بـــمحبته لـــلفضة فســـلطه عـــلى صـــندوق الـــنفقة لـــيتصرف بـــالـــفضة كـــما يـــشاء ويـــريـــد . ولـــم يـــشاء ويـــريـــد . ولـــم يـــشأ ان 

يفضحه بل فضل ان يوبخه فقط فلم يرعو.
 

عدد 25 : فاجاب يهوذا مسلمه قائالً : “ لعلي انا هو يا سيدي ؟ “ فقال له : “ انت قلت “ .
كـــان يـــهوذا واثـــقاً بـــصالح الـــسيد وان املـــسيح ال يـــفضحه وكـــذلـــك الـــسيد لـــم يـــجب أنـــت هـــو بـــل قـــال لـــه أنـــت قـــلت . وبـــما ان 
الــتالمــيذ مــا ســمعوا الحــديــث اضــطر الــسيد ان يــناولــه خــبزاً مــبلوالً لــيعرفــوه . وقــد ذكــر لــوقــا ان الــفصح اي عــيد الــفطر كــان 
قـريـباً ملـا دخـل الـشيطان فـي يـهوذا . وقـد ذكـر يـوحـنا ان الـشيطان دخـل يـهوذا بـعدمـا تـناول الـخبز . واالثـنان صـادقـان الن 
الــشيطان ال يــدخــل فــي االنــسان بــغتة لــكن يســتعمل الــتجارب أوالً ثــم يــدخــل فــيه . وقــد صــادق يــوحــنا عــلى الــكالم الــذي قــالــه 

لوقا فقال انه في وقت العشاء دخل الشيطان في قلب يهوذا االسخريوطي وبعد الخبز تمكنه  .



مجادلة الرسل في أيهم يحسب االكبر

( 24 ) ووقـعت بـينهم مـجادلـة فـي ايـهم يحسـب االكـبر ( 25 ) فـقال لـهم ان مـلوك األمـم 
يـسودونـهم واملتسـلطني عـليهم يـدعـون مـحسنني ( 26 ) وامـا أنـتم فلسـتم كـذلـك ولـكن 
لـيكن االكـبر فـيكم كـاالصـغر والـذي يـتقدم كـالـذي يخـدم ( 27 ) فـانـه مـن اكـبير املـتكء أم 

الذي يخدم اليس املتكء . فأنا في وسطكم كالذي يخدم .
                                                       

انظر شرح بشارة متى  20 : 25 - 28 
      

عدد 25 : فدعاهم يسوع وقال لهم : “ انتم تعلمون أن رؤساء االمم يسودونهم ، والعظماء يتسلطون عليهم .
قـولـه دعـاهـم يـفيد انـه دعـاهـم لـلمصالـحة . الن االخـويـن كـانـا يـسأالنـه وهـما مـتجنبني عـن الـبقية . وبـقولـه رؤسـاء االمـم الـخ . 

نبههم تنبيهاً ان ل ايطلب احدهم التصدر في مقدمة االخرين كما يجري عند االمم .
 

عدد 26 : فال يكون فيكم . بل من اراد ان يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً ،
عدد 27 : ومن اراد ان يكون فيكم اوالً فليكن لكم عبداً ،

هنا يعرفهم ان الكبير هو من يخدم الصغير كما فعل واقام نفسه قدوة لهم .
 

عدد 28 : كما ان ابن االنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم ، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين “ .
كــأنــه يــقول لــهم أنــا مــلك الــقوات الــعلويــة قــد صــرت انــسانــاً وقــبلت الــحقارة واآلالم واملــوت فــديــة لــخالص اعــدائــي افــال تــقبلون 

انتم ان تضعوا انفسكم ال فدية من اجل الغير بل لتكسبوا الرفعة النفسكم .
 

                            
( 28 ) وأنـتم الـذيـن ثـبتم مـعي فـي تـجاربـي ( 29 ) فـأنـا اعـّد لـكم املـلكوت كـما اعـده لـي 
ابــي ( 30 9 لــتأكــلوا وتشــربــوا عــلى مــائــدتــي فــي مــلكوتــي وتجــلسوا عــلى كــراســي 

تدينون اسباط اسرائيل االثني عشر .
                                              

انظر شرح بشارة متى  19 : 28 

عـدد 28 : فـقال لـهم يـسوع : “ الـحق اقـول لـكم : انـكم انـتم الـذيـن تـبعتمونـي ، فـي التجـديـد ، مـتى جـلس ابـن االنـسان عـلى 
كرسي مجده ، تجلسون أنتم ايضاً على اثني عشر كرسياً تدينون أسباط اسرائيل االثني عشر .

ولـسائـل يـقول ان يـهوذا احـد االثـني عشـر لـم يجـلس فـكيف يـكمل قـولـه ” تجـلسون عـلى اثـني عشـر كـرسـياً ” فـنجيب ان قـولـه 
هـذا يشـبه قـول اهلل الرمـيا ” تـارةً اتـكلم عـلى امـة وعـلى مـملكة بـالـقطع والهـدم واالهـالك فـترجـع تـلك االمـة الـتي تـكلمت عـليها 
عــن شــرهــا فــانــدم عــن الشــر الــذي قــصدت ان اصــنعه بــها ( ار 18 : 7و8 ) ” .  وقــولــه لــنوح ” لــتكن خــشيتكم ورهــبتكم عــلى 



كـل حـيوانـات االرض ( تـك 9 : 2 ) ” مـع انـها غـير سـائـدة . فـان اهلل اذا رأى الـناس يخـطئون تـوعـددهـم بـالـقصاص والهـالك 
حـتى اذا مـا تـابـوا ورجـعوا الـيه بـقلوبـهم نـقض وعـيده وشـملهم بـرحـمته ولـطفه كـما فـعل مـع اهـل نـينوى . وأمـا اذا اصـروا عـلى 
غـيهم وفـسادهـم كـيهوذا الـذي اثـبت عـددم اسـتحقاقـه لـلميعاد نـقض وعـدده مـعهم الن وعـدده يـفيد املـؤمـنني الـعامـلني . وبـقولـه 
” انــتم الــذيــن تــبعتمونــي ” يســتثتى مــنه يــهوذا الــذي لــم يــتبعه ويــشمل كــل مــن تــبعه . فــان قــال قــائــل ان كــان يــقصد الــتعميم 
فـلماذا اقـتصر عـلى ذكـر االثـني عشـر رسـوالً . فـنجيب انـه لـم يـقل ذلـك مـن اجـل الجـلوس عـن الـكراسـي والـديـنونـة بـل مـن أجـل 
اســباط اســرائــيل وكــما ان قــولــه عــن رجــال نــينوى وعــن مــلكة الــتيمن انــهم ســيقومــون فــي الــديــنونــة مــع هــذا الــجيل ويــديــنونــه 
( مـت 12 : 41 و42 ) ال يـفيد انـهم سـيكونـون ديـانـني كـذلـك قـولـه هـنا لـيس مـعناه انـهم سيجـلسسون ويـديـنون النـه هـو وحـده 
الـذي سيجـلس ويـديـن ويـتضح ذلـك مـن تـخصيصه اسـباط اسـرائـيل فـقط . فـألن الـرسـل كـانـوا مـن معشـر الـيهود انـفسهم وقـد 
تـربـوا مـعهم فـي الـنامـوس ولـكنهم آمـنوا بـاملـسيح وبـقي الـيهود عـلى ضـاللـهم ولـكي ال يـحتج هـؤالء فـي عـددم إيـمانـهم بـحجة 
ان الـنامـوس كـان يـمنعهم عـن ذلـك ذكـر الـرسـل والـديـنونـة ز ويـؤخـذ مـن قـولـه ان الـرسـل سيجـلسون ومـن قـولـه عـن اهـل نـينوى 

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

مـن الـعجب ان الـرسـل هجـروا الـتفكر بـما هـو كـبير االهـمية فـي ذاك الـزمـن وأخـذوا يـتخاصـمون فـي 
الــرئــاســة . امــا ســيدنــا فــما وبــخهم بــل اســتخدم شــقاقــهم لــتقويــم عــوجــهم وتــعليمهم الــتواضــع مــثبتاً 

تعليمه بمثل نفسه .
                                                       

نبوة يسوع بسقوط بطرس ونصائحه

( 31 ) وقال الرب سمعان سمعان هو ذا الشيطان سأل ان يغربلكم مثل الحنطة .
                                                         

وجــذه الــسيد كــالمــه الــى ســمعان وقــل مــا تــاويــله : يــريــد الــشيطان ان اتخــلى عــن الــعنايــة بــكم كــما 
تخـليُت عـن ايـوب وقـصده ان يـقلقكم ويـفزعـكم . وكـما ان الـحنطة يـلزمـها شـدة وتـعب لـتتغربـل هـكذا 
يـــريـــد الـــشيطان تـــعذيـــبكم أشـــد الـــتعذيـــب . ومـــن االكـــيد ان الـــشيطان ال يـــقوى عـــلى االضـــرار بـــأحـــد 
بـــدون اذن اهلل . ودلـــيل ذلـــك مـــما حـــدث أليـــوب . وكـــذا لـــم يـــقدر الـــشياطـــني عـــلى الـــدخـــول بـــالـــخنازيـــر 
بـدون سـماحـه تـعالـى . وان سـألـت ألي االسـباب يـأذن اهلل بـأن يجـرب الـشيطان بـني آدم ؟ أجـبت . 
أوالً . لــــكي يــــعتادوا عــــلى ســــهامــــه فــــال تــــؤثــــر فــــيهم . ثــــانــــياً . لــــيزدادوا فــــضالً واســــتحقاقــــاً . ثــــالــــثاً . 
لـــــيعرفـــــهم الـــــغير بـــــانـــــهم مـــــختارون ألن الـــــرب يجـــــرّب أحـــــباءه . رابـــــعاً. ليتطهـــــروا مـــــن بـــــقايـــــا الخـــــطية 
وادنـاسـها . خـامـساً . لـيكونـوا قـدوة لـسواهـم ومـرآة يـلرى أمـثالـهم فـيها مـا يـلزم اجـراؤه فـيظفروا مـن 
كـل شـدة . ومـن عـبارة الـسيد نـعلم ان الـشيطان طـلب ان يجـرّب الـرسـل كـما طـلب الـالجـون الـدخـزل 
فـي الـخنازيـر . فـاذن لـم يـكن قـادراً مـن قـبل ذلـك عـلى تجـربـتهم وغـربـلتهم ألن الـسيد لـم يـأذن لـه وقـد 
تـــرك لـــه املجـــد رســـله ضـــعفاء ذوي وهـــن قـــبل آالمـــه كـــما هـــو واضـــح مـــن هـــربـــهم ومـــن كـــفر بـــطرس بـــه 



لـيشعروا بـضعفهم وبـانـهم مـن ذاتـهم لـيسوا بـشيء . اال انـه لـم يتخـّل عـنهم تـمامـاً وهـذا مـا ابـانـه فـي 
العدد االتي .

                                                
( 32 ) لكني صليت من اجلك لئال ينقص ايمانك وأنت متى رجعت فثيت اخوتك .

                                             
قـال الـسيد ( صـليت) لـقرب زمـن آالمـه ثـم ألجـل ضـعف سـامـعيه النـهم لـم يـكونـوا يـكرمـوه كـالـواجـب . 
ومـــن الـــواضـــح ان الـــسيد يـــقل ذلـــك لـــضغفه فـــانـــه عـــرف مـــقصد ابـــليس وفـــضحه ثـــانـــياً مـــن انـــه ســـبق 
فــــاعــــلم ســــمعان عــــما يــــصيبه مــــن الــــكفر بــــه . ومــــثل هــــذيــــن االمــــريــــن ال يــــعرفــــهما غــــير اهلل ومــــا كــــان 
مـــوضـــوع الـــطلب فـــانـــك تـــعلمه مـــن ان ســـمعان كـــان حـــائـــزاً ألمـــريـــن هـــما املـــحبة وااليـــمان بـــالـــسيد لـــه 
املجـــد فـــفقد بـــكفره االيـــمان االّ ان املـــحبة بـــقيت راســـخة فـــي قـــلبه . فـــيكون اذن مـــوضـــوع الـــطلب ان 
يــرجــع االيــمان الــى نــفسه وال يهــلك مــع غــير املــؤمــنني فــبذلــك أعــلن ربــنا انــه لــم يتخــّل التخــلي كــله عــن 
تـــلميذه . والي االســـباب أذن الـــرب بـــسقوط تـــلميذه ؟ انـــما كـــان ذلـــك لـــحكمة كـــبرى وهـــي ان يجـــرّب 
بـطرس ضـعفه ويـعرفـه حـق مـعرفـته ويـرى كـيف تـميل الـطبيعة االنـسانـية الـى الـى املـعصية والخـطية 
حــتى اذا رأى بــعد اهــتدائــه مــن هــم ضــعفاء مــن اخــوتــه ومــن اعــضاء الــكنيسة ثــبّتهم وســند ضــعفهم 

وترأف بحالهم وارجعهم الى الصواب والهدى بكل مودة ورحمة .
                                                      

( 33 ) فـقال لـه يـا رب أنـا مسـتعد أن امـضي مـعك الـى الـسجن والـى املـوت ( 34 ) قـال 
انـي أقـول لـك يـا بـطرس انـه ال يـصيح الـديـك الـيوم حـتى تـنكر ثـالث مـرات انـك تـعرفـني 

. ثم قال لهم .

انظر شرح بشارة متى  26 : 33 - 35 

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

ان الــذهــبي الــفم يــلوم ســمعان مــرتــني االولــى اذ وقــف ضــد كــلمة املــسيح واالنــبياء والــثانــية اذ جــعل نــفسه أعــلى مــن رفــقائــه . 
وقـال مـار كـيرلـس انـه مـن حـرارة مـحبته لـلمسيح قـال انـه ال يـشك وال يـكفر فـيه ولـم يـكن ذا لـسانـني يـنطق بـفمه عـكس مـا فـي 

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 انـي انـبئك بـالـحق واقـول لـك يـا بـطرس انـك لسـت تـشك وتهـرب فـقط مـع بـاقـي رفـقائـك لـكنك تـزيـد عـليهم انـك تـكفر بـي وهـذا 

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 .
حـقاً ان بـطرس نـطق بـما فـي قـلبه مـن نـحو سـيده اذ كـان يـحبه مـحبة شـديـدة ولـذلـك قـال انـه اذا الـزم ان يـحتمل املـوت عـوضـه 
ال يـمتنع . وهـكذا بـاقـي الـتالمـيذ . اال ان الـسيد لـكي يـعرفـه رحـمته قـال : سـمعان سـمعان هـوذا الـشيطان سـأل ان يـغربـلكم 
مـــثل الـــحنطة ( لـــو 22: 31 ) اي ان الـــشيطان يـــظنكم نـــظيره مـــملوئـــني شـــراً فـــيسأل ان اتخـــلى عـــنكم كـــما قـــصد فـــي ايـــوب . 
ومـعنى يـغربـلكم اي يجـربـكم ويـقلقكم ويـفزعـكم ويـسقطكم كـما يـغربـل الـقمح فـيسقط مـن الـغربـال مـتفرقـاً . وقـد تخـليت عـنكم 
لحـظة لـكي يـعلم ان هـربـكم لـيس عـن خـبث طـويـة فـيكم بـل الن االنـسان ضـعيف وانـه ال يسـتطيع الـثبات مـا لـم تـسنده الـنعمة 

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 تخـليت عـنكم لحـظة فهـربـتم وانـت كـفرت لـكني لسـت أتخـلى عـنك مـطلقاً لـئال تـبتعدد اكـثر بـالـكفر وتتجـرد مـن االيـمان 
بـــي وكـــان يـــتكلم تـــارة بـــصوت مـــنخفض وتـــارة بـــصوت منكســـر الجـــل ضـــعف الـــسامـــعني النـــهم كـــانـــوا يـــظنون فـــيه مـــال يـــجب 
ويـليق . وقـال ( مـتى رجـعت ) اي بـعدد تـوبـتك ارجـع الـى رفـقائـك وثـبتهم فـي االيـمان بـي . وقـال الـتالمـيذ ( يـا رب هـهنا سـيفني 
لــو 22 : 38 ) قــد يســتغرب االنــسان وجــود ســيفني فــي عــلية اجــتماعــهم . قــال الــذهــبي الــفم انــه كــان هــنالــك ســكاكــني مــعدة 
الجـل الـفصح فـلما احـس الـتالمـيذ بمجئ االعـدداء لـلقبض عـلى سـيدهـم اخـذوهـا مـعهم . وقـال آخـرون ان الـتالمـيذ ملـا بـلغهم 

مجييء االعداء سبقوا وحضروا السيوف والسكاكني .
 

وانــتبه الــى امــر ذي بــال وهــو ان ســيدنــا رضــي بــاخــتياره الــتام بــان يــتألــم ولــم يــكرهــه أحــد عــلى ذلــك 
ودلـيل رضـاه انـه عـرف بـما سيحـدث لـه مـن الـعذاب وأخـبر بـه سـمعان والـتالمـيذ فـي مـواضـع كـثيرة 
وايــضاً ان الــيهود ارادوا امــساكــه فــما أذن لــهم بــل اجــتاز مــا بــينهم ولــم يــؤذوه ثــم انــه احــيا كــثيريــن 
كـانـوا قـد مـاتـوا كـابـن االرمـلة وابـنة يـائـيرس ولـعازر وايـضاً انـه لـم يـختِف بـعد الـعشاء السـري قـصد 

مكاناً يعرفه يهوذا .
                                                     

( 35 ) ملــا ألــرســلتكم بــال كــيس وال مــزود وال حــذاء هــل اعــوزكــم شــيء ( 36 ) قــالــوا ال . 
فـقال لـهم أمـا اآلن فـمن لـه كـيس فـلياخـذه وكـذلـك مـن لـه مـزود ومـن لـيس لـه فـليبع ثـوبـه 

ويشتِر سيفاً .
                                                    

لــــم يــــقل ســــيدنــــا يــــبيع الــــثوب ملشــــترى الــــسيف االّ الفــــهام ســــامــــعيه بــــانــــهم مــــحتاجــــون الــــى اعــــانــــة 
ومــساعــدة . وقــد ذكّـــرهــم بــالــسيف انــهم كــانــوا مــن قــبل بــدون خــوف وال وجــل راســخني فــي نــعمته وال 
اهــتمام لــهم بــاقــتناء مــا يــحتاجــون الــيه أمــا االن فــالنــه يســلم نــفسه الــى اآلالم ســيكون لــهم احــتياج 
مـــدة زمـــن وجـــيز لـــيتحققوا ضـــعفهم . ويـــعترض مـــعترض بـــان الـــسيد عـــندمـــا ارســـلهم الـــى الـــشعب 
لـلكرازة ولـلتبشير امـرهـم االّ يـاخـذوا كـيساً فـكيف يـأمـرهـم هـنا بـاخـذ الـسيف ؟ فـالـجواب انـه مـنحهم 
اذ ذاك املـقدرة عـلى عـمل املعجـزات بـقولـه اشـفوا املـرضـى واقـيموا املـوتـى ومـا اشـبه . ومـن اجـل هـذا 



كــــان الــــناس يــــكرمــــونــــهم اكــــبر اكــــرام . امــــا هــــنا فبســــبب آالمــــه الــــحاضــــر مــــنع عــــنهم قــــوة املعجــــزات 
وامـرهـم بـاخـذ الـسيف الـى ان يـقبلوا الـروح الـقدس فـيتركـون عـند قـبولـهم آلـة الـقتال هـذه . وافـهم حـق 
الـفهم ان الـسيف لـم يـكن لـيقاتـلوا بـه بـل ليسـتدلـوا بـذكـره الـى ان صـالـبيه املـاكـريـن سـيقومـون عـليهم 
ويضطهـــدونـــهم . وايـــضاً أشـــار بـــأخـــذه الـــى الـــقتال والخـــراب الـــذي حـــّل بـــاورشـــليم وبـــاملـــؤمـــنني زمـــن 
فسـبسيانـوس وذلـك بـعد أربـعني سـنة مـن مـوتـه . وايـضاً أخـذ الـسيف وبـيع الـثوب يـعنيان تـرك الـراحـة 
واتــخاذ املــتاعــب , او انــه بــامــره بــهما شــاء ان يظهــر قــدرتــه اذ أذن بــان يــقطع ســمعان أذن مــلكوس 
بـالـسيف الـذي كـان مـعه . ثـم وضـعها فـي محـلها وشـفى الجـرح . وبـذلـك وبّـخ يـهوذا والـقابـضني عـليه 

معلناً انه باختياره يتألم وعّلم تالميذه الصبر واالحتمال .
                                                                

 ( 37 ) فـانـي أقـول لـكم انـه يـنبغي ان يـتم فـيّ هـذا املـكتوب ان قـد أحـصي مـع األثـمة 
الن ما يختص بي في التمام ( 38 ) فقال يا رب ان ههنا سيفني . فقال لهم يكفي .

                                                               
صـلب الـيهود مخـلصنا مـع األثـمة بـينم لـصني ولهـذا السـبب اتـى الـرومـانـيون وانـتقموا لـه مـن الـشعب 
الـخائـن وبـّددوه فـي اقـطار االرض . ومـنذ االن الـسيد بـان كـلما يـتعلق بـه مـن الـنبوات سـينال تـمامـه 
فـــي آالمـــه وصـــلبه ومـــوتـــه . وهـــل أدرك الـــتالمـــيذ غـــرض املـــسيح مـــن كـــالمـــه كـــله ؟ فـــالـــجواب بـــالـــنفي . 
ودلــيله انــهم قــالــوا لــه : ان هــهنا ســيفني . ومــا مــصدر هــذيــن الــسيفني . قــال الــقديــس يــوحــنا الــذهــبي 
الــفم انــهما مــن ســكاكــني الــفصح واذ عــلم الــتالمــيذ ان انــاســاً ســياتــونــهم اخــذوهــما مــعهم لــلمدافــعة 
وهـاتـان الـسكينان سـموهـما سـيفني . وراى فـريـق آخـر ان الـسيفني كـانـا لـصاحـب الـعلية فـأخـذهـما 
الـــرســـل بـــعد اســـتئذانـــه . وقـــال فـــريـــق ثـــالـــث ان الـــتالمـــيذ بـــعد ان ســـمعوا بـــان الـــيهود آتـــون لـــقتالـــهم 
اســـتحضروا الـــسيفني لـــلدفـــاع عـــن مـــعلمهم الـــذي قـــال لـــهم : يـــكفي ال بـــمعنى ان الـــسيفني كـــافـــيان 
لـلقتال ألنـه لـه املجـد لـم يـشأ قـط ارسـالـهم الـى الـقتال بـل بـمعنى ان أمـتنعوا عـن الـقتال . ولـم يـكونـوا 

قد فهموا ما مراده بعبارته : الذي ليس له فليبع ثوبه وليشتري سيفاً .

يسوع في جبل الزيتون وصالته في البستان 

( 39 ) ثــم خــرج ومــضى عــلى عــادتــه الــى جــبل الــزيــتون وتــبعه الــتالمــيذ ( 40 ) فــلما 
انـتهى الـى املـكان قـال لـهم صـلوا لـئال تـدخـلوا فـي تجـربـة ( 41 ) ثـم فـصل عـنهم نـحو 
رمــية حجــر وخــّر عــلى ركــبتيه وصــلى ( 42 ) قــائــالً يــا ابــِت ان شــئَت فــأجــز عــني هــذه 
الـكأس لـكن ال تـكن مـشيئتي بـل مـشيئتك ( 43 ) وتـرآءى لـه مـالك مـن الـسماء يشـدده . 
وملـــا أخـــذ فـــي الـــنزاع اطـــال فـــي الـــصالة ( 44 ) وصـــار عـــرقـــه كـــقطرات دم نـــازلـــة عـــلى 



االرض ( 45 ) ثـم قـام مـن الـصالة وجـاء الـى تـالمـيذه فـوجـدهـم نـيامـاً مـن الحـزن ( 46 ) 
فقال لهم ما بالكم نائمني قوموا فصلوا لئال تدخلوا في تجربة .

                                                
شرح بشارة متى 26 : 36 -46 

 
يسوع يصلي في جثيماني

عـدد 36 : حـينئٍذ جـاء مـعهم يـسوع الـى ضـيعة تـدعـى جـتسيمانـي ، فـقال لـلتالمـيذه : “ اجـلسوا هـهنا حـتى امـضي وأصـلي 
هناك “ .

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

عدد 37 : ثم أخذ معه بطرس وابني زبدى وابتدأ يحزن ويكتئب .
لـم يـأخـذ بـاقـي الـتالمـيذ مـعه لـئال يـضعف ايـمانـهم بـه عـند رؤيـتهم ايـاه يحـزن ويـكتئب . لـكنه أخـذ أولـئك الـذيـن عـايـنوا مجـده 
االلـهي فـي الـجبل مـعه وقـيامـة ابـنة يـلبراس . ثـم ابـتعد عـن هـؤالء أيـضاً نـحو رمـية حجـر كـما قـال لـوقـا 22: 41 وطـفق يحـزن 

ويكتئب . ولم يكفه ظهور الحزن والكآبة على وجهه فقط حتى قال .
 

عدد 38 : فقال لهم : “ نفسي حزينة جداً حتى املوت . امكثوا ههنا واسهروا معي “ .
ذكــر لــوقــا ســبب ذلــك : امــا مــتى ومــرقــس فــذكــرا انــه طــفق يحــزن ويــكتئب وذكــر يــوحــنا نــتيجة ذلــك وهــو قــولــه ( اآلن نــفسي قــد 
اضـــطربـــت يـــو 12: 27 ) . انـــه مـــتى اســـتولـــى عـــلى االنـــسان خـــوف يـــدركـــه الحـــزن والـــكآبـــة وبـــعد ذلـــك تـــضطرب نـــفسه . قـــال 
الهـراطـقة ان املـسيح مـن خـوفـه مـن املـوت حـزن واكـتئب ولـكنهم كـذبـوا النـه اذا كـان املـوت قـد اخـافـه فـما املـانـع لـه مـن ان يـنجو 
بـنفسه بـقدرتـه االلـهية كـما كـتب عـنه انـه كـان يـجتاز فـي وسـطهم ويـختفي واذا كـان يـخاف املـوت فـلماذا مـضى الـى املـكان 
الــذي كــان يــعرفــه الــخائــن بــل كــيف يــخاف مــن املــوت ذاك الــذي قــال لــلذيــن أتــو لــلقبض عــليه انــي انــا هــو الــذي تــطلبونــه ( يــو 
18 : 4 ) وانـي انـا هـو الـراعـي الـصالـح والـراعـي الـصالـح يـبذل نـفسه عـوض خـرافـه ( يـو 10 : 11 و 3 ) وقـال انـقضوا هـذا 
الـهيكل وانـا أقـيمه فـي ثـالثـة ايـام ( يـو 2 : 19 ) واعـطاهـم آيـة يـونـان ( مـت 12 : 40 ) وقـال انـا هـو الـقيامـة والـحياة ( يـو 11: 
25 و36 ) وال تـــخافـــوا مـــمن يـــقتل الجســـد ( مـــت 10 ك 28 ) وانـــبأ الـــتالمـــيذ انـــه ســـيتألـــم ويـــموت ( مـــت 16: 31 ) . وملـــا المـــه 
ســمعان عــلى ذلــك ســماه شــيطانــاً وقــد كــتب عــنه انــه تــعب مــرة ( يــو 4: 6 ) وعــطش مــرة واحــدة ( يــو 19: 28 ) وخــاف واحــدة 
( عـــب 5: 7 ) ونـــام واحـــدة ( لـــو 8 : 23 ) واكـــتئب واحـــدة ( مـــت 27 : 38 ) واضـــطرب واحـــدة ( يـــو 11 : 34 ) وجـــاع مـــرتـــني 
( مـت 4 : او 21: 18 ) وبـكي مـرتـني ( لـو 19 : 41 ) و( يـو 11 : 36 ) فـكل هـذه االمـور بـني بـها انـه احـتملها الجـلنا نـحن ال 
الجـــل نـــفسه الن املـــسيح مـــنها حســـب مـــقتضى الـــطبيعة أي ان لـــه نـــفساً وجســـداً مـــثلنا وحـــبل بـــه فـــي الـــبطن تـــسعة اشهـــر . 
ومـنها بـمقتضى الـنامـوس كـقولـه اخـتنت وتـمم مـا كـان واجـب عـلينا تـتميمه نـحن فـي الـنامـوس كـتقديـم قـرابـني وحـفظ طـقوس 
ومـا شـاكـل . ومـنها سـياسـية فـانـه جـاع وتـعب وعـطش واكـتأب فـبالـحقيقة كـان يـحتمل هـذه ال خـياالً واضـطراراً لـكن بـارادتـه . 
ومــنها فــوق الــطبيعة كــالــحبل بــه فــي الــبطن بــال زواج وولــد والــختومــات مــحفوظــة . ثــم ان املــسيح قــال نــفسي حــزيــنة كــما قــبل 
عـن اآلب ( حـزن الـرب انـه عـمل االنـسان فـي االرض وتـأسـف فـي قـلبه تـك 6: 6 ) ولـيس حـزن وتـأسـف مـن اجـل الخـليقة بـل 
الن البشـر فسـدوا واخـطأوا . فـكذلـك قـال االبـن ان نـفسي حـزيـنة مـن أجـل خـطية يـهوذا والـيهود النـه نـظرهـم قـد أذنـبوا بـقتلهم 

اياه بعد ما عمل قدامهم العجائب العظيمة فليس انهم ما استفادوا فقط بل تواعددوا على قتله .
 



عــدد 39 : ثــم تــقدم قــليالً وخــّر عــلى وجــهه وكــان يــصلي قــائــالً : “ يــا ابــتاه،  ان أمــكن فــلتعبر عــني هــذه الــكأس . لــكن لــيس 
كما اريدأنا بل كما تريد أنت “ .

اراد املــسيح بــقولــه لــلتالمــيذ ( امــكثوا هــهنا واسهــروا مــعي ) ان ال يــخفي عــنهم شــيئاً مــما نــظروه ومــما ســمعوه وان يــتعلموا 
ان يــسألــوا الــصلوة مــن تــالمــيذهــم كــما فــعل بــولــس ( تــس 2 : 1 ) ثــم ان كــلما ذكــر لــلمسيح صــالة نــراه كــان يــصليها مــنفرداً 
لـــكي يـــعلمنا ان نـــصلي بـــتعقل وبـــقلب مبتهـــل غـــير مـــضطرب حـــتى نســـتطيع ان نـــكلم اهلل فـــي الـــصلوة . وقـــد ذكـــر يـــوحـــنا ان 
املــسيح صــلى فــي الــجنينة ( 18 : 1 ) وذكــر لــوقــا انــه ابــتعد عــنهم نــحو رمــية حجــر 22 : 41 وتــفصيل ذلــك انــهم خــرجــوا اوالً 
كـلهم الـى جـبل الـزيـتون ودخـلوا البسـتان كـما قـال يـوحـنا ثـم أخـذ مـعه ثـالثـة مـنهم وتـكلم مـعهم قـائـالً نـفسي حـزيـنة كـما قـال 
مــتى ثــم ابــتعد عــن هــؤالء ايــضاً نــحو رمــية حجــر كــما قــال لــوقــا . ومــا قــالــه املــسيح هــنا فــي الــصالة كــان نــيابــة عــن آدم فــكأنــه 
يـقول ان آدم ولـو لـم يـعمل ارادتـك فـبما انـي لبسـت جسـده وعـملت ارادتـك فـاغـفر لـه ذنـبه وأقـول عـوضـه ال كـما أريـد أنـا لـكن 
كـما تـريـد أنـت . ان ارادة آدم كـانـت صـيرورتـه الـهاً مـع انـه انـسان فـالجـل مـحو ذنـب آدم هـذا جـاء سـيدنـا وكـونـه الـهاً حـقاً قـد 
صـار انـسانـاً حـقاً ووفـى الـديـن الـذي كـان عـلى آدم وعـليه فـقد صـار مـعلومـاً ان ارادة اآلب واالبـن واحـدة . وبـقولـه ( يـا أبـت ) 
ولــيس يــا الــهي اظهــر جــلياً انــه ابــن اآلب طــبيعياً ال ابــن الــنعمة اي ان نــبوتــه ليســت اكــتسابــية . ومــا قــال يــا أبــانــا كــما نــدعــوه 
نـــحن فـــي الـــصالة النـــنا قـــد اعـــطينا الـــبنوة بـــالـــنعمة . فـــاذاً ان الـــذي صـــلى ودعـــا اهلل ابـــاه هـــو االبـــن الـــطبيعي ال كـــما يـــقول 
الــنساطــرة والخــلقيدونــيون ان الــذي صــلى هــو انــسان وان الــطبع البشــري خــاف مــن املــوت . فــلو كــان املــسيح ابــناً بــالــنعمة 
وكـــلمة اهلل ابـــناً طـــبيعياً لـــالب فـــيكون لـــنا ابـــنان واحـــد طـــبيعي وواحـــد ابـــن الـــنعمة والـــنتيجة يـــكون لـــنا ربـــان وهـــذا بـــاطـــل وقـــد 
صـلى املـسيح الجـلنا حـتى يـجيز املـوت عـنا وثـم صـلى الجـل صـالـبيه النـه ال يـشاء هـالك احـد مـن قـتلته . ولـم يـصل كـاملـحتاج 
والــضعيف النــه قــوة االب وحــكمته وهــو الــغني وغــير املــحتاج لــكنه عــلمنا بــاقــنومــه كــيف يــجب ان نــصلي واذا عــرضــت عــلينا 
الـتجارب نـصبر ونـصلي ونـقول نـجنا مـن الـتجارب ولـيبني انـه بـالـحقيقة قـد صـار انـسانـاً النـه لـو لـم يـصل لتشـبه البـيه فـقط بـل 
صـــلى لـــكي يظهـــر انـــه يشـــبهنا ايـــضاً . وزعـــم قـــوم انـــه كـــان يجهـــل هـــل تـــعبر عـــنه الـــكأس ام ال فـــنقول كـــيف يجهـــل ذلـــك وهـــو 
حــكمة االب فــان حــكمة اهلل تــعلم كــل شــيء ( ام 8 : 14 ) كــيف ال وقــد قــال ايــضاً كــما يــعرفــني االب اعــرف ابــي وقــد ســبق 
وأنــبأ تــالمــيذه مــراراً بــانــه سيســلم الــى الــيهود فــيصلبوه . وقــال آخــرون ان كــان يــعلم كــل شــيء فــلماذا كــان يهــرب مــن املــوت 
فـنقول انـه لـو أحـب الهـرب لـم يـكن لـه مـانـع عـن ذلـك كـيف ال وهـو الـذي مـراراً كـثيرة جـاز فـي وسـطهم واخـتفى ( لـو4 : 30 ويـو 
8: 59 ) فــاذاً لــم يــخف مــن املــوت لــكنه أراد ان يــعلمنا ان ال نــسارع بــارادتــنا الــى اآلالم لــعلة ضــعف طــبيعتنا . وان الــصلوة 
نــافــعة . وعــلمنا الــرأفــة عــلى املــتأملــني وعــرفــنا مــحبته الشــديــدة للبشــر حــتى انــها اوصــلته الــى ان يــموت عــنهم ليخــلصهم نــعم 
كـان قـادراً ان يـحيي البشـر بـقدرتـه دون ان يـموت لـكن ذلـك يـخالـف عـددلـه فـلو لـم يـمت مـا ظهـرت مـحبته فـي خـالص البشـر . 

وبقوله ( ليس كمشيئتي بل كمشيئتك ) علمنا ان نسلم كل شيء الرادة اهلل .
 

عدد 40 : ثم جاء الى التالميذ فوجدهم نياماً . فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة ؟ .
اي لـم تـقدروا ان تسهـروا مـعي سـاعـة واحـدة فـكيف تسـلمون انـفسكم عـوضـي . وفـي هـذا الـكالم اشـارة الـى بـطرس حـيث 

قال سأضع نفسي عنك فانه وهو بعد مع املسيح ما استطاع ان يسهر معه ساعة واحدة .
 

عدد 41 : اسهروا وصلوا لئال تدخلوا في تجربة . أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف “ .
ولـسائـل ملـاذا لـم يـصل الـتالمـيذ مـع انـه اوصـاهـم بـالـصلوة ؟ فـالـجواب مـن الحـزن الـذي اعـتراهـم ثـم النـهم لـم يـكونـوا يـعلمون 
مـــاذا يـــقولـــون فـــان بـــطرس الـــذي قـــال حـــاشـــاك يـــا ســـيد ان تـــموت ســـّماه شـــيطانـــاً . والـــروح هـــنا لـــيس الـــالهـــوت حســـب زعـــم 
الهــراطــقة لــكن الــنفس الــناطــقة وأراد بــاســتعداد الــروح اظــهاراً انــه بــنفسه قهــر كــل اآلالم الــنفسانــية والجســدانــية . ثــم بــقولــه 



الجســد ضــعيف بــرهــن ان مــن جــهة ضــعف الجســد تــدخــل الــتجارب واالحــزان والــخوف عــلى الــنفس . ثــم نــقول ان ظــن احــد 
انــه مــقتدر عــلى اقــتحام الــتجارب واملــوت فــال يســتطيع ذلــك مــا يــطلب مــن اهلل ويــعينه ويــمسك بــيده انــبأ املــسيح قــبالً تــالمــيذه 
بــانــهم ســيشكون فــيه فــأجــابــوه مــع ســمعان انــه اذا لــزم االمــر ســيموتــون مــعه وال يــشكون فــيه . فــقال لــهم املــسيح صــلوا لــئال 
تــدخــلوا فــي تجــربــة . فــكأنــه يــقول ولــو ارواحــكم اي أنــفسكم مســتعدة التــمام مــا تــعدونــه لــكن اذا تــذكــرتــم ان الجســد ضــعيف 
امــتنعتم حــباً بــالــحياة حــتى انــه يحــدث ان خــوفــكم مــن املــوت يــجعلكم تــكفرون كــما ســيعرض بــعد قــليل لــسمعان فهــذا مــعنى 

قوله الجسد ضعيف .
 

عــدد 42 : فــمضى ايــضاً ثــانــية وصــلى قــائــالً : “ يــا ابــتاه ، ان لــم يــمكن ان تــعبر عــني هــذه الــكأس اال ان أشــربــها ، فــلتكن 
مشيئتك “ .

عدد 43 : ثم جاء فوجدهم نياماً ، إذ كانت اعينهم ثقيلة .
مضى ثانية وغير الصلوة النه كان عاملاً ان عبور شربه الكأس مستحيل .

 
عدد 44 : فتركهم ومضى أيضاً وصّلى ثالثة قائالً ذلك الكالم بعينه .

احــتمل املــسيح فــي كــل وقــت مــن الــصالة أملــاً عــن جــنسنا الــضعيف . اوالً حــكم املــوت . ثــانــياً الــخوف مــن املــوت . ثــالــثاً املــوت 
عينه وبصالته صار مثاالً الى أوالد الكنيسة يصلوا ثالث مرات في الليل .

 
عـدد 45 : ثـم جـاء الـى تـالمـيذه وقـال لـهم : “ نـامـوا اآلن واسـتريـحوا ! هـوذا الـساعـة قـد اقـتربـت ، وابـن االنـسان يسـلم الـى 

أيدي الخطاة .
بـقولـه اسـتريـحوا أظهـر انـهم كـانـوا حـزانـى مـعذبـني وانـه غـير مـحتاج الـى مـعونـتهم وبـقولـه قـد اقـتربـت الـساعـة اي الـتي فـيها 
كــان سيســلم بــني انــه لــم يــخف عــنه شــيئاً . وأبــان بــقولــه ( ابــن البشــر يســلم الــى ايــدي الخــطاة ) ان ال حــق لــلموت عــليه لــكن 

شرهم وخبثهم أماته .
 

عدد 46 : قوموا ننطلق ! هوذا الذي يسلمني قد اقترب ! “ .
قـومـوا لـننطلق اي مـن مـوضـع الـذي كـان يـصلي فـيه الـى املـوضـع الـذي يـعرفـه يـهوذا وروحـانـياً قـومـوا لـننطلق مـن الجسـديـات 

واالرضيات الى السماويات والروحيات .
 

في قبلة يهوذا وقطع أذن ملكس

( 47 ) وفـيما هـو يـتكلم اذا بجـمع يـتقدمـهم املـسمى يـهوذا أحـد االثـني عشـر فـدنـا مـن 
يــسوع لــيقبله ( 48 ) فــقال لــه يــسوع يــل يــهوذا أبــقبلٍة تســلم ابــن البشــر ( 49 ) فــلما 
رأى الـذيـن حـولـه مـا سيحـدث قـالـوا لـه يـا رب أنـضرب بـالـسيف ( 50 9 وضـرب أحـدهـم 
عـبد رئـيس الـكهنة فـقطع أذنـه الـيمنى ( 51 ) فـأجـاب يـسوع وقـال قـفوا ال تـزيـدوا . ثـم 

ملس اذنه فأبرأه .



                                                      
راجع شرح بشارة متى 26 : 47 - 55  

القبض على يسوع
عــدد 47 : وفــيما هــو يــتكلم ، اذا يــهوذا احــد االثــني عشــر قــد جــاء ومــعه جــمع كــثير بــسيوٍف وعــصي مــن عــند رؤســاء الــكهنة 

وشيوخ الشعب .
 

عدد 48 : والذي اســلمه اعطاهم عالمة قائالً : “ الذي أقبله هو هو . امسكوه “ .
 

الــقبلة عــادة كــل البشــر وزادهــا الــيهود عــند رؤيــة بــعضهم بــعد فــراق وقــتي انــظر ( لــو 7 : 45 ) . وامــا اآلن فــقد جــعلها يــهوذا 
عـالمـة بـينه وبـني الـيهود اللـقاء الـقبض عـلى املـسيح . وقـد ظـن يـهوذا انـه بـالـقبلة يـغش سـيدنـا فـكأنـه قـال اذا رآنـي أقـبله يـظن 
ان ذلـك مـن مـحبتي لـه مـع كـونـه يـعرف ان سـيدنـا يـعلم الـخفيات وعـالوة عـليه ان اتـيان الشـرط والـيهود وعـالمـة يـهوذا والجـمع 
الـكثير لـم تـكن تـمنع املـسيح لـو أراد ان يـختفي عـنهم الن لـه الـقدرة ان يـترآءى فـي كـل حـني كـالـشكل الـذي يـختار ومـتى أراد 
ان يــكون غــير مــعروف فــما كــان يــعرف ال مــن صــوتــه وال مــن رؤيــته كــما فــعل مــع املجــدلــية يــوم قــيامــته مــن الــقبر وبــعدد ذلــك 
عـرفـها نـفسه بـواسـطة صـوت لـهجته املـعهودة لـديـها ملـا دعـاهـا مـريـم ( يـو 10 : 16 ) والـظاهـر مـن قـولـه ( مـن تـطلبون يـو 18: 4 
) وجــوابــهم يــسوع الــناصــري انــهم مــا عــرفــوه فــربــما غــير شــكله وكــان يــمكنه ان يــتوارى عــنهم لــو أراد ولــكنه أظهــر نــفسه لــهم 
وقـال انـا هـو وقـد سـر الـيهود اتـفاق يـهوذا مـعهم عـلى تسـليمه لـتكن لـهم حـجة لـلقول ان املـسيح لـو لـم يـكن شـريـراً مـا أسـلمه 

تلميذه .
 

عدد 49 : فللوقت تقدم الى يسوع وقال له : “ السالم يا سيدي ! “ وقبله .
 

رضـي املـسيح ان يـقبله يـهوذا النـه صـبر عـليه لـيرجـع عـن شـره . ثـم نـقول ان السـلطان الـذي اعـطاه ايـاه لـيشفي بـه املـرضـى 
ويقيم املوتى ويعمل اآليات نزعه عنه وعراه من الهبة االلهية والسلطة الرسولية عندما قبله قبلة الخيانة .

 
عدد 50 : فقال له يسوع : “ يا صاحب،  ملاذا جئت ؟ “ . حينئٍذ تقدموا والقوا االيادي على يسوع وامسكوه .

ان مــعنى قــول الــسيد لــه يــا صــاحــب اي لســت اآلن تــلميذي لــكنك مــقاوم ومــضاد بــل لــك مــعلم أخــر هــو الــشيطان والــصالــبني 
وأراد بـذلـك نـصحه عـساه يـرعـوي . وسـماه بـاسـمه يـهوذا ( لـو 12: 48 ) لـيذكـره بـالـرتـبة والـتعليم وااللـفة والـدالـة الـتي كـانـت لـه 
عـــنده لـــكي يـــرجـــع عـــن شـــره . وملـــا كـــان املـــسيح قـــد اكـــمل كـــل ســـياســـته ولـــم يـــبق لـــه اال اآلالم واملـــوت والـــقيامـــة فســـلم نـــفسه 

العدائه .
 

عدد 51 : واذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة ، فقطع اذنه .
اراد بــطرس ان يــقطع عــنق الــعبد ال أذنــه الن الــذي يــريــد ضــرب الــعنق فــيضرب بــالــسيف يــمني عــنق املــضروب لــكن الــعنايــة 
االلـهية أمـالـت الـسيف فـقطع االذن داللـة عـلى ان االنـبياء نـادوا كـثيراً فـي اذان الـشعب الـيهودي لـيؤمـنوا بـاملـسيح فـرفـضوه 

وسدوا آذانهم عن صراخ االنبياء وأخيراً قطع مسمعهم .
 

عدد 52 : فقال له يسوع : “ رّد سيفك الى مكانه . الن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون ! 



تـوبـيخ سـيدنـا لـسمعان كـان تـعليماً لـنا عـلى انـه يـجب التسـليم ملـشيئة اهلل ولـكن بـما ان سـمعان لـم يـكن قـد حـصل عـلى مـوهـبة 
الـروح ضـرب بـالـسيف وارفـاقـه سـاعـددوه بـانـواع أخـر . لـكن ملـا كـمل بـالـروح اهـني وضـربـولـم يـغضب وال اغـتاظ . قـال الـذهـبي 
الــفم ان الــعبد الــذي قــطع أذنــه بــطرس هــو الــذي لــطم املــسيح عــلى خــده وايــاه يــسمي يــوحــنا مــلخوس . وقــال ( ان مــن يــأخــذ 
بــالــسيف بــالــسيف يهــلك ) اي كــما ان الــيهود جــاءوا بــسيوفــهم وعــصيهم فــهكذا ســيأتــيهم اســباســيانــوس وتــيطس بــسيوفــهم 
فــيقتلونــهم وقــال آخــرون انــه بــعد ان صــلب بــطرس مــنكس الــرأس قــطع رأســه وكــمل فــيه كــالم ســيدنــا . وبــقولــه ( الــكأس الــتي 
اعــطانــي اآلب أال اشــربــها يــو 18: 11 ) مــنع بــطرس مــن الــقتال مــع االعــدداء . فــكأنــه يــقول لــو كــنت اريــد قــتالــهم لــحاربــتهم 

املالئكة وفعلت بهم كما فعلت بأهل سدوم .
 

عدد 53 : أتظن اني ال استطيع اآلن ان أطلب الى أبي فيقدم لي في الحال أكثر من اثنتي عشرة جيشاً من املالئكة ؟
أي لـــكل ســـبط مـــن اســـباط اســـرائـــيل جـــوقـــة والـــجوقـــة عشـــرة آالف فـــيكون مجـــموع الـــجوقـــات مـــئة وعشـــرون الـــفاً مـــالكـــاً وقـــال 
( اســـأل مـــن أبـــي ) اوالً الجـــل ضـــعف الـــسامـــعني النـــه لـــم يـــكن لـــه عـــندهـــم شـــأن يـــذكـــر الســـيما وانـــهم قـــبل قـــليل رأوه يحـــزن 

ويكتئب ورأوا فيه ما يدل على انه ال يقدر ان يهلك الصالبني لذلك قال اسأل .
 

عدد 54 : فكيف تكمل الكتب : انه هكذا ينبغي ان يكون ؟ “ .
عـدد 55 : فـي تـلك الـساعـة قـال يـسوع للجـموع : “ كـأنـه عـلى لـص خـرجـتم بـسيوف وعـصي لـتاخـذونـي ! كـل يـوم كـنت أجـلس 

معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني .
اي ان افـعالـي ليسـت كـأفـعال الـلصوص والسـراق لـتمسكونـي لـيالً النـي بـالـنهار كـنت اعـلم بـينكم . ولـيكن عـندكـم مـعلوم انـي 

لو لم ارد تسليم نفسي لكم فسيوفكم وعصيكم ال تستطيع امساكي .
 

ان الـضارب هـو سـمعان وقـطع االذن الـيمنى وقـد اراد اظـهار مـحبته لـسيده فـقصد قـطع الـرأس االّ 
ان ملكوس امال رقبته وانحنى فلم يصب السيف االّ االذن التي قطعها من فوق .

                                               
في خطاب يسوع للقوم

( 52 ) ثــم قــال يــسوع لــلذيــن جــاءوا الــيه مــن رؤســاء الــكهنة ووالة الــهيكل والــشيوخ 
كـانـما خـرجـتم الـى لـٍص بـسيوٍف وعـصي . ( 53 ) انـي كـل يـوم كـنت مـعكم فـي الـهيكل 

ولم تمدوا عليّ ايديكم ولكن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلمة .
                                                

شرح بشارة متى 26 : 55 و56 

عـدد 55 : فـي تـلك الـساعـة قـال يـسوع للجـموع : “ كـأنـه عـلى لـص خـرجـتم بـسيوف وعـصي لـتاخـذونـي ! كـل يـوم كـنت أجـلس 
معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني .

اي ان افـعالـي ليسـت كـأفـعال الـلصوص والسـراق لـتمسكونـي لـيالً النـي بـالـنهار كـنت اعـلم بـينكم . ولـيكن عـندكـم مـعلوم انـي 
لو لم ارد تسليم نفسي لكم فسيوفكم وعصيكم ال تستطيع امساكي .



 
عدد 56 : واّما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب االنبياء “ . حينئٍذ تركه التالميذ كلهم وهربوا.

بـقولـه ( لـتتم كـتب االنـبياء ) لـم يـترك حـجة لـليهود وال عـذر بـرفـضهم ايـاه النـه كـمل الـنامـوس وتـمم اقـوال االنـبياء . ثـم ان الـيهود 
ملــا أمــسكوا املــسيح لــبث الــتالمــيذ عــنده يــدافــعون عــنه لــكنهم ملــا رأوا انــه هــو بــاخــتياره اســلم ذاتــه فــكروا ان بــقائــهم مــعه زائــد 

لذلك هربوا . وتمت فيهم نبوة زكريا القائلة . أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية ( زك 13: 7 ) .
 

تـكلم الـسيد عـن سـاعـة الـيهود وسـلطان الـظلمة لـيشابـه بـني عـملهم الشـريـر والـظالم وكـانـه قـال : كـما 
ان ضــمائــركــم مــظلمة بــالــخبث والشــّر هــكذا انــما يــليق بــكم اجــراء اعــمالــكم الــشائــنة فــي الــليل وان 
هـذا زمـن الـظالم مـعلن لـقباحـة نـفوسـكم فـانـتم كـالـلصوص تـفعلون فـعلكم وفـي وقـت الـظلمة تنشـرون 
ســـلطانـــكم الـــظالـــم وســـوف تـــالقـــون جـــزاء اعـــمالـــكم فـــي الـــظلمة وفســـر أيـــضاً : هـــذه ســـاعـــتكم بـــان : 

يؤذن لكم اآلن وللشيطان معلمكم بان تضعوا في حيز العمل نياتكم الشريرة .
                                          

في اقتياد يسوع الى بيت رئيس الكهنة ونكران بطرس االول

( 54 ) فــقبضوا عــليه وقــادوه الــى بــيت رئــيس الــكهنة وكــان بــطرس يــتبعه مــن بــعيد 
( 55 ) واضـرمـوا نـاراً فـي وسـط الـدار وجـلسوا حـولـها فجـلس يـطرس فـيما بـينهم ( 56 
) فـرأتـه جـاريـة جـالـساص عـند الـضوء فـتفرسـت فـيه ثـم قـالـت ان هـذا أيـضاً كـان مـعه 

( 57 ) فأنكره قائالً يا امراة اني لست اعرفه .

شرح بشارة متى 26 : 57 و58 ثم 69 و 70 
                                  

املحاكمة أمام املجلس اليهودي
عدد 57 : والذين أمسكوا يسوع مضوا به الى قيافا رئيس الكهنة ، حيث اجتمع الكتبة والشيوخ .

ان االمـكنة او املـراحـل الـتي أخـذوا الـيها سـيدنـا هـي اوالً بـيت حـانـان ومـن هـناك الـى بـيت قـيافـا ثـم الـى مجـمعهم فـبيالطـوس 
فهيرودس فديوان بيالطس فالجلجلة حيث صلبوه . وهذه عوض املراحل التي عملها الجدادهم ملا خرجوا من مصر .

 
بطرس ينكر يسوع

عدد 69 : اما بطرس فكان جالساً خارجاً في الدار ، فجاءت اليه جارية قائلة : “ وانت كنت مع يسوع الجليلي ! “ .
عدد 70 : فانكر قدام الجميع قائالً : “ لست ادري ما تقولني ! “

لـم يـكن سـؤال الـجاريـة لـبطرس فـي مـعرض كـالم جـار صـدفـة أو اتـفاقـاً بـل بـتدبـير مـن اهلل . وكـأن لـسان حـالـها يـقول كـيف لـم 
تكن معه وكيف ال تدريه ففي الحالتني انت كاذب النك كنت معه وتدريه وانت رفيقه .

 



عـدد 58 : وامـا بـطرس فـتبعه مـن بـعيد الـى دار رئـيس الـكهنة ، فـدخـل الـى داخـل وجـلس بنـي الخـدام 
لينظر النهاية .

كـان سـمعان يـخاف ان يـتقدم . ولـم يهـرب مـن كـثرة مـحبته . ودخـل وجـلس لـينظر مـاذا تـكون نـتيجة 
محاكمته .

 
في نكران بطرس الثاني 

( 58 ) وبعد قليل رآه آخر فقال أنت ايضاص منهم . فقال يا رجل لست منهم .
                                                    

شرح بشارة متى 26 : 71 و72 
                                   

عدد 71 : ثم اذ خرج الى الدهليز رأته أخرى ، فقالت للذين هناك : “ وهذا كان مع يسوع الناصري ! “ 
عدد 72 : فانكر ايضاً بقسم : “ اني لست أعرف الرجل ! “ .

                
في نكران بطرس الثالث وتوبته

( 59 ) وبــعد نــحو ســاعــة اكــد عــليه آخــر قــائــالً فــي الــحقيقة هــذا ايــضاً كــان مــعه فــانــه 
جـــليلي( 60 ) فـــقال بـــطرس يـــا رجـــل ال أدري مـــا تـــقول وفـــي الـــحال بـــينما هـــو يـــتكلم 
صــاح الــديــك ( 61 ) فــالــتفت الــرب ونــظر الــى بــطرس فــتذكــر بــطرس كــالم الــرب اذ قــال 
انـك قـبل ان يـصيح الـديـك تـنكرنـي ثـالث مـرات ( 62 ) فخـرج بـطرس الـى خـارج وبـكى 

بكاًء مراً .

شرح بشارة متى 26 : 73 75
 

عدد 73 : وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس : “ حقاً انت أيضاً منهم ، فان لغتك تظهرك ! “ .
عدد 74 : فابتدأ حينئٍذ يلعن ويحلف : “ اني ال اعرف الرجل ! “ وللوقت صاح الديك .

خـرج الـى الـباب لـئال يـرى فـرأتـه أخـرى . وملـا امـسك بـه هـؤالء الـرجـال وقـالـوا لـه وانـت أيـضاً مـنهم ازداد نـكرانـاً وأقـسم بـلعنات 
انـه ال يـعرفـه . زعـم قـوم ان بـطرس انـكر ان املـسيح انـسان ولـكنه عـارف بـه انـه الـه . وهـذا الـزعـم بـاطـل اذ لـو صـح لـكان تـانـس 
املـــسيح خـــياالً . الن بـــطرس مـــا اعـــترف بـــه انـــه ذو جســـد مـــتنفس فـــقط بـــل كـــذب ايـــضاً انـــباء ســـيدنـــا الـــقائـــل لـــه انـــك تـــنكرنـــي 
والــحقيقة هــي انــه كــفر وجــدف حــقاً لــخوفــه مــن املــوت الن املــوت كــان وقــتئٍذ صــعباً جــداً . وعــلة كــفره تــرك املــسيح ايــاه لحــريــته 
ليظهـر انـه حـر فـي كـفره لـيس مـرغـماً ولـكي يـختبر ضـعف نـفسه ولـكي ال يـتكبر فـيما بـعد عـند صـنعه الـعجائـب الـباهـرة . ان 
الــفضيلة تــقوم مــن شــيئني مــن ارادتــنا ومــن مــعونــة اهلل وعــليه فــال يــجوز ان نــلقي كــل شــيء عــلى اهلل وال ان نــتكل عــلى قــوتــنا 

وارادتنا في تكميل الفضائل بل علينا ان نبتدي قاصدين اتمامها ومن اهلل القوة والعون



ذكـــر مـــتى ومـــرقـــس ولـــوقـــا ان بـــطرس انـــكر ســـيده فـــي بـــيت قـــيافـــا وذكـــر يـــوحـــنا ان كـــفر بـــطرس لـــلمرة االولـــى كـــان فـــي بـــيت 
حــــانــــان . امــــا نــــحن فــــنقول ان كــــفره املــــثلث كــــان مــــا بــــني بــــيت حــــنان لــــبيت قــــيافــــا . ثــــم ان مــــتى يــــقول ان بــــطرس ســــئل مــــن 
الـــجاريـــتني ولـــوقـــا يـــقول انـــه ســـئل مـــن الـــجاريـــة الـــواحـــدة ومـــرقـــس يـــقول انـــه ســـئل مـــن الـــجاريـــة الـــواحـــدة مـــرتـــني . ثـــم ان مـــتى 
ومـرقـس يـقوالن انـه سـئل فـي املـرة الـثالـثة مـن الـذيـن كـانـوا واقـفني . ولـوقـا يـقول انـه سـئل فـي املـرة الـثالـثة مـن آخـريـن ويـوحـنا 
يـقول انـه سـئل فـي املـرة االولـى مـن الـفتاة الـجاريـة وانـه فـي املـرة الـثانـية سـئل مـن آخـريـن واملـرة الـثالـثة سـئل مـن احـد عـبيد 
رئـيس الـكهنة نـسيب الـذي قـطع بـطرس اذنـه . أمـا نـحن فـنقول ان لـفظة آخـريـن تـطلق احـيانـاً عـلى الـفتاة اي الـجاريـة.  وعـليه 
فــان قــول لــوقــا ويــوحــنا الــذيــن قــاال انــه قــيل لــه مــن آخــريــن هــو الــذي ذكــره مــتى ومــرقــس اذ قــاال انــه فــي املــرة الــثانــية ســئل مــن 
الـجاريـة . وكـذلـك قـول يـوحـنا انـه قـيل لـه مـن الـعبد هـو الـذي ذكـره مـتى ومـرقـس اذ قـال انـه سـئل مـن اولـئك الـواقـفني . ويـتضح 
مـن قـول لـوقـا ( ان املـسيح الـتفت ونـظر الـى بـطرس ) ان بـطرس نـسي انـباء سـيدنـا ايـاه بـاالنـكار حـتى ان صـياح الـديـك لـم 
يــذكــره ولــكن الــتفات املــسيح عــندمــا نــظر الــيه جــعله يــتنبه ويــبكي وكــأن لــسان حــال ذلــك االلــتفات يــقول لــه تــذكــر مــا انــبأتــك بــه 

فانه قد تم فعليك ان تفوز بنفسك وتتوب .
 

عـدد 75 : فـتذكـر بـطرس كـالم يـسوع الـذي قـال لـه : “ انـك قـبل ان يـصيح الـديـك تـنكرنـي ثـالث مـرات “ . فخـرج الـى خـارج 
وبكى بكاًء مراً .

يـسأل الـبعض ملـاذا قـال مـرقـس انـه قـبل ان يـصيح الـديـك مـرتـني تـنكرنـي ثـالث مـرات ؟ الـجواب ان صـياح الـديـك االول كـان 
بـعد نـكران بـطرس االول وصـياحـه الـثانـي كـان بـعد نـكرانـه ثـالث مـرات . الن كـل مـا يـصيح الـديـك يـصيح صـيحتني أو ثـالثـاً . 
فــقال الــقديــس مــتى انــه قــبل ان يــصيح الــديــك املــرة االولــى أي ويــكمل كــل صــيحاتــه تــنكرنــي ثــالث مــرات . وكــيفية ذلــك انــه ملــا 
انـكره سـمعان املـرة االولـى صـاح الـديـك وقـبل ان يـكمل صـياحـه لـلمرة الـثانـية مـن الـصيحة االولـى أنـكر سـمعان املـسيح املـرة 
الـثانـية والـثالـثة . فـعلى هـذا املـنوال اتـفق االنـجيليون . قـال آخـرون انـه فـي تـلك الـليلة صـاح ذلـك الـديـك مـرتـني االولـى طـبيعية 
والـثانـية خـالفـاً لـعادتـه . وذلـك بـتدبـير ربـانـي سـبق وجـعله ان يـصيح أوالً لـكي يـمنع بـطرس مـن الـكفر بـه مـع ان ذلـك لـم يـفده 
شــيئاً بــل ازداد اثــماً وكــفر مــرتــني أخــريــني وكــل ذلــك مــن خــوفــه وحــينئٍذ صــاح الــديــك . وقــد ســمى مــرقــس وحــده هــذه الــصيحة 
ثــانــية نســبة لــالولــى الــتي كــانــت بــالــهام الــسيد املــسيح النــه كــتب عــن كــفر مــعلمه بــالــتفصيل الن بــطرس كــان قــد اوصــاه ان 
يـكتب عـن الـخوف والـكفر بـالـتدقـيق الجـل ذلـك كـتب عـنه كـما حـدث فـسمى هـذه املـلهمة أولـى وتـلك الـطبيعية ثـانـية . امـا مـتى 
ولــوقــا ويــوحــنا فــذكــروا املــرة الــطبيعية فــقط . وأراد املــسيح ان يــعترف ســمعان بــضعفه ويــتوب راجــعاً الــيه فــلم يــتب ال بــصياح 
الـديـك كـعادتـه وال بـصياحـه خـارجـاً عـن عـادتـه املـالـوفـة . ولـم يخجـل مـن نـفسه عـما أتـاه مـن الـنكران الـى ان الـتفت الـيه الـسيد 
املــسيح فــحينئٍذ خــرج خــارجــاً وبــكى وبــبكائــه فــتح بــاب الــتوبــة لــلتائــبني وبــقولــه بــكاء مــراً اوضــح انــه مــن كــل قــلبه يــبكي . وكــما 
قـلنا آنـفاً كـفره صـدر عـن خـوفـه وعـن سـماح ربـنا ولـيس مـن شـره أو بـغضه لـلمسيح . وبـكاؤه بـرهـن شـدة مـحبته أمـانـته لـسيده 

.

في االهانات التي احتملها يسوع عند قيافا 

( 63 ) وكـان الـرجـال الـذيـن قـبضوا عـليه يهـزأون بـه ويـضربـونـه ( 64 ) وغـطوه وطـفقوا 
يــلطمونــه ويــسألــونــه قــائــلني تــنبأ مــن الــذي ضــربــك ( 65 ) وأشــياء أخــر كــثيرة كــانــوا 

يقولونها عليه مجدفني .



                                                      
شرح بشارة متى 26 : 67 و68 

عدد 67 : حينئٍذ بصقوا في وجهه ولكموه ، وآخرون لطموه 
لم يبصق اليهود بوجهه ولم يضربه العبد بما انه اله النه عال بطبعه عن اآلالم والسخرية بما انه صار انساناً .

 
عدد 68 : قائلني : “ تنبأ لنا ايها املسيح من الذي ضربك ؟ “ .

اوضــح مــرقــس هــذا بــانــهم غــطوا وجــهه ولــكموه ( 14 : 65 ) . وبــما انــه عــرف افــكارهــم ونــياتــهم مــرات شــتى فــاســتهزأوا بــه 
قائلني ما دمت تعرف الخفايا تنبأ لنا من الذي ضربك .

 

( 66 ) وملـا كـان الـنهار اجـتمع شـيوخ الـشعب ورؤسـاء الـكهنة والـكتبة وأحـضروه الـى 
مـحفلهم وقـالـوا ان كـنت أنـت املـسيح فـقل لـنا ( 67 ) فـقال لـهم ان قـلُت لـكم ال تؤمـنون ( 
68 ) وان سـألـتكم ال تـجيبونـني وال تـطلقونـي ( 69 ) ولـكن مـن اآلن يـكون ابـن البشـر 
جـــالـــساً عـــن يـــمني قـــدرة اهلل . ( 70 ) فـــقال الجـــميع أفـــأنـــت ابـــن اهلل . فـــقال لـــهم أنـــتم 

تقولون اني انا هو ( 71 ) فقالوا ما حاجتنا الى شهادة انا قد سمعنا من فمه 
                                                    

راجع شرح بشارة متى 27 : 1 و 2 
                               

تسليم يسوع الى بيالطس
عدد 1 : وملا كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه ،

عدد 2 : فاوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيالطس البنطي الوالي .
تـشاور رؤسـاء الـكهنة وشـيوخ الـشعب عـلى قـتل يـسوع خـيفة ان يحـدث سـجس فـي الـشعب كـما جـرى فـي أزمـنة أخـرى . ولـم 
يــعلموا ان املــسيح بــارادتــه أســلم نــفسه الــيهم . وأوثــقوا يــديــه الــى خــلفه واخــذوه الــى بــيالطــس الن حــكمهم كــان قــد بــطل ثــم 
لـــيبينوا انـــهم ال يـــقتلونـــه بـــموجـــب حـــكمهم وال بســـبب ضـــجيج الـــشعب وهـــيجانـــه بـــل بـــموجـــب الـــنامـــوس املـــوســـوي او بـــالحـــري 

كعاص على قيصر ومفنت.

"                         40

اإلصحاح الثالث والعشرون

حضور يسوع أمام بيالطس واستنطاقه



( 1 ) فـقام جـميع جـمهورهـم ومـضوا بـه الـى بـيالطـس ( 2 ) وطـفقوا يـشكونـه قـائـلني 
انـا وجـدنـا هـذا يفسـد أمـتنا ويـمنع أداء الجـزيـة لـقيصر ويـّدعـي انـه هـو املـسيح املـلك ( 
3 ) فـسألـه بـيالطـس قـائـالً هـل أنـت مـلك الـيهود . فـأجـابـه أنـت قـلت ( 4 ) فـقال بـيالطـس 

لرؤساء الكهنة وللجموع اني لم اجد على هذا الرجل عّلة .
                                                  

شرح بشارة متى 27 : 11- 14 
   

بيالطس يسأل يسوع
عدد 11:  فوقف يسوع امام الوالي فسأله الوالي قائالً : “ أأنت ملك اليهود ؟ “  فقال له يسوع : “ انت تقول “ .

مــن جــملة شــكاوي الــيهود شــكاٍو لــها عــالقــة بــالــسياســة كــقولــهم انــه قــال عــن نــفسه انــه مــلك الــيهود . ولــذلــك تــرك بــيالطــس كــل 
شـــكوى وأخـــذ يســـتنطقه عـــن هـــذه النـــها ضـــد ســـلطة الـــرومـــانـــيني . فـــجاوبـــه املـــسيح انـــت قـــلت اي صـــدق انـــي أنـــا هـــو املـــلك . 
واملــسيح لــم يــدافــع عــن نــفسه وال جــاوب الــيهود النــه عــلم ان ال فــائــدة لــهم مــن ذلــك وان البــد مــن ان يــقتلوه وثــم لــكي تــتم نــبوة 

اشعيا القائلة لم يفتح فاه ( 53 : 7 ) .
 

عدد 12 : وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء .
عدد 13 : فقال له بيالطس : “ أما تسمع كم يشهدون به عليك ؟ “ .

عدد 14 : فلم يجبه وال عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جداً .
تعب الوالي النه رأى من له الحق ان يطعن في ما يشكونه ساكتاً.

 
                                                      

في حضور يسوع امام هيرودس واقتياده ثانية الى بيالطس

( 5 ) فـلجوا وقـالـوا انـه يـهيج الـشعب اذ يـعلم فـي الـيهوديـة كـلها مـبتدئـاً مـن الجـليل 
الـى هـهنا ( 6 ) فـلما سـمع بـيالطـس ذكـر الجـليل سـأل هـل الـرجـل جـليليّ ( 7 ) وملـا عـلم 
انــه مــن ايــالــة هــيرودس ارســله الــى هــيرودس وكــان فــي تــلك االيــام فــي اورشــليم ( 8 ) 
فـــلما رأى هـــيرودس يـــسوع فـــرح جـــداً ألنـــه مـــن زمـــان طـــويـــل كـــان يشـــتهي أن يـــراه 
لـسماعـه عـنه أشـياء كـثيرة ويـرجـو أن يـعايـن آيـة يـصنعها ( 9 ) فـسألـه بـكالم كـثير فـلم 
يـــجبه بـــشيء ( 10 ) وكـــان رؤســـاء الـــكهنة والـــكتبة واقـــفني يـــشكونـــه بـــلجاجـــة ( 11 ) 
فـازدراه هـيرودس مـع جـنوده وهـزا بـه والـبسه ثـوبـاً المـعاً ورّده الـى بـيالطـس ( 12 ) 

وتصادق هيرودس وبيالطس في ذلك اليوم وقد كانا من قبل متعادين .
                                                    



كــــانــــت الــــعداوة مســــتحكمة بــــني بــــيالطــــس وهــــيردس بســــبب مــــا ارتــــكبه بــــيالطــــس مــــن الــــقتل نــــكايــــة 
بــــهيرودس عــــندمــــا قــــطع رأس يــــوحــــنا . وارتــــأى فــــريــــق آخــــر ان ســــبب هــــذه املــــذبــــحة صــــادر عــــن ان 

بيالطس وجد الناس يقدمون ذبائح محرمة عليهم .
                                                         

( 13 ) فــدعــا بــيالطــس رؤســاء الــكهنة والــعظماء والــشعب ( 14 ) وقــال لــهم قــدمــتم الــيّ هــذا الــرجــل 
كـأنـه يـفنت الـشعب وهـا أنـا قـد فـحصته أمـامـكم فـلم أجـد عـلى هـذا الـرجـل عـلًة مـما تـشكونـه بـه ( 15 ) 
وال هـيرودس أيـضاً ألنـي أرسـلتكم الـيه وهـوذا لـم يـصنع بـه شـيء مـن حـكم املـوت ( 16 ) فـأنـا أؤّدبـه 

وأطلقه .

في تفضيل اليهود برأبا على يسوع وطلبهم صلب يسوع

( 17 ) وكـــان ال بـــّد لـــه ان يطلق لـــهم فـــي كـــل عـــيد رجـــالً ( 18 ) فـــصاحـــوا كـــلهم جـــملةً 
قــائــلني ارفــع هــذا أطلق لــنا بــرأبــا ( 19 ) وكــان ذاك قــد ألــقي فــي الــسجن ألجــل فــتنة 
حــدثــت فــي املــديــنة وقــتل ( 20 ) فــناداهــم بــيالطــس مــرة أخــرى وهــو يــريــد أن يطلق 
يــسوع ( 21 ) فــصرخــوا قــائــلني اصــلبه اصــلبه ( 22 ) فــقال لــهم مــرة ثــالــثة وأي شــرّ 
صـــنع هـــذا انـــي لـــم أجـــد عـــليه عـــلًة لـــلموت فـــأنـــا اوّدبـــه واطـــلقه ( 23 ) فـــألـــحوا عـــليه 
بـــاصـــوات عـــالـــية طـــالـــبني ان يـــصلب واشـــتدت أصـــواتـــهم ( 24 ) فـــحكم بـــيالطـــس ان 
يجـري مـطلبهم ( 25 ) فـأطلق لـهم الـذي طـلبوه ذاك الـذي ألـقي فـي الـسجن ألجـل فـتنة 
وقــتل واســلم يــسوع الرادتــهم ( 26 ) وبــينما هــم مــنطلقون بــه أمــسكوا ســمعان رجــالً 

قيروانياً كان آتياً من الحقل وجعلوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع .
                                                     

شرح بشارة متى 27 : 15 - 26 
 

الحكم على يسوع باملوت
عدد 15 : وكان الوالي معتاداً في العيد ان يطلق للجمع أسيراً واحداً ، من ارادوه .

عدد 16 : وكان لهم حينئٍذ أسير مشهور يدعى باراباس .
عـدد 17 : فـفيما هـم مـجتمعون قـال لـهم بـيالطـس : “ مـن تـريـدون ان أطـلقه لـكم ؟ بـارابـاس أم يـسوع الـذي يـقال لـه املـسيح ؟ 

“
عدد 18 : النه علم انهم اسلموه حسداً .

كـانـوا يـطلقون أسـيراً واحـداً فـي عـيد الـفصح فـقط بـنوع الـرحـمة واكـرامـاً لـلعيد النـهم فـيه أطـلقوا مـن عـبوديـة املـصريـني . وكـان 
يــدعــى بــرابــا هــذا يــسوع وذلــك واضــح مــن االنــجيل املجــموع مــن االربــعة ومــن قــول بــيالطــس ( مــن تــريــدون … أبــارابــاس أم 

يسوع الذي يقال له املسيح ) ولم يشأ االنجيلي ان يكتب اسمه لئال يكون في الكتاب مطابقاً باالسم لسيدنا .



 
عــدد 19 : واذ كـــان جــالـــساً عــلى كــرســـي الــواليـــة أرســـلت الــيه امـــرأتــه قــائـــلة : “ إيــاك وذلــك الــبار ، النــي تــأملــت الــيوم كــثيراً 

في حلم من أجله “ .
لــم تــخبره بــالحــلم فــي الــبيت النــها كــانــت غــير عــارفــة مــا قــد جــرى مــن أمــر يــسوع مــع عــظماء الــكهنة لــيالً . ولــم يــكن قــد بــلغها 
خـبر وقـوف املـسيح قـدام زوجـها ولـكن ملـا أصـبح الـصباح وبـلغها ان رجـلها جـلس عـلى املـنبر لـيديـن يـسوع أرسـلت تحـذره . 
وال يـبعد انـها رات املـسيح ولـكنها لـم تـعتد بـه وال هـمها أمـره واال لـقالـت لـرجـلها مـن أجـله . ولـكن ملـا رأت ضـجة فـي املـديـنة عـنه 
تـذكـرت الحـلم فـاسـرعـت وحـذرت زوجـها . ولـم يحـلم زوجـها بهـذه الـرؤيـا املـقدسـة النـه لـم يـكن مسـتحقاً ولـو رأى فـي مـنامـه مـا 
رأتـه زوجـته وقـصه عـلى الـيهود ملـا كـانـوا يـصدقـونـه بـل كـانـوا يـقولـون بـما انـه يـريـد خـالصـه يـقول عـنه هـذا الـكالم . أو اقـله كـان 
يـكشفه لـهم لـئال يـالم مـن ضـميره انـه رأى هـكذا ومـا خـلصه . واسـم امـرأة بـيالطـس لـوكـانـيا . وقـولـها ( تـوجـعت الـيوم ) يخجـل 
الخــلقيدونــيون واالرمــن الــذيــن يحســبون بــدء الــيوم مــن الــصباح فــان امــرأة بــيالطــس الــتي رات الحــلم لــيالً تــراهــا قــد حســبت 
الـنهار مـع الـليل الـذي عـبر كـما كـتب مـتى . ان الـيوم أربـعة وعشـرون سـاعـة وابـتداؤه يحسـب مـن املـساء كـما هـو عـندنـا وقـد 
تــوجــعت املــرأة لــيالً النــها رأت حــلماً مــخيفاً وكــلما ارادت ان تســتيقظ تخــلصاً مــما اخــافــها فــيه كــانــت تــظل نــائــمة رغــماً عــنها 
لــكي تــتألــم مــما تــرى فــيه وتــتأثــر مــنه . قــال قــوم انــها لــم تــخبر زوجــها فــي الــصباح عــن الحــلم النــه كــان نــائــماً تــلك الــليلة فــي 
مـــوضـــع آخـــر غـــير الـــبيت لـــذلـــك أرســـلت الـــيه تحـــذره . امـــا الـــقديـــس افـــرام فـــيقول انـــه بـــتدبـــير مـــن اهلل نـــسيت الحـــلم حـــتى اذا 
أرســـلت الـــيه تحـــذره وهـــو فـــي مـــنصة الـــقضاء يـــندهـــش الـــسامـــعون . واذ املـــديـــنة كـــلها مـــضطربـــة عـــلى رجـــلها بســـبب يـــسوع 
أرسـلت تحـذره قـائـلة ال تـعمل ارادة أهـل املـديـنة بـل خـلص الـرجـل مـن ايـديـهم قـال قـوم انـها رأت حـولـها تـنانـني يـحاولـون لـدغـها 
واملــسيح لــم يــدعــهم . وقــال آخــرون انــها رأت  ســيدنــا جــالــساً عــلى كــرســي عــاٍل ومــنبر مــخيف وانــه مــثل الــحاكــم عــلى الــكل 
والــديــان وســلطانــه مــمتد عــلى كــل االقــطار وان املــالئــكة يخــدمــونــه بــخوف ورعــدة صــارخــني قــائــلني هــذا هــو يــسوع مــلك الــيهود 
الــذي يــدان قــدام بــيالطــس . وقــال غــيرهــم انــها رأت رؤى مــفزعــة . وقــد تــكلمنا عــن االحــالم فــي تــفسيرنــا ( ص 1 : 20 ) مــن 

بشارة متى فليراجع .
 

عدد 20 : ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرّضوا الجموع على ان يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع .
تنازل رؤساء الكهنة الى الجموع ليقنعوهم أن يطلبوا هالك يسوع دليل على انهم كانوا متعطشني الى قتله .

 
عدد 21 : فأجاب الوالي وقال لهم : “ َمن ِمن االثنني تريدون ان اطلق لكم “ . فقالوا : “ باراباس ! “ .

خـيرهـم بـني يـسوع الـبريء وبـارابـاس الـشقي ظـناً مـنه انـهم يسـتحون ان يـقولـوا عـالنـية لـيصلب املـسيح . لـكنهم لـم يخجـلوا ال 
مـن الـديّـان وال مـن املـسيح وال خـافـوا مـن ان يـطلبوا صـلب الـبريء . وقـد ذكـرهـم بـيالطـس بـيسوع وزاد عـليه اسـم املـسيح أوالً 
لـكي يـميزه عـن بـارابـاس الـذي كـان يـدعـى هـو ايـضاً يـسوع وثـانـياً ليهـدي غـضبهم عـلهم يـطلبون لـه قـصاصـاً خـفيفاً يجـريـه 
عـليه ويـطلقه . امـا الـيهود ولـو انـهم بـارادتـهم الحـرة طـلبوا بـرابـا ولـكن الـتدبـير االلـهي حـركـهم ان يـطلبوا اطـالق بـرابـا حـامـل 
شـكل صـورة املـسيح ونـائـبه . فـكما ان آدم أخـطأ وحـبس فـي الـهاويـة ثـم اطـلق مـن قـيود الـجحيم بـصلب املـسيح هـكذا بـرابـا 

أخطأ وحبس ثم اطلق .
 

عدد 22 : فقال لهم بيالطس : “ فماذا أفعل بيسوع الذي يقال له املسيح .؟ “  قال له الجميع : “ ليصلب ! “ 
عدد 23 : فقال الوالي : “ وأي شر عمل ! “ . فكانوا يزدادون صراخاً قائلني : “ ليصلب ! “ 

فـي سـؤال بـيالطـس هـذا شـيء مـن الـتعجب أو لـعله كـان يـأمـل أن يـطلبوا اطـالق االثـنني فـتكون لـه حـجة ان يـطلق يـسوع بـال 
خــوف مــن ان يــشكوه الــى قــيصر . وعــوضــاً عــن ان يــثبتوا مــا يشــتكون بــه عــليه مــحتجني انــه عــمل كــذا وكــذا فــصاروا حــكامــاً 



عــليه . ولــم يــقولــوا اقــتله او أمــته بــل اصــلبه لــيثبتوا عــليه انــه مــضل ومجــدف ومســتوجــب صــلب الــعار واالزدراء الن املــوت عــلى 
الـصليب هـو شـر املـيتات ثـم انـهم طـلبوا صـلبه ليجـلبوا عـليه لـعنة الـنامـوس كـقولـه ( مـلعون كـل مـن عـلق عـلى خشـبة ( غـل 3 : 
14 ) ولـو انـهم بـقلب مـملوء غـش طـلبوا صـلبه وهـم مـدانـون لـذلـك لـكن الـتدبـير االلـهي اثـبت قـولـه انـه سـيصلب . وتـكرارهـم لـفظة 

اصلبه داللة واضحة على كثرة غضبهم الشديد عليه والتشفي منه .
 

عـدد 24 : فـلما راى بـيالطـس انـه ال يـنفع شـيئاً ، بـل بـالحـري يحـدث شـغب ، اخـذ مـاء وغسـل يـديـه قـدام الجـمع قـائـالً : “ انـي 
بريء من دم هذا البار !  ابصروا انتم ! “ .

تـحقق بـيالطـس ان املـسيح بـريء مـن ازدحـام الـيهود وضـجتهم عـليه والـحاحـهم بـصلبه ومـن تحـذيـر امـرأتـه . الجـل ذلـك طـلب 
مـاء وغسـل يـديـه . وقـد اظهـر لـلناس بغسـل يـديـه طـهارة أفـكاره وانـه بـريء مـن هـذا الـحكم الـخارج عـن الـنامـوس والـعدل ولـكنه 
مـلوم النـه خـاف مـن الـيهود فـكان يـجب ان يخـلصه كـما خـلص قـائـد املـئة حـياة بـولـس ( اع 21 : 31 – 36 ) مـع ان قـائـد املـئة 
كـان يـعلم ان فـي تخـليص حـياة بـولـس سـتكون ضـجة وفـتنة عـظيمة ومـع كـل هـذا لـم يـترك الـيهود ان يـقتلوه يـقول الـبعض ان 
بــيالطــس خــاف ان يــطلقه النــهم كــانــوا يــقولــون ان املــسيح جــعل نــفسه مــلكاً فــكان يــجب ان يــفحص عــنه لــيرى هــل فــيه شــيء 
مـــما نـــقلوه لـــه مـــن الـــعصيان كـــما لـــو جـــمع فـــضة وذهـــباً كـــثيراً أو عـــساكـــر ولـــكن الـــحال بـــالـــعكس فـــانـــه لـــم يـــر وال عـــالمـــة مـــن 
الــعصيان فــيه ومــع ذلــك فــانــحاز مــع الــيهود ورآهــم لــذلــك لــم يــعتقه املــسيح مــن املــالمــة قــال آخــرون ان امــراتــه ارســلت تحــذره 
والـيهود يـضجون عـليه فـلم يـعلم الـى اي طـرف يـميل فـاحـتال حـيلة وهـي انـه بـواسـطة الـعادة الـجاريـة عـندهـم الـتي هـي اطـالق 
اسـير لـهم فـي الـعيد  يخـلص يـسوع ولـكنه لـم يـنجح وقـد كـان يـجب عـلى الـيهود ان يـندمـوا مـن قـول يـهوذا اخـطات ومـن خـنقه 
بـنفسه ومـن حـلم امـراة بـيالطـس ومـن غسـل يـديـن بـيالطـس ومـن سـكوت يـسوع ومـن صـالتـه الجـلهم وهـي قـولـه يـا ابـتاه اغـفر 

لهم . ومن العجائب التي جرت في وقت صلبه .
 

عدد 25 : فاجاب جميع الشعب وقالوا : “ دمه علينا وعلى أوالدنا “ .
اي لــينتقم اهلل مــنا ان كــنا اســلمناه ظــلماً . امــا مخــلصنا فــلم يــترك جــزمــهم عــلى انــفسهم لــكنه قــبل الــتائــبني مــنهم كــبولــس 

وبعض الفريسيني وربوات منهم الذين آمنوا في اليهودية ( اع 21 : 20 ) .
 

عدد 26 : حينئٍذ أطلق لهم باراباس ، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب .
هـنا ايـضاً وجـد بـيالطـس مـذنـباً النـه لـو فـرضـنا انـه مـا قـدر ان يخـلصه فـلماذا جـلده ؟ فـقد جـلده مـجامـلة لـليهود ال سـيما ان 
نــظام الــحكومــة ال يــسمح ان يــصلب شــخص مــا لــم يجــلدوه . وكــيفية جــلده فــهي انــه امــرهــم فــربــطوه عــلى الــعامــود وضــربــوه 

بالسياط ثم اسلمه ليصلب.
 

 ( 27 ) وكــان يــتبعه جــمهور كــثير مــن الــشعب والــنساء الــلواتــي كــّن يــلطمن ويــنحن 
عـليه ( 28 ) فـالـتفت يـسوع الـيهّن وقـال يـا بـنات أورشـليم ال تـبكني عـليّ بـل أبـكني عـلى 
انـفسكّن وعـلى بـنيكّن ( 29 ) فـها انـها تـاتـي أيـام يـقال فـيها طـوبـى لـلعواقـر والـبطون 
الـتي لـم تـلد والـثدي الـتي لـم تـرضـع ( 30 ) حـينئٍذ يـبتدئـون يـقولـون لـلجبال اسـقطي 



عـلينا ولـآلكـام غـطينا ( 31 ) ألنـهم ان كـانـوا صـنعوا هـذا بـالـعود الـرطـب فـماذا يـكون 
باليابس .

                                                        
انظر شرح بشارة متى 27 : 31 و32 

     
عدد 31 : وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء والبسوه ثيابه ، ومضوا به للصلب .

 
يسوع على الصليب

عدد 32 : وفيما هم خارجون وجدوا انساناً قيروانياً اسمه سمعان ، فسّخروه ليحمل صليبه .
حـمل سـيدنـا صـليبه اوالً وخـرج مـن دار الـواليـة وبـعد ذلـك حـملوه لـسمعان ابـي الـكسندروس وروفـوس . امـا خشـبة الـصليب 
فـأخـذوهـا مـن اسـطوان سـليمان وهـي مـن خشـب الـتابـوت وكـانـت مـن خشـب االرز . آخـرون قـالـوا انـها مـن خشـب الـتني . امـا 
الـذهـبي الـفم فـيقول ان تـلك الخشـبة كـانـت مـعتبرة عـندهـم جـداً ولـم يـكونـوا يجسـرون ان يـقتربـوا الـيها . وقـال آخـرون انـها مـن 
شجـرة الـتي ولـدت الخـروف الـذي ذبـح عـوض اسـحق وان ابـرهـيم كـان قـد قـطعها واتـى بـها لـلشهادة وان الـيهود أخـذوهـا مـن 
اسـطوان سـليمان وصـلبوا املـسيح عـليها . ثـم ان الـيهود المـوا املـسيح النـه أذن للمخـلع ان يحـمل سـريـره فـي يـوم السـبت وهـو 
فـي يـوم مـضاعـف سخـروا سـمعان ليحـمل صـليب املـسيح مـع ان الـذي جـمع حـطباً يـوم السـبت رجـموه وحـملوا الخشـبة لـرجـل 
يــهودي فــي يــوم الــعيد وعــملوا الشــر االعــظم بــصلبهم املــسيح والــلصني فــي يــوم الــعيد . قــال آخــرون ان ســمعان كــان يــهوديــاً 
وان الــشعوب سخــروه ان يحــمل صــليب املــسيح نــكايــة بــالــيهود . ويــتضح حــقيقة ذلــك مــن ان الــلصني لــم يــذكــر عــنهما انــهما 
حـمال صـليبيها وكـما ان سـمعان الـذي حـمل الـصليب لـم يـصلب كـذلـك سـيدنـا فـانـه لـم يـصلب عـوض نـفسه لـكن عـوض آخـريـن 
. ثـم نـقول ان الـشيطان ملـا رأى كـثرة الـحسنات الـصادرة مـن الـصليب حـرك الـيهود ان يحـملوا الـصليب آلخـر لـكي تـتم هـذه 
الــخيرات الــناتــجة مــن مــوت املــسيح عــلى يــد غــيره . ولــكي يــنظر الــناس كــلهم الــى حــامــل الــصليب ال الــى يــسوع . ولــكن لــم 
تــكمل ارادة الــشيطان النــه ولــو آخــر حــمل الــصليب لــكن املحــمول كــان صــليب املــسيح والــخيرات تــمت بــه . ان ســمعان عــمل 
مــثل الــصالــحني االولــني واالنــبياء فــان هــؤالء تــنبأوا ولــم يــتأملــوا . وهــو أيــضاً حــمل الــصليب وغــيره صــلب ثــم ان املــسيح حــمل 
صـــليبه لـــيعلمنا ان كـــل مـــن يـــريـــد ان يـــكون لـــه تـــلميذاً يـــجب عـــليه ان يحـــمل صـــليبه . ثـــم لـــكي يـــتمم الـــنبوة الـــقائـــلة ( وتـــكون 
الـريـاسـة عـلى كـتفه اش 9: 6 ) اي صـليبه . وكـما ان اسـحق حـمل عـلى كـتفه خشـب ذبـيحته هـكذا املـسيح حـمل صـليبه عـلى 
كــتفه . ثــم نــقول ان انــواع املــوت كــثيرة ولــكن املــسيح احــتمل مــوت الــصليب الــذي هــو شــر املــيتات اذًى حــتى اذا ارتــفع عــلى 
الـصليب يجـذب الـكل الـيه ولـكي يـقدس الـفضاء بـرشـاش دمـه ويـفضح الـرؤسـاء بـتعريـه والن عـساكـر ابـليس الـلعني يـجولـون 
فــي الــفضاء غــالــباً . ثــم نــقول انــه بــواســطة الخشــبة دخــل املــوت وبــالخشــبة صــار الــخالص عــندمــا عــلق عــليها . ولــكي يــعتقنا 
مــن الــلعنة املــقولــة ( مــلعونــة تــكون االرض بســببك تــك 3: 17 ) احــتمل املــسيح مــوتــاً مــلعونــاً بــل صــار لــعنة الجــلنا النــه مــكتوب 

ملعون كل من علق على خشبة غل 3: 13 وليباركنا بكل بركات الروح.
 

                                                 
( 32 ) وأتـــى مـــعه بـــآخـــريـــن مجـــرمـــني لـــيقتال ( 33 ) وملـــا بـــلغوا الـــى املـــكان املـــسمى 
الجـمجمة صـلبوه هـناك هـو واملجـرمـني أحـدهـما عـن الـيمني واآلخـر عـن الـيسار ( 34 ) 



فــقال يــسوع يــا أبــِت اغــفر لــهم ألنــهم ال يــدرون مــا يــعملون . واقــتسموا ثــيابــه بــينهم 
واقترعوا عليها . 

                                                   
شرح بشارة متى 27 : 33 و 34 

عدد 33 : وملا بلغوا الى موضع يقال له جلجثة ، وهو املسمى “ موضع الجمجمة “
السـريـانـيون يـسمون عـظم الـرأس جـمجمة والـعبرانـيون يـسمونـه جـلجلة . قـال املفسـرون ان نـوح ملـا دخـل الـسفينة ادخـل مـعه 
عـــظام آدم وملـــا خـــرج مـــنها وزع الـــعظام عـــلى بـــنيه الـــثالثـــة فـــاعـــطى ســـامـــاً الـــرأس النـــه بـــكره واعـــطلى حـــامـــاً ويـــافـــث بـــاقـــي 
الــعظام . كــذلــك قــسم االرض عــليهم فــكانــت حــصة يــافــث الــناحــية الــجنوبــية وحــصة ســام الــناحــية الــوســطى مــا بــني الــشمال 
لـلجنوب واورشـليم هـي الجـزء السـطي فـي حـصة سـام . وقـالـوا ان جـمجمة آدم دفـنت فـي املـوضـع الـذي كـان املـسيح مـزمـع 
ان يـصلب فـيه قـبل ان تـبنى اورشـليم . وملـا صـلبوا املـسيح جـعلوا الـصليب فـي فـم آدم عـلى الجـمجمة ، اي فـي ذلـك املـوضـع 
الــذي نــبع مــنه املــوت والــسقوط فــمنه تــبتدي الــحياة والــقيامــة . ثــم نــقول انــه صــلب فــي هــذا املــوضــع الن فــيه خــدمــت االســرار 
الـتي كـانـت تـشير الـى الـصلبوت وان هـذا املـكان كـان مـحفوظ مـن االجـيال والـسنني لـيصلب املـسيح فـيه . فـي هـذا املـوضـع 
كــهن مــكليصادق واصــعد الــذبــائــح والــقرابــني وفــيه بــنى داود مــذبــحاً لــلرب واصــعد الــذبــائــح ومــنع املــوت . هــذا هــو بــيدر اران 

البيوسي .
 

عدد 34 : اعطوه خالً ممزوجة بمرارة ليشرب . وملا ذاق لم يرد ان يشرب .
وقـال مـرقـس انـهم أعـطوه خـمراً مـمزوجـة بـمر ليشـرب فـلم يـأخـذ . كـانـوا قـد رتـبوا ان يـسقوا خـمراً مـمزوجـة بـمرارة لـلمصلوبـني 
لتحـذر اعـصابـهم فـلم يـشعروا بـااللـم . فـاملـسيح لـم يشـرب الن وقـته لـم يـكن قـد قـرب بـل والن االنـبياء لـم يـتنبأوا عـنه انـه يشـرب 

خمراً ممزوجة بمرارة . وقد ناولوه خالً اكثر من مرة استهزاًء به قبل ان يصلب وبعد ما صلب .

وســائــٍل هــل غــفر لــليهود او ال فــان كــانــوا قــد مــنحوا املــغفرة فــكيف الــجواب عــلى هــذا الــقول : الــذي 
يـــأخـــذ بـــالـــسيف فـــبالـــسيف يهـــلك . وعـــلى هـــذا االخـــر . امـــا اعـــداءي فـــأتـــوا بـــهم واذبـــحوهـــم النـــهم لـــم 
يـريـدوا ان أمـلك عـليهم . وان كـانـوا قـد حـرمـوا املـغفرة فـقول الـسيد عـلى الـصليب طـالـباً املـغفرة عـبث 
هــو بــاطــل ؟ فــقد أجــاب بــعض املفســريــن ان مخــلصنا عــمل بــمقتضى مــشورتــه وقــد قــال لــه املجــد : 
بــاركــوا العــنيكم وذلــك عــلى شــبه تــعليمه الــتواضــع عــندمــا غســل أرجــل الــتالمــيذ . وأجــاب فــريــق آخــر 
بـــالـــخالف قـــالـــوا : لـــم يـــغفر لـــليهود وال اآلب غـــفر لـــهم . ومـــن الـــبني ان هـــذا الـــجواب يـــزيـــد االعـــتراض 
ارتـباكـاً . امـا الـجواب الـصحيح عـلى رأيـنا فـهو ان الـعبارة تـقال انـا ملـعناهـا الـحقيقي الـظاهـر فـيها 
ألول وهـلة وامـا لـلداللـة عـلى مـعنى آخـر بـطريـق املـجاز او االسـتعارة . ومـن هـذا الـباب الـثانـي قـول 
الـسيد عـينه : صـّلوا لـئال يـكون هـربـكم فـي السـبت . فـليس مـراده ان يـحفظوا السـبت النـه هـو حـله اذ 
أذن بــاقــتالع الــسنبل وفــركــه وأكــله ولــكن انــما قــالــه اثــباتــاً لخــراب أورشــليم وداللــة عــلى الــعذاب الــذي 
يحـــّل بـــاهـــلها وقـــد يـــكون هـــذا الـــعذاب فـــادحـــاص هـــائـــالً ال يـــحترم راحـــة الســـبوت . وأيـــضاً ان ارمـــيا 



طــلب الــصالة لــلقريــة الــسابــية وداود دعــا عــليها بــان يــمسك بــأطــفالــها ويــضرب بــهم الصخــرة فــمراد 
داود ان الــسابــي الــظالــم يســتوجــب الــعقاب ومــراد ارمــيا ان يــفهم مــواطــنيه انــهم ال يــعتفون ســريــعاً 
مـن السـبي كـما كـانـت االنـبياء الـكذبـة تـؤمـلهم بـل عـليهم ان يـصبروا أو يـحتملوا . وأيـضاً ان قـولـه لـه 
املجـد : ال يـدرون مـا يـعملون يظهـر مـناقـضاً لـقولـه اآلخـر : لـم لـم آِت أكـلمكم ملـا كـان لـهم خـطيئة . او 
االن قــــد رأوا وابــــغضوا . او وهــــذا هــــو الــــوارث تــــعالــــوا نــــقتله . فــــالــــجواب ان هــــذه االقــــوال يــــجب ان 
نفسـرهـا ال كـما هـي فـي حـرفـيتها بـل بـاملـعانـي املـناسـبة لـها وانـك تـدرك ذلـك ان عـلمت لـهم ان الـيهود 
كـــانـــوا يـــعّدون مخـــلصنا ضـــاالً فجـــرّدهـــم مـــن فـــكرهـــم هـــذا بـــطلب الـــغفران لـــهم واعـــلمهم ان قـــصده 
خـــالصـــهم وفـــي قـــصده هـــذا ال ضـــالل ثـــم ان املـــعرفـــة عـــلى نـــوعـــني مـــنها مـــا تـــكون كـــامـــلة فـــي ذاتـــها 
ومـنها مـا تـكون مـعرفـة حـقاً االّ انـها بـالنسـبة الـى غـيرهـا هـي االّ مـعرفـة . فـالـقول هـنا ال يـدرون مـعناه 
انـهم ال يـعرفـون غـوامـض االسـرار الـتي اعـلن اهلل وجـودهـا وال سـّر الـصليب الـذي يـتّم اآلن . ويـمكن 
تــفسيراغــفر لــهم بــان يــقال ان الــسيد املــيح تــكلم عــلى مــثال مــن يــقول لــلقاضــي : اغــفر لهــذا الــشقي 
الـــذي ال يـــرتـــدع عـــن مـــعاصـــيه . اي ال تـــباِل بـــما يـــفعله فـــي حـــقك وفـــي حـــق شـــرائـــعك . فـــال يـــريـــد ان 
يـــطلب مـــنه االّ يـــعذبـــه او أالّ يـــنزل بـــه الـــعقوبـــة الـــالزمـــة . تـــفسير آخـــر . ان املـــسيح كـــان عـــارفـــاً بـــان 
الـيهود ال يـنالـون املـغفرة النـهم ال يـتوبـون . ومـن ال يـتُب فـال يـنال املـغفرة ومـع ذلـك طـلب لـهم الـغفران 
لــيبني للبشــر عــمومــاً ولــليهود خــاصــة ان ال يــقطعوا رجــاءهــم مــن نــيل الــغفران ومــن الــخالص الن اهلل 
يـساعـد كـل الـناس عـليهما . تـفسير آخـر أيـضاً : يـا أبـِت انـا عـارف انـهم يـعملون بـدون مـعرفـة وانـهم 
رابـــحون فـــي عـــملهم فـــاغـــفر لـــهم اي اتـــركـــهم يـــتممون مـــرغـــوبـــهم الـــردّي . وقـــد قـــال بـــعضهم ان طـــلبة 
االبـن لـلغفران لـم يـقبلها اآلب . وهـذا مـردود الن االبـن يـكون أرحـم مـن أبـيه واألمـر مـحال وغـير الئـق 
بـــشأن اهلل الـــعظيم . وقـــال آخـــرون ان اآلب قـــبل الـــطلبة وغـــفر االّ ان الـــيهود ملـــا كـــذّبـــوا قـــيامـــة االبـــن 
وقــالــوا ان تــالمــيذه ســرقــوا جســده أعــاد الخــطية عــليهم وقــال مــارســاويــرس ان مــن مــاتــوا مــن الــيهود 
قـــــبل الـــــقيامـــــة خـــــلصوا النـــــه غُـــــفر لـــــهم . امـــــا مـــــن بـــــقوا عـــــلى رأيـــــهم الـــــخبيث بـــــعد ان نـــــظروا الـــــظلمة 

والعجائب وقت الصلب وما استفادوا من هذه العجائب فلم يُغفر لهم .
                                                     

في اقتسام الجنود ثياب يسوع وفي التجاديف عليه

( 35 ) وكـان الـشعب واقـفني يـنظرون والـرؤسـاء يسخـرون مـنه مـعهم قـائـلني قـد خـلص 
آخـــريـــن فليخـــلص نـــفسه ان كـــان هـــو مـــسيح اهلل املـــختار ( 36 ) وكـــان الـــجند أيـــضاً 
يهــزأون بــه مــقبلني الــيه ومــقدمــني لــه خــالً ( 37 ) وقــائــلني ان كــنَت أنــَت مــلك الــيهود 
فخــلص نــفسك ( 38 ) وكــان عــنوان فــوقــه مــكتوبــاً بــالحــروف الــيونــانــية والــالتــينية 

والعبرانية هذا هو ملك اليهود .



                                                         
شرح بشارة متى 27 : 35- 44  

 
عــدد 35 : وملــا صــلبوه اقــتسموا ثــيابــه مــقترعــني عــليها ، لــكي يــتم مــا قــيل بــالــنبي : “ اقــتسموا ثــيابــي بــينهم ، وعــلى لــباســي 

ألقوا اقترعوا “ .
فقد اتموا نبوة داود هذه عن غير معرفة مستهزئني .

 
عدد 36 : ثم جلسوا يحرسونه هناك .

أمر بيالطس بحراسة املسيح خيفة ان يأتي اصحابه وينزلوه عن الصليب ليخبروه متى مات .

عدد 37 : وجعلوا فوق رأسه علته : “ مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود “ .
لـوقـا ويـوحـنا يـقوالن ان عـنوانـه كـتب بـثالث لـغات بـالـيونـانـية والـعبرانـية والـرومـانـية. ويـقول الـذهـبي الـفم ان بـيالطـس كـتب ذلـك 
انــتقامــاً مــن الــيهود كــأنــه يــقول انــهم اســلموه كــفاعــل شــر ومــهيج فــتنة . وال شــك ان كــتابــة الــعنوان كــانــت بــتدبــير الــهي الن 
الـصلبان الـثالثـة كـانـت عـتيدة ان تـلقى فـي مـزبـلة العـتبارهـا نـجسة ولـكنها سـتظهر بـعد زمـان وسـيعرف صـليب املـسيح مـن 
عـنوانـه . وقـال بـعضهم ان بـيالطـس خـاف ان يـفحص اسـتنطاق املـسيح ويـوجـد غـير مـذنـب فـيقع تـحت مـسؤلـية عـظيمة لـذلـك 
كـتب عـلة صـلبه فـوق رأسـه عـلى الـصليب بـثالث لـغات . حـتى يـكون الـذيـن يشهـدون بـان الـيهود صـلبوا مـلكهم ثـالثـة . ولـنا ان 
نـقول ايـضاً ان الـثالثـة شهـدوا ان واحـداً مـن الـثالـوث صـلب . فـلم تـرق هـذه الـكتابـة أعـني الـيهود لـئال يـعدوا عـصاة مـتمرديـن 
يـصلبهم مـلكهم . فـقالـوا لـبيالطـس اكـتب انـه هـو قـال انـي أنـا مـلكهم ولـكنا لـم نـقبله وال عـرفـناه . فـلم يـسمع بـيالطـس لـهم وال 

غير الكتابة اذ جرت العادة ان ال يغير القضاء احكامهم وما سجلوه باالحرى اذا كانوا قاصدين االستخفاف باليهود .
 

عدد 38 : حينئٍذ صلب معه لصان ، واحداً عن اليمني وواحد عن اليسار .
كــان اســم الــذي صــلب عــن يــمينه طــيطس والــذي صــلب عــن يــساره دومــكس وقــصدوا بــصلب لــصني قــاتــلني مــعه اهــانــته الن 
الـذي يـصلب مـع لـصوص اشـرار يـكون نـظيرهـم ال أقـل الن مـساواة الـثالثـة فـي الـقصاص دلـيل عـلى مـساواتـهم فـي الجـرم . 

وقد تمموا النبوة القائلة ( واحصي مع اثمة اش 53 : 12 ) وهم ال يعلمون .
 

عدد 39 : وكان املجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم 
عدد 40 : قائلني : “ يا ناقض الهيكل وبانيه في ثالثة ايام ، خلص نفسك ! ان كنت ابن اهلل فانزل عن الصليب ! “ .

قـالـوا هـذا الـكالم اسـتهزاًء بـه . واملـسيح ال لـعدم قـدرتـه لـم يـنزل عـن الـصليب بـل لـكي تـكمل الـكتب الن الـواثـق بـنفسه انـه اذا 
مات يقوم بعد ثالثة ايام وبموته يبطل املوت ( عب 22 : 14) ال يجب ان ينزل عن الصليب .

 
عدد 41 : وكذلك رؤساء الكهنة ايضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا :

عـدد 42 : “ خـلص آخـريـن وامـا نـفسه فـما يـقدر ان يخـلصها ! ان كـان هـو مـلك اسـرائـيل فـلينزل اآلن عـن الـصليب فـنؤمـن بـه 
. !

الــكتبة هــم الــذيــن يــنسجون الــكتب املــقدســة ويــعلمونــها . والــشيوخ هــم وجــوه الــيهود ولــهم كــلمة نــافــذة لــيحثوا عــلى فــعل الشــر 
وتـكميله . وبـشهادتـهم عـنه انـه خـلص آخـريـن اسـتذنـبوا انـفسهم الن الـذي أحـيا آخـريـن كـان يسـتطيع ان ال يـموت وان مـات 
يـقدر ان يـقوم . وبـقولـهم ( ان كـان هـو مـلك اسـرائـيل ) أرادوا ان يـبطلوا مـلكه ومـما ال ريـب فـيه هـو انـه ولـو نـزل عـن الـصليب 



ايـضاً لـم يـكونـوا يـؤمـنون بـه فـانـه اجـترح الـعجائـب واملعجـزات قـبل الـصلب وبـعده ولـم يـؤمـنوا . ومـن االسـباب الـتي جـعلته ان 
ال ينزل عن الصليب ان مكافحته لم تكن معهم بل مع املوت ليبطله .

 
عدد 43 : قد اتكل على اهلل ، فلينقذه اآلن ان أراده ! النه قال انا ابن اهلل ! “ .

وعـليه يـكون االنـبياء والـصديـقون الـذيـن قـتلهم االشـرار لـيسوا أنـبياء وال صـديـقني الن اهلل لـم يخـلصهم مـن مضطهـديـهم ومـن 
املؤكد انهم انبياء وصديقون حقاً كذلك سيدنا فانه ابن اهلل ولو كره االعداء .

 
عدد 44 : وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه .

قــال قــوم ان واحــداً مــن الــلصني فــقط كــان يــعيره واالنــجيلي ذكــر تــعبير الــواحــد واطــلقه عــلى االثــنني حســب عــادة الــكتاب اذ 
يـــقول ( وعـــلى لـــباســـي اقـــترعـــوا ) مـــع انـــهم لـــم يـــقترعـــوا عـــلى كـــل ثـــيابـــه بـــل عـــلى قـــميصه فـــقط . ان مـــتى ومـــرقـــس يـــقوالن ان 
الــلصني كــليهما كــانــا يــعيرانــه ولــوقــا يــقول ان واحــداً مــنهما كــان يجــدف عــليه . والــبشيرون الــثالثــة صــادقــون النــه ملــا صــلب 
ســيدنــا كــان االثــنان يــعيرانــه فــبعد ان نــظر احــدهــما اي لــص الــيمني الــعجائــب واآليــات الــتي حــدثــت وقــت الــصلب وعــلم ان 
الـعجائـب ليسـت الجـله وال الجـل رفـيقه وسـمع الـيهود الـذيـن هـم اعـدداء لـلمسيح يتحـدثـون بمعجـزاتـه ويـسمونـه ابـن اهلل ومـلك 
الـيهود ونـظر مـا كـتبه بـيالطـس بـثالث لـغات اعـترف بـعظمته وسـكت عـن التجـديـف بـل جـعل يـوبـخ رفـيقه ويـلومـه . ان الـذي كـان 
عـلى الـيمني فـيمدح لخـمسة أمـور وهـي انـه . انتهـر رفـيقه واعـترف بشـروره وافـعالـه الـرديـئة الـتي صـلب الجـلها وبـرر املـسيح 
واقـــرانـــه مـــلك . وطـــلب مـــنه قـــائـــالً اذكـــرنـــي يـــا رب مـــتى جـــئت فـــي مـــلكوتـــك . ولـــسائـــل مـــن أيـــن عـــرف الـــلص ان املـــسيح مـــلك ؟ 
الـجواب امـا ان اهلل الـهمه او انـه اقـتنع بـشهادة بـيالطـس حـيث قـال أأصـلب مـلككم . والـذي يـؤيـد مـدح ايـمان الـلص هـو انـه 
رآه مـــعلقاً عـــلى الـــصليب فـــي ذل وعـــار وآمـــن بـــه قـــبل ان يتجـــلى لـــه مجـــده وتظهـــر لـــه ربـــوبـــيته . وهـــكذا املـــسيحيون بـــالـــحق 
ايــمانــهم عــظيم وســيكافــأون مــن املــسيح مــكافــاة ال تــوصــف النــهم آمــنوا بــانــسان مــصلوب وأيــقنوا انــه الــه الــكل . ونــتعلم مــن 
مـــسألـــة الـــلص الـــقاتـــل املـــرتـــكب الشـــرور الـــذي حـــصل عـــلى املـــلكوت بـــكلمة واحـــدة ان اهلل غـــافـــر خـــطايـــا الخـــطاة ورب وســـيد 
املـلكوت . اذاً لـم يـصلب املـسيح بـما انـه الـه بـل بـما انـه انـسان كـقولـه الـكلمة صـار جسـداً وحـل فـينا . وارسـل اهلل ابـنه مـولـوداً 

من امرأة
وكانت الساعة الثالثة وصلبوه ( مر 15 : 25 )

يــجب ان نــعلم فــي اي ســاعــة صــلب ســيدنــا . قــال قــوم انــه صــلب فــي الــساعــة الــسادســة وان مــرقــس لــم يــكن حــاضــراً وقــت 
الــصلب اال انــه كــتب مــا ســمعه مــن مــعلمه بــطرس . وقــال غــيرهــم ونــحن نــوافــقهم انــه صــلب فــي الــساعــة الــثالــثة كــقول مــرقــس 
وذلــك مــعلوم مــن قــول مــتى ولــوقــا ان مــن الــساعــة الــسادســة الــى الــتاســعة كــانــت ظــلمة عــلى االرض كــلها . الن اقــتسام ثــيابــه 
وكـــتابـــة عـــلة مـــوتـــه وتـــقديـــم الـــجند الخـــل لـــه وتجـــديـــفهم عـــليه كـــل ذلـــك وقـــع بـــني الـــساعـــة الـــثالـــثة والـــسادســـة الن الـــظلمة غـــشيت 
االرض كــلها مــن الــساعــة الــسادســة الــى الــتاســعة ولــم يــكن مــمكنا ان يــقع شــيء مــما ســبق بــيانــه فــي تــلك الــظلمة املــدلــهمة . 
امــا قــول يــوحــنا فــي ( ص 19: 14 ) ان بــيالطــس قــال لــليهود فــي نــحو الــساعــة الــسادســة هــوذا مــلككم فــليس الــغرض مــنه 
تـعيني وقـت الـصلب بـالـتدقـيق وذلـك واضـح مـن قـولـه لـفظة ( نـحو ) النـه بـعد مـا ذكـر هـذه الـحادثـة كـرفـقائـه الـبشيريـن . قـال فـي 
ســـياق الـــكالم ونـــحو الـــساعـــة الـــسادســـة قـــال بـــيالطـــس لـــليهود هـــوذا مـــلككم . ثـــم ان املـــسيح صـــلب بـــدالً مـــن آدم وســـمي آدم 
الــثانــي ( 1 كــو 15: 24 ) وأصــلح أمــور آدم االول . وغــني عــن الــبيان ان آدم خــلق فــي الــصباح وبــالــهام الــهي جــعل يــدعــو 
لـلحيوانـات والـبهائـم والـطيور وهـي تـجتاز امـامـه بـاسـماء مـن الـصباح الـى الـساعـة الـثالـثة ثـم ألـقى اهلل عـليه سـباتـاً فـنام وأخـذ 
واحـــدة مـــن اضـــالعـــه ومـــأل مـــكانـــها لحـــماً ( تـــك 2: 19 – 23 ) . وفـــي الـــساعـــة الـــثالـــثة وجـــد آدم وحـــوا فـــي الـــفردوس وأخـــذا 
الــوصــية وفــي مــثل ذلــك الــوقــت عــينه صــلب ســيدنــا املــسيح وفــي الــساعــة الــسادســة تــجاوزا الــوصــية فــشعروا بــعريــهما وحــزنــا 



وفـي الـساعـة الـسادسـة عـري سـيدنـا وانتشـرت الـظلمة وحـزنـت املخـلوقـات جـمبعها . وقـال آخـرون ان قـول مـرقـس وملـا كـانـت 
الــساعــة الــثالــثة صــلبوه يــراد بــه انــه قــضي عــليه بــالــصلب فــي تــلك الــساعــة وانــه دخــل الــرواق وســئل الــى الــساعــة الــسادســة 
وحــينئٍذ صــلبوه . وقــال غــيرهــم ان قــول يــوحــنا ونــحو الــساعــة الــسادســة غــلط مــن الــناســخ االول النــجيل يــوحــنا اذ انــه ابــدل 
الحـــرف الـــدال عـــلى ثـــلثه بـــالحـــرف الـــدال عـــلى ســـتة لـــتقارب صـــورة الحـــرفـــني فـــي الـــيونـــانـــية . ثـــم ان ســـيدنـــا صـــلب فـــي الـــيوم 
الــسادس الن فــيه خــلق آدم وفــيه تــجاوز الــوصــية وقــضي عــليه وفــيه اخــرج مــن الــفردوس والــيوم الــسادس اشــارة عــن االلــف 
الــسادس الــذي فــيه جــاء الــفادي ليخــلصنا . وفــي الــساعــة الــتي اخــذ الــكاروبــيم فــيها الحــربــة لحــراســة طــريــق شجــرة الــحياة 
فــيها ضــرب املــسيح بــالحــربــة وأزال رمــح الــكاروبــيم . وفــي الــساعــة الــتي خــرج آدم مــن الــفردوس فــيها ادخــل ســيدنــا نــفس 

اللص الى الفردوس . وآدم الجديد أصلح امور آدم العتيق .
 

في أقوال يسوع املصلوب األخيرة

(39 )وكـان أحـد املجـرمـني املـصلوبـني يجـّدف عـليه قـائـالً ان كـنت أنـَت املـسيح فخـلص 
نــفسك وايــانــا ( 40 ) فــأجــاب اآلخــر وانتهــره قــائــالً أمــا تــخشى اهلل وأنــت مشــترك فــي 
هــذا الــقصاص ( 41 ) أمــا نــحن فــبعدل ألنــا نــلنا مــا تســتوجــبه أعــمالــنا وأمــا هــذا فــلم 
يـصنع شـيئاً مـن الـسوء ( 42 ) ثـم قـال لـيسوع يـا رب اذكـرنـي مـتى جـئت فـي مـلكوتـك 
( 43 ) فـقال لـه يـسوع الحق أقـول لـك انـك الـيوم تـكون مـعي فـي الـفردوس ( 44 ) وكـان 

نحو الساعة السادسة فحدثت ظلمة على االرض كلها الى الساعة التاسعة .
                                                  

شرح بشارة متى 27 : 44 و45 
 

عدد 44 : وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه .
قــال قــوم ان واحــداً مــن الــلصني فــقط كــان يــعيره واالنــجيلي ذكــر تــعبير الــواحــد واطــلقه عــلى االثــنني حســب عــادة الــكتاب اذ 
يـــقول ( وعـــلى لـــباســـي اقـــترعـــوا ) مـــع انـــهم لـــم يـــقترعـــوا عـــلى كـــل ثـــيابـــه بـــل عـــلى قـــميصه فـــقط . ان مـــتى ومـــرقـــس يـــقوالن ان 
الــلصني كــليهما كــانــا يــعيرانــه ولــوقــا يــقول ان واحــداً مــنهما كــان يجــدف عــليه . والــبشيرون الــثالثــة صــادقــون النــه ملــا صــلب 
ســيدنــا كــان االثــنان يــعيرانــه فــبعد ان نــظر احــدهــما اي لــص الــيمني الــعجائــب واآليــات الــتي حــدثــت وقــت الــصلب وعــلم ان 
الـعجائـب ليسـت الجـله وال الجـل رفـيقه وسـمع الـيهود الـذيـن هـم اعـدداء لـلمسيح يتحـدثـون بمعجـزاتـه ويـسمونـه ابـن اهلل ومـلك 
الـيهود ونـظر مـا كـتبه بـيالطـس بـثالث لـغات اعـترف بـعظمته وسـكت عـن التجـديـف بـل جـعل يـوبـخ رفـيقه ويـلومـه . ان الـذي كـان 
عـلى الـيمني فـيمدح لخـمسة أمـور وهـي انـه . انتهـر رفـيقه واعـترف بشـروره وافـعالـه الـرديـئة الـتي صـلب الجـلها وبـرر املـسيح 
واقـــرانـــه مـــلك . وطـــلب مـــنه قـــائـــالً اذكـــرنـــي يـــا رب مـــتى جـــئت فـــي مـــلكوتـــك . ولـــسائـــل مـــن أيـــن عـــرف الـــلص ان املـــسيح مـــلك ؟ 
الـجواب امـا ان اهلل الـهمه او انـه اقـتنع بـشهادة بـيالطـس حـيث قـال أأصـلب مـلككم . والـذي يـؤيـد مـدح ايـمان الـلص هـو انـه 
رآه مـــعلقاً عـــلى الـــصليب فـــي ذل وعـــار وآمـــن بـــه قـــبل ان يتجـــلى لـــه مجـــده وتظهـــر لـــه ربـــوبـــيته . وهـــكذا املـــسيحيون بـــالـــحق 
ايــمانــهم عــظيم وســيكافــأون مــن املــسيح مــكافــاة ال تــوصــف النــهم آمــنوا بــانــسان مــصلوب وأيــقنوا انــه الــه الــكل . ونــتعلم مــن 
مـــسألـــة الـــلص الـــقاتـــل املـــرتـــكب الشـــرور الـــذي حـــصل عـــلى املـــلكوت بـــكلمة واحـــدة ان اهلل غـــافـــر خـــطايـــا الخـــطاة ورب وســـيد 



املـلكوت . اذاً لـم يـصلب املـسيح بـما انـه الـه بـل بـما انـه انـسان كـقولـه الـكلمة صـار جسـداً وحـل فـينا . وارسـل اهلل ابـنه مـولـوداً 
من امرأة

وكانت الساعة الثالثة وصلبوه ( مر 15 : 25 )
يــجب ان نــعلم فــي اي ســاعــة صــلب ســيدنــا . قــال قــوم انــه صــلب فــي الــساعــة الــسادســة وان مــرقــس لــم يــكن حــاضــراً وقــت 
الــصلب اال انــه كــتب مــا ســمعه مــن مــعلمه بــطرس . وقــال غــيرهــم ونــحن نــوافــقهم انــه صــلب فــي الــساعــة الــثالــثة كــقول مــرقــس 
وذلــك مــعلوم مــن قــول مــتى ولــوقــا ان مــن الــساعــة الــسادســة الــى الــتاســعة كــانــت ظــلمة عــلى االرض كــلها . الن اقــتسام ثــيابــه 
وكـــتابـــة عـــلة مـــوتـــه وتـــقديـــم الـــجند الخـــل لـــه وتجـــديـــفهم عـــليه كـــل ذلـــك وقـــع بـــني الـــساعـــة الـــثالـــثة والـــسادســـة الن الـــظلمة غـــشيت 
االرض كــلها مــن الــساعــة الــسادســة الــى الــتاســعة ولــم يــكن مــمكنا ان يــقع شــيء مــما ســبق بــيانــه فــي تــلك الــظلمة املــدلــهمة . 
امــا قــول يــوحــنا فــي ( ص 19: 14 ) ان بــيالطــس قــال لــليهود فــي نــحو الــساعــة الــسادســة هــوذا مــلككم فــليس الــغرض مــنه 
تـعيني وقـت الـصلب بـالـتدقـيق وذلـك واضـح مـن قـولـه لـفظة ( نـحو ) النـه بـعد مـا ذكـر هـذه الـحادثـة كـرفـقائـه الـبشيريـن . قـال فـي 
ســـياق الـــكالم ونـــحو الـــساعـــة الـــسادســـة قـــال بـــيالطـــس لـــليهود هـــوذا مـــلككم . ثـــم ان املـــسيح صـــلب بـــدالً مـــن آدم وســـمي آدم 
الــثانــي ( 1 كــو 15: 24 ) وأصــلح أمــور آدم االول . وغــني عــن الــبيان ان آدم خــلق فــي الــصباح وبــالــهام الــهي جــعل يــدعــو 
لـلحيوانـات والـبهائـم والـطيور وهـي تـجتاز امـامـه بـاسـماء مـن الـصباح الـى الـساعـة الـثالـثة ثـم ألـقى اهلل عـليه سـباتـاً فـنام وأخـذ 
واحـــدة مـــن اضـــالعـــه ومـــأل مـــكانـــها لحـــماً ( تـــك 2: 19 – 23 ) . وفـــي الـــساعـــة الـــثالـــثة وجـــد آدم وحـــوا فـــي الـــفردوس وأخـــذا 
الــوصــية وفــي مــثل ذلــك الــوقــت عــينه صــلب ســيدنــا املــسيح وفــي الــساعــة الــسادســة تــجاوزا الــوصــية فــشعروا بــعريــهما وحــزنــا 
وفـي الـساعـة الـسادسـة عـري سـيدنـا وانتشـرت الـظلمة وحـزنـت املخـلوقـات جـمبعها . وقـال آخـرون ان قـول مـرقـس وملـا كـانـت 
الــساعــة الــثالــثة صــلبوه يــراد بــه انــه قــضي عــليه بــالــصلب فــي تــلك الــساعــة وانــه دخــل الــرواق وســئل الــى الــساعــة الــسادســة 
وحــينئٍذ صــلبوه . وقــال غــيرهــم ان قــول يــوحــنا ونــحو الــساعــة الــسادســة غــلط مــن الــناســخ االول النــجيل يــوحــنا اذ انــه ابــدل 
الحـــرف الـــدال عـــلى ثـــلثه بـــالحـــرف الـــدال عـــلى ســـتة لـــتقارب صـــورة الحـــرفـــني فـــي الـــيونـــانـــية . ثـــم ان ســـيدنـــا صـــلب فـــي الـــيوم 
الــسادس الن فــيه خــلق آدم وفــيه تــجاوز الــوصــية وقــضي عــليه وفــيه اخــرج مــن الــفردوس والــيوم الــسادس اشــارة عــن االلــف 
الــسادس الــذي فــيه جــاء الــفادي ليخــلصنا . وفــي الــساعــة الــتي اخــذ الــكاروبــيم فــيها الحــربــة لحــراســة طــريــق شجــرة الــحياة 
فــيها ضــرب املــسيح بــالحــربــة وأزال رمــح الــكاروبــيم . وفــي الــساعــة الــتي خــرج آدم مــن الــفردوس فــيها ادخــل ســيدنــا نــفس 

اللص الى الفردوس . وآدم الجديد أصلح امور آدم العتيق .
 

أراد لـّص الـشمال ان يـثير الـغيرة فـي قـلب مخـلصنا ذاتـه ويـنجيهما . فـأجـابـه لـّص الـيمني ان كـنتَ 
فـيما مـضى نـبذَت خـوف اهلل فـخف اآلن وانـَت فـي الـعذاب وانـدم عـلى الشـرور الـتي عـملتها . وانـتبه 
الــى ان لــّص الــشمال والــيهود قــد اعــترفــوا بــان الــسيد تــامــسيح خــّلص انــاســاً آخــريــن . فــاعــترافــهم 
هــذا تــوبــيخ الحــبارهــم ورؤســائــهم . ثــم الحــظ حــماقــتهم فــألن املخــلص صــرخ “ ايــلي  ايــلي “ ظــنوا 
انــه يســتدعــي ايــليا العــانــته . وقــد جــرت الــعادة بــاســتعمال هــذه الــلفظة فــي كــل الــلغات وهــي مــنقولــة 

عن قوله له السجود وهو على خشبة الصليب .
                                                   

في موت يسوع وما حدث من املعجزات 



( 45 ) واظــــلمت الــــشمس وانشق حــــجاب الــــهيكل مــــن وســــطه ( 46 ) ونــــادى يــــسوع 
بـصوٍت عـظيم قـائـالً يـا ابـِت فـي يـديـَك اسـتودع روحـي وملـا قـال هـذا أسـلم الـروح ( 47 ) 
فــلما رأى قــائــد املــئة مــا حــدث مجّــــد اهلل قــائــالً فــي الــحقيقة كــان هــذا الــرجــل صــديــقاً 
( 48 ) وكــل الجــموع الــذيــن كــانــوا مــجتمعني عــلى هــذا املــنظر ملــا عــايــنوا مــا حــدث 
رجـعوا وهـم يـقرعـون صـدورهـم ( 49 ) وكـان جـميع مـعارفـه والـنساء الـلواتـي تـبعنه مـن 

الجليل واقفني من بعيد ينظرون ذلك .
                                             

انظر شرح بشارة متى 27 : 50 - 56 
        

عدد 50 : فصرخ يسوع ايضاً بصوت عظيم ، واسلم الروح .
اظهـر هـنا ايـضاً انـه بسـلطانـه وبـاخـتياره اسـلم روحـه ال اضـطراراً وانـها لـم تـؤخـذ قسـراً مـنه كـانـفسنا الـتي تـؤخـذ مّـنا قسـراً . 
وقـد قـيل عـنا نـحن الخـليقة تـنزع ارواحـها فـتموت ( مـز 104 : 29 ) . فـاذاً هـو الـخالـق وبـارادتـه وبسـلطانـه اسـلمها . ويـسأل 
قـوم اي افـترقـت نـفسه مـن جسـده . امـا مـوتـه فـهو افـتراق الهـوتـه مـن نـاسـوتـه فهـذا املـوت لـم يـمته ولـن ولـن يـمته وال يـمته . ان 
نـفسه فـارقـت جسـده وامـا الهـوتـه فـلم يـفارق ال جسـده وال نـفسه الن الهـوتـه قـد اتحـد اتـحاداً بـغير انـفصال مـع نـفسه وجسـده 
وكـان الهـوتـه متحـداً مـع الجسـد فـي الـقبر ومـع نـفسه مـضى الـى الـهاويـة وانـذر االنـفس املـحبوسـات هـنالـك ولـلواتـي لـم يـكن 
يـخضعن لـكرازة نـوح ( ابـط 3 : 20 ) . وان الـالهـوت غـير محـدود وعـليه فـكان مـع جسـده ونـفسه وفـي كـل املخـلوقـات وخـارجـاً 
عــنها . وبــما انــه غــير محــدود فــال يــنحصر فــي مــوضــع او فــي مــكان ال بــالــقول وال بــالــفكر . والنــه صــار انــسانــاً لــذلــك كــان مــع 
الجســد فــي الــقبر ومــع الــنفس فــي الــهاويــة . ثــم ان ســيدنــا صــرخ مــرتــني وهــو عــلى الــصليب بــصوت عــال . االولــى ( الــهي 
الـهي ملـاذا تـركـتني ) والـثانـية يـا ابـت فـي يـديـك اسـتودع روحـي ( لـو 23 : 46 ) . فـفي املـرة االولـى صـرخ نـيابـة عـن آدم الـهي 
الـهي . وفـي املـرة الـثانـية صـرخ مـن اقـنومـه الـى اآلب . فـدعـاه ابـاه لـيبني انـه مـساٍو لـالب فـي الـجوهـر وان اهلل بـعينه قـد صـار 
انـسانـاً . وبـقولـه ( اسـتودع روحـي ) بـنّي انـه بـارادتـه اسـلمها ال ان يـأخـذهـا مـنه غـضباً . وقـد تـعلم اسـتفانـس مـن قـول املـسيح 
اقــبل روحــي ( اع 7: 59 ) ومــن آدم الــى ان قــال املــسيح فــي يــديــك اســتودع روحــي كــانــت ارواح الــصديــقني واالثــمة تــرســل 
الـى الـهاويـة ومـن بـعد قـولـه هـذا حـتى املـنتهى فـانـفس الـصديـقني تـكون فـي يـدي اهلل كـقول سـليمان اي قـريـباً مـنه ومـكانـهم 

الفردوس .
 

عدد 51 : واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنني ، من فوق الى أسفل . واالرض تزلزلت ، والصخور تشققت ،
انـشق حـجاب الـهيكل الن الـروح الـقدس الـذي كـان يحـل عـلى اسـرار الـنامـوس خـرج مـنه . وقـال قـوم ان سـداه انـشقت الـى 
طــرف آخــر وذلــك عــجب . وقــد انــشق الــحجاب النــه لــم يــحتمل آالم خــالــقه وعــالمــة النــتقال الــروح الــقدس مــنه وابــطال الــذبــائــح 
الــنامــوســية وتــهيئاً للخــراب . وقــد زالــت الــظلمة بــعد الــساعــة الــتاســعة بــيانــاً ان االحــزان الــتي دخــلت مــن بــدء الــزمــن بــواســطة 
الخـطيئة قـد زالـت . وتـزلـزل االرض كـان كـاهـتزاز املهـد او كـاهـتزاز االنـاء فـي املـاء وكـان ذلـك تهـديـداً لـلمنافـقني وان املـصلوب 
هـو الـذي أسـسها لـئال تـتزعـزع . ثـم ان الـزلـزلـة ال تـكون فـي كـل االرض فـي طـرفـة عـني . أمـا هـذه الـزلـزلـة فـكانـت فـي كـل مـكان 
وتـزلـزل كـل جـسم االرض . والـظلمة كـذلـك كـانـت عـلى كـل االرض ال عـلى جـزء مـنها كـاملـعتاد الـجاري . وقـد تـشققت الـصخور 
لــيعلم ان املــصلوب هــو الــخالــق وان الجــماد يــتألــم مــعه وتــوبــيخاً لــلقلوب الــقاســية الــتي لــم تــتأثــر مــن هــذا الــعمل املــقوت . والن 
االلـــسنة الـــناطـــقة الـــتي كـــان يـــجب ان تـــميز مـــن هـــو املـــصلوب لتســـبحه أعـــدمـــت الـــنطق وابـــكمت فـــالـــحجارة صـــرخـــت بـــاملجـــد 



والتســبيح . وهــذا مــعنى قــولــه ( ان ســكت هــؤالء فــالــحجارة تــصرخ ( لــو 19 : 40 ) وقــد يــؤدب اهلل احــيانــاً الــناطــقني بــواســطة 
غـير الـناطـقني كـما حـدث لـبلعام فـانـه تـأدب بـواسـطة االتـانـة . ولـيوربـعام فـانـه تـأدب بـانـشقاق املـذبـح وتـذريـة الـرمـاد ( امـل 13: 
3 و 5 ) . ولـفرعـون واملـصريـني بـواسـطة الـعناصـر . وهـكذا هـنا فـانـه زلـزل االرض وشـقق الـصخور وتـوبـيخاً لـليهود . النـه اراد 

ان يرجعوا عن نفاقهم فلم يرجعوا .
 

عدد 52 : والقبور تفتحت ، وقام كثير من أجساد القديسني الراقدين 
جــرى ذلــك فــي الــساعــة الــتاســعة مــن يــوم الجــمعة . ولــم يــكونــوا مــن املــوتــى الــقدم لــكنهم كــانــوا قــد مــاتــوا قــبلما يــتألــم ســيدنــا 
بــثالث ســنني او اقــل . وســماهــم قــديســني النــهم كــانــوا قــد آمــنوا بــسيدنــا قــبل مــوتــهم وكــانــوا مــن اهــل اورشــليم ومــدفــونــني فــي 
الـقبور الـتي حـولـها ثـم قـامـوا ودخـلوا مـديـنة اورشـليم وعـرف هـذا ابـاه وهـذا اخـاه وهـذا امـه . ووبـخوهـم قـائـلني مـا هـذا الـفعل 
الــشنيع الــذي عــملتم بــصلبكم الــحي وواهــب الــحياة . ومــكثوا ثــالثــة ايــام لــم يــاكــلوا فــيها وال شــربــوا بــل حــفظهم اهلل كــموســى 
وايـــليا فـــي صـــيامـــهم وبـــالـــحقيقة قـــد اتحـــدت انـــفس هـــؤالء الـــقديســـني بـــاجـــسادهـــم وبشـــروا فـــي اورشـــليم ثـــالثـــة ايـــام ورجـــعوا 
واضـطجعوا فـي قـبورهـم ولـم يـذهـبوا الـى الـفردوس وال تـبددوا فـي االقـطار الـخارجـية وال تـراءوا لـكل الـناس بـل لـلبعض وذلـك 
واضــح مــن قــول مــتى ” انــهم تــراءوا لــكثيريــن ” وهــكذا ســيدنــا فــانــه لــم يــكن يــتراءى بــعدد قــيامــته لــكل الــناس وفــي كــل حــني 
كــــاالول لــــكنه تــــراءى بــــعض االوقــــات لــــتالمــــيذه وللمســــتحقني قــــال الــــبعض ان هــــؤالء الــــقديســــني كــــانــــوا انــــبياء عــــارفــــني الــــكتب 
املــقدســة وقــد آمــنوا بــه قــبل انــتقالــهم كــما قــال الــقديــس اغــناطــيوس وانــهم كــانــوا يــكرزون بــقيامــة املــسيح وبــقيامــتهم . وبــعث 
املـوتـى دلـيل قـوي عـلى انـه هـو الـذي بـعثهم مـن قـبورهـم . وقـال يـوحـنا اسـقف دارا ان املـوتـى الـذيـن بـعثوا لـم يـدخـلوا املـديـنة 
لـيكرزوا حـتى قـام املـسيح . وقـال آخـرون انـهم مـكثوا واقـفني فـي قـبورهـم يمجـدون اهلل . وقـال غـيرهـم انـهم اجـتمعوا الـى جـبل 

الزيتون . وذهب آخرون الى انهم مضوا حاالً الى الفردوس
 

عدد 53 : وخرجوا من القبور بعد قيامته ، ودخلوا املدينة املقدسة ، وظهروا لكثيرين .
يـقول الـبعض انـه يـراد بـاملـديـنة املـقدسـة اورشـليم الـسماويـة ال اورشـليم االرضـية وملـا صـرخ املـسيح عـلى الـصليب قـام هـؤالء 
الـقديـسون وبـقوا احـياء فـي قـبورهـم كـما كـان يـونـان فـي بـطن الـحوت وبـعد الـقيامـة صـعدوا مـعه خـفية الـى املـديـنة املـقدسـة 
حـــينما صـــعد الـــى ابـــيه خـــفية عـــن اعـــني كـــل الـــناس . وقـــال آخـــرون ان اورشـــليم االرضـــية كـــان رأســـها االعـــلى مـــقدســـاً وكـــان 
ســـاكـــنوه قـــديســـني كـــثيريـــن امـــا الـــرأس الـــسفلي فـــكان نـــجساً بســـبب الـــغش والـــنفاق الـــذي كـــان فـــيه . وعـــليه فـــيريـــد بـــالـــرأس 
االعـلى املـديـنة املـقدسـة الـتي دخـلوهـا ووعـظوا سـكانـها املـؤمـنني الـذيـن كـانـوا حـزانـى عـلى مـوتـه . وذهـب غـيرهـم الـى انـه يـراد 
بـــاملـــديـــنة املـــقدســـة اورشـــليم االرضـــية الـــتي دخـــلها الـــقديـــسون وبشـــروا فـــيها . امـــا عـــددهـــم فـــيربـــوا عـــلى الخـــمسمئة نـــفساً 
وظـهورهـم لـكثيريـن كـان لـكي يـمرمـروا حـياة الـذيـن مـا عـرفـوا ربـهم وصـلبوه . وقـال آخـرون انـهم تـراءوا فـي أمـاكـن كـثيرة اولـها 
كــان فــي الجــليل ودخــلوا بــعدد الــقيامــة ألورشــليم وتــراءوا لــكثيريــن لــيعلم الــناس ان الــقيامــة ليســت خــياالً . وقــد حــدث اربــعة 
عـــجائـــب حـــني صـــلبه مـــنها فـــي الـــسماء فـــأظـــلمت الـــشمس والـــقمر . ومـــنها فـــي الـــفضاء فـــانـــشق حـــجاب الـــهيكل . ومـــنها فـــي 
االرض فـتشققت الـصخور . ومـنها تـحت االرض اذ قـامـت املـوتـى . والـبعض مـن هـذه الـعجائـب كـانـت عـامـة كـظلمة الـشمس 
والـــقمر وتـــزلـــزل االرض وبـــعضها خـــاصـــة كـــتشقق الـــصخور والـــحجارة وحـــجاب الـــهيكل وقـــيام الـــبعض مـــن املـــوتـــى . نـــسأل 
الــنساطــرة والخــلقيدونــيون مــن هــو املــعلق عــلى الــصليب الــه ام انــسان ، فــان قــالــوا انــه الــه أجــبناهــم انــه يســتحيل ان تــسمر 
يـداه او الحـربـة تخـرق جـنبه الن طـبعه فـوق هـذه الـحوادث وان قـالـوا انـه انـسان سـاذج فـنجيبهم انـه يسـتحيل عـلى االنـسان 
ان يـعمل هـذه الـباهـرات فـيظلم الـشمس ويـشقق الـصخور ويـقيم املـوتـى . اذاً فـاملـعلق عـلى الخشـبة الـه متجسـد وهـو الـفاعـل 

كل هذه االمور.



 
عـدد 54 : وأمـا قـائـد املـئة والـذيـن مـعه يحـرسـون يـسوع فـلما رأوا الـزلـزلـة ومـا كـان ، خـافـوا جـداً وقـالـوا : “ حـقاً كـان هـذا ابـن 

اهلل ! “ .
عدد 55 : وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد ، وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه ،

عدد 56 : وبينهن مريم املجدلية ، ومريم ام يعقوب ويوسي ، وأم ابني زبدى .
انـــظر ايـــها الـــقاري الـــعزيـــز لـــجنس الـــنساء الـــضعيف كـــيف ظهـــر أقـــوى مـــن الـــرجـــال فـــانـــهن كـــن تـــابـــعات لـــه حـــتى الـــى اآلالم 

واملخاطرات لذلك عاين كل شيء .
 

                             
في دفن يسوع

( 50 ) واذا بـــرجـــل اســـمه يـــوســـف وهـــو مـــير صـــالـــح صـــّديق ( 51 ) ولـــم يـــكن مـــوافـــقاً 
لــرأيــهم وعــملهم وكــان مــن الــرامــة مــديــنة الــيهود وكــان هــو أيــضاً يــنتظر مــلكوت اهلل 
( 52 ) هـــذا دنـــا الـــى بـــيالطـــس وســـألـــه جســـد يـــسوع ( 53 ) وأنـــزلـــه ولـــفه فـــي كـــتان 

ووضعه في قبر منحوت لم يكن قد وضع فيه أحد
                                              

شرح بشارة متى 27 : 57 - 61 
                     

دفن جثمان يسوع
عدد 57 : وملا كان املساء ، جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف ، وكان هو أيضاً تلميذاً ليسوع .

املــساء اي لــيلة الســبت . ســمى مــتى يــوســف غــنياً وتــلميذاً لــيسوع . وســماه لــوقــا مــشيراً وصــالــحاً وصــديــقاً . وســماه يــوحــنا 
تـــلميذاً لـــيسوع . وســـماه مـــرقـــس مـــشيراً . وكـــان واحـــد مـــن االثـــنني والســـبعني ومـــن املـــشيريـــن لـــلملوك والســـالطـــني كـــما كـــان 

أخيتوفل مشيراً لداود امللك اصم 15: 12 . اما الرامة فهي البلدة التي قتل فيها االطفال بامر هيرودس .
 

عدد 58 : فهذا تقدم الى بيالطس وطلب جسد يسوع ، فأمر بيالطس حينئٍذ ان يعطى الجسد .
عدد 59 : فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ،

عدد 60 : ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ، ثم دحرج حجراً عظيماً على باب القبر ومضى .
قـال الـقديـس يـعقوب السـروجـي ان الـقبر كـان لـيشوع ابـن نـون وحـفظ الـى ذلـك الـيوم وتـوارثـه خـلف عـن سـلف مـن واحـد الـى 
آخــر حــتى اتــصل بــتدبــير الــهي الــى يــوســف . وقــال آخــرون ان يــوســف كــان قــد نــقره لــنفسه . أمــا وضــع املــسيح فــي قــبر مــن 
صخـرة ال فـي قـبر مـن تـراب يـشير الـى الـبيعة الـتي لـم تـتزعـزع مـن امـواج الشـريـر . ووضـع وحـده فـيه لـيعلن انـه هـو وحـده ذو 

جسد غافر الذي يوضع على املذبح ويعطي الحياة ملتناوليه ..
 

عدد 61 : وكانت هناك مريم املجدلية ومريم األخرى جالستني تجاه القبر .
 



                    
( 54 ) وكــان يــوم الــتهيئة وقــد أخــذ الســبت يــلوح (55 ) وكــانــت الــنساء الــلواتــي أتــني 
مـــعه مـــن الجـــليل يـــتبعن فـــأبـــصرن الـــقبر وكـــيف وضـــع فـــيه جســـده ( 56 ) ثـــم رجـــعن 

وأعددَن حنوطاً وأطياباً وفي السبت قرّرَن على حسب الوصية 
                                        

شرح بشارة متى 27 : 61 -66

عدد 61 : وكانت هناك مريم املجدلية ومريم األخرى جالستني تجاه القبر .
 

حراسة القبر
عدد 62 : وفي الغد الذي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون الى بيالطس .

عدد 63 : قائلني : “  يا سيد ، قد تذكرنا ان ذلك املضل قال وهو حي : اني بعد ثالثة ايام اقوم .
فـــي الـــغد أي يـــوم الســـبت . وكـــان الـــقصد مـــن اجـــتماعـــهم ان يـــعرضـــوا الـــى بـــيالطـــس امـــراً مـــهماً عـــن املـــسيح . وقـــد ســـموا 
بـيالطـس أيـها الـسيد . وأمـا املـسيح فـكفروا بـه . وبـقولـهم ( تـذكـرنـا ) شهـدوا عـلى انـفسهم انـهم عـارفـون بـكل مـا قـيل مـنه . ثـم 

تأمل الى تواضع متى الكاتب فانه كتب كالمهم املهني الذي وجهوه نحو املسيح باالفتخار وبغير حياء.
 

عـدد 64 : فـمر بـضبط الـقبر الـى الـيوم الـثالـث ، لـئال يـأتـي تـالمـيذه ويسـرقـوه ، ويـقولـوا لـلشعب : انـه قـام مـن االمـوات ، فـتكون 
الضاللة االخيرة أشر من االولى ! “ .

عدد 65 : فقال لهم بيالطس : “ عندكم حراس . اذهبوا واضبطوه كما تعلمون “ .
طـلبوا حـراسـاً النـهم خـافـوا ان يـصدق كـالمـه أي بـعد ثـالثـة أيـام يـقوم . ومـن ثـم اسـتخدم املـسيح الحـراس ان يـكونـوا مبشـريـن 
لـليهود بـقيامـته . ثـم ان بـيالطـس لـم يـرسـل حـراسـاً مـن عـنده ولـم يـختم الـقبر بـختمة لـئال يـعترض عـليه انـه ارتـشى مـن تـالمـيذ 

املسيح فسمح لهم بسرقة جسده .
 

عدد 66 : فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر .
زعـــم الـــبعض انـــهم الـــصقوا الحـــراس بـــالحجـــر وخـــتموا ارقـــابـــهم أو اذرعـــهم او أرجـــلهم وقـــال آخـــرون انـــهم أجـــلسوهـــم حـــول 
الحجـر مـتقابـلني بـبعضهم وأيـديـهم مـمدودات عـلى الحجـر فـختموهـا وقـال غـيرهـم انـهم خـتموا الحجـر بـخواتـم جـميعهم وفـقاً 
لـــقول دانـــيال وخـــتموا الـــجب بـــخاتـــم املـــلك وبـــخواتـــم عـــظمائـــه دا 6: 17 . فـــلو لـــم يـــختموا الحجـــر ويـــقيموا حـــراســـاً عـــليه كـــان 

يمكنهم القول انه سرق . لكن احتياطهم هذا كان سبباً لخزيهم .

ان الــــنساء اعــــددَن مــــرتــــني الــــحنوط واالطــــياب ومــــضني بــــها الــــى الــــقبر ودلــــيل ذلــــك ان مــــرقــــس ذكــــر 
اسـماء ثـالث مـنهن أي مـريـم املجـدلـية ومـريـم أم يـعقوب وصـالـومـة . وقـال انـهن اعـددَن هـذه االطـياب 
فــــــي الســــــبت ثــــــم قــــــال لــــــوقــــــا ان الــــــنساء اعــــــددَن ذلــــــك قــــــبل الســــــبت أي فــــــي يــــــوم الجــــــمعة ومــــــا ذكــــــر 



اســماءهــن . فــاذن االعــداد مــختلف والــزمــن أيــضاً . وجــعلت عــنايــة اهلل ان يــكون الــقبر قــريــباً . أوالً 
" 56ليسهل الذهاب اليه . ثانياً لتظهر القيامة واضحاً للجميع .

                                                          
اإلصحاح الرابع والعشرين

في قيامة يسوع من القبر واتيان النساء الى القبر واخبارهن الرسل بما رأيَن

 ( 1 ) وفـــي أول االســـبوع بـــاكـــراً جـــداً اتـــني الـــى الـــقبر وهـــن يحـــملَن الـــحنوط الـــذي 
أعـددنـه ( 2 ) فـوجـدَن الحجـر قـد ُدحـرج عـن الـقبلر ( 3 ) فـدخـلَن قـلم يجـدَن جسـد الـرب 
يـسوع ( 4 ) وبـينما هـّن مـتحيرات فـي ذلـك اذا بـرجـلني قـد وقـفا عـندهـن بـلباس يـرّاق 
( 5 ) واذكــّن خــائــفات ونــكسَن وجــوهــهن الــى االرض قــاال لــهّن ملــاذا تــطلنب الــحي بــني 
االمـوات ( 6 ) انـه لـيس هـهنا لـكنه قـد قـام . أذكـرَن كـيف كـلمكّن وهـو فـي الجـليل ( 7 ) 
اذ قــال انــه يــنبغي البــن البشــر ان يُســلم الــى ايــدي أنــاس خــطأة ويُــصلب ويــقوم فــي 
الـيوم الـثالـث ( 8 ) فـذكـرَن كـالمـه 0 8 ) ورجـعَن مـن الـقبر وأخـبرَن االحـد عشـر وجـميع 
الــباقــني بهــذا كــله ( 10 ) ومــريــم املجــدلــية وحــنة ومــريــم أم يــعقوب وأخــر مــعهّن هــنّ 

اللواتي أخبرَن الرسل بهذا  (11)
فكان عندهم هذا الكالم كالهزيان ولم يصدقوهّن .

                                                               
شرح بشارة متى 28 : 1 - 8

عدد 1 : وبعد السبت عند فجر أول االسبوع جاءت مريم املجدلية ومريم األخرى لتنظرا القبر .
نـتكلم عـن تـقسم الـبعض عـلى االوقـات الـتي كـتب عـنها كـل مـن االنـجيليني . ال عـن الـوقـت الـذي قـام فـيه ربـنا مـن الـقبر . فـان 
ذلـك غـير مـعلوم ال لـلمالئـكة وال للبشـر . مـا يـرويـه مـتى ان الـنساء جـاءت لـلقبر فـي غـلس السـبت يـرويـه يـوحـنا انـهن جـئن فـي 
الـصباح ويـرويـه لـوقـا انـهن اتـني سحـراً ويـرويـه مـرقـس انـهن اتـني ملـا أشـرقـت الـشمس . وتـفصيل ذلـك ان مـريـم املجـدلـية ومـريـم 
والـــدة اهلل جـــاءتـــا لـــتنظرا الـــقبر فـــي غـــلس الســـبت وتبشـــرتـــا مـــن املـــالك ان ربـــنا قـــد قـــام ورأتـــا ربـــنا ومـــسكتا رجـــليه وارســـلهما 
لتبشـرا الـتالمـيذ بـانـه قـد قـام امـا الحـراس فـدخـلوا املـديـنة واعـلموا الـكهنة بـقيامـة املـسيح فـاعـطوهـم رشـوة لـيقولـوا ان تـالمـيذه 
أتــوا لــيالً وســرقــوه فــاذاعــوا الــخبر وملــا بــلغ مــريــم املجــدلــية ان جســده قــد ســرق ارتــابــت ورجــعت الــى الــقبر ثــانــية فــي الــصباح 
كــما قــال يــوحــنا ورأت الحجــر مــدحــرجــاً واملــالك جــالــساً وهــو الــذي رأتــه قــبل بــقليل جــالــساً عــلى الحجــر فــازداد ريــبها وجــاءت 
الـى سـمعان ويـوحـنا وقـالـت قـد أخـذوا سـيدي مـن الـقبر ولسـت اعـلم أيـن وضـعوه ولـلحال مـضى الـتلميذان املـذكـوران ونـظرا 
الـقبر والـلفائـف فـتحققا الـقيامـة ورجـعا مـؤمـنني . امـا املجـدلـية فـظلت واقـفة عـند الـقبر مـرتـبكة فـحانـت مـنها الـتفاتـة الـى الـقبر 
فـــنظرت املـــالكـــني الـــلذيـــن تـــراءيـــا لـــسمعان ويـــوحـــنا . . ثـــم الـــتفتت الـــى ورائـــها فـــرأت ســـيدنـــا فـــارســـلها الـــى تـــالمـــيذه فـــرجـــعت 



وبشــرتــهم انــها قــد رأت الــرب ووجــدت هــناك الــنسوة الــلواتــي بــالــهام ربــانــي كــن مســتعدات لــيمضني لــلقبر حــامــالت طــيباً . 
فـــرجـــعت مـــعهن هـــي ووالـــدة اهلل الـــتي يـــسميها لـــوقـــا أم يـــعقوب ويـــوســـي وكـــان الـــوقـــت قـــبل طـــلوع الـــشمس بـــقليل ورأت هـــناك 
مــالكــني بــهيئة رجــلني ولــباســهما يــلمع ووجــوهــهما مــضيئة . حــينئٍذ انــضم الــى املجــدلــية ومــريــم والــدة اهلل امــرأة غــريــبة اســمها 
سـالـومـي وهـي الـتي كـانـت مـع الـنساء االولـيات ورأيـن مـالكـاً بـهيئة شـاب مـتردي حـلة بـيضاء فـدهـشن وكـان الـوقـت عـند طـلوع 
الـشمس كـما ذكـر مـرقـس . فهـذه هـي تـراتـيب االوقـات االربـعة الـتي رواهـا كـل مـن االنـجيليني والـتي مـضني الـنسوة فـيها الـى 
الـقبر امـا الـقديـس سـاويـرس فـكتب عـن االوقـات الـتي مـضني الـنسوة فـيها الـى الـقبر هـكذا . ان املجـدلـية ذهـبت خـمس مـرات 
لــلقبر . مــرة فــي املــساء كــقول مــتى فــي عــشية الســبت ومــرة ثــانــية فــي وقــت الــصباح غــلساً وكــانــت وحــدهــا كــقول يــوحــنا ومــرة 
ثـــالـــثة مـــع ســـمعان ويـــوحـــنا ومـــرة رابـــعة مـــضت مـــع يـــوحـــنا وام يـــعقوب غـــلساً أي قـــبل طـــلوع الـــشمس . ومـــرة خـــامـــسة عـــندمـــا 
أشـرقـت الـشمس مـع صـالـومـي وام يـعقوب كـقول مـرقـس . أمـا مـريـم والـدة اهلل فـمضت ثـلث مـرات كـما يسـتفاد أوالً مـن قـولـه 
( ومـريـم األخـرى ) ثـانـياً مـن قـول لـوقـا ( ومـريـم أم يـعقوب ) ثـالـثاً مـن قـولـه مـرقـس ( ومـريـم أم يـعقوب ويـوسـي ) . امـا يـعقوب 
الــرهــاوي فــيقول ان مــريــم األخــرى هــي امــرأة يــوســف االولــى الــتي ولــدت يــعقوب ويــوســي . وســاويــرس الــبطريــرك يــقول ان 
مــريــم األخــرى هــي والــدة اهلل وقــد ســماهــا الــكتاب أم يــعقوب ويــوســي النــها كــانــت فــي الــظاهــر أمــاً لــيعقوب ويــوســي . أمــا 
ســمعان فــقد مــضى الــى الــقبر مــرتــني املــرة االولــى مــع يــوحــنا كــما قــال يــوحــنا . واملــرة الــثانــية وحــده كــما قــال لــوقــا انــه مــضى 
مـتعجباً فـي ذاتـه مـما كـان . وبهـذه املـرة رأى املـسيح كـقول لـوقـا عـن الـتلميذيـن الـلذيـن ظهـر لـهما املـسيح فـي الـطريـق واسـم 
احــدهــما كــليوبــاس ان فــي رجــوعــهما الــى اورشــليم وجــدا االحــد عشــر مــجتمعني وهــم يــقولــون بــالــحقيقة ان الــرب قــام وظهــر 
لـسمعان ( لـو 24 : 33 و 34 ) وبـولـس ايـضاً يشهـد ان املـسيح ظهـر لـه ولـالثـني عشـر ( كـو 15 : 5 ) ثـم نـقول ان فـي الـوقـت 
الــذي قــام فــيه ربــنا مــن الــقبر فــفيه بــعينه مــزمــع ان يــأمــر بــالــقيامــة الــعامــة كــقول الــقديــس ســاويــرس الن ســاعــة قــيام املــسيح 
الـتي فـيها ارتـعد الحـراس تـناسـب ان تـكون مـثاالً وصـورة لـتلك الـساعـة األخـيرة املـخوفـة . امـا عـشية السـبت فـال تـطلق عـلى 
وقـــت غـــروب الـــشمس فـــقط بـــل عـــلى كـــل أجـــزاء الـــليل حـــتى صـــباح االحـــد واال لـــقال فـــي الـــعشية وســـكت ولـــكن النـــه زاد فـــقال 
غـلساً فـهم انـه الـليل الـذي يـعقبه صـباح االحـد . وقـيامـة املـسيح كـانـت قـريـباً مـن وقـت صـياح الـديـك وفـي مـثل هـذا الـوقـت نحـل 
الـصيام ال فـي اول املـساء . وقـال آخـرون ان قـول مـتى مـن عـشية السـبت يـعني كـل الـليل الـذي صـباحـه يـوم االحـد قـال ذلـك 
حســـب عـــادة الـــكتاب مـــن بـــاب تـــسمية الجـــزء بـــاســـم الـــكل كـــقولـــه وكـــان مـــساء صـــباحـــاً يـــومـــاً واحـــداً . ثـــم ان الـــرب تـــرآءى يـــوم 
قـــيامـــته مـــرات مـــتعددة املـــعروف مـــنها ســـتة . اولـــها للمجـــدلـــية وملـــريـــم األخـــرى كـــما قـــال مـــتى . ثـــانـــياً لـــنساء كـــثيرات كـــما قـــال 
مــرقــس ( 16: 1 ) ولــوقــا ( 24 : 1 ) ثــالــثاً للمجــدلــية كــما قــال يــوحــنا ( 20 ك 16 ) رابــعاً لــبطرس كــما قــال بــولــس ( كــو 15 ك 
5 ) خــامــساً لــلتلميذيــن الــذيــن كــانــا مــنطلقني الــى عــماوس كــقول لــوقــا ( 24 : 31 ) . ســادســاً لــالحــد عشــر والــذيــن مــعهم فــي 
عـلية صـهيون ( لـو 24 : 33  36 ) . وبـعد هـذه ظهـر مـرات كـثيرة مـدة االربـعني يـومـاً ولـم تـخبر مـريـم املجـدلـية ومـريـم والـدة اهلل 
سـالـومـي ويـوحـنا بـالـقيامـة لـكي يـمضني ويـتحققن ذلـك مـن رؤيـه الـقبر واملـالئـكة امـا قـولـهن مـن يـدحـرج لـنا الحجـر فـقد قـيل مـن 
ســـالـــومـــي ويـــوحـــنا الن املجـــدلـــية والـــدة اهلل رأتـــا اوالً الحجـــر مـــدحـــرجـــة وقـــولـــه لـــتنظرا الـــقبر لتبخـــرا الـــقبر فـــي الـــيوم الـــثالـــث 
كــاملــعتاد . قــال قــوم انــهن كــن يبخــرن الــقبر . امــا نــحن فــنقول انــهن كــن يبخــرن الجســد وذلــك واضــح مــن قــول مــرقــس ( انــهن 

اشترين طيباً ليأتني ويدهنه ) ومن قولهن من يدحرج لنا القبر .

عدد 2 : واذا زلزلة عظيمة حدثت . الن مالك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه .
هــذه الــزلــزلــة ليســت كــالــتي حــدثــت عــند الــصلب . فــان تــلك كــانــت عــمومــية وأمــا هــذه فــخصوصــية الن الحــراس والــنسوة فــقط 
شـعروا بـها . فـالحـراس ارتـعدوا وخـافـوا والـنساء تـشجعن وتجـرأن . واملـالك الـذي دحـرج الحجـر كـان جـبرائـيل النـه هـو الـذي 
خــدم كــل الــتدبــير وتــرآءى مــعه مــيخائــيل أيــضاً . وقــيل عــن املــالك انــه ( نــزل مــن الــسماء ) ذلــك الن مــسكنهم الــسماء . وقــال 



الـقديـس يـعقوب السـروجـي انـه تـرآءى للحـراس نـاراً وضـجة مـالئـكة مـسموعـة فـي الـفضاء . ورأوا وجـهاً لـوجـه املـسيح خـارج 
مــن الــقبر . وقــد نــزل مــع املــالك مــالئــكة أخــر ونــور يــشعشع وكــانــت ســلم مــن نــار مــنصوبــة مــن االرض الــى الــسماء واملــسيح 
قـايـم اسـفلها ولـم يـكن نـازالً مـن اعـالهـا بـل صـاعـداً مـن اسـفلها الـى فـوق . واملـالئـكة صـاعـدون ونـازلـون ويمجـدون . وقـال مـتى 
ان فـي غـلس السـبت جـاءت مـريـم ورات سـيدنـا . وان الحـرس دخـلوا لـيالً واخـبروا رؤسـاء الـكهنة انـه قـام فـاعـطوهـم فـضة ان 
يـقولـوا ان تـالمـيذه أتـوا لـيالً وسـرقـوه وملـا سـمع ان جسـده سـرق تـأملـت املجـدلـية واسـرعـت الـى الـقبر كـما كـتب يـوحـنا وبـعد ذلـك 
رجـعت مـع الـنساء حـامـالت الـبخور الـى الـقبر كـما قـال لـوقـا . وملـا أشـرقـت الـشمس رجـعت مـع يـوحـنا أيـضاً كـما كـتب مـرقـس . 
أمـا املـالئـكة الـتي تـرآءت عـند الـقبر فسـتة . الن مـتى قـال ان الـنساء رأيـن واحـداً او لـوقـا قـال انـهن رأيـن مـالكـني ويـوحـنا قـال 
انـهن رأيـن مـالكـني ومـرقـس قـال انـهن رأيـن واحـداً والحـراس عـندمـا راوا ان الـرب قـد قـام حـقاً وخـتومـات الحجـر بـاقـية خـافـوا . 
وفـــي الـــوقـــت الـــذي جـــاءت الـــنساء الـــى الـــقبر نـــزل املـــالك ودحـــرج وخـــوفـــاً مـــنه ارتـــعد الحـــراس وصـــاروا كـــاملـــوتـــى وامـــا الـــنساء 
فــرأيــنه جــالــساً عــلى الحجــر يشــبه الــبرق وقــال لــهن بهــدوء ال تــخفن اي كــالحــراس . وبــعدمــا قــوى قــلبهن بشّــــــرهــن عــن الــقيامــة 
وملـــا مـــضت الـــنساء اســـتيقظ الحـــراس ودخـــلوا املـــديـــنة مســـرعـــني واعـــلموا عـــظماء الـــكهنة بـــما قـــد صـــار . واملـــالك لـــم يـــدحـــرج 
الحجـر كـي يخـرج املـسيح النـه كـان قـد قـام قـبل ان يـنزل املـالك لـكن مـن أجـل الـنساء الـلواتـي كـن رأيـنه ملـا وضـع فـي الـقبر 
ولــكن يــؤمــنن اذا رأيــن الــقبر فــارغــاً واملــسيح لــيس فــيه . ولــسائــل كــيف يــمكن ان يخــرج الــجسم مــن بــاب مــغلوق ؟ الــجواب ان 
الــذي خــرج مــن الــبطن والــختومــات مــحفوظــة واظــلم الــشمس واحــيا املــوتــى كــل شــيء مســتطاع لــديــه النــه اذا كــان املــالك قــد 
دخــل الــى دانــيال والــبئر مــختوم والــرســل خــرجــوا مــن بــيت الــسجن وهــو مــغلوق وســمعان مــشى عــلى االمــواج فــكيف ال يــقدر 

خالق الكل ان يخرج من القبر وهو مختوم.

عدد 3 : وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج.
عدد 4 : فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات.

قــد جــرت عــادة املــالئــكة ان يــترآءوا للبشــر بحســب االحــوال الــحاضــرة واالمــور الــتي يــتداول فــيها الــناس .فــقد تــرآءوا لــيشوع 
بــن نــون ولــداود الــنبي كــاالجــناد حــامــلني الســالح . ولــزكــريــا بــالــوان واشــكال حــمر وبــلق ( زك 1: 8 و9 ) . امــا لــلنساء فــبهيئة 
جـــميلة مـــفرحـــة وللحـــراس بـــهيئة مـــخيفة . ولـــسائـــل ملـــاذا ظهـــرت الـــقيامـــة اوالً للحـــراس ؟ الـــجواب الن الـــيهود كـــانـــوا يـــصدقـــون 
كــالمــهم اكــثر مــن كــالم الــتالمــيذ والــنساء . وقــد اعــتاد اهلل ان يجــذب الــناس الــيه فــيما هــم الــيه مــائــلون كــما جــذب املــجوس 

بواسطة النجم.

عدد 5 : فأجاب املالك وقال للمرأتني ال تخفا انتما . فإني أعلم انكما تطلبان يسوع املصلوب.
قـــد عـــزى املـــالك لـــلنسوة بـــرويـــته املـــبهجة وبـــكالمـــه . وقـــولـــه ( أنـــنت ) فـــهو بـــاملـــنظر الـــى الـــصالـــبني الن الـــخوف نـــصيبهم . أمـــا 
الـنسوة فيسـتحقن االكـرام . وقـولـه قـد عـلمت انـكن تـطلنب يـسوع املـصلوب اي لـتكرمـنه ال لتسـتهزيـن بـه كـالـصالـبني . ان املـالك 
لـم يخجـل ان يـقول ( املـصلوب ) وامـا الخـلقيدونـيون والـنساطـرة فـانـهم يخجـلون مـن ان يـقولـوا يـا مـن صـلبت عـوضـاً ارحـمنا 

مع ان بدء كل خير هو الصليب.
 

عدد 6 : انه هو ههنا ألنه قام كما قال . هلما انظرا املوضع الذي كان الرب مضطجعاً فيه.
( تــعالــني وانــظرن املــكان ) اي لــتتحققن الــقيامــة . وقــد تــحقق ســمعان ويــوحــنا قــيامــة ســيدنــا مــن رؤيــة املــالئــكة وكــالمــهم ومــن 

رؤية مخلصنا.
 

عدد 7 : واذهبا سريعاً قوال لتالميذه انه قد قام من االموات . ها هو يسبقكم الى الجليل . هناك ترونه ها انا قلت لكن.



أي فـألنـكن اسـتفدتـن مـعرفـة عـن الـقيامـة مـن رويـتي وكـالمـي مـعكن فـاذهـنب وبشـرن الـتالمـيذ انـه قـد قـام وهـو يسـبقكم الـى 
الجـليل . ولـسائـل مـتى قـال الـسيد لـتلميذه انـي اسـبقكم الـى الجـليل ؟ والـجواب انـه قـال ذلـك بـعدمـا شـكروا وجـاءوا الـى جـبل 
الـزيـتون . امـا الجـليل فـمعناه الـتدحـرج . والـكالم الـذي تـكلم بـه الـسيد كـأنـه تـدحـرج مـن الـجبل وامـتد واتـسع الـى الـعالـم كـله 
واهــتدى بــه كــثيرون . ولــسائــل ملــاذا نــبه ســيدنــا الــنسوة لــيقلن لــلتالمــيذ مــن الــصالــبني فــأراد ان يــأخــذهــم الــى هــناك لــيذكــرهــم 
بــتعالــيمه واعــمالــه الــتي اثــبتها بــقيامــته . ولــيس املــعنى انــه ال يــترآءى لــهم اال فــي الجــليل . وقــال آخــرون وهــم صــادقــون ان 
املـــسيح امـــرهـــم ان يـــذهـــبوا الـــى الجـــليل لـــيترآءى لـــهم هـــنام الجـــل املـــؤمـــنني الـــكثيريـــن الـــذي آمـــنوا بـــه والســـتحقاقـــهم رأى ان 
يـترآءى لـهم ويـعزيـهم ويـزيـدهـم مـعرفـة عـن قـيامـته . وعـن هـؤالء املـؤمـنني الجـليليني قـد قـال بـولـس الـرسـول ان الـرب تـرآءى الكـثر 
مـــن خـــمسمئة أخ مـــعاً أكـــثرهـــم بـــاق الـــى اآلن ( اكـــوه 1: 6 ) . ولـــيس عـــن اولـــئك الـــذيـــن قـــامـــوا فـــي وقـــت آالمـــه الن اولـــئك لـــم 

يتعاطوا بالعامليات.

عدد 8 : فخرجنا سريعاً من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتني لتخبرا تالميذه.

ان الـرسـل عـندمـا مـعوا بـان سـيدنـا حـيّ لـم يـصدقـوا بـل اسـتهزأوا بهـذا الـخبر . وال عـجب فـان كـان 
توما لم يؤمن بقول الرسل فبأولى حجة ال يمكن للرسل ان يؤمنوا بقول النساء .

                                                              
في اتيان بطرس الى القبر وظهور يسوع لتلميذين سائرين الى عماوس

 ( 14 ) فـــقام بـــطرس واســـرع الـــى الـــقبر ةتـــطلع فـــراى األكـــفان مـــوضـــوعـــة عـــلى حـــدة 
فـانـصرف مـتعجباً فـي نـفسه مـما كـان ( 13 ) وان اثـنني مـنهم كـانـا سـائـريـن فـي ذلـك 
الــــيوم الــــى قــــريــــة اســــمها عــــماوس بــــعيدة عــــن اورشــــليم ســــتني غــــلوة ( 14 ) وكــــانــــا 

يتحادثان عن تلك الحوادث كلها .
                                          

ســـؤال . مـــن الـــتلميذان الـــلذان كـــانـــا ســـائـــريـــن يـــوم احـــد الـــقيامـــة ؟ الـــجواب انـــهما كـــانـــا مـــن االثـــنني 
والســبعني تــلميذاً . وعــلى قــوٍل هــما كــالوبــا ولــوقــا الــذي أخــفى اســمه تــواضــعاً . او بــرنــابــا عــلى رأي 
آخـــر . وان ســـألـــَت مـــا كـــالوبـــا ؟ فـــاعـــلم انـــه أخـــو يـــوســـف خـــطيب مـــريـــم الـــعذراء وقـــد صـــار اســـقف 
أورشــليم بــعد أخــوة يــعقوب . واالثــنان كــانــا يتحــدثــان فــي آالم الــسيد وفــي ظــروف امــساكــه والــحكم 
عـــليه وصـــلبه ومـــوتـــه . وقـــد ذكـــر ان عـــماوس تـــبعد ســـتني غـــلوة عـــن اورشـــليم اي ثـــمانـــية امـــيال . ألن 
الـــغلوة خـــمسة خـــطوط والخـــط أربـــعمائـــة ذراع وكـــل ســـبعة خـــطوط ونـــصف مـــيل واحـــد . وكـــل ثـــالثـــة 

اميال فرسخ واحد .
                                                  



( 15 ) وفــيما هــما يتحــدثــان ويــتساءالن دنــا مــنهما يــسوع نــفسه وكــان يــسير مــعهما 
( 16 ) ولـــكن امـــسكت أعـــينهما عـــن مـــعرفـــته ( 17 ) فـــقال لـــهما مـــا هـــذا الـــكالم الـــذي 
تــتحاوران فــيه وأنــتما ســائــران مــكتئبني ( 18 ) فــأجــاب واحــد مــنهما اســمه كــالوبــا 
أفـأنـَت وحـدَك غـريـب عـن اورشـليم ولـم تـعلم مـا حـدث بـها فـي هـذه االيـام ( 19 ) فـقال 
لــهما ومــا هــو . قــاال لــه مــا يــخص يــسوع الــناصــري الــذي كــان رجــالً نــبياً ذا قــوة فــي 
الـــفعل والـــقول أمـــام اهلل والـــشعب كـــله ( 20 ) وكـــيف اســـلمه رؤســـاء الـــكهنة وحـــكامـــنا 
لـقضاء املـوت وصـلبوه ( 21 ) ونـحن كـنا نـرجـو انـه هـو املـزمـع ان يـفدي اسـرائـيل ولـكن 
مع هذا جميعه فاليوم الثالث هو لحدوث ذلك ( 22 ) اال ان نساء منا أدهشننا ألنهَن 
بـكرَن الـى الـقبر ( 23 ) فـلم يجـدَن جسـده فـأتـنَي وقـلَن انـهَن رايـَن مظهـر مـالئـكة قـالـوا 
انــه حــي ( 24 ) فــمضى قــوم مــن الــذيــن مــعنا الــى الــقبر فــوجــدوا كــما قــالــت الــنساء 

لكنهم لم يروه .
                                              

اقـترب الـسيد مـنهما ولـم يـعرفـاه الن قـوتـه مـنعت ان يـنظراه كـما هـو فـظنّاه غـريـباً وذلـك لـيتمكنا مـن 
مــحادثــته ومــذاكــرتــه مــطواّلً . وهــو عــينه قــادهــما الــى هــذه املــذاكــرة بــسؤالــه عــما يــتحاوران فــيه . وقــد 
دعــياه غــريــباً الن ســكان اورشــليم كــان لــهم زّي ثــياب مــخصوص وكــان الــسيد بــثياب مــخالــفة لهــذا 
الــزّي . ومــعنى كــالمــهما : أتجهــل مــا حــدث يــومــي الجــمعة والســبت املــاضــيني ونــحن فــي يــوم االحــد 
غــير بــعيديــن بــالــزمــن عــّما حــدث . أال تــعلم مــا وقــع لــيسوع االلــه خــالــق الــبالد واالمــاكــن الــذي صــار 
انــسانــاً وتــلقب بــاســم الــناصــري والجــليلي وبــالــنبي الــعظيم بــل هــو رب االنــبياء ومــانــح الــنبوة وكــانــت 
قــوتــه كــبرى فــي الــتعليم وصــنع املعجــزات . وقــد رجــونــا مــدةً ان يــكون املخــلص املــزمــع اال ان الــيهود 
صـــلبوه ومـــات والـــيوم الـــثالـــث ملـــوتـــه ودفـــنه وقـــد اخـــبرتـــنا نـــساء ذهـــنَب بـــاكـــراً الـــى قـــبره انـــهَن شـــاهـــدنَ 
مـــالئـــكة قـــالـــوا انـــه حـــي . وذهـــب مـــّمن مـــعنا ســـمعان ويـــوحـــنا فـــشاهـــدا مـــا شـــاهـــدَن .ومـــن املـــعلوم ان 

والدة اهلل ومريم املجدلية رأتاه أيضاً واملجدلية دعته بلقب يا معلم كما في انجيل يوحنا .
                                                    

( 25 ) فـقال لـهما يـا قـليلي الـفهم وبـطيئي الـقلب فـي اإليـمان بـكل مـا نـطقت بـه االنـبياء ( 26 ) أمـا 
كـان يـنبغي لـلمسيح ان يـتألـم هـذه اآلالم ثـم يـدخـل الـى مجـده (27 ) ثـم أخـذ يفسـر لـهما مـن مـوسـى 

ومن جميع االنبياء ما يختص به في االسفار كلها .
                                                      

بـحّق سـّماهـما قـليلي الـفهم النـهما مـا فـهما أقـوال كـتب االنـبياء . الـتي ذكـرت مـن قـبل ظـروف آالمـه 
وقـيامـته . وكـان الزمـاً ان يـحتمل سـيدنـا املـوت والـصلب الـلذيـن يـسميهما مجـداً ولـوال صـلبه ومـوتـه ملـا 



اظــلمت الــشمس وزلــزلــت االرض وحــدثــت املعجــزات الــدالــة عــلى انــه الــه . فهــذه كــلها تــدعــى مجــداً 
حقيقياً وقد ذكر املخلص تأييداً لكالمه آيات الكتب املنزلة من اسفار موسى واالنبياء .

( 28 ) فـلما اقـتربـوا مـن الـقريـة الـتي كـانـا يـقصدانـها تـظاهـر بـانـه منطلق الـى مـكان 
أبـعد ( 29 ) فـألـزمـاه قـائـلني امـكث مـعنا ألن املـساء مـقبل وقـد مـال الـنهار فـدخـل لـيمكث 
مــعهما ( 30 ) وملــا اتــكأ مــعهما أخــذ خــبزاً وبــارك وكســر ونــاولــهما ( 31 ) فــانــفتحت 
أعـينهما وعـرفـاه فـغاب عـنهما ( 32 ) فـقال أحـدهـما لـآلخـر أمـا كـانـت قـلوبـنا مـضطربـة 
فـينا حـني كـان يـخاطـبنا فـي الـطريق ويشـرح لـنا الـكتب ( 33 ) وقـامـا فـي تـلك الـساعـة 
ورجـعا الـى أورشـليم فـوجـدا األحـد عشـر الـذيـن مـعهم مـجتمعني ( 34 ) وهـم يـقولـون 
لـقد قـام الـرب فـي الـحقيقة وتـرآءى لـسمعان ( 35 ) فـأخـذا هـما يـخبران بـما حـدث فـي 

الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز .
                                              

جــرت عــادة الــناس بــان يــلّحوا فــي مــنتهى الــنهار عــلى عــابــري الــطريــق الــذيــن يــسافــرون مــعهم بــان 
يــقبلوا الــضيافــة فــي بــيوتــهم . وهــذا مــا صــنعه كــالوبــا الــذي تــأويــله حــسن ووافــقه عــليه رفــيقه . فــقد 
طــلبا مــن الــسيد املــتظاهــر بــاالنــطالق الــى مــكان بــعيد ان يســتريــح الــليل عــندهــما . وملــا اتــكأ مــعهما 
وبــما انــه كــان اكــبر مــنهما وذا عــلم ومــعارف طــلبا مــنه ان يــبارك الــخبز . وقــد كــانــت بــركــته تــبعاً لــقوم 
بهـــذه الـــعبارة : بـــاســـم االب والـــروح الـــقدس . مـــقرونـــة بـــرســـم اشـــارة الـــصليب . ومـــا تـــناوال مـــن يـــده 
الـخبز حـتى انـفتحت عـيون عـقليهما وعـرفـاه فـغاب لـلحال عـنهما واخـتفى ولـم يـذق شـيئاً . وقـد شهـدا 
بـان قـلبهما كـانـت مـضطرمـة اي تـحترق مـثل الخشـب عـند مـخاطـبته . وبـعد ذلـك أسـعا فـي املـجيء 
الـــى الـــرســـل االحـــد عشـــر واطـــلعاهـــم عـــلى مـــا رأيـــا وتـــكلما . فـــمن هـــنا تـــعلم ان هـــذيـــن الـــتلميذيـــن لـــم 
يـكونـا مـن الـرسـل بـل مـن االثـنني والسـبعني . وكـان يـهوذا االسخـريـوطـي قـد هـلك ومـتياس لـم يـدخـل 
فـي عـدد الـرسـل . ثـم انـي ارتـأي ان الـسيد املـيح تـرآءى لـسمعان فـي رجـوعـه مـن الـقبر بـعد ان تـرّدى 
ثـــيابـــاً ولـــو ان هـــذا الـــظرف غـــير مـــذكـــور فـــي االنـــجيل الن املـــسيح عـــمل أشـــياء كـــثيرة ولـــم تـــكتب كـــما 

شهد يوحنا .

في ظهور يسوع لتالميذه ووعده اياهم بارسال الروح

( 36 ) وبـينما هـم يتحـدثـون بهـذه وقـف يـسوع فـي وسـطهم وقـال لـهم السـالم لـكم أنـا 
هـو ال تـخافـوا ( 37 ) فـاضـطربـوا وخـافـوا وظـنوا أنـهم يـرون روحـاً ( 38 ) فـقال لـهم مـا 
بـالـكم مـرتـعديـن وملـاذا أثـارت االوهـام فـي قـلوبـكم ( 39 ) انـظروا يـدّي ورجـليّ . انـي أنـا 



هــو . جــسونــي وانــظروا فــان الــروح ال لحــم لــه وال عــظام كــما تــرون لــي ( 40 ) وعــند 
قوله ذلك أراهم يديه ورجليه .
                                            

كـان ظـهور املخـلص فـي املـساء عـند غـروب الـشمس يـوم االحـد اي لـيلة االثـنني بـينما يتحـدث رسـله 
فـي أمـر قـيامـته ومـشاهـدة بـعضهم ايـاه . وبـاداهـم بـالسـالم كـما كـان يـفعل وقـصده الـسني ان يـزيـل 
خـوفـهم . وروى يـوحـنا انـه دخـل عـليهم واالبـواب مـوصـودة أو مـقفلة فـرأوه مـا بـينهم فـجاةً . واعـلم هـنا 
ان ســــيدنــــا صــــنع ثــــالث معجــــزات تشــــبه الــــواحــــدة األخــــرى اي انــــه ولــــد مــــن امــــه دون ان يــــفك خــــتم 
بــكارتــها . وقــام مــن الــقبر دون ان يــفك االخــتام الــتي وضــعها عــليه الــيهود . ودخــل الــعلية وابــوابــها 
مــقفلة . واذ نــظرهــم خــائــفني مــن رؤيــته شــّدد عــزيــمتهم وأفــهمهم انــه هــو الــذي اخــتارهــم مــنذ االبــتداء 
وســّلطهم عــلى الــشياطــني وانــه هــو الــذي تــألــم وقــام . وملــا كــانــت مــعرفــة االفــكار الــخفية خــاصّــــــــــة بــاهلل 
وكـان لـه املجـد االبـن املـساوي بـالـجوهـر ألبـيه عـرف االرتـياب الـذي خـالـج قـلوبـهم وقـال مـا مـفاده : ان 
كـنتم تـظنّونـي خـياالً فـمّدوا الـيّ أيـديـكم وجـّسونـي فـاّن لـي لحـماً ودمـاً والـروح املـحض ال لحـم وال دم 
لـــه . ثـــم انـــظروا جـــراح يـــدّي ورجـــليّ تـــتحققوا انـــي انـــا الـــذي وصـــلبُت وقـــمُت . وهـــكذا تـــّم بـــالـــفعل اذ 

كشف لهم عن موضع املسامير والحربة .
                                                       

( 41 ) واذ كـانـوا غـير مـصدقـني بـعد مـن الـفرح ومـتعجبني قـال أعـندكـم هـهنا طـعام (42 
) فــأعــطوه قــطعة مــن ســمك مــشوّي وشهــد عســل ( 43 ) فــأخــذ واكــل امــامــهم ثــم أخــذ 

الباقي واعطاهم .

جـرت عـادة الـناس الـذيـن يـفاجـئهم فـرح عـظيم عـلى غـير انـتظار ان ال يـصدقـوا مـا يـرون أو يـسمعون 
وهــذا مــا وقــع لــلتالمــيذ أعــينهم فــتنازل أيــضاً مخــلصنا القــناعــهم وطــلب مــنهم طــعامــاً يــأكــله لــيحقق 
لـهم قـيامـته فـأعـطوه وأكـل أكـالً حـقيقياً مـعهم . وهـذا مـا أثـبته أيـضاً بـطرس اذ قـال : انـنا نـحن أكـلنا 
وشــربــنا مــعه . وقــد أكــل لــه املجــد مــكاً اشــارة الــى طــبيعتنا الــغارقــة مــن قــبل فــي بحــر الــشهوات اال 
انـــها بـــاتـــحادهـــا بـــالـــالهـــوت نـــجت مـــن الـــغرق وتخـــلصت مـــن وهـــن الخـــطية ورخـــاوة لـــذتـــها املـــميتة . 
وتطهـــرت وتـــقّدســـت فـــصارت لـــذذة هلل كـــالعســـل النـــها تـــزيـــنت بـــالـــفضائـــل وخـــاصـــة فـــي مـــحبة الـــرب . 
وأيـــضاً بـــواســـطة تجســـد االبـــن اتحـــد جـــنسنا بـــالـــنار الـــعقلية واشـــترك بـــالـــالهـــوت فظهـــر كـــاملـــشوي 
متجــرد مــن ضــعف الــشهوات واالهــواء فــصار يــتلقى االوامــر الــسماويــة ويــقبلها بــسهولــة كــما يــقبل 
الـشمع كـل كـتابـة ورسـم فـيه . وهـنا مـسألـة كـيف أكـل الـسيد املـسيح بـعد قـيامـته . أجـاب فـريـق انـه لـم 
يـأكـل حـقاً وال يـمكن ان يـقال عـنه انـه أكـل اكـالً خـيالـياً بـل كـان يـضع الـقوت فـي فـمه ويـمضغه ويـبلعه 
ولــكن ال يــقتات جســده بــه بــل كــان هــذا الــقوت يــفنى ويــتالشــى بــقوة الــروح ثــم يــعود الــى الــعناصــر 



الـتي أخـذ مـنها عـلى شـبه أكـل االب واملـالكـني فـي العهـد الـقديـم عـندمـا تـناولـوا الـطعام بـدعـوة ابـرهـيم 
. وقــال فــريــق آخــر انــه أكــل الــطعام كــما تــأكــل الــنار الــذبــائــح ز واّدعــى فــريــق ثــالــث انــه لــم يــدخــل لــه 
املجــد الــطعام الــى مــعدتــه بــل كــان يــالشــيه فــي الــهواء . امــا نــحن فــنثبت انــه أكــل وشــرب حــقاً بــعد 
الـــقيامـــة ولـــو انـــنا عـــاجـــزون لـــقلة ادراكـــنا عـــن تـــفسير ذلـــك . الن أعـــمال الـــسيد عـــجيبة فـــائـــقة الـــطور 
املـالـوف بـني الـناس ولـذلـك سـّماه أشـعيا عـجباً . وكـما كـانـت أفـعالـه قـبل الـقيامـة خـارقـة املـعتاد . هـكذا 
أيــضاً بــعدهــا . ومــن تــلك حــبله بــدون زرع بشــري ومــيالده بــدون نــقض الــبكارة . ومــشيه عــلى املــياه 
وتــغيره عــلى الــجبل مــن كــثافــة االجــسام الــى لــطافــة االرواح وصــومــه أربــعني يــومــاً بــدون ان يــجوع 

وتنجيته نفسه عندما أرادوا طرحه على الجبل.
ومــن هــذه ظــهوره ظــهوراً مــحسوســاً يــمكن الــشعور بــه بــالــحواس وتــبني آثــار الحــربــة واملــسامــير فــي 
جــنبه ويــديــه . واكــله وشــربــه . ورؤيــة جســده كــاجــساد بــاقــي البشــر وكــان البــساً ثــيابــاً ولــو ان ثــيابــه 
االولـــى أخـــذهـــا الـــجنود عـــند صـــلبه وكـــفنه أخـــذه ســـمعان ويـــوحـــنا . وان ســـالـــَت مـــا الـــحكمة فـــي كـــل 
هـذه ؟ أجـبٌت ان أعـمالـه غـير املـألـوفـة بـعد الـقيامـة قـصد بـها دفـع الـكوك واثـيات قـيامـته . امـا أفـعالـه 
قــبل الــقيامــة لــيحقق انــه صــار انــسانــاً مــن دون تــغير . ثــم كــما انــه أخــفى جســده املــائــت تــحت بــهاء 
الـالهـوت عـند تمجـده فـي جـبل طـابـور كـذلـك أخـفى بـهاء مجـده وعـظمة جسـده غـير الـقابـل املـوت بـعد 
قـيامـته تـحت أعـراض جسـد مـثل اجـسادنـا وغـايـته ان يـراه تـالمـيذه الن االنـسان فـي الـحياة الـدنـيا 

ال يقوى على رؤية مجد جسد قام من االموات وهو غير قابل للموت ثانية .
                                                     

( 44 ) وقـال لـهم هـذا هـو كـالمـي الـذي كـلمتكم بـه اذ كـنٌت مـعكم انـه يـنبغي ان يـتم كـل 
مـا كـتب عـني فـي نـامـوس مـوسـى وفـي االنـبياء واملـزامـير ( 45 ) حـينئٍذ فـتح أذهـانـهم 
لـيفهموا الـكتب ( 46 ) وقـال لـهم هـكذا كـتب وهـكذا كـان يـنبغي لـلمسيح أن يـتألـم وأن 
يــقوم فــي الــيوم الــثالــث مــن بــني االمــوات ( 47 ) وان يــكرز بــاســمه بــالــتوبــة ومــغفرة 
الخــطايــا فــي جــميع األمــم ابــتداء مــن اورشــليم ( 48 ) وانــتم شــهود لــذلــك ( 49 ) وانــا 

أرسل اليكم موعد أبي فامكثوا انتم في املدينة الى ان تلبسوا قوة من العالء .
                                                             

افــهمهم انــه مــن قــبل آالمــه ومــوتــه وقــيامــته كــان قــد ذاكــرهــم فــي كــل هــذه االمــور وان اتــمامــها كــان 
ضـروريـاً لـتحقيق مـا كـتب مـوسـى واالنـبياء وجـاء فـي املـزامـير عـن الـتدابـير الـربـانـية . وبـعد ان فسـر 
لـهم ذلـك فـهموه . ومـن كـالمـه ان ابـتداء الـبشارة يـكون مـن اورشـليم ألنـه أهـني فـيها ورذل مـنها فـيجب 
ان يـــكون ابـــتداء مجـــده فـــيها ومـــدحـــه وتـــعظيمه مـــنها . وفـــّوض الـــى تـــالمـــيذه ان يـــكونـــوا شـــهود مـــوتـــه 
وآالمـه وقـيامـته ووعـدهـم بـارال الـروح الـقدس تـحقيقاً لـنبوة يـوئـيل الـقائـل : يـكون روحـي عـلى كـل ذي 

جسد . واعلنهم ان الروح عينه يكون لهم قّوة مشّددة يلبسونها وتلبسهم كالثياب .



في صعود الرب الى السماء

( 50 ) ثم خرج بهم الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم
                                                   

قـاد يـسوع رسـله الـى بـيت عـنيا لـيذكـرهـم بـقيامـة لـعازر فـيها . ويـدلـهم عـلى ان يـأخـذوا يـكرزون فـيها 
بــقيامــته لــه املجــد وبــالــقيامــة الــعمومــية الــتي تــدلــنا عــليها قــيامــته . ثــم مــنحهم بــركــته وهــي مــثل الــبركــة 
الـتي نـالـها تـلميذا عـّماوس ومـا أشـرفـها ومـا انـفعها ومـن يسـتقصي وصـفها . وقـد ارتـأى قـوم انـه لـه 
الــــسجود بــــاركــــهم بــــشكل صــــليب . ويــــسأل هــــنا : ملــــاذا قــــال رفــــع يــــديــــه ولــــم يــــقل يــــده وانــــنا نــــعلم ان 
االنـسان يـبارك بـيمينه املـالـكة الـقوة والسـلطة ؟ فـالـجواب ان اسـتخدام الـيديـن أقـوى مـن اسـتخدام 
واحـــدة . وجـــاء فـــي رســـائـــل مـــار بـــولـــس انـــه قـــّواهـــم بـــاســـلحة مـــن الـــيمني والـــشمال لـــينتصروا عـــلى 
الشـــرور . واعـــلم ان الـــبركـــة حـــّلت عـــلى الـــنفس والجســـد .و قـــال فـــريـــق ان الـــسيد املـــسيح لـــم يـــمنح 
تــالمــيذه غــير بــركــة بــسيطة . لــكنا نــقول ان الــبركــة هــنا هــي رســامــتهم أســاقــفة ودلــيل ذلــك انــنا عــند 
رسـامـة االسـاقـفة نـتلو الـفصل الـحاضـر عـلى املـرتـسم ثـم نـبارك بـطريـق الـرفـرفـة عـلى رأسـه وكـان قـد 
رســمهم شــمامــسة عــندمــا ارســلهم اثــنني اثــنني وخــّولــهم ســلطانــاً عــلى فــاء االمــراض وطــرد االرواح 
الشــريــرة وقــد عٌـــرف الــشمامــسة بــانــهم مطهــرون مــناالمــراض واالرواح . ثــم رســمهم قــسوســاً عــندمــا 
نفخ فيهم في العلية وقال لهم : من غفرتم لهم زالتهم ٌغفرت ومن امسكتموها عليهم أمسكت . ورّب 
مـعترض يـقول : كـيف رسـمهم شـمامـسة وقـسوسـاً وأسـاقـفة ولـم يـكونـوا مـعّمديـن ؟ فـاعـلم انـه لـه املجـد 
مــنحهم فــي الــعلية هــبتني وهــما الــعماد والــكهنوت أمــا الــعماد فــلما نــفخ فــيهم وامــا الــكهنوت فــعندمــا 
ســلمهم ســلطان الحــّل والــربــط . قــال يــعقوب الســروجــي ان الــيد املــيح عــّمد تــالمــيذه فــي الــعلية يــوم 
عـيد الـعنصرة ولـكن الـرأي مـردود ألن فـي ذاك الـيوم قـبلوا مـواهـب الـروح الـقدس وأصـبحوا كـامـلني 

أقوياء ملصادمة كل عدّو .
سـؤال : ايـن تـرّدد الـسيد املـسيح بـعد قـيامـته فـي مـدة االربـعني يـومـاَ الـى يـوم صـعوده الـى الـسماء ؟ 
قـال فـريـق انـه كـان يـذهـب الـى أبـيه فـي الـسماء ثـم يـنزل عـلى االرض . وقـال آخـرون انـه كـان تـردد 

الى الفردوس ثم يأتي الى الناس . وراينا ان ال نعطي رأياً ألن ال سند لنا في الكتب املنزلة .
                                                          

( 51 ) وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد الى السماء .
                                                        

كـان الـقديـس لـوقـا يـعرف انـالـناس تـبحث عـن مـقام الـسيد املـسيح بـعد قـيامـته فـأراد ارشـادهـم وقـال 
انـه صـعد الـى الـسماء . واعـلم ان مخـلصنا ولـو انـه فـي الـسماء اال انـه مـوجـود فـي كـل مـكان بـما انـه 



الـــه وبـــالـــتالـــي ال يحـــّده شـــيء وهـــل انـــشقت الـــسماء عـــند صـــعوده الـــيها وولـــوجـــه فـــيها فـــقد اخـــتلفت 
االقـــوال وأثـــبت بـــعضهم وانـــكر آخـــرون والـــصحيح انـــه لـــيس مـــن لـــزوم الـــى انـــشقاقـــها فـــقد خـــرج لـــه 
املجـد مـن احـشاء والـدتـه ولـم تفسـد بـتولـيتها . ومـشى عـلى البحـر ولـم يـغرقـه . ودخـل الـعلية واالبـواب 
مـقفلة . وأخـرج مـنذ الـبدء ضـلعاً مـن آدم ولـم يـفتح لـه جـنبه . واجـرى املـياه مـنالصخـرة ولـم يـشقها . 
وكــــذلــــك تخــــرج االثــــمار واوراق االشــــجار مــــن االشــــجار عــــينها وال تــــشقها . افــــال يــــقدر لــــه الــــسجود 

وجسده ممجد غير قابل للموت ان يدخل السماوات بدون ان تنشق أمامه .
                                                       

( 52 ) فسجـــدوا لـــه ورجـــعوا الـــى أورشـــليم بـــفرح عـــظيم ( 53 ) وكـــانـــوا كـــل حـــني فـــي 
! 65الهيكل يسبحون اهلل ويباركونه . آمني .


