اإلصحاح السادس
فرك السنبل يوم السبت
)  ( 1وف7ي الس7بت ال7ثان7ي ب7عد االول اج7تاز ب7ني ال7زروع وك7ان ت7الم7يذه ي7قلعون س7نبالً
وي7فرك7ون ب7أي7دي7هم وي7أك7لون )  ( 2ف7قال ل7هم ق7وم م7ن ال7فري7سيني مل7اذا ت7فعلون م7ا ال يح7ل
ف7ي الس7بوت )  ( 3ف7اج7اب7هم ي7سوع ق7ائ7الً أو ق7رأت7م م7ا ف7عل داود ح7ني ج7اع ه7و وال7ذي7ن
م77عه )  ( 4ك77يف دخ77ل ب77يت اهلل واخ77ذ خ77بز ال77تقدم77ة وأك77ل وأع77طى ال77ذي77ن م77عه وه77و ال
يحل أكله اال للكهنة وحدهم )  ( 5ثم قال لهم ان ابن البشر هو رب السبت أيضا ً .
عمل التالميذ املذكور وشكاية الفريسيني وجواب املسيح في شرح بشارة متى 8 – 1 : 12
الحوار حول يوم السبت
عدد  : 1في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بني الزروع  ،فجاع تالميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون .
ان امل__سيح ب__اج__تيازه ف__ي الس__بت ح__ل الس__بت واراح ال__نام__وس وه__و ال__ذي ح__فظ ال__نام__وس م__دة ث__الث__ني س__نة ح__تى اع__تمد وت__مم
ال_سيرة الج_دي_دة م_ن ال_عماد ال_ى ال_صليب ف_نقض الس_بت ح_ني ج_بل ط_ينا ً وط_لى ب_ه ع_يني االع_مى وق_ال اب_ي اآلن ي_عمل وأن_ا
أع__مل  .واآلن ن__قض الس__بت ب__ضرورة ال__جوع الن ال__ضرورة تح__ل ال__نام__وس وف__ي االن__جيل ال__يون__ان__ي والح__رق__لي ي__سميه س__بتاً
م __ضاع __فا ً ول __وق __ا ي __دع __وه الس __بت ال __ثان __ي ب __عدد االول الن __ه وق __ع ف __يه ال __عيد  .وال __يوم ال __ذي ل __م ي __كن ي __جوز ف __يه ال __عمل ك __ان ي __دع __ى
س __بتا ً  .ث __م ان ج __وع ال __تالم __يذ ي __دل ع __لى ان __هم ك __ان __وا متج __ردي __ن غ __ير مه __تمني ب __الجس __دي __ات ف __كان __وا ي __حارب __ون ال __جوع دون ان
يفارقوا املعلم ويرحلوا مثل ذلك .
عدد  : 2فالفريسيون ملا نظروا قالوا له  “ :هو ذا تالميذك يفعلون ما ال يحل فعله في السبت ! “
ان ال __فري __سيني الم __وا امل __سيح ع __لى اج __تيازه وس __ط ال __زرع واك __ل ال __تالم __يذ ل __وم _ا ً ب __سيطا ً ل __كنهم اغ __تاظ __وا م __نه ح __ني بس __ط ال __يد
اليابسة يوم السبت الن االعجوبة كانت عظيمة
عدد  : 3فقال لهم  “ :اما قرأتم ما فعله داود حني جاع هو والذين معه ؟
عدد  : 4كيف دخل بيت اهلل واكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له وال للذين معه  ،بل للكهنة فقط .
ان ال_ذي_ن ح_لوا ال_نام_وس ك_ثيرون اال ان امل_سيح ل_م ي_ذك_ر م_نهم اال داود الن داود ك_ان ممج_دا ً ع_نده_م  .ول_م ي_سميه م_لكا ً ون_بياً
الن_ه ك_ان م_ن ق_بيلته ح_تى ال ي_ظن ال_يهود ان_ه يفتخ_ر ب_اول ن_اق_ض للس_بت  .ف_كما ان داود مل_ا ع_رض ل_ه ال_جوع اض_طر ال_ى ح_ل
ال__نام__وس  .ك__ذل__ك ال__تالم__يذ ح__لوا الس__بت بس__بب ال__جوع  .ول__و ك__ان ف__ي ق__لوب ال__فري__سيني رح__مة ل__عذروا امل__سيح وت__الم__يذه م__ن
ن__قضهم الس__بت الن ال__جوع يح__مل ص__اح__به ع__لى تح__ليل م__ا ه__و مح__رم ول__كون__هم م__الع__ني ذك__ر ل__هم داود م__ع ان داود ه__و م__لوم
خ __صوص _ا ً الن __ه س __بب ق __تل ال __كهنة م __ن ي __د ش __اول  .ف __ان ك __ان داود غ __ير م __لوم ب __ذل __ك ف __كم ب __الح __ري ت __الم __يذ امل __سيح س __يما وان
ك_ثيري_ن ن_قضوا الس_بت ف_منهم ي_شوع اب_ن ن_ون واي_ليا ال_نبي ع_ندم_ا م_شي أرب_عني ي_وم_ا ً وغ_يره_ما  .ث_م ان ن_قض الس_بت  .ف_ان
ق_ال ق_ائ_ل ان داود ك_ان ن_بيا ً  .أج_بناه ان االن_بياء ان_فسهم ل_م ي_كن يح_ل ل_هم االك_ل م_ن ذل_ك ال_خبز ف_كم ب_الح_ري ل_لرج_ال ال_ذي_ن

ك __ان __وا م __ع داود ف __ان __هم ل __م ي __كون __وا ان __بياء وال ك __هنة  .ان م __رق __س ي __سمي ال __كاه __ن ال __ذي اع __طى داود خ __بز ال __تقدم __ة اب __يات __ار
وصاموئيل يسميه اخيمالك .فكان يسمى باسمني فكل واحد سماه باسم .
عدد  : 5او ما قرأتم في التـوراة ان الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء ؟
اي ك_ما ان ال_كهنة ف_ي ال_هيكل يح_لون الس_بت الن_هم ي_صعددون ال_ذب_ائ_ح وي_قرب_ون ال_قراب_ني ف_ال ي_الم_ون ع_لى ذل_ك  .ه_كذا ف_ان_ه
ال لوم على التالميذ لقلعهم السنبل واكلهم منه  .وقد استعمل لفظة التدنيس بدالً من نقض السبت النها اصعب .
عدد  : 6ولكن اقول لكم  :ان ههنا اعظم من الهيكل !
ب_قول_ه اع_ظم ع_ني ن_فسه الن_ه رب ال_هيكل  .وك_ما ان اهلل اع_ظم م_ن ال_هيكل ال_ذي ي_كرم ف_يه ه_كذا ف_ان ال_تالم_يذ ال_ذي_ن يخ_دم_ون_ه
هم اعظم من الكهنة الذين يخدمون الهيكل.
عدد  : 7فلو علمتم ما هو  :اني اريد رحمة ال ذبيحة  ،ملا حكمتم على األبرياء !
اي ل_و ك_نتم ت_ذك_رون ال_كتاب ال_قائ_ل ان اهلل ال_رح_مة ع_لى ال_ذب_يحة مل_ا مل_تون_ي ع_لى ن_قضي الس_بت الن_ه اذا ك_ان الس_بت ي_نقض
الجل الذبيحة من الكهنة فكم باالحرى يجب نقضه الجل الرحمة والشفقة .
) مر ص  ( 27 : 2ثم قال لهم ان السبت جعل االنسان ال االنسان الجل السبت
ي_تساءل ال_بعض ان_ه اذا ك_ان الس_بت ج_عل الج_ل االن_سان ف_لماذا ق_تل صلفح_د أل_يس الن_ه ن_قض الس_بت ؟ ف_نجيب ان الس_بت
ل__و ل__م ي__حفظ م__ن ال__بدء ل__كان ن__قض ش__يئا ً ف__شيئا ً واس__تحقر ال__ناس أوام__ر ال__نام__وس  .ان ح__فظ الس__بت ك__ان ي__فيد ال__عبران__يني
ك_ثيرا ً وك_ان ي_ذك_ره_م بخ_لق اهلل ل_لكائ_نات وي_بعدده_م ع_ن ع_بادة االوث_ان وي_جعلهم رح_وم_ني ع_لى ال_عبيد واالم_اء  .وي_رج_عهم م_ن
الش_ر ال_ى ال_صالح  .ورب م_عترض ي_قول مل_اذا اب_طل امل_سيح ه_ذه ال_عوائ_د ؟ ف_نجيب ان_ه ل_م ي_بطلها ل_كنه زاده_ا ب_تعليمه ال_ناس
ان اهلل ه_و خ_ال_قهم واب_وه_م وم_سكنه ال_سموات ك_ما ان_ه ع_لمهم ان ي_كون_وا رح_وم_ني وال ي_حتفلوا ب_اع_ياده_م ف_ي الس_بت ف_قط ب_ل
ف_ي ك_ل ب_وم الن ال_نام_وس انح_ل واب_تدأت خ_دم_ة االن_جييل وم_نعهم ان يخ_دم_وا ق_بة ال_زم_ان وامل_ذب_ح ال_رم_زي ب_ل ان ت_كون ذوات_هم
مذبح ومساكن لالهوته .
عدد  : 8فإن ابن االنسان هو رب السبت أيضا ً .
ف__بقول__ه ” اب__ن البش__ر ” ع__نى ن__فسه واث__بت اله__وت__ه ب__كون__ه خ__ال__ق الس__بت  .ف__كأن__ه ي__قول ك__ما ق__د اع__طيتكم الس__بت  .ه__كذا ل__ي
السلطان ان احله وليس الحد ان يلومني على نقضه بصنعي العجائب فيه .

شفاء يد يابسة يوم السبت
)  ( 6ودخ __ل املج __مع ف __ي س __بت آخ __ر وج __عل ي __علم وك __ان ه __ناك رج __ل ي __ده ال __يمنى ي __اب __سة )  ( 7وك __ان
ال_كتبة وال_فري_سيون ي_راق_بون ه_ل ي_شفي ف_ي الس_بت ل_كي يج_دوا م_ا ي_شكون_ه ب_ه )  ( 8وع_لم ب_أف_كاره_م
ف__قال ل__لرج__ل ال__ياب__س ال__يد ق__م ف__ي ال__وس__ط ف__قام ووق__ف )  ( 9ف__قال ل__هم ي__سوع أس__أل__كم أع__مل ال__خير
يح __ل ف __ي الس __بت أم الش __ر ان تخ __لص ن __فس أم ته __لك )  ( 10ث __م ادار ن __ظره ف __ي ج __ميعهم وق __ال ل __ه

ام __دد ي __دك ف __فعل ف __عادت ي __ده ص __حيحة ك __األخ __رى )  ( 11ف __ام __تألوا س __فها ً وف __اوض ب __عضهم ب __عضاً
فيما يفعلون بيسوع .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 14 – 9 : 12
الشفاء في السبت
عدد  : 9ثم انصرف من هناك وجاء الى مجمعهم ،
اي انه اجتاز يوم السبت وهو غير السبت الذي قلع فيه تالميذه السنبل كما ذكر لوقا.
عدد  : 10واذا انسان يده يابسة  ،فسالوه قائلني  :هل يحل االبراء في السبوت ؟ لكي يشتكو عليه .
ذك__ر االن__جيليون اآلخ__رون ان ال__سيد امل__سيح اق__ام__ه ف__ي ال__وس__ط وق__ال للج__موع ان__ه ي__جب ان ي__عمل ال__خير ف__ي الس__بت  .ام__ا
اق__ام__ته ل__ه ف__ي ال__وس__ط ف__لكي ت__ثير رؤي__ته ف__ي ق__لوب ال__حاض__ري__ن ع__واط__ف ال__شفقة وال__رح__مة ع__ليه  .ام__ا م__تى ف__قال ان ال__كتبة
وال __فري __سيني س __أل __وه ذل __ك  .وك __لتا ال __رواي __تني ص __حيحة  .الن __هم ك __ان __وا ي __عرف __ون ان __ه ي __ري __د ان ي __شفيه ف __ارادوا ان ي __منعوا ال __شفاء
ب_واس_طة س_ؤال_هم اي_اه ب_ال_حيلة وال_غش وي_شكوه ب_كون_ه ل_م ي_حفظ الس_بت  .ام_ا امل_سيح ف_لمعرف_ته ب_خبثهم اق_ام_ه ف_ي ال_وس_ط ك_ما
ي_قول االن_جيليون االخ_رون  .ومل_ا ل_م ي_ندم_وا ع_لى س_وء ف_كره_م وع_مى ق_لوب_هم وب_خهم ب_عنف ك_قول م_رق_س ال_بشير “ ف_أدار ن_ظره
فيهم بغيظ ” ) مر ص  ( 5: 3ذلك لكي يجذبهم بنظره هذا الى التوبة
) مر ص  ( 4 : 3ثم قال لهم أخيرا يحل ان يفعل في السبت ام شر الخ
ان_ه ت_عال_ى اخ_ذ ق_بل ص_نعه االع_جوب_ة ي_ضرب ل_هم االم_ثال وي_سال_هم ب_عض االس_ئلة ح_تى اذا اج_اب_وه ع_ليها أخ_ذ ج_واب_هم ح_جة
عليهم فقال لهم .
ع __دد  : 11ف __قال ل __هم  “ :اي ان __سان م __نكم ي __كون ل __ه خ __روف واح __د  ،ف __ان س __قط ه __ذا ف __ي الس __بت ف __ي ح __فرة  ،أف __ما ي __مسكه
ويقيمه ؟
فأتاهم بمثل الخروف النهم مبتلني بمحبة املال واملقتنيات .
عدد  : 12فاالنسان كم هو أفضل من الخروف ! اذا ً يحل فعل الخير في السبوت ! “
ان __ه اث __بت م __ن ك __الم __ه ل __هم وج __وب ف __عل ال __خير ف __ي الس __بت .وذك __ر م __رق __س ان __هم ” ف __صمتوا ” اي ان __هم ل __م ي __جيبوه ب __شيء وال
استفادوا من كالمه .
عدد  : 13ثم قال لالنسان  “ :م ّد يدك “  .فمدها  .فعادت صحيحة كاالخرى .
ان_ه ت_عال_ى ش_فى ي_د ال_رج_ل ال_ياي_سة بمج_رد ك_لمة ق_ال_ها ل_ه  .وف_ي غ_ير م_وض_ع ك_ان ي_ضع ي_ده ع_لى ال_ذي_ن ي_ري_د ش_فاءه_م ف_تعود
اعضاؤهم اصح مما كانت حالة العافية .
نبوءة اشعياء تتحقق
عدد  : 14فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه ،
اي ان الفريسيني تشاوروا على قتله حسدا ً منهم .

انتخاب االثني عشر رسوالً
)  ( 12وف77ي ت77لك االي77ام خ77رج ال77ى ال77جبل ل77يصلي وق77ضى ل77يلته ف77ي ال77صالة ال77ى اهلل
)  ( 13ف7لما ك7ان ال7نهار دع7ا ت7الم7يذه واخ7تار م7نهم اث7ني عش7ر وس7ماه7م رس7الً ) ( 14
س77 7معان ال77 7ذي س77 7ماه أي77 7ضا ً ب77 7طرس وان77 7دراوس أخ77 7اه وي77 7عقوب وي77 7وح77 7نا وف77 7يلبس
وب77رت77لماوس )  ( 15وم77تى وت77وم77ا وي77عقوب اب77ن ح77لفا وس77معان امل77دع77و ال77غيور ) (16
ويهوذا أخا يعقوب االسخريوطي الذي أسلمه .
ك __ان ل __لسيد امل __سيح ت __الم __يذ ك __ثيرون ي __تبعه م __نهم ع __ن ق __رب ارب __عة وث __مان __ون ف __من ه __ؤالء اخ __تار اث __ني
عش_ر رس_والً ع_لى ع_دد اشه_ر ال_سنة االث_ني عش_ر أو اس_باط اس_رائ_يل االث_ني عش_ر وس_بعني مبش_راً
ع_لى ع_دد الس_بعني ارزة أو الس_بعني ش_يخا ً  .وان_تبه ال_ى ان ف_ي ت_رت_يب اس_ام_ي ال_رس_ل ي_ضع ل_وق_ا
وم__رق__س اس__م م__تى ق__بل ت__وم__ا اال ان م__تى ع__ينه ي__ضعه ب__عد ت__وم__ا ت__واض__عا ً م__نه  .ث__م ان ق__وم _ا ً س__موا
ب__رت__لماوس ي__سوع وق__ال ع__نه آخ__رون ان__ه ن__تان__ائ__يل واف__هم ب__يهوذا اخ ي__عقوب ت_ ّداوس ول__م ي__وض__ع اس__م
االسخريوطي آخر الكل االّ بسبب وقاحته وخبثه لكن مرتبته هي بعد سمعان بطرس ويعقوب .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 14 – 1 : 10
االثنا عشر رسوال
ع __دد  : 1ث __م دع __ا ت __الم __يذه االث __ني عش __ر واع __طاه __م س __لطان _ا ً ع __لى ارواح ن __جسة ح __تى يخ __رج __وه __ا  ،وي __شفوا ك __ل م __رض وك __ل
ضعف .
ف__لم ي__رد ان ي__أت__وا ه__م ال__يه ل__يبني ات__ضاع__ه ف__ارس__ل ت__الم__يذه ل__يعده__م ل__لقتال ك__ال__طير ل__فراخ__ه والج__ل ش__رف__هم  .وك__ان ي__رس__ل
الس_بعني ت_لميذاع_لى ال_دوام ام_ا ال_رس_ل ف_ارس_لهم م_رة واح_دة ل_الس_تعداد وان_ه رأى الج_موع م_نطرح_ني ول_يس ف_يهم اح_د ي_طلب
خ __الص ن __فسه ال __هال __كة ب __الخ __طيئة ف __دع __اه __م ول __م ي __أت __وا الج __ل ذل __ك ارس __ل ت __الم __يذه  .ورب ق __ائ __ل ك __يف ك __ان __وا يخ __رج __ون االرواح
وال_روح ل_م ي_كن ق_د اع_طي وال امل_سيح ك_ان ق_د مج_د ب_عد ؟ ف_نجيب ان_هم ك_ان_وا يخ_رج_ون_هم بس_لطان_ه  .ث_م ان االرواح ال_نجسة
ي_عني ال_شياط_ني ه_م س_بب الخ_طاي_ا والخ_طاي_ا ه_ي ع_لة االوج_اع واالم_راض ف_ي ال_نفس والجس_د  .والج_ل ذل_ك ام_ره_م اوال ان
يخرجوا االرواح النجسة النه متى ما زالت اسباب الخطايا واالمراض زالت الخطايا كذلك .
ع __دد  : 2وام __ا اس __ماء االث __ني عش __ر رس __والًف __هي ه __ذه  :االول س __معان ال __ذي ي __قال ل __ه ب __طرس  ،وان __دراوس اخ __وه  .ي __عقوب ب __ن
زبدي  ،ويوحنا أخوه .
اي ان ع_دده_م اث_نا عش_ر ال غ_ير ك_االث_ني عش_ر س_بطا ً ال_ذي ادخ_لهم ي_عقوب ف_ي م_يراث_ه اذ يحس_ب اب_ني االب_ن ال_واح_د ع_وض
اب__يه ي__وس__ف واآلخ__ر ع__وض ع__مه الوي الن__ه ورث ق__رب__ان ال__رب وق__د ارس__لهم امل__سيح اث__نني اث__نني ل__كي ي__عينوا ب__عضهم ب__عضا ً .
وق_ال ال_ذه_بي ال_فم ان م_تى ل_م ي_ذك_ره_م م_رت_ني ف_ان ي_وح_نا م_ع ك_ون_ه اف_ضل م_ن ج_ميعهم وم_ن اخ_يه ف_قد ذك_ره ب_عد اخ_يه ول_كن

م_رق_س ق_د رت_بهم ص_يدا  .ف_قد ذك_ر ي_وح_نا ان س_معان وان_دراوس م_ن س_بط ن_فتال_ني م_ن ب_يت ص_يدا  .ام_ا اوس_بيوس ف_يقول ان
سمعان واندراوس كانا من كفرناحوم .
عدد  : 3فيلبس  ،وبرتلماوس  .توما  ،ومتى العشار  .يعقوب بن حلفى  ،وتداوس .
ي_عقوب ب_ن زب_دى وي_وح_نا أخ_وه م_ن س_بط زاب_لون  .وف_يلبس وب_رت_لماوس م_ن س_بط اش_ير ف_يلبس م_ن ب_يت ص_يدا وب_رت_لماوس
م__ن ع__يرع__ير ال__قري__ة وق__يل ان ب__رت__لماوس ه__و ن__اث__ان__ائ__يل  .وآخ__رون ي__قول__ون ان ب__رت__لماوس ك__ان ي__دع__ى ي__سوع واج__الال مل__علمهم
اب__دل__وا اس__مه ب__اس__م اب__يه ب__رت__لماوس وق__يل ان__ه م__ن س__بط ي__ساخ__ر  .ف__ذك__ر م__تى ه__نا اس__مه ب__عد اس__م ت__وم__ا ات_ ّ
_ضاع__ا م__نه م__ع ان
االن_جيليني ال_ثالث_ة األخ_ر ق_د ذك_روا اس_مه ق_بل ت_وم_ا  .ت_وم_ا م_ن س_بط ي_هوذا وم_تى م_ن س_بط ي_ساخ_ر م_ن ال_ناص_رة أم_ا ي_عقوب
ب_ن ح_لفى ف_هو م_ن س_بط م_نسى ت_داوس م_ن س_بط ش_معون وك_ان له_ذا ث_الث_ة اس_ماء الب_اي وت_داوس وي_هوذا اب_ن ي_عقوب ول_قب
الباي وتداوس لحكمته.
عدد  : 4سمعان القانوي  ،ويهوذا االسخريوطي الذي اسلمه .
س_معان ال_قان_وي م_ن س_بط اف_رام م_ن ق_ان_ا الج_ليل وق_ال آخ_رون ان س_معان ه_و م_ن ال_كنعان_ني وال_حقيقة ان_ه م_ن ق_ان_ا ق_ري_ته .
وي__هوذا االسخ__ري__وط__ي م__ن س__بط ج__اد م__ن ق__ري__ة سخ__ري__وط وارت__أى ب__عضهم ان__ه م__ن س__بط روب__يل  .س__تة م__نهم ي__دع__ون ب__ثالث__ة
اس__ماء ك__ل اث__نني ب__اس__م واح__د س__معان ب__طرس وس__معان ال__قان__وي  .ي__عقوب ب__ن زب__دى ي__عقوب ب__ن ح__لفى  .وي__هوذا اب__ن ي__عقوب
ال_ذي ه_و ت_داوس وي_هوذا االسخ_ري_وط_ي  .اث_نان م_نهم ك_ان_ا ع_شاري_ن م_تى وي_عقوب اب_ن ح_لفى وارب_عة م_نهم ص_يادي_ن وواح_دا
خائنا.
يسوع يرسل الرسل
عدد  : 5هؤالء االثنا عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائالً  :الى طريق امم ال تمضوا  ،والى مدينة للسامريني ال تدخلوا .
ف_قد دع_ا ال_شعوب ال_ذي_ن ك_ان_وا ي_عبدون االص_نام ام_ما  .ف_هنا م_نع ال_رس_ل م_ن ال_ذه_اب ع_ند ال_حنفاء وال_سام_ري_ني  .وف_ي م_وض_ع
آخ__ر ب__عد ق__يام__ته ارس__لهم ال__ى ك__ل االم__م ق__ائ _الً اذه__بوا وت__لمذوا ك__ل االم__م  .ف__قد ن__هى رس__له ع__ن م__خال__طة االم__م وال__سمرة الن
ال_يهود ك_ان_وا ي_نفرون م_نهم  .ف_لكي ال ي_تذم_روا ع_ليه ق_ائ_لني ان_ه ي_رس_ل رس_له ال_ى م_ن ن_بغضهم م_نع رس_له ع_ن ذل_ك  .ف_قال ال_ى
ط__ري__ق االم__م ال ت__تجهوا ي__عني ال ت__ترك__وا ب__الد ال__يهود وت__ذه__بوا ال__ى ب__الد ال__حنفاء ال__كاف__ري__ن  .ام__ا ق__ول__ه ً وم__دن ال__سام__ري__ني ال
ت_دخ_لوا ً ذل_ك الن_ها ك_ان_ت داخ_ل ب_الد ال_يهود ف_لذل_ك ام_ره_م اال ي_دخ_لوه_ا  .واراد ب_طري_ق االم_م اي_ضا ع_وائ_د ال_حنفاء وس_يرت_هم
ال__قبيحة ون__وام__يسهم ف__ام__ره__م ان ي__حيدوا ع__نها واراد ب__مدن ال__سمرة ع__وائ__د ال__سام__ري__ني ال__تي تح__دث ف__ي امل__دي__نة وم__عتقدات__هم
امل_ضلة ف_أم_ره_م ان ي_ردل_وه_ا وه_ي ال_تي اش_ار ال_يها س_ليمان ال_حكيم ف_ي االم_ثال ب_قول_ه ي_وج_د ط_ري_ق ي_ظن ان_ها مس_تقيمة م_ع
انها تؤدي الى هاوية الهالك .
عدد  : 6بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة .
اراد ب__الخ__راف ال__ضال__ة اول__ئك ال__ذي__ن زاغ__وا ع__ن ط__ري__ق ال__حق وال__تعال__يم ال__صحيحة وت__مسكوا ب__معتقدات ال__كتبة وال__فري__سيني
واضاليلهم  .فامر رسله ان ينطلقوا الى هؤالء الخراف ليرجعوهم الى طريق التوبة والخالص .
عدد  : 7وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلني  :انه قد اقترب ملكوت السماوات
اراد ب_امل_لكوت ذل_ك ال_تنعم االب_دي ال_ذي ن_رج_و ال_حصول ع_ليه ب_عد ان تنكس_ر ش_وك_ة امل_وت والخ_طيئة  .وق_ول_ه ” ق_د اق_ترب ” اي
من الذين ينالون سر املعمودية .

عدد  : 8اشفوا مرضى  .ط ّهروا برصا ً  .اقيموا موتى  .اخرجوا شياطني  .مجانا ً اخذتم  ،مجاناًاعطوا
ان__ه ن__هاه__م ع__ن اخ__ذ اج__رة م__قاب__ل اع__جوب__ة ي__صنعون__ها او م__رض ي__شفون__ه او ه__بة ي__منحون__ها  .واوص__اه__م ان ي__فعلوا ك__ل ذل__ك
م_جان_اًك_ما ف_عل ه_و وع_لمنا ان ت_كون اع_مال_نا ص_ادرة ع_ن ق_لب ن_قي ون_يّة ط_اه_رة ال غ_ش ف_يها  .ام_ا ن_هيه ال_رس_ل ع_ن اخ_ذ اج_رة
ف__ذل__ك ل__يبعد ق__لوب__هم ع__ن م__حبة ال__فضة ول__كي ال ي__ظنوا ان__ه ب__قوت__هم ي__عملون ال__عجائ__ب ف__يتكبرون متش__بهني ب__كهنة ال__يهود ال__ذي__ن
يعملون باالجرة واالنبياء الذين يتنبؤون بالفضة .
عدد  : 9ال تقتنوا ذهبا ً وال فضة وال نحاسا ً في مناطقكم .
ف__قد اس__تأص__ل م__نهم ه__ذا ال__داء ال__عضال واب__عده__م ع__ن ال__ظن الش__ري__ر ل__يتفرغ__وا ل__لتبشير  .الن م__ن ك__ان م__ثلهم يطه__ر ال__برص
ويخرج الشياطني ال يحتاج الى الفضة  ) .نحاسا( اي النقود التي تتداولها ايدي الناس في البيع والشراء
عدد  : 10وال مزودا للطريق وال ثوبني وال أحذية وال عصا ً  ،الن الفاعل مستحق طعامه .
اي ان م_ن ي_قتني م_زودا ً ف_هو ع_دي_م ال_يقني ب_قول_ه فيح_مل ك_يسا م_عه  ) .وال ث_وب_ني ( اي ال تتخ_ذوا ال_صالح وال_طالح ) وال ح_ذاء
( الن ال_دب_اب_ات ال ي_مكنها ان ت_قترب م_نكم ول_كي يتج_ردوا وق_د دع_اه م_رق_س خ_فا ب_قول_ه ال ت_لبسوا خ_فا ف_ي ارج_لكم وامل_الك ق_ال
ل_بطرس ال_بس خ_فيك  .وم_نعهم ع_ن أخ_ذ ع_صا ب_اي_دي_هم الن_ها ت_مسك اح_تراس_ا م_ن ش_ر ال_ناس او ال_حيوان_ات امل_ؤذي_ة وأف_همهم
ان ال_قوة االل_هية ال_قادرة ع_لى ك_ل ش_يء ت_راف_قهم ف_ي م_سيرت_هم ف_ال ح_اج_ة ال_ى أخ_ذ ع_صا أوغ_يره_ا  .وق_ول_ه ) ال ت_قتنوا ذه_با (
اي ال تتش __بهوا ب __يهوذا وع __اك __ار وجح __زي ” وال ن __حاس __ا ” الن __ه ي __صدأ ع __اج __ال  .وق __ول __ه ه __ذا رم __ز ع __ن ص __دأ ال __نفس ب __الخ __طيئة
ف__يأم__رن__ا ان ن__بتعد ع__ن الخ__طيئة امل__مثلة ب__ال__نحاس ) وال م__زودا ( ع__الم__ة الس__ذاج__ة وال__تواض__ع ) وال ع__صا ً ( الن__هم ل__م يخ__رج__وا
ل_يرع_وا ال_قطعان ال_ضال_ة ع_لى م_ثال م_وس_ى  .ورب ق_ائ_ل ي_قول ف_ال ب_دع اذا حس_ب التج_رد ع_ن ال_ذه_ب وال_فضة ف_ضيلة  .ول_كن
اي ف_ضيلة ف_ي التج_رد ع_ن امل_زود وال_ثوب_ني وال_عصاء ؟ ف_نجيب ان امل_سيح أم_ر رس_له ب_ذل_ك ل_يعلمهم ك_مال التج_رد ع_ن م_قتنيات
ه_ذا ال_عال_م وه_و ال_قائ_ل ال ته_تموا ب_شأن ال_غد  .ومل_ا ارس_لهم ف_ي امل_رة االول_ى ل_لتعليم ن_هاه_م ع_ن ان ي_أخ_ذوا ش_يئا ً م_عهم ألن_هم
ك_ان_وا م_رس_لني ل_ليهودي_ة  .غ_ير ان_ه مل_ا ارس_لهم ب_عد ق_يام_ته ل_لمرة ال_ثان_ية ل_لتبشير ف_ي ال_عال_م ك_له ل_م ي_نههم ع_ن أخ_ذ ش_يء الن_هم
ك__ان__وا م__زم__عني ان يبش__روا ال__كفرة وه__ؤالء ي__أب__ون م__خال__طة امل__ؤم__نني ف__ضالً ع__ن ال__قيام ب__ما ي__حتاج__ون ال__يه م__ن ال__قوت وال__كسوة
ول_ذا ف_ان ال_رس_ل أخ_ذوا م_عهم م_ا ي_لزم_هم ف_ان ب_طرس ق_د اخ_ذ ن_علني وب_ول_س ق_د اخ_ذ رداء وك_تبا ون_فقة م_ن اه_ل ف_يلبي ش_اك_را
ف__ضلهم م__تعجبا م__ن س__خائ__هم وك__ذا ال__تالم__ذة ف__قد اق__تنوا م__ا ه__و ض__روري ل__هم م__ن غ__ير ان ي__تعدوا وص__اي__ا امل__سيح  .وات__ضح
م__ما ت__قدم ان امل__سيح ك__ان ي__أم__ره__م ت__ارة وي__نهيهم اخ__رى ع__ن م__قتنى ش__يء بحس__ب االم__كنة ال__تي ك__ان__وا م__زم__عني ان ي__توج__هوا
ال_يها ك_مثل م_وس_ى مل_ا ارس_ل ال_ى م_صر ومل_ا اخ_رج_هم ع_ال_هم ف_ي ال_قفر ب_ال زاد ب_ما ان_هم ل_م ي_قتنوا ش_يئا ذ ع_لموا ان اهلل مه_تم
ب_أم_ره_م  .ومل_ا ك_ان ال_رس_ل ي_مضون ع_ند امل_ؤم_نني ك_ان_وا ي_تزودون م_نهم م_اه_م م_حتاج_ني ال_يه ك_ما ف_عل ب_ول_س وغ_يره م_ن ال_رس_ل
ول_كنهم ل_م ي_كون_وا ي_طلبون ش_يئاًم_ن ال_كفرة وال_غير امل_ؤم_نني ك_ما ن_هاه_م ال_سيد امل_سيح اذ ق_ال ل_هم ” ال ت_قتنوا ش_يئا”  .وب_قول_ه
” ال_فاع_ل مس_تحق ط_عام_ه ” س_مى ال_رس_ل ف_علة الن_هم اص_لحوا االرض واس_تأص_لوا م_نها أش_واك الخ_طيئة  .ف_قال ط_عام_ه وال
اجرته الن اجرهم يأخذونه في يوم الحكم والدين .
عدد  : 11واية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق  ،وأقيموا هناك حتى تخرجوا .
ان امل_سيح ل_م ي_عط رس_له ان ي_عرف_وا م_ن يس_تحق ذه_اب_هم ال_يه او م_ن ال يس_تحق ذل_ك ل_ئال يه_رب_وا م_ن م_دن ك_ثيرة وم_ن ك_ثيري_ن
غ_ير مس_تحقني ف_يكون ل_دى اآلخ_ري_ن ح_جة ان_ه ل_م ي_أت ال_يهم رس_ول ليبش_ره_م وال س_معوا ب_اس_م امل_سيح ل_كنه اوص_ى رس_له ان
ي_حترزوا م_ن ان ي_دخ_لوا ب_يوت االش_رار وال_كفرة ال_ذي_ن ال ي_ري_دون ال_رج_وع ع_ن ك_فره_م  .ورب ق_ائ_ل ي_قول اذا ً ك_يف دخ_ل ه_و ب_يت

زك__ى ال__عشار ؟ ف__نجيب الن__ه ادرك ب__ساب__ق ع__لمه ان__ه س__يرج__ع ع__ن ظ__لمه وخ__طفه أم__وال ال__ناس .ث__م ق__ال ” وك__ون__وا ه__ناك ح__تى
تخ_رج_وا ” ل_كي ال ي_كثروا ال_تنقل م_ن ب_يت ال_ى آخ_ر فيح_زن ال_ذي_ن ق_بلوه_م ظ_ناًم_نهم ان_هم م_حبون ل_بطون_هم وم_راءون وك_ذل_ك اال
يبغضوا من ال يكرمهم كما يجب
عدد  : 12وحني تدخلون البيت سلموا عليه ،
أراد بقوله هذا ان يباديء رسله الناس بالسالم اوال الن سالمهم ليس عادياًولكنه مقرون بالبركات .
عدد  : 13فان كان البيت مستحقاًفليأت سالمكم عليه  ،ولكن ان لم يكن مستحقا ً فليرجع سالمكم اليكم .
اي ان_ه م_ع ح_لول الس_الم ع_لى ال_بيت ال_ذي ي_دخ_لون_ه تح_ل ال_برك_ة اي_ضا .وق_ول_ه ” ان ك_ان غ_ير مس_تحق ” م_عناه ان ال_غضب
ال_ذي ح_ل ع_لى ال_بيت ال_ذي أب_ى ق_بول_هم ح_رم_ه ال_برك_ة ع_دى ال_دي_نون_ة ال_تي ح_فظت ل_ه  .ول_عل س_ائ_الًي_سأل ق_ائ_الًك_يف ق_ال ق_بال
اس_أل_وا ع_من يس_تحقكم واالن ي_قول ان ك_ان غ_ير مس_تحق ؟ ف_نجيب ان_ه مل_ا أم_ر ان ي_سأل_وا وب_عد ذل_ك ي_دخ_لون زاد ع_لى ذل_ك
ق_ائ_الًًان ل_م يس_تحقوا  .الن_ه ق_د ي_تفق ان ال_ذي_ن ي_سأل_ون م_نهم ال ي_عرف_ون او رب_ما م_دح_وا م_واط_نيهم أم_ام ال_رس_ل ب_داع_ي امل_حبة
الجنسية .
عدد  : 14ومن ال يقبلكم وال يسمع كالمكم فاخرجوا خارجا ً من ذلك البيت او من تلك املدينة  ،وانفضوا غبار أرجلكم .
أي ان ال_طري_ق ال_تي يس_لكون_ها ب_مشقة ليبش_روه_م ب_ان_جيل امل_سيح ي_ترك_ون_ها ل_هم ش_هادة  .الن_هم رف_ضوا ق_بول ال_بشارة م_نهم
ول__ذا ف__ان__هم س__وف ي__نال__ون دي__نون__ة ع__ن ذل__ك  .ون__فض ال__غبار دل__يل ع__لى ال__عناء ال__ذي ق__اس__وه ف__ي ال__طري__ق وان__هم م__ع ت__بشيره__م
ب_اس_م امل_سيح ص_اح_ب ال_بشارة ك_ان_وا ي_علنون ع_نه ان_ه اهلل واب_ن اهلل وب_اس_مه ك_ان_وا ي_عمدون امل_ؤم_نني ال_ذي_ن ك_ان_وا ق_د اع_تمدوا
ب __معمودي __ة ي __وح __نا ل __غفرن الخ __طاي __ا الن ال __رس __ل ل __م ي __عيدوا ت __عميده __م ق __بل آالم امل __سيح ول __كن ب __عد ال __قيام __ة ل __كي ي __قبلوا ال __روح
القدس  .أما املسيح فلم يعمد أحداًقط .

خطاب يسوع بعد نزوله من الجبل
)  ( 17ث7م ن7زل م7عهم ووق7ف ف7ي م7وض7ع سه7ل ه7و وج7ماع7ة ت7الم7يذه وج7مهور ك7ثير م7ن
ال77 7شعب م77 7ن ك77 7ل ال77 7يهودي77 7ة وأورش77 7ليم وس77 7اح77 7ل ص77 7ور وص77 7يدا )  ( 18م77 7من ج77 7اءوا
ليس77تمعوه وي77برأوا م77ن ام77راض77هم وم77ن امل77عذب77ني ب77االرواح ال77نجسة وك77ان77وا ي77شفون
)  ( 19وك77 7ان ك77 7ل الج77 7مع ي77 7طلبون أن ي77 7لمسوه الن ق77 7وة ك77 7ان77 7ت تخ77 7رج م77 7نه وت77 7برئ
الجميع .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى  24 : 4و 25
ع__دد  : 24ف__ذاع خ__بره ف__ي ج__ميع س__وري__ة  .ف__أح__ضروا ال__يه ج__ميع ال__سقماء امل__صاب__ني ب__أم__راض واوج__اع م__ختلفة  ،وامل__جان__ني
واملصروعني واملفلوجني فشفاهم .

” امل_عذب_ني ب_االم_راض واالوج_اع امل_ختلفة ”  .اي ال_قري_بني م_ن امل_وت ” وال_ذي_ن ب_هم ش_ياط_ني ” اي ال_ذي_ن دائ_ما ً م_جان_ني ” .
وامل__عتري__ن ف__ي رؤوس األه__لة ” ه__م أول__ئك ال__ذي__ن ي__صيبهم ص__رع ف__ي اول ظ__هور ال__قمر  ” .ف__شفاه__م ” اي اب__رأ ج__ميعهم ول__م
ي_كن ي_طال_بهم ب_االي_مان ب_ه  .ك_ما ك_ان ي_طال_ب غ_يره_م ب_عد ح_ني  .ك_قول_ه ” أت_ؤم_نون ان_ي أق_در اع_مل ه_ذا ”  .وذل_ك الن_ه ل_م ي_كن
قد أظهر لهم قوته بعد  .اما هم فكانوا بحضورهم امامه يتظاهرون بااليمان به ويجلبون معهم غيرهم من أماكن بعيدة .
عدد  : 25فتبعته جموع كثبرة من الجليل والعشر املدن واورشليم واليهودية ومن عبر االردن .
ت__بعته الج__موع الن__ه ك__ان ي__شفي م__رض__اه__م  .والج__ل ان ي__سمعوا ت__عليمه وق__ول__ه م__ن العش__ر امل__دن  .ف__يري__د ب__ذل__ك م__دي__نة ك__ان__ت
مؤلفة من عشر مدن .

التطويبات وما يخالفها
)  ( 20ورف7ع ع7ينيه ال7ى ت7الم7يذه وق7ال ط7وب7ى ل7كم اي7ها امل7ساك7ني ف7ان ل7كم م7لكوت اهلل
)  ( 21ط7وب7ى ل7كم أي7ها ال7جياع االن ف7ان7كم س7تشبعون ط7وب7ى ل7كم أي7ها ال7باك7ون اآلن
ف77ان77كم س77تضحكون )  ( 22ط77وب77ى ل77كم اذا اب77غضكم ال77ناس ون77فوك77م وع77يروك77م ون77بذوا
اس7مكم ن7بذ ش7ري7ر م7ن اج7ل اب7ن البش7ر )  ( 23اف7رح7وا ف7ي ذل7ك ال7يوم وته7للوا ف7أج7رك7م
ع 77ظيم ف 77ي ال 77سماء الن آب 77اءك 77م ه 77كذا ف 77علوا ب 77األن 77بياء )  ( 24ل 77كن ال 77وي 77ل ل 77كم اي 77ها
األغ77نياء ف77ان77كم ق77د ن77لتم ع77زاءك77م )  ( 25ال77وي77ل ل77كم أي77ها املش77بعون ف77ان77كم س77تجوع77ون
ال7وي7ل ل7كم اي7ها ال7ضاح7كون اآلن ف7ان7كم س7تنوح7ون وت7بكون )  ( 26ال7وي7ل ل7كم اذا ق7ال
الناس فيكم حسنا ً فان آباءهم هكذا فعلوا باألنبياء الكذبة .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 12 – 3 : 5
عدد  “ : 3طوبى للمساكني بالروح  .فان لهم ملكوت السموات .
ي__سمي امل__ساك__ني ب__ال__روح ه__ؤالء ال__ذي__ن ي__قتنون أم__واالً ك__ثيرة وه__م ف__قراء ب__اخ__تياره__م ي__وزع__ون__ه ع__لى امل__ساك__ني ك__قول__ه ” ب__ع
م_قتناك ووزع_ه ع_لى امل_ساك_ني ”  .وي_سمي امل_ساك_ني ال_ذي_ن ي_قتنون امل_ال الج_ل م_لكوت ال_سماء ك_امل_توح_دي_ن وال_ره_بان  .وك_ذل_ك
اول_ئك ال_ذي_ن ي_ملكون ام_وال ك_ثيرة دون ان ي_تعلق ق_لبهم ب_ها وإن ك_ان_وا ذوي يس_ر وغ_نى اال ان_هم م_ساك_ني ب_ال_روح وي_حسنون
ال__تصرف ب__ه ك__اي__وب ال__صدي__ق واب__راه__يم  .ث__م ن__قول ان__ه ل__م ي__سم م__ساك__ني ل__لذي__ن ال ي__ملكون ش__يئا ً م__ن م__ال ال__عال__م الن__ه ل__يس
_بره __م ب __ل ب __ال __عكس ف __ان __هم
ب __اخ __تياره __م ق __د ج __علوا م __ساك __ني  .ث __م ي __سمي م __ساك __ني اول __ئك ال __ذي __ن ال يفتخ __رون ب __نفوس __هم او ب _ ّ
ي_تضعون  .ف_ال_شيطان م_نذ ال_بدء ق_د افتخ_ر ب_ال_كبري_اء  .وب_ها ق_د رف_ع ع_قبه ع_لى خ_ال_قه  .وب_ها اس_قط االن_سان االول  .ف_بال_عدل
ق_د طه_ر مخ_لصنا ه_ذا ال_داء ب_منحه ال_طوب_ى ل_لعادل_ني ال_خال_ني م_ن ال_كبري_اء ) ل_هم م_لكوت ال_سموات ( أي ال_نعيم ال_ذي س_وف
يتلذذ به القديسون بعد القيامة .
عدد  : 4طوبى للحزانى  ،ألانهم يتعزون .

ف__الح__زن ع__لى ن__وع__ني  :ح__زن ع__امل__ي  ،س__ببه ال__فقراء او ع__دم ال__تمكن م__ن االن__تقام م__ن ع__دو او ف__راق اح__باء وغ__ير ذل__ك  .وه__ذا
الح __زن ي __ورث امل __وت ف __كما ان الح __زن الج __ل ال __عال __م يس __بب امل __وت ه __كذا الح __زن الج __ل اهلل يكس __ب ال __حياة وي __ورث ال __تعزي __ة
والس_لوان  .ف_امل_سيح ه_نا ال ي_عطي ال_طوب_ى للح_زان_ى م_ن اج_ل ال_فقر وم_وت االق_ارب ب_ل للح_زان_ى ع_لى خ_طاي_اه_م خ_ائ_فني م_ن
ال_دي_نون_ة ك_قول_ه  ” :ب_للت ف_ي ك_ل ل_يلة س_ري_ري ”  .وس_مي ح_زان_ى اول_ئك ال_ذي_ن ي_بتعدون ع_ن الخ_طاي_ا آس_فني لش_رور االخ_ري_ن
ك__صموئ__يل ع__لى ش__اول  .ق__ال داود ال__نبي “ :ان ال__كآب__ة اح__اط__تني م__ن اج__ل الخ__طأة ال__ذي__ن ت__رك__وا ن__ام__وس__ك ”  .وه__كذا ك__ان
ي_فعل اح_د ال_قديس_ني اذ ك_ان ي_بكي ع_ندم_ا ي_أك_ل  .ف_اذا س_ئل ع_ن ذل_ك أج_اب ق_ائ_الً  ” :ان_ي ات_ذك_ر م_ا ك_نا ف_يه ف_ي ب_دء خ_لقتنا
وال __ى اي ذل س __قطنا بس __بب س __قطة اب __ينا آدم ح __تى ان __نا اص __بحنا ن __أك __ل العش __ب ك __ال __حيوان ”  .ف __الح __زان __ى ال __ذي __ن ع __ناه __م
امل_سيح ه_م ال_ذي_ن يح_زن_ون ع_لى م_ا ارت_كبوه م_ن الخ_طاي_ا م_بتعدن ع_ن ل_ذات واف_راح ه_ذا ال_عال_م ل_ئال ت_ضعف ف_يهم ال_فضيلة .
اما القديس ساويرس فيسمي حزنا ً التنسك واالبتعاد من الشهوات العاملية .
) فانهم يعزون ( اي يكشف ويزيل عنهم الخوف من اجل االفراح التي بسببها كانوا حزانى .
عدد  : 5طوبى للودعاء  ،النهم يرثون االرض .
ان امل__سيح ش__به امل__ساك__ني ب__ال__روح ب__ال__ودع__اء  .ام__ا امل__ساك__ني ب__ال__روح ف__هم ال__كام__لوا ال__رأي ال__ذي__ن ط__رح__وا ع__نهم ك__ل ال__عامل__يات .
وال_ودع_اء ه_م الش_ري_فوا النس_ب وال_كثيروا امل_ال ف_يجب ع_لى ه_ؤالء ان ي_قرن_وا ه_ذا الش_رف ب_ال_وداع_ة الن ال_وداع_ة غ_اي_ة ال_كمال .
وي_راد ب_ال_ودي_ع ذل_ك ال_ذي يحس_ب ذات_ه اح_ط م_ما ه_و وع_ليه  .وي_سمى ودي_عا ً ذل_ك امللته_ب ح_رارة ف_ي ع_مل ال_صال_حات وامل_تجنب
ع_مل ال_طال_حات  .ام_ا االرض ف_لم ي_قصد ب_ها ارض_نا ه_ذه م_صدر االوج_اع واالح_زان واالالم  .وال ارض ال_فردوس  .ول_كن ت_لك
ال __تي ف __وق ال __رق __يع وال __تي ال ي __لحقها ال __م وح __زن مخ __لوق __ة ل __حياة وت __نعم االب __رار  .وال __يها اش __ار داود ق __ائ _الً  ” :آم __نت ان ارى
خ_يرات ال_رب ف_ي ارض االح_ياء ”  .وه_ي ال_تي س_يصعد ال_يها االب_رار ب_عد ال_قيام_ة ال_عام_ة ف_يتنعمون ف_يها ب_ال ان_تهاء وي_بقى
االش__رار ف__ي ه__ذه االرض م__عذب__ني دائ__ما ً  .مل__اذا ي__سمى ال__رق__يع ارض_ا ً ؟ ف__نجيب ل__كي ي__ثبت ل__نا ب__ال__شيء امل__نظور م__ا ه__و غ__ير
منظور.
عدد  : 6طوبى للجياع والعطاش الى البر  ،ألنهم يشبعون .
ف__ال__جوع وال__عطش ي__حصالن الس__باب ع__دي__دة م__نها ع__دم وج__ود ال__قوت ال__طبيعي أو ال__صوم االخ__تياري ال__طوي__ل ألج__ل ال__بر  .او
ال__ى م__عرف__ة اهلل وال__تعليم  .ف__هنا ال ي__عطى ال__طوب__ى ل__لجياع وال__عطاش ب__الجس__د ل__كن ل__لجياع وال__عطاش ال__ى م__عرف__ة اهلل وع__لم
ال_حياة  .ام_ا ال_بر ف_يراد ب_ه ع_لى رأي ال_بعض االع_مال ال_صال_حة  .ام_ا االن_جيلي ف_يري_د ب_ال_بر ه_نا ال_عدال_ة ال_تي م_ن م_قتضاه_ا
ان ي __عطي ل __كل ذو ح __ق ح __قه وه __ي ض __د ال __ظلم  .وي __راد ب __ال __بر ح __فظ ال __وص __اي __ا االل __هية وم __حبة ال __فضيلة  .ل __ذل __ك ف __ان مخ __لصنا
س__مى ذات__ه ال__بر وال__عدل  .ك__قول ب__ول__س  ” :ان__ه ه__و ق__د ص__ار ل__نا ع__دالً وب__را ً وق__داس__ة ” ) فيش__بعون ( أي م__ن ال__لذات ال__تي ال
توصف في امللكوت .
عدد  : 7طوبى للرحماء  ،ألنهم يرحمون .
ال__رح__مة ت__قال ع__لى ث__الث__ة ان__واع  :م__ادي__ة ك__اع__طاء ال__صدق__ة واغ__اث__ة ال__ضعفاء واش__باع ال__جياع  .ون__فسان__ية ك__ال__عفو ع__من اخ__طأ
_ترح_م ع_لى ال_ضال_ني وه_دي_هم وت_عليم ن_اق_صي ال_رأي وت_قري_بهم ال_ى اهلل  .فه_ذه
ف_ي ح_قه وم_سام_حة االع_داء  .وروح_ان_ية وه_ي ال ّ _
تش__به رح__مة اهلل ال__ذي ي__ترح__م ب__ها ع__لى املخ__لوق__ات  .ث__م ان امل__سيح ل__م ي__عط ال__طوب__ى ف__قط ل__لذي__ن ي__صنعون ال__رح__مة ف__عالً ل__كن
ل__لذي__ن ي__ترح__مون ب__ال__فكر ع__لى امل__ساك__ني وال__غرب__اء وامل__ذن__بني وامل__دي__ون__ني وال__ذي__ن ي__ري__دون ع__مل ال__رح__مة ول__يس ف__ي ام__كان__هم ذل__ك
وال_ذي_ن ي_ترح_مون ع_لى ان_فسهم م_بتعدي_ن ع_ن الخ_طاي_ا ل_ئال يه_لكوا وال_ذي_ن ي_تأمل_ون م_ع امل_تأمل_ني ويح_زن_ون م_ع الح_زان_ى  .الن

ال__رح__مة ي__راد ب__ها الح__زن االخ__تياري ع__لى ش__رور ال__قري__ب الن االرادة امل__ملوءة م__حبة ت__تأل__م م__ع امل__تامل__ني  .ث__م ان ال__رح__مة ه__ي
رأس الفضائل النفسانية ومصدرها اهلل .
عدد  : 8طوبى لالنقياء القلب  ،ألنهم يعاينون اهلل.
أي االن__قياء ف__ي ان__فسهم وض__مائ__ره__م وق__لوب__هم وامل__عتوق__ون م__ن ك__ل الش__رور ورج__اس__ة الخ__طيئة فه__ذه ه__ي ط__هارة ال__قلب  .ام__ا
ط __هارة الجس __د ف __هي االغ __تسال م __ن ال __وس __خ  ،وإن ك __ان __ت ه __ذه ج __يدة اذ ي __تنقى ب __ها ال __جسم م __ن االوس __اخ واالق __ذار  ،اال ان
امل_سيح ل_م ي_عط ال_طوب_ى ل_فاع_لي ه_ذه ل_كن ل_طهارة ال_نفس الن_ه ب_طهارت_ها يتطه_ر الجس_د اي_ضا ً  .ف_كيف ي_عاي_نون اهلل وق_د ق_ال
ع_ز وج_ل مل_وس_ى  ” :ان_ه ال ي_مكن ان ي_ران_ي اح_د وي_عيش ” وك_ذل_ك ق_ال ي_وح_نا  ” :ان اهلل ل_م ي_ره اح_د ق_ط “ .ف_نجيب ان ه_ذا
ق_د ق_يل ع_ن ال_رؤي_ة ال_طبيعية الن ط_بعه خ_في  .وق_ال_وا ان م_عرف_ة اهلل ب_ال_نظر ال_ى ط_بعه واق_نوم_ه ت_فوق ادراك ال_عقول البش_ري_ة .
ف_اذا ً م_عنى ق_ول_ه ي_عاي_نون اهلل ه_و ان ط_اه_ر ال_قلب يش_ترك ب_امل_عارف االل_هية وي_قتني ح_ياة ع_دي_مة ال_فساد وامل_لكوت  .ان ال_حياة
ال_غير ال_زائ_لة وال_نور ال_حقيقي ي_سميان ال_نظر ب_اهلل  .ف_امل_عاي_نة اذا م_عناه_ا االش_تراك  .ك_قول_ه ي_وخ_ذ امل_ناف_ق ل_ئال ي_عاي_ن املج_د
وم__عناه ل__ئال يش__ترك ب__املج__د ث__م ن__قول ان اهلل ق__د خ__لقنا ع__لى ص__ورت__ه ك__ال__شمع ال__ذي ت__رت__سم ف__يه ص__ورة ال__خات__م امل__حفور وغ__يره
اذا ط_بع ب_ه  .ام_ا ن_حن ف_باع_مال_نا الش_ري_رة اخ_فينا ه_ذه ال_صورة ك_ال_صدأ ال_ذي ي_خفي ش_كل الح_دي_د  .ف_ال_ذي ي_نظف ق_لبه م_ن
اآلث__ام فه__ذا ي__عاي__ن ص__ورة ال__طبع االل__هي ك__الح__دي__د ال__ذي ي__زول ع__نه ال__صدأ ف__يعود ال__ى مل__عان__ه  .فلنطه__ر ق__لوب__نا اذا ً لنس__تحق
ال_طوب_ى وال_تلذذ ب_ال_نظر ال_ى وج_ه اهلل  .ان ال_نظر ع_لى ث_الث_ة ان_واع  :ب_ال_حواس وال_عقل واالي_مان  .ام_ا اهلل ف_باالي_مان ي_رى ف_قط
 ،وق__د ي__رى ف__ي اف__عال__ه ك__قول__هم ان م__ن ي__ري__د ال__بحث ع__ن اهلل ف__يمكن ان ي__تحقق وج__وده م__ن مخ__لوق__ات__ه  .ف__إل__ه ال__نظر ه__و ال__قلب
الطاهر الغير املائل الى االرضيات  .ويسمى النور نظرا ً كقوله أنر عيني ألعاين الباهرات التي في ناموسك .
عدد  : 9طوبى لصانعي السالم  ،ألنهم أبناء اهلل يدعون .
الس_ __الم_ __ة ه_ __ي ات_ __فاق االرادة ال_ __تام_ __ة ب_ __امل_ __حبة  .ام_ __ا م_ __فاع_ __ليها ف_ __هي امل_ __حبة واالم_ __ن واالت_ __فاق وامل_ __ودة  .وع_ __كسها ال_ __شكوك
واالض_طراب  .واس_باب االض_طراب االع_ني الش_ري_رة وال_شفاه ال_ناط_قة ب_ال_سفه وال_رذائ_ل  .اذا ي_سمي ف_اع_لي الس_الم_ة أول_ئك
ال__ذي__ن ي__بطلون ال__قتال وي__سكنون ال__خصوم__ات وال__ذي__ن ي__جعلون الس__الم ب__ني ال__نفس والجس__د  .الن ال__روح تش__تهي م__ا ي__ضر
الجس_د  .وف_اع_ل الس_الم_ة ه_و ذاك ال_ذي ي_لقي ال_صلح ب_ينه وب_ني االخ_ري_ن  .ورب م_عترض ي_قول ك_يف ي_صير اب_ن االن_سان اب_ن
اهلل ؟ ف_نجيب ان ذل_ك ان_عام ان_عم اهلل ب_ه ع_ليه ك_ما ق_د ان_عم ع_ليه ف_ي ال_بدء ب_الح_ري_ة والس_لطة ال_دان_ية وع_دم امل_وت  .ام_ا ال_بنوة
ف_هي ان االن_سان ب_كون_ه م_ائ_تا ً وف_اس_دا وزم_نيا ً وه_و ف_ي ال_وق_ت ن_فسه م_رك_ب م_ن غ_ير م_ائ_ت وغ_ير ف_اس_د واب_دي  .ف_االج_در ب_ه ان
ي__كون االن__سان ال__هيا ً  .الن__ه ق__د اس__تحق ان ي__صير اب__ن اهلل وش__ري__كا ً ف__ي ك__رام__ة اآلب ك__ال__بنني الجس__دي__ني ال__ذي__ن ي__رث__ون غ__نى
ابائهم .
عدد  : 10طوبى للمطرودين من أجل البر  ،ألن لهم ملكوت السموات .
ي_ري_د ب_املضطه_دي_ن الشه_داء وامل_عترف_ني امل_طرودي_ن م_ن اب_ليس وم_ن ال_قساة  .ث_م ي_سمي ل_كل ش_رف ال_فضيلة ب_را ً  .ث_م ن_قول ان
ه_ذه ال_طوب_ى ال_ثام_نة ل_ها ع_الق_ة ب_ال_ثمان_ي ال_ساب_قة ك_أن_ها ه_ام_ة س_ائ_ر ال_تطوي_بات  .ف_ال_ى ه_ذه ال_طوب_ى ي_شير داود ال_نبي ف_ي
امل__زم__ور ال__ثام__ن وم__وس__ى ال__نبي ب__واس__طة ال__ختان__ة ف__ي ال__يوم ال__ثان__ي ال__تي ت__قص وت__قطع الج__لود امل__يتة ال__تي ل__بسناه__ا ب__تجاوز
ال__وص__ية  .وال__طوب__ى ال__ثام__نة ه__نا ت__شير ال__ى ال__عودة ال__ى ال__سماء وال__ى ال__طهارة االول__ى  .وم__مدوح ه__و ه__ذا ال__عدد ال__ثام__ن ف__ي
ال__نام__وس ال__كتبي ون__ام__وس ال__طبيعة وع__ند ال__حكماء ال__خارج__ني  .وث__مان__ية ي__حبها اهلل وه__ي اح__تقار ال__نفس والح__زن وال__تواض__ع
وال_بر وال_رح_مة واالف_كار ال_نقية والس_الم_ة وال_صبر  .وث_مان_ية ي_رذل_ها وه_ي ال_كبري_اء وال_زن_ى ال_نجسة والش_راه_ة وم_حبة ال_فضة

وال __غضب والحس __د والضج __ر  .ف __كل م __ن ال __ثمان __ية االول __ى ه __و دواء ش __اف ل __داء ك __ل م __ن ال __ثمان __ية االخ __رى  .فتس __تقيم ال __نفس
وي_كمل الجس_د أي جس_د االن_سان امله_تم ب_خالص ن_فسه  .ف_ال_كبري_اء ت_خال_فها ح_قارة ال_ذات واالت_ضاع  .وال_زن_ى ت_خال_فه ال_عفة
وط_هارة ال_قلب  .واملج_د ال_باط_ل املش_به ب_الشج_رة ال_غير امل_ثمرة ي_ضاده ال_تذل_ل وامل_سكنة وه_ما ال_زرع ال_جيد وم_لح ك_ل ال_فضائ_ل
 .والش__راه__ة ت__ضاده__ا ال__رغ__بة الش__دي__دة ف__ي ع__مل ال__بر وال__عدل  .وم__حبة امل__ال ت__خال__فها ال__رح__مة وال__تصدق ع__لى امل__حتاج__ني .
وال __كآب __ة امل __كدرة ل __لعقل وج __ال __بة االض __طراب ل __لنفس ت __ناف __يها س __ذاج __ة االف __كار وف __رح ال __قلب  .والحس __د ي __نبوع ك __ل امل __شاج __رات
وال_خصوم_ات ت_ضاده الس_الم_ة واالم_ن ال_ذي ي_جعل االل_فة ب_ني امل_فترق_ني  .والضج_ر مج_لبة ل_الح_زان وال_تكاس_ل ي_عال_ج ب_ال_صبر
الذي هو أصل كل فضيلة .
عدد  : 11طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة  ،من أجلي كاذبني .
ان الش __تائ __م وال __تعيير ب __ال __ناس ت __ؤل __م ال __ناس اك __ثر م __ن ال __ضرب __ات  .وك __ثير م __ن ال __ناس خ __نقوا ان __فسهم الن __هم ش __تموا وت __عيروا .
ووض__ع ه__ذا ال__طوب__ى اخ__يرا ً ل__صعوب__ته  .الن__ه ال ي__قدر اح__د ان ي__حتمل الش__تائ__م وال__تعيير م__ا ل__م ي__تمم ال__تطوي__بات ال__ساب__قة وم__ن
يحتمل العار يجب ان يكون شجاعا ً ويحتمل كما احتمل ايوب الصديق من احبائه وداود النبي من شمعي.
) واضطه_دوك_م ( ألن_هم ك_ان_وا م_زم_عني ان ي_رج_عوا ال_شعوب م_ن ع_بادة االوث_ان ال_ى االي_مان ب_اآلب واالب_ن وال_روح ال_قدس ل_ذل_ك
س_ار ع_ليهم االض_طهاد )وق_ال_وا ع_ليكم ك_لمة س_وء م_ن أج_لي ( اي ال الن_كم م_ذن_بني ل_كن الج_لي اذ ل_يس م_ا ي_قول_ون_ه ع_نكم ح_قاً
كقول بولس اال يصيب احد منكم كعامل شرور لكن مثل املسيح .
عدد  : 12افرحوا وتهللوا  ،ألن اجركم عظيم في السموات  ،فإنهم هكذا طردوا االنبياء الذين قبلكم .
ف__ي ال__حقيقة ان ال__رس__ل ك__ان__وا ي__بتهجون ف__رح_ا ً ع__ندم__ا ك__ان__وا يش__تمون الج__ل امل__سيح وه__ذا ال__قول ع_ ّم ج__ميع ال__ذي__ن ي__حتملون
_خص ال__رس__ل ف__قط ب__ل امل__علمني اي__ضا ً ف__كأن__ه
ال__تجارب م__ن اج__ل امل__سيح وق__ول__ه  ” :ه__كذا اضطه__دوا االن__بياء م__ن ق__بلكم ” ال ي_ ّ
ي__قول ل__هم م__ثلما اح__تمل االن__بياء م__ن اج__ل اآلب ك__ذل__ك ان__تم الج__لي  .وبه__ذا اع__لن م__ساوات__ه م__ع اب__يه ف__ي ال__عظمة وال__كرام__ة .
بني انهم انبياء ايضا ً  .ثم بعد ان علمهم الواجب عاد يمدحهم لئال يضطربوا قائلني كيف
وبقوله االنبياء الذين من قبلكم قد ّ
يمكننا ان نكمل الوصايا التي قد وضعها والتي سيضعها .

أخص األفعال البارة املطلوبة منا
)  ( 27ل77كن أق77ول ل77كم أي77ها ال77سام77عون أح77بوا اع77داءك77م واح77سنوا ال77ى م77ن ي77بغضكم
)  ( 28وب7ارك7وا الع7نيكم وص7لوا ألج7ل م7ن ي7عنتكم )  ( 29وم7ن ض7رب7ك ع7لى خ7دك ف7قدّم
اآلخ7ر  .وم7ن اخ7ذ رداءك ف7ال ت7منعه ث7وب7ك )  ( 30وك7ل م7ن س7أل7ك ف7أع7طه  .وم7ن أخ7ذ م7ال7ك
فال تطالبه به .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 45 – 39 : 5
عدد  : 39اما انا فاقول لكم  :ال تقاوموا الشر  ،بل من لطمك على خدك االيمن فحول له اآلخر ايضا ً .
فقد دعا شريرا ً ذلك الذي يقلع عني رفيقه انتقاما ً منه النه يكون مغريا ً من الشيطان

) وم_ن ل_طمك ال_خ ( اي ان خ_صمك اذا رأى م_نك ح_لما ً ي_ندم ع_لى ال_ضرب_ة االول_ى وال ي_عود ي_ضرب_ك ث_ان_ية  .ف_الش_ر ال ي_نتهي
بالشر لكن بالخير  .الن مقابلة الشر بالشر تزيد الشر اتساعا ً .
عدد  : 40ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا ً .
اي اذا اراد خ_صمك ان ي_ذه_ب ب_ك ال_ى ال_قاض_ي وي_حاك_مك وي_تعبك ف_اع_طه م_ا ق_د ط_لبه م_نك واك_ثر تخ_لصا ً م_نه  .ورب ق_ائ_ل
ي__قول ك__يف اع__طي خ__صمي م__ا ي__طلبه م__ني دون ان ي__كون ل__ه ح__ق ع__لي ب__ذل__ك ؟ ف__نجيبه ق__ائ__لني ان__ك ل__و ك__نت ام__ينا ن__حو اوام__ر
اهلل ملا تعدى احد عليك  .بل كان املنافقون والظاملون هم املساعدين لك عند الحاجة .
عدد  : 41ومن سخرك ميالً واحدا ً فاذهب معه اثنني .
اي اذا ام__ضيت م__عه م__يلني ل__يس ف__قط ل__م ي__عد يسخ__رك م__رة اخ__رى ول__كنه ال ي__عود ك__ذل__ك ي__جبر غ__يرك اس__تحياء م__ن م__جام__لتك
وح __لمك  .فه __ذه ال __وص __اي __ا ق __د ف __رض __ها ع __لى ال __رس __ل خ __صوص_ _ا ً الن __هم ك __ان __وا م __زم __عني ان ي __مضوا ال __ى ال __شعب وال __شعوب
ويحتملون الضيق والشدائد غير اننا قد تسلمناها نحن من الرسل وتابعون لتعاليمهم .
عدد  : 42من سألك فاعطه  ،ومن اراد ان يقترض منك فال ترده .
وه__ذه ال__وص__ية م__فروض__ة ع__لى ال__عام__ة ال ع__لى ال__رس__ل ال__ذي__ن ال ي__قتنون ش__يئا ً ول__م ي__قل ان ن__عطي ل__كل م__ن ي__سأل__نا ع__موم__ا ل__كن
ل_لذي_ن ي_سأل_ون ح_اج_تهم وق_وت_هم ال_يوم_ي ف_قط  .ك_ما ق_د ق_يل ع_ن ال_رس_ل ان_هم ك_ان_وا ي_عطون ك_ل واح_د م_ا ه_و م_حتاج ال_يه  .اال
ان__ه ي__جب ان ن__عطي ل__غير ال__فقراء ع__لى س__بيل االف__تراض ال ب__قصد ال__فائ__دة وال__رب__ا ح__ني ي__طلبون ذل__ك م__نا ك__ما اش__ار ال__سيد
املسيح في غير هذا املوضع الى انه يجب ان نعطي دون مقابلة عوض او اجر .
محبة األعداء
عدد  : 43قد سمعتم انه قيل  :تحب قريبك وتبغض عدوك .
ع__دد  : 44ام__ا ان__ا ف__اق__ول ل__كم  :اح__بوا اع__داءك__م  .ب__ارك__وا الع__نيكم  .اح__سنوا ال__ى م__بغضيكم  ،وص _ ّلوا الج__ل ال__ذي__ن ي__سيئون
اليكم ويطردونكم .
ف__قد ام__رن__ا ال__سيد امل__سيح اال ن__قتصر ع__لى م__حبة ال__قري__ب ك__ما ي__أم__ر ب__ه ال__نام__وس ال__قدي__م ول__كن ي__نبغي ل__نا ف__وق ذل__ك ان ن__حب
اع__داءن__ا ون__بارك ع__لى م__ن ي__لعننا وي__بغضنا ف__ان ال__سيد ل__ه املج__د ق__د ع__لمنا به__ذا االّ ن__بتدي ب__الش__ر وال ن__قاب__ل الش__ر ب__الش__ر وال
ن__نتقم ون__تذم__ر اذا ن__ال__نا ض__رر م__ن ال__قري__ب وال ن__بغض اح__دا ً  .ل__كن ف__لنحبه ون__عام__له ب__ال__حسنى وال__خير م__صلني الج__له  .وه__ذه
الوصايا من شأنها ان ترقي عقولنا وتجعلنا شبيهني به تعالى اذ قال .
ع __دد  : 45ل __كي ت __كون __وا أب __ناء اب __يكم ال __ذي ف __ي ال __سماوات  ،ف __ان __ه يش __رق ش __مسه ع __لى االش __رار وال __صال __حني  ،وي __مطر ع __لى
االبرار والظاملني.
قال هذا ليرفع ضمائرهم عن االرضيات ويجعل الفرق ما بني االب السماوي واالب االرضي .

)  ( 31وكلما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم بهم .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 12 : 7

عدد  : 12فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوه انتم بهم  ،ألن هذا هو الناموس واالنبياء .
اي م __ثلما ت __ري __دون ان ي __عام __لكم ال __ناس ب __ال __حسنى ك __ذل __ك ع __ام __لوا غ __يرك __م واص __نعوا ال __خير م __عهم وق __ول __ه ” ه __ذا ه __و ال __نام __وس
واالن__بياء ”  .اي ان ذل__ك م__فروض ع__ليكم ف__عله م__ن ال__نام__وس واالن__بياء ام__ا م__ا ي__جب ع__لينا ف__عله او اج__تناب__ه ن__حو غ__يرن__ا ف__ذل__ك
يرشدنا اليه العقل بواسطة الفضيلة

)  ( 32ف7ان7كم ان اح7ببتم م7ن ي7حبكم ف7أي7ة م7نة ل7كم ف7ان الخ7طأة ي7حبون م7ن ي7حبهم ) 33
 9وان أح 77سنتم ال 77ى م 77ن ي 77حسن ال 77يكم ف 77أي 77ة م 77نة ل 77كم ف 77ان الخ 77طأة ه 77كذا ي 77صنعون
)  ( 34وان أق 77رض 77تم ال 77ذي 77ن ت 77رج 77ون ان تس 77توف 77وا م 77نهم ف 77أي 77ة م 77نة ل 77كم ف 77ان الخ 77طأة
ي7قرض7ون الخ7طاة ل7كي يس7توف7وا م7نهم امل7ثل )  9 35ول7كن اح7بوا أع7داءك7م واح7سنوا
واق77رض77وا غ77ير مؤم77لني ش77يئا ً ف77يكون أج77رك77م ك77ثيرا ً وت77كون77وا ب77ني ال77علي ف77ان77ه م77نعم
على الغير الشاكرين واألشرار )  ( 36فكونوا رحماء كما ان آباكم هو رحيم .
تفسير ذلك في شرح متى 48 – 46 : 5
عدد  : 46ألنه ان احببتم الذين يحبونكم  ،فاي اجر لكم ؟ اليس العشارون ايضا ً يفعلون ذلك ؟
عدد  : 47وان سلمتكم على اخوتكم فقط  ،فاي فضل تصنعون ؟ اليس العشارون ايضا ً يفعلون ذلك ؟
اي انه ال اجر لنا وال فضل اذا احببنا من احبنا اقتداء بالعشارين وان كان الناموس العادل يقضي بذلك .
عدد  : 48فكونوا انتم كاملني كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل .
ف_قد دع_ا م_حبة االع_داء ك_ماالً  .الن_ها ت_حوي ك_ل ان_واع ال_فضيلة  .ام_ا ق_ول_ه ك_ما ان اب_اك_م  .ف_ال ي_راد ) ب_كما ( ان_نا نتش_به ك_ل
التش__به ب__اهلل ول__كننا نكتس__ب ش__يئا ً م__ن التش__به ب__ه  .وق__د ق__ال ال__علماء وال__فالس__فة ان الش__رائ__ع ه__ي ث__الث  :االول__ى  ،الش__ري__عة
ال __قدي __مة ال __تي ت __أم __ر امل __تمسكني ب __ها ك __ال __عشاري __ن وغ __يره __م ان ي __حبوا م __ن ي __حبهم وي __بغضوا م __ن ي __بغضهم وت __دع __ى الش __ري __عة
ال_عادل_ة  .وال_ثان_ية  ،ه_ي ش_ري_عة ال_ظلم ال_تي ت_قضي ب_بغض م_ن ي_حبنا ول_عن م_ن ي_بارك_نا  .وال_ثال_ثة  ،ش_ري_عة امل_سيح وه_ي ان
ن_حب م_ن ي_بغضنا ون_بارك ع_لى م_ن ي_لعننا وت_دع_ى ش_ري_عة ال_كمال  .وي_ثبت ذل_ك م_ن ق_ول_ه ” ان ل_م ي_زد ب_رك_م ع_لى ال_كتبة ” ث_م
ان املسيح بعد ان تكلم عن القتل والشهوة ومحبة الفضة اخذ يتكلم عن املجد الباطل فقال .

)  ( 37ال ت7دي7نوا ف7ال ت7دان7وا  .ال ت7قضوا ع7لى أح7د ف7ال ي7قضى ع7ليكم اغ7فروا ي7غفر ل7كم )
 ( 38أع7طوا ت7عطوا  .ان7كم ت7عطون ك7يالً ص7ال7حا ً م7لبدا ً مه7زوزا ً ف7ائ7ضا ً ف7ي أح7ضان7كم
الن7ه ب7ال7كيل ال7ذي ت7كيلون ب7ه ي7كال ل7كم )  9 39وق7ال ل7هم م7ثالً  .ه7ل يس7تطيع أع7مى أن
ي77قود اع77مى أل77يس ك77اله77ما ي77سقطان ف77ي ح77فرة )  ( 40ل77يس ت77لميذ أف77ضل م77ن م77علمه
ول7كن م7ن ه7و ك7ام7ل ي7كون م7ثل م7علمه )  ( 41م7ا ب7ال7ك ت7نظر ال7قذى ال7ذي ف7ي ع7ني أخ7يك

وال ت7قطن للخش7بة ال7تي ف7ي ع7ينك )  ( 42وك7يف ت7قدر ان ت7قول ألخ7يك ي7ا أخ7ي دع7ني
أخ7رج ال7قذى م7ن ع7ينك وان7ت ال ت7بصر الخش7بة ال7تي ف7ي ع7ينك  .ي7ا م7رآءي أخ7رج أوالً
ٍ
وحينئذ تنظر كيف تخرج القذى من عني اخيك .
الخشبة من عينك
ق__ال ال__قدي__س ي__وح__نا ال__ذه__بي ال__فم ان ك__ثيري__ن اذا رأوا ع__ند ال__ره__بان وامل__توح__دي__ن ث__وب__ني خ__اط__بوه__م
ب__اآلي__ة ال__قائ__لة “ ال ت__قتنوا ث__وب__ني “ وه__م ي__حفظون ث__ياب غ__يره__م ظ__لما ً  .ك__ذل__ك اذا رأوا ال__راه__ب ي__أك__ل
ق_وت_ه ال_يوم_ي ي_لوم_ون_ه م_ع ان_ك ت_راه_م ي_دم_نون امل_سكرات ويس_تعملون الش_راه_ة ف_ي األك_ل ف_ان_هم ب_ذل_ك
ي__ضرون أن__فسهم اذ ي__نظرون ال__نقص ال__صغير أي ال__قذى ف__ي ع__ني غ__يره__م وه__م ال ي__فطنون للخش__بة
أي الخ_طاي_ا ال_كبرى ال_تي ي_رت_كبون_ها .وان_تبه ال_ى ح_سن امل_جازاة ال_تي ي_عد ب_ها ال_سيد امل_سيح وال_ى
التش __بيه ال __ذي يس __تخدم __ه الظ __هار م __ا ت __كون م __ن ي __كيل ال __حنطة ي __لبّد ال __كيل وي __زي __د ع __ليه ب __حيث ان
ال __حنطة ت __فيض م __ن ال __كيل ف __ي ح __ضن املش __تري ل __ذى يح __مله  .ف __كذا ي __كون ف __يض اهلل ف __ي م __جازات __ه
م_ال_م ن_نقص م_ن ال_كيل ون ّ
_غش ف_يه الن_نا ن_عا َ_م_ل ك_ما ن_عام_ل غ_يرن_ا  .ث_م ان ك_نا خ_طأة ف_ان_نا نعج_ز ع_ن
اص __الح اآلخ __ري __ن وان ح __اول __نا اص __الح __هم س __قطنا م __عهم ف __ي ح __فرة الش _ ّ_ر بس __بب أف __عال __نا ال __سيئة
وجسارتنا على عمل ما ال تقوى عليه .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 9 – 1 : 7
ال تدينوا اآلخرين
عدد  “ : 1ال تدينوا لكي ال تدانوا ،
اي ال ت_دي_نوا ظ_لما ً اذ ان_تم س_اق_طون ف_ي ال_ذن_وب ع_ينها وال ت_حكموا ع_لى اح_د ب_غضا ً وحس_دا ً ول_كن وب_خوه ت_وب_يخا ً واص_لحوا
املذنبني  .واذا رأيت اخا ً يزني فانصحه ووبخه ولكن ال كالعدو بل باملحبة واللني.
عدد  : 2ألنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون  ،وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم .
اي انه الذي تحكمون به على احد يحكم عليكم اهلل ظلما ً كان او عدالً .
عدد  : 3وملاذا تنظر القذى الذي في عني اخيك  ،وأما الخشبة التي في عينك فال تفطن لها ؟
ق_ال ال_قدي_س ي_وح_نا ال_ذه_بي ال_فم ان ك_ثيري_ن اذا رأوا ع_ند ال_ره_بان وامل_توح_دي_ن ث_وب_ا ً زائ_دا ً خ_اط_بوه_م ب_اآلي_ة ال_قائ_لة ” ال ت_قتنوا
ث __وب __ني ” وه __م يخ __طفون ث __ياب غ __يره __م ظ __لما ً  .ك __ذل __ك اذا رأوا ال __راه __ب ي __أك __ل ق __وت __ه ال __يوم __ي ي __لوم __ون __ه م __ع ان __ك ت __راه __م ي __دم __نون
امل__سكرات ويس__تعملون الش__راه__ة ف__ي االك__ل ف__ان__هم ب__ذل__ك ي__ضرون ان__فسهم اذ ي__نظرون ال__نقص ال__صغير اي ال__قذى ف__ي ع__ني
غيرهم وهم ال يفطنون للخشبة اي الخطايا الكبرى التي يرتكبونها .
عدد  : 4أم كيف تقول الخيك  :دعني أخرج القذى من عينك  ،وها الخشبة في عينك ؟
اي ان الذي يعيب غيره على امر فيه مثله ال يقصد محبته وانما يفعل ذلك بغضا ً واحتقارا ً .

عدد  : 5يامرائي  ،اخرج اوالً الخشبة من عينك  ،وحينئذ تبصر جيدا ً ان تخرج القذى من عني اخيك !
أي ان__ه ي__جب ع__لى االن__سان ان ي__بدأ ب__توب__يخ ن__فسه وش__فائ__ها م__ن ال__عيوب ق__بل ان ي__عيب غ__يره ح__تى اذا ن__صح ب__عد ذل__ك اخ__اه
يتأكد الناس من انه يقصد له الخير .
عدد  : 6ال تعطوا القدس للكالب  ،وال تطرحوا درركم قدام الخنازير  ،لئال تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم .
اي ان ه__ذا ال__تعليم ال__ذي ع__لمتكم واالس__رار ال__تي ك__شفتها ل__كم ال ت__قول__وه__ا ل__لكفرة والجه__لة ال__ذي__ن ال ي__عرف__ون اهلل  .الن__هم اذا
س __معوه __ا يس __تهزئ __ون ب __كم وي __عذب __ون __كم  .ب __ل ال تش __رك __وا االش __رار وامل __ناف __قني ف __ي االس __رار امل __قدس __ة  .ال __تي ي __سميها ق __دس _اً
وج__واه__را ً  .ث__م ان__ه ش__به امل__ناف__قني ب__ال__كالب وال__سائ__ري__ن س__يرة دن__سة ب__ال__خنازي__ر وش__به ت__عليمه االن__جيلي ب__ال__قدس وال__جواه__ر .
وق_ول_ه ” ل_ئال ت_دوس_ها ب_ارج_لها وت_رج_ع ف_تمزق_كم ” اي ان ال_كفرة وامل_ناف_قني ف_ضالً ع_ن ان_هم ال ي_رج_عون م_ن ك_فره_م وش_روره_م
ول__كنهم يس__تهزئ__ون ب__االي__مان  .وي__تحصل م__ما ت__قدم ان__ه ي__جب ان نخ__رج غ__ير امل__عتمدي__ن خ__ارج ال__كنيسة وال ن__ترك__هم ي__قفوا ف__ي
ال_قداس  .ف_امل_سيح س_مى ه_ؤالء ك_الب_ا ً ألن_هم ي_أك_لون ال_قداس وال_خبز م_ن دون ت_مييز  .وس_ماه_م خ_نازي_ر الن ال_خنازي_ر ت_دوس
ال_جواه_ر وال_طني ع_لى ال_سواء دون م_عرف_ة وال ت_مييز  .ب_ل ي_سمي ك_الب_ا ً وخ_نازي_ر اول_ئك ال_كهنة وال_فري_سيني ال_ذي_ن ب_عد م_ا ك_ان
ي_علمهم ال_رس_ل ك_ان_وا ي_رج_عون ف_يعذب_ون_هم  .ورب ق_ائ_ل ي_قول ف_كيف م_نع ان ي_عطوا ال_قدس ل_لكالب وف_ي م_وض_ع آخ_ر ام_ره_م ان
ي_نادوا ب_تعليمه ع_لى الس_طوح ؟ وال_جواب ان_ه ي_جب ان ن_علم ال_طائ_عني ام_ا ال_ذي_ن ال ي_ذع_نون ف_هؤالء ش_بهوا ب_ال_كالب وال_خنازي_ر
فلذا يجب ان نعلمهم لئال يستهزئوا بتعليمنا .
اهلل يعطي ملن يسآله
عدد  “ : 7اسألوا تعطوا  ،اطلبوا تجدوا  ،اقرعوا يفتح لكم .
ف __ال __سؤال وال __طلب وال __قرع ش __يء واح __د  .ف __ان م __ا ي __ري __د االن __سان ف __اي __اه ي __سأل وم __ا ي __سأل __ه ف __الج __له ي __قرع ل __يفتح ل __ه  .ث __م ق __ول __ه
اس__أل__وا  .ي__ري__د ب__ذل__ك االم__ور ال__روح__ية وق__ول__ه اط__لبوا اراد االم__ور الجس__دي__ة وق__ول__ه اق__رع__وا اي اع__ملوا ال__فضيلة  .ف__لنسأل ق__وة
الروح التي بها نستطيع ان نحفظ الوصايا ونطلب ونقرع مترجمني ما نحتاج اليه بغير شكوك وبضمير سليم صالح .
عدد  : 8الن كل من يسأل يأخذ  ،ومن يطلب يجد  ،ومن يقرع يفتح له .
اي انه يأخذ ما يجب ويورد على ذلك برهانا ً طبيعيا ً .
اي انسان منكم اذا سأله ابنه خبزا ً  ،يعطيه حجرا ً ؟
عدد  : 9ام ّ

مثل الشجرتني الجيدة والفاسدة
)  ( 43م7ا م7ن شج7رة ج7يدة ت7ثمر ث7مرا ً ف7اس7دا ً وال شج7رة ف7اس7دة ت7ثمر ث7مرا ً ج7يدا ً ) ( 44
ألن ك7ل شج7رة ت7عرف م7ن ث7مره7ا ف7ان7ه ال ي7جتنى م7ن ال7شوك ت7ني وال ي7قطف م7ن العليق
عنب .

_صر ع __لى الش __ر االّ األع __مال الش __ري __رة الن __ه اذا ك __ان __ت
أي ان __ه ال ي __مكن ان ي __صدر م __ن االن __سان امل _ ّ
ش __روره ص __ادرة ع __ن غ __ير ارادة م __نه ف __ال ي __عد ش __ري __را ً وب __ال __نتيجة ال يس __تحق ال __عقاب ع __ليها  .وي __سأل
ال __بعض ق __ائ __لني أال ي __قدر االن __سان ان ي __رج __ع م __ن الش __ر ال __ى ال __خير ؟ ف __نجيب ان __ه م __مكن ان ي __صير
ال__طال__ح ص__ال__حا ً وال__صال__ح ط__ال__حا ً أم__ا امل__قصود م__ن ك__الم امل__سيح ف__ذل__ك الش__ري__ر ال__ذي يس__تمر ف__ي
شروره فهذا ال يمكنه ان يصير صالحا ً .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 18 – 16 : 7
عدد  : 16من ثمارهم تعرفونهم  ،هل يجتنون من الشوك عنبا ً  ،او من الحسك تينا ً ؟
وق_ول_ه م_ن ث_ماره_م اي م_ن اع_مال_هم وك_ما ان_ه ال ي_نبت م_ن ال_شوك ع_نب وال يخ_رج م_ن ال_عوس_ج ت_ني ف_كذل_ك ال ي_صدر م_ن ه_ؤالء
شيء يزين النفس .
عدد  : 17هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا ً جيدة .واما الشجرة الرديّة فتصنع أثمارا ً رديّة ،
فش__به ه__نا االن__سان ال__صال__ح ب__الشج__رة ال__صال__حة وال__رديء ب__الشج__رة ال__فاس__دة واالع__مال ال__صال__حة ب__ال__ثمرة ال__جيدة واالع__مال
الرديئة بالثمرة الرديئة .
عدد  : 18ال تقدرشجرة جيدة  ،ان تصنع أثمارا ً رديّة  ،وال شجرة رديّة ان تصنع أثمارا ً جيدة .
اي ال ي_مكن ان ي_صدر م_ن االن_سان امل_صر ع_لى الش_ر اال االع_مال الش_ري_رة الن_ه اذا ك_ان_ت ش_روره ص_ادرة ع_ن غ_ير ارادة ع_نه
ف_ال ي_عد ش_ري_را ً وب_ال_نتيجة ال يس_تحق ال_عقاب ع_ليها  .وي_سأل ال_بعض ق_ائ_لني اال ي_قدر االن_سان ان ي_رج_ع م_ن الش_ر ال_ى ال_خير
؟ ف__نجيب ان__ه م__مكن ان ي__صير ال__طال__ح ص__ال__حا ً وال__صال__ح ط__ال__حا ام__ا امل__قصود م__ن ك__الم امل__سيح ف__ذل__ك الش__ري__ر ال__ذي يس__تمر
في شروره فهذا ال يمكنه ان يصير صالحا ً .

)  ( 45ال7رج7ل ال7صال7ح م7ن ك7نز ق7لبه ال7صال7ح يخ7رج ال7صالح وال7رج7ل الش7ري7ر م7ن ك7نز
قلبه الشرير يخرج الشر  .النه من فضلة القلب يتكلم الفم .
ق_ال ال_سيد ل_ه املج_د “ م_ن ف_ضلة ال_قلب ي_تكلم ال_فم “ ألن م_ا ي_نطق ب_ه ال_لسان ه_و ن_تيجة م_ا ي_حوي_ه
ال __قلب ش __را ً ك __ان ام خ __يرا ً  .ان ال __لسان ي __تعذر ع __ليه أح __يان_ _ا ً ل __داع __ي ال __خوف أو ال __حياء اظ __هار م __ا
ي_نطوي ع_ليه ال_قلب م_ن الش_ر وال_رداوة  .االّ ان_ه ال ش_يء ي_منع ال_قلب م_ن ان ي_فكر ف_ي الش_ر ك_ل ح_ني
ك __قلوب ال __يهود ال __تي ك __ان __ت ت __ضمر الش __ر ل __لمسيح وت __عد ل __ه ال __صلب وال __تعذي __ب وف __ي أف __واه __هم ك __ان __وا
يتهمونه انه ببعل زبوب يخرج الشياطني .
مثل من بنى بيته على الصخرة ومن بناه على التراب

)  ( 46مل 77اذا ت 77دع 77ون 77ي ي 77ا رب ي 77ا رب وال ت 77فعلون م 77ا أق 77ول 77ه )  ( 47ك 77ل م 77ن ي 77ات 77ي ال7 7يّ
وي77سمع ك77الم77ي وي77عمل ب77ه أب77ني ل77كم م77ن يش77به )  ( 48يش77به رج 7الً ب77نى ب77يته وح77فر
وعمق ووض77ع االس77اس ع77لى الصخ77ر ف77لما ج77اء ال77سيل ان77درأ النه77ر ع77لى ذل77ك ال77بيت
ف77لم ي77قوَ ع77لى ان ي77زع77زع77ه ألن77ه ك77ان مؤس77سا ً ع77لى الصخ77ر )  ( 49وال77ذي ي77سمع وال
ي 77فعل يش 77به رج7 7الً ب 77نى ب 77يته ع 77لى ال 77تراب ب 77غير اس 77اس وان 77درأ النه 77ر ع 77ليه ف 77سقط
للوقت وكان سقوط ذلك البيت عظيما ً .
تفسير ذلك في شرح بشارة القديس متى 27 – 21 : 7
عدد  : 21ليس كل من يقول لي  :يا رب  ،يارب ! يدخل ملكوت السموات  .بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السموات .
ب __قول __ه ي __ا رب ي __ا رب اع __لن ع __يان _ا ً ان __ه رب املخ __لوق __ات وان ارادت __ه وارادة اب __يه واح __دة  .ف __معنى ب __قول __ه ه __ذا ال __يهود ال __ذي __ن ك __ان __وا
يظنون ان الفضيلة قائمة بااليمان فقط دون حاجة الى االعمال .
ع__دد  : 22ك__ثيري__ن س__يقول__ون ل__ي ف__ي ذل__ك ال__يوم  :ي__ا رب  ،ي__ا رب ! أل__م ي__كن ب__اس__مك ت__نبأن__ا  ،وب__اس__مك اخ__رج__نا ش__ياط__ني ،
وباسمك صنعنا قوات كثيرة ؟
ي __شير ع __ن ال __ذي __ن ل __هم اي __مان وه __م خ __لو م __ن االع __مال ال __صال __حة ف __ال ي __قرن __ون االي __مان ب __االع __مال ك __يهوذا ال __ذي ك __ان يخ __رج
ال__شياط__ني  .وك__ذا ق__ل ع__ن امل__طارن__ة وال__قسان وال__شمام__سة ال__ردي__ئي االف__عال ف__ان__هم م__ن ه__ذا ال__نمط وب__ال__نتيجة ف__قد ع__لمنا ان
االيمان بغير اعمال ال يفيدنا شيئا ً ولو عملنا العجائب .
_ وباسمك اخرجنا الشياطني وباسمك صنعنا قوات كثيرة .
اي ك __مثل س __يمون وم __ان __ندروس وب __لعام وق __ياف __ا وب __ني س __قوا ال __ذي __ن ك __ان __وا ي __عملون ال __قوات ب __اس __م ي __سوع  .ف __يعلمنا اال ن __ظل
وراءهم بسبب القوات والعجائب لكن يجب علينا ان نختبر صحة كالمهم من افعالهم .
عدد  : 23فحينئذ اصرح لهم  :اني لم اعرفكم قط ! اذهبوا عني يا فاعلي االثم !
اي ان_كم ع_ندم_ا ك_نتم ت_عملون املعج_زات ل_م ت_كون_وا ذوي اع_مال ص_ال_حة ف_ال اش_اء ان ت_دخ_لوا امل_لكوت  .وع_ندن_ا م_ثل ال_بتوالت
ال__جاه__الت  .وق__ول__ه ل__هم اذه__بوا ع__ني  .ي__عني امل__ؤم__نني ال__ذي__ن ك__ان__وا ذوي اع__مال ص__ال__حة ف__عادوا ب__عد ذل__ك ال__ى ع__مل ال__نفاق .
الج_ل ذل_ك ي_حكم ع_ليهم حس_ب ع_ملهم االخ_ير  .ام_ا م_ا ي_بعدن_ا ع_ن ح_ضرة ال_سيد امل_سيح ف_هو الخ_طيئة ال_داع_ية ال_ى ع_ذاب ال
نهاية له .
البيت املؤسس على الصخر
عدد  “ : 24فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها  ،اشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر ،
ف_قد ش_به ه_نا ت_عليمه ال_صحيح ووص_اي_اه ب_الصخ_رة  .ك_ما ش_به الش_دائ_د واالض_طهادات وس_ائ_ر ت_جارب ه_ذا ال_عال_م ب_االم_طار
واالنهار
عدد  : 25فنزل املطر  ،وجاءت االنهار  ،وهبت الرياح  ،ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط النه كان مؤسسا ً على الصخر .

اي ان ك_ل م_ن ي_حفظ ال_وص_اي_ا ل_ن ي_سقط الن اس_اس_ه م_وض_وع ع_لى صخ_رة ال_وص_اي_ا ال_غير امل_تزع_زع_ة وق_ول_ه ل_ن ي_سقط ي_شير
بذلك الى تعمقه في الفضيلة
عدد  : 26وكل من يسمع اقوالي هذه وال يعمل بها  ،يشبه برجل جاهل  ،بنى بيته على الرمل .
ف__قد س__ماه ج__اه _الً الن__ه اح__تمل ت__عب ال__بناء وع__دم اث__مار ال__راح__ة  .وق__د س__مى م__ن ال ي__حفظ وص__اي__اه رم _الً الن__ه س__ري__ع اله__بوط
ك_ال_رم_ل  .وق_د ك_نى ب_االم_طار ع_ن الش_دائ_د  .وب_االن_هار ع_ن االض_طهادات  .وب_ال_ري_اح ع_ن ال_تجارب  .فه_ذه اذا ه_بت وض_رب_ت
الضعفاء والغير املنحذرين سقطوا في الخطيئة ال محالة .
عدد  : 27فنزل املطر  ،وجاءت االنهار  ،وهبت الرياح  ،وصدمت ذلك البيت فسقط ،.وكان سقوطه عظيما ً ! “.
اي ليس اعظم من سقوط من يسقط من امللكوت الى جهنم " .
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اإلصحاح السابع
شفاء غالم قائد املئة
)  ( 1وب77عد م77ا أت ّ 7م ه77ذا ال77كالم ك77له ع77لى م77سام77ع ال77شعب دخ77ل ك77فرن77اح77وم )  ( 2وك77ان
ل 77قائ 77د م 77ئة ع 77بد م 77ري 77ض ق 77د أش 77رف ع 77لى امل 77وت وك 77ان ع 77زي 77زا ً ع 77ليه )  ( 3ف 77لما س 77مع
ب7يسوع أرس7ل ال7يه ش7يوخ ال7يهود ي7سأل7ون7ه أن ي7ات7ي وي7شفي ع7بده )  ( 4ف7لما ج7اءوا
ال7ى ي7سوع س7أل7وه ب7ال7حاح ق7ائ7لني ل7ه ان7ه مس7تحق أن ت7صنع ل7ه ه7ذا )  ( 5ألن7ه ي7حب
أم7تنا وق7د ب7نى ل7نا مج7معا ً )  ( 6ف7مضى ي7سوع م7عهم وف7يما ه7و غ7ير ب7عيد م7ن ال7بيت
أرس7ل ال7يه ق7ائ7د امل7ئة أص7دق7اء ق7ائ7الً ل7ه ي7ارب ال ت7تعب ن7فسك ف7ان7ي ال اس7تحق أن ت7دخ7ل
ت7حت س7قفي )  ( 7م7ن أج7ل ذل7ك ل7م احس7ب ن7فسي مس7تحقا ً أن اج7يء ال7يك ول7كن ق7ل
ك7لمة ف7يبرأ ف7تاي )  ( 8ف7ان7ي أن7ا رج7ل م7رت7ب ت7حت س7لطان ول7ي ج7ند ت7حت ي7دي اق7ول
له77ذا اذه77ب ف77يذه77ب ول77آلخ77ر ائِ 7
7ت ف77يأت77ي ول77عبدي اع77مل ه77ذا ف77يعمل )  ( 9ف77لما س77مع
ي7سوع ت7عجب وال7تفت ال7ى الج7مع ال7ذي ي7تبعه وق7ال أق7ول ل7كم ان7ي ل7م أج7د م7ثل ه7ذا
اإلي 77مان وال ف 77ي اس 77رائ 77يل )  ( 10ورج 77ع امل 77رس 77لون ال 77ى ال 77بيت ف 77وج 77دوا امل 77ري 77ض ق 77د
تعافى .
شرح هذه االعجوبة في بشارة متى 13 – 5 : 8
عدد  : 5وملا دخل يسوع كفرناحوم  ،جاء اليه قائد مئة يطلب اليه
عدد  : 6ويقول  “ :يا سيد غالمي مطروح في البيت مفلوجا ً متعذبا ً جدا ً “.

ف_تاه اي ع_بده وق_د ك_ان مخ_لعا ً  .ام_ا ال_قائ_د ف_لم ي_ات ب_عبده ال_ى ي_سوع الي_مان_ه ب_ان ك_لمة م_نه ت_كفي ل_شفائ_ه ول_يس ك_ما ارت_اى
ال_بعض م_ن ان_ه ك_ان ب_سوء ح_ال ف_لم يس_تطع ان ي_ات_ي ب_ه  .م_ع ان ال_قائ_د ل_م ي_كن ي_قرأ ف_ي ال_نام_وس واالن_بياء ل_كنه ع_رف ق_درة
يسوع من االخبار عنه فقط .
عدد  : 7فقال له يسوع  “ :انا آتي واشفيه “ .
عدد  : 8فاجاب قائد املئة وقال  “ :يا سيد لست مستحقا ً ان تدخل تحت سقفي  ،ولكن قل كلمة فقط فيبرأ غالمي .
ف_قد ب_ره_ن ب_كالم_ه ع_ن م_زي_د ت_واض_عه وك_ثرة اي_مان_ه وذل_ك مل_ا س_معه م_ن ك_ثرة ال_عجائ_ب ال_صائ_رة ف_ي ك_فرن_اح_وم  .ول_م ي_قل اط_لب
وص ّ_ل ل_كن ” ق_ل ك_لمة ال غ_ير ” الن_ه ك_ان ي_نظر ال_ى اهلل ال ك_من ي_نظر ال_ى ان_سان  .وه_كذا ج_رى ف_ان ي_سوع ق_ال ك_لمة واح_دة
فشفي الفتى  .واهلل قال فكان وامر فخلق الكون  .فاذا يسوع هو اهلل .
ع__دد  : 9ألن__ي ان__ا اي__ضا ً إن__سان ت__حت س__لطان  ،ول__ي ج__ند ت__حت ي__دي  .اق__ول له__ذا  :اذه__ب ! ف__يذه__ب  ،وآلخ__ر  :ائ__ت ف__يات__ي
ولعبدي  :افعل هذا ! فيفعل “ .
ف__ال__قائ__د ن__ظر ب__عقله ال__ى ق__وات ال__سماء امل__أم__وري__ن م__ن امل__سيح م__ثلما ه__و ي__أم__ر االج__ناد ل__ذل__ك ق__ال ” أن__ا رج__ل ت__حت س__لطان ”
وان__ت إل__ه ف__ان ام__رت ب__ان امل__وت ال ي__قترب م__ن ف__تاي ف__ان__ه ال ي__قترب  .ث__الث ص__فات ظه__رت ف__ي رد ج__واب ال__قائ__د ف__قول__ه ” لس__ت
مس_تحقا ان ت_دخ_ل ت_حت س_قفي ” دل_يل ع_للى ت_واض_عه وق_ول_ه ” ق_ل ك_لمة ال غ_ير ” دل_يل ع_لى ام_ان_ته  .وق_ول_ه ” ان_ا رج_ل ت_حت
سلطان ” دليل على حكمته  .الجل هذا مدحه املسيح ومنح فتاه الشفاء وامللكوت .
عدد  : 10فلما سمع يسوع تعجب  ،وقال للذين يتبعون  “ :الحق اقول لكم  :لم اجد وال في اسرائيل ايمانا ً بمقدار هذا !
ان العجب هو االستغراب من امر جديد لم يسمع به وهذا بعيد عن السيد املسيح النه عارف
م_ا ف_ي االن_سان  .ف_اذا ق_ول_ه ت_عجب ق_يلت ع_لى حس_ب ظ_ن اول_ئك ال_حاض_ري_ن  .وق_ول_ه ” اس_رائ_يل ” اي ال_بعض م_ن ال_ذي_ن ف_ي
الج_ليل  .ف_لم يج_د امل_سيح ف_ي اح_د م_نهم م_ثل ه_ذا االي_مان  .ف_مدح_ه امل_سيح الن_ه ك_ان م_ن ال_شعوب وآم_ن ب_ه ان_ه إل_ه  .واالب_رص
كان من بني اسرائيل فاستحق الشفاء فقط .
ع __دد  : 11واق __ول ل __كم  :ان ك __ثيري __ن س __يأت __ون م __ن امل __شارق وامل __غارب وي __تكئون م __ع اب __ره __يم واس __حق وي __عقوب ف __ي م __لكوت
السموات ،
اي ان االمم التي كانت بعيدة صارت قريبة وشريكة مع ابرهيم واسحق ويعقوب في امللكوت .
عدد  : 12واما بنو امللكوت فيطرحون الى الظلمة الخارجية  .هناك يكون البكاء وصرير االسنان “ .
اي ب__نو اس__رائ__يل ال__ذي__ن ك__ان__وا اوالد ال__بيت ف__اب__تعدوا م__نه ل__عدم اي__مان__هم ب__ه  .وب__قول__ه ف__ي ال__ظلمة ال__بران__ية اع__لم ب__وج__ود ظ__لمة
داخ_لية اي_ضا ً  .وع_رف ان ال_عذاب االوف_ر ه_و ف_ي ال_ظلمة ال_خارج_ية  .وص_ري_ف االس_نان ه_و اص_عب م_ن ال_بكاء  .وك_ما ان ف_ي
امل__لكوت م__نازل ك__ثيرة  .ه__كذا ف__ي ج__هنم ع__ذاب__ات ك__ثيرة م__ختلفة  .وك__ل واح__د ي__تعذب ع__لى نس__بة م__ا ارت__كبه م__ن الش__رور ك__ثيرة
كانت او قليلة .
عدد  : 13ثم قال يسوع لقائد املئة  “ :اذهب وكمـا آمنت ليكن لك “  .فبرأ غالمه في تلك الساعة .
اش_ار ب_ذل_ك ال_ى ك_ثرة اي_مان_ه  .ف_كان ي_تطلب االي_مان م_ن ج_ميع ال_ذي_ن ك_ان_وا ي_برأون  .وق_ول_ه ف_ي ت_لك ال_ساع_ة  .اي ف_ي لح_ظة
ع__ني ك__االب__رص ال__ذي طه__ر ل__لحال ه__كذا ق__ائ__د امل__ئة  .ف__ال__قدي__س م__تى ي__قول ان ال__قائ__د ج__اء ب__ذات__ه ع__ند ي__سوع ول__وق__ا ي__قول ان__ه

ب_واس_طة م_حبيه ارس_ل  .ون_حن ن_قول ان ه_و ب_ذات_ه اراد امل_جيء ف_منعه ال_يهود ق_ائ_لني ن_حن ن_مضي ال_يه ون_أت_ي ب_ه  .ل_كنه ب_عد م_ا
م_ضى ال_يهود ك_قول ل_وق_ا م_ضى ه_و اي_ضا ً ك_قول م_تى ف_قد ات_فق االن_جيليان حس_ب ه_ذا ال_رأي ام_ا ان_ه ق_د ب_نى ه_يكالً ل_ليهود
مع انه ليس منهم فذلك ممكن لداعي محبته لهم .

قيامة ابن أرملة نائني
)  ( 11وف77ي ال77يوم ال77تال77ي ك77ان م77نطلقا ً ال77ى م77دي77نة ن77ائ77ني وك77ان ت77الم77يذه وج77مع ك77ثير
م7نطلقني م7عه )  ( 12ف7لما ق7رب م7ن ب7اب امل7دي7نة اذا م7يت مح7مول وه7و اب7ن وح7يد ألم7ه
وك77ان77ت ارم77لة وك77ان م77عها ج77مع ك77ثير م77ن امل77دي77نة )  ( 13ف77لما رآه77ا ال77رب ت77حنن ع77ليها
وق7ال ل7ها ال ت7بكي )  ( 14ودن7ا ومل7س ال7نعش ف7وق7ف ال7حام7لون  .ف7قال اي7ها ال7شاب ل7ك
أق7ول ق7م )  ( 15ف7اس7توى امل7يت وب7دا ي7تكلم فس7لمه ال7ى ام7ه )  ( 16ف7أخ7ذ الج7ميع خ7وف
ومج7دوا اهلل ق7ائ7لني ل7قد ق7ام ف7ينا ن7بي ع7ظيم واف7تقد اهلل ش7عبه )  ( 17وذاع ع7ن ي7سوع
هذا الخبر في كل اليهودية وجميع النواحي التي حولها .
ك__ان ي__سوع ق__د وص__ل ال__ى ب__اب االغ__نام ع__ندم__ا ل__قي اب__ن األرم__لة امل__يت وق__د ت__حنن ع__ليه الس__تحقاق__ه
وأم__ه ال__رح__مة اذ ك__ان وح__يدا ً وش__اب _ا ً وه__ي ك__ان__ت أرم__لة  .وم__ن ال__بني ان ال__سيد ق__ال ل__لمرأة ال ت__بكني
ك_من ي_ثبت ل_ها ان_ه س_يبطل ب_كاءه_ا ب_اق_ام_ته ول_ده_ا ث_م ق_ال ل_لول_د امل_يت ق_م  .ك_ذي س_لطان ع_لى امل_وت
وال__حياة الن__ه يس__تخدم األم__ر وي__علن ان__ه ي__قول م__ن ذات ن__فسه وب__قوت__ه ال ب__قوة غ__يره ومل__ا ق__ام ال__شاب
س__أل__ه ال__ناس ك__يف ن__لت ال__حياة ب__عد امل__وت ف__أج__اب  :ش__عرت ان__ي اس__تيقظت م__ن ن__وم__ي  .ف__حقّ اذن
ل_لشعب أن ي_أخ_ذ ال_خوف مل_عاي_نته م_يتا ً ي_قوم ع_لى ح_ني غ_فلة وان ي_قول م_رددا ً ق_د ق_ام م_ا ب_يننا ن_بي .
ل_كنه ك_ان ب_عيدا ً ع_ن االع_تقاد ك_ال_واج_ب ف_ي ال_سيد امل_سيح ب_عد اهلل ع_ن مخ_لوق ح_قير أو ن_بي ص_غير
ألن املسيح هو اله بالطبع .
ارسال يوحنا اثنني من تالميذه الى املسيح
)  ( 18وأخ 77بر ي 77وح 77نا ت 77الم 77يذه به 77ذا ك 77له )  ( 19ف 77دع 77ا ي 77وح 77نا اث 77نني م 77ن ت 77الم 77يذه
وارس7لهما ق7ائ7الً أأن7ت اآلت7ي أم ن7نتظر آخ7ر )  ( 20ف7أق7بل ال7رج7الن ال7يه وق7اال ان ي7وح7نا
امل7عمدان أرس7لنا ال7يك ق7ائ7الً أأن7ت اآلت7ي أم ن7نتظر آخ7ر )  ( 21وف7ي ت7لك ال7ساع7ة ش7فى
ك77ثيري77ن م77ن أم77راض وأوج77اع وارواح ش77ري77رة ووه77ب ال77بصر ل77عميان ك77ثيري77ن ) ( 22
ف7أج7اب وق7ال ل7هما اذه7با وأع7لما ي7وح7نا ب7ما س7معتما ورأي7تما ان ال7عميان ي7بصرون

وال77عرج ي77مشون وال77برص يطه77رون وال77صم ي77سمعون وامل77وت77ى ي77قوم77ون وامل77ساك77ني
يبشرون )  ( 23وطوبى ملن ال يشك فيّ .
انظر شرح بشارة متى 7 : 2 : 11
عدد  : 2أما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال املسيح  ،ارسل اثنني من تالميذه ،
عدد  : 3وقال له  “ :أأنت هو اآلتي ام ننتظر آخر ؟ “
ذل_ك الن_ه ك_ان ق_د وق_ع خ_الف وحس_د ب_ني ت_الم_يذ ي_وح_نا ض_د امل_سيح اذ رأوا ان امل_سيح ي_عظم ق_دره ف_يما ان ي_وح_نا يس_تصغر
ش_أن_ه  .ومل_ا ع_لم ي_وح_نا ب_قرب ان_تقال_ه م_ن ال_عال_م خ_اف ان ي_بقى ه_ذا ال_نزاع ب_ني ت_الم_يذه ب_عدد ان_تقال_ه ف_لذل_ك ارس_ل اث_نني م_ن
ت_الم_يذه ع_ند امل_سيح  .أم_ا امل_سيح ف_لمعرف_ته ب_قصد ي_وح_نا ل_م ي_قل ل_لتلميذي_ن ان_ي ان_ا ه_و ل_كنه ع_مل ع_جائ_ب ك_ثيرة ف_ي ال_وق_ت
امامهما وقال لهما.
عدد  : 4فاجاب يسوع وقال لهما “ :اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران :
ان امل_سيح ل_علمه ان االع_مال ل_هي اك_ثر ت_اث_يرا ً واص_دق ش_اه_دا ً م_ن االق_وال ل_ذل_ك ص_نع ال_عجائ_ب ل_يزي_ل ال_خالف ال_واق_ع ب_ني
ت_الم_يذ ي_وح_نا ال ل_يقنع ي_وح_نا ان_ه ه_و امل_سيح الن ي_وح_نا ك_ان ي_علم ذل_ك م_ن ال_روح ال_قدس وه_و ف_ي ب_طن ام_ه وك_ان ي_عرف ان_ه
م__زم__ع ان ي__قتل وك__ان ي__ري__د ت__ثبيت ت__الم__يذه ف__ي االي__مان ب__امل__سيح ان__ه املخ__لص وان ت__ظاه__ر ب__عددم م__عرف__ته واي__اه ام__ا امل__سيح
ف_كان_ه ع_لم م_ا ف_ي ق_لبهما ف_لم ي_رد ع_ليهما ج_واب_ا ً ل_كنه ص_نع ام_ام_هما ق_وات ك_ثيرة وق_ال اذه_با واع_لما ي_وح_نا  .وق_ال آخ_رون ان
س_ؤال ي_وح_نا ل_لمسيح ان_ت ه_و اآلت_ي ي_شير ال_ى ال_قبر  .ف_كأن_ه ي_قول ان_ت ه_و امل_زم_ع ان ت_دخ_ل ال_هاوي_ة وت_خاص آدم ف_لو ك_ان
س_ؤال_ه ه_ذا ي_شير ال_ى م_جيئه مل_ا اف_اد س_ؤال_ه م_عنى الن م_جيئه ك_ان ق_د ت_ ّم  .وب_عضهم ق_ال ان ي_وح_نا ل_م ي_كن ي_علم ان امل_سيح
ك__ان م__زم__عا ً ان ي__موت الج__ل ذل__ك س__أل ق__ائ_الً ان__ت ه__و اآلت__ي  .ام__ا ن__حن ف__نقول ان ي__وح__نا ل__م ي__كن يجه__ل ان امل__سيح م__زم__ع ان
ي_موت الن_ه ب_تسميته اي_اه ” ح_مل اهلل ” اش_ار ع_ن ص_لبه  .وب_قول_ه ح_ام_ل خ_طيئة ال_عال_م ت_نبأ ان_ه س_يرف_ع ع_لى ال_صليب ث_م ي_قوم
ويه__ب ال__روح ال__قدس ب__عدد ال__قيام__ة اذ ق__ال ” ان ال__ذي ي__أت__ي ب__عددي س__يعمدك__م ب__امل__اء وال__روح ”  .ث__م ق__ال ب__عضهم ان ي__وح__نا
س__أل امل__سيح ذل__ك ح__تى ي__أخ__ذ ال__جواب م__نه وي__كرز ع__نه ف__ي ال__هاوي__ة ام__ا ن__حن ف__نقول ان ه__ذا ال__رأي ه__و ب__خالف ال__حقيقة الن
ه__ذا ال__عال__م ه__و ع__ال__م ال__تبشير وال__عمل وال__تعب وال__عال__م اآلت__ي ه__وع__ال__م ال__دي__نون__ة وال__عذاب  .ك__قول__ه ف__ي ال__جحيم م__ن ي__عترف ل__ك
وي_شكرك  .ف_يتساءل ال_بعض ف_ي ان_ه ك_يف ي_كرز امل_سيح ب_اب_واب ال_هاوي_ة ويح_طم م_خال الح_دي_د ؟ ف_نجيب ان_ه ب_واس_طة جس_ده
ال__ذي ح__از ع__ددم امل__وت اب__طل س__لطان امل__وت ورب س__ائ__ل ي__سأل ه__ل اع__تق امل__سيح م__ن ال__جحيم ال__ذي ك__ان__وا ق__بل م__جيئه ف__يه ؟
ف_نجيب ك_ال ح_تى وال خ_طاي_اه_م غ_فرت ل_كن خ_طاي_ا ال_ذي_ن آم_نوا ب_ه مل_ا ه_بط وي_عرف ذل_ك م_ن ق_ول_ه ان_ه س_يكون ل_سادوم راح_ة .
فه __ذه االي __ة ت __شير ال __ى اول __ئك امل __زم __عني ان ي __تعذي __وا  .ف __ان ك __ان ال __سادوم __يون ال __ذي __ن ت __عذب __وا ه __نا س __وف ي __تعذب __ون ه __ناك ف __كم
ب_االح_رى اول_ئك ال_ذي_ن ل_م ي_عذب_وا ف_ي ه_ذا ال_عال_م ول_عل ق_ائ_ل ي_قول أم_ن ال_عددل ان ي_تعذب ال_سادوم_يون ف_ي ه_ذا ال_عال_م وف_ي
ال_عال_م ال_ثان_ي ؟ ف_نجيب ان م_ا ن_ال_وه م_ن ال_عذاب ف_ي ه_ذا ال_عال_م ل_م ي_كن م_وازي_ا ً مل_ا اق_ترف_وه م_ن ال_ذن_وب وامل_عاص_ي ف_اق_تضت
ال_عددال_ة ان ي_كفروا ع_نها ب_عذاب_ات ال_عال_م االخ_ير  .ام_ا م_ا ي_عترض ب_ه ال_بعض م_ن ان_ه ل_يس م_ن ال_عددل ف_ي ش_يء ان ي_عذب
ف_ي ج_هنم م_ن ل_م ي_سمع ب_ذك_ره_ا ؟ ف_نجيب ع_ليه ب_ان_ه ول_وس_مع ب_ذك_ره_ا مل_ا ت_اب اي_ضا ً وال_شاه_د ع_لى ذل_ك ان_نا ك_ل ي_وم ن_سمع
ال_كتب ت_تلى ع_لينا وته_ددن_ا ب_عذاب ج_هنم ان ل_م ن_رج_ع ع_ن س_يئات_نا ت_ائ_بني ون_حن م_ع ذل_ك ن_بقى ع_لى غ_يبنا غ_ير م_لتفتني ال_ى
اقـ __وال ه __ذه ال __كتب وامل __رش __دي __ن  .ول __عل م __عترض _ا ً ي __عترض ق __ائ _الً اذا ً م __جيء امل __سيح ل __م ي __نفعنا ش __يئا ً اذا ك __ان االم __ر ك __ذل __ك ؟
ف_نجيب ان م_جيئه اف_اد م_ن خ_ضعوا ل_تعال_يمه امل_قدس_ة ف_ائ_دة ك_برى ك_ما ان_ه أض_ر م_ن ل_م ي_صغ ال_ى ت_عال_يمه ف_كما ان تج_رب_ة

ال_شيطان ل_نا ن_حن ال_ذي_ن اس_تفدن_ا م_ن م_جيء امل_سيح ه_ي غ_ير تج_رب_ته ل_لذي_ن ج_اؤوا ق_بل امل_سيح ك_ذل_ك امل_كاف_اة ت_ختلف ف_ان
تج_رب_ته ل_نا ه_ي ك_ثيرة م_تواص_لة وس_تكون م_كاف_أت_نا اع_ظم اي_ضا ً  ،ف_ان م_ن ي_قتل ع_ند االول_ني ك_ان يس_تحق ال_لوم وع_ندن_ا ال_يوم
ان م__ن ي__غضب ع__لى اخ__يه ب__اط _الً يس__تحق ال__لوم  ،ث__م ان امل__سيح ل__م ي__رد ان يظه__ر ن__فسه ل__يوح__نا ب__واس__طة ال__عجائ__ب ان__ه ه__و
اآلتي ولكن اظهر ذلك لتلميذه يوحنا واندراوس .
عدد  : 5العمي يبصرون  ،والعرج يمشون  ،والبرص يطهرون  ،والصم يسمعون  ،واملوتى يقومون  ،واملساكني يبشرون ،
دع_ى م_ساك_ني اول_ئك ال_واق_عني ت_حت ث_قل الخ_طاي_ا وامل_عددوم_ني م_ن ال_فضيلة واالع_مال ال_صال_حة ف_قال ان م_ثل ه_ؤالء ي_جب ان
يبشروا بغفران الخطايا ببطالن املوت .
عدد  : 6وطوبى ملن ال يشك فيّ “.
اي ان كنتم تشكون فيّ بعدد ما رأيتم اآليات فانتم تستحقون الدينونة .
ع__دد  : 7وب__ينما ذه__ب ه__ذان اب__تدأ ي__سوع ي__قول للج__موع ع__ن ي__وح__نا  “ :م__اذا خ__رج__تم ال__ى ال__بري__ة ل__تنظروا ? اق__صبة تح__رك__ها
الريح ?
ان ال_تلميذي_ن ب_عد ان ت_حققا ع_ن امل_سيح ان_ه ه_و اآلت_ي ع_ادا ال_ى ي_وح_نا ام_ا الج_موع ف_خال_جهم ال_شك م_ن س_ؤال ال_تلميذي_ن
اذ ان__هم ت__عجبوا ك__يف ان ي__وح__نا ي__عمد امل__سيح وي__كرز ع__نه وه__و يجه__له ام__ا امل__سيح ف__لما ع__لم ظ__ن الج__موع ب__يوح__نا ان__ه م__تقلب
وض_عيف ال_عقل الن_ه ارس_ل ت_لميذي_ه ي_سأالن امل_سيح م_ن ه_و وق_د س_بق ان_ه ك_رز ب_اس_مه وع_مده اخ_ذ ي_وب_خهم ع_لى س_وء ظ_نهم
ه __ذا م __فهما ً اي __اه ان ي __وح __نا ل __يس ك __ما ي __ظنون ض __عيف ال __عقل ك __ال __قصبة ال __تي تح __رك __ها ال __ري __ح وان __ما ف __عل ي __وح __نا ذل __ك ل __يثبت
تالميذه في االيمان به ويزيل من بينهم الحسد واالختالفات النهم اذ كانوا يعتبرون ان يوحنا اعظم من املسيح .

مديح يوحنا
)  ( 24ف7لما ان7صرف رس7وال ي7وح7نا ج7عل ي7قول للج7موع ع7ن ي7وح7نا م7اذا خ7رج7تم ال7ى
ال7بري7ة ت7نظرون أق7صبة تح7رك7ها ال7ري7ح )  ( 25أم م7اذا خ7رج7تم ت7نظرون أأن7سان7ا ً الب7ساً
ل77باس 7ا ً ن77اع77ما ً  .ه77وذا ال77ذي77ن ف77ي ال77لباس ال77فاخ77ر وال77ترف ف77ي ق77صور امل77لوك )  ( 26أم
م7اذا خ7رج7تم ت7نظرون أن7بيا ً  .ن7عم اق7ول ل7كم وأف7ضل م7ن ن7بي )  ( 27ان ه7ذا ه7و ال7ذي
ك7تب ع7نه ه7اءن7ذا م7رس7ل م7الك7ي أم7ام وج7هك ي7هيي ط7ري7قط ق7دام7ك )  ( 28ف7ان7ي أق7ول
ل7كم ان7ه ل7يس ف7ي م7وال7يد ال7نساء أع7ظم م7ن ي7وح7نا امل7عمدان ول7كن األص7غر ف7ي م7لكوت
اهلل أع77 7ظم م77 7نه )  ( 29ف77 7لما س77 7مع ج77 7ميع ال77 7شعب وال77 7عشارون ب ّ 7 7رروا اهلل م77 7عتمدي77 7ن
بمعمودية يوحنا .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 19 – 8 : 11

ع_دد  : 8ل_كن م_اذا خ_رج_تم ل_تنظروا ? أإن_سان_ا ً الب_سا ً ل_باس_ا ً ن_اع_مة ? ه_وذا ال_ذي_ن ي_لبسون ال_ثياب ال_ناع_مة ه_م ف_ي ب_يوت امل_لوك
.
اي ان ح__ال__ة ي__وح__نا ل__م ت__تبدل م__ن ال__فقر ال__ى ال__ترف__ه ف__هو اآلن ك__ما ك__ان ق__بل وال__شاه__د ع__لى ذل__ك ل__باس__ه ال__خشن وم__سكنه ف__ي
ال__براري وال__قفر  .ام__ا ال__ذي__ن ت__غيرت اط__واره__م ف__صاروا م__ن ذوي ال__يسار وال__تنعم ه__م ف__ي ب__يوت امل__لوك .أم__ا ي__وح__نا ف__قد قه__ر
نفسه عن الشهوات اللحمية ولم يعنت باللذات العاملية فلذلك يعرفني جيدا من انا .
عدد  : 9لكن ماذا خرجتم لتنظروا ؟ أنبيا ً ؟ نعم اقول لكم  ،وافضل من نبي .
ي_ري_د ب_االن_بياء اول_ئك ال_ذي_ن ت_نبأوا ع_ن م_جيئه  .وه_ذا ت_نبأ ع_ليه ك_االن_بياء ورآه ك_ال_رس_ل  .ول_م ي_خبر ع_نه ق_بل عه_د ب_عيد ك_االن_بياء
ولكن تنبأ عنه وهو معاصر له  .ليتم ما جاء بنبؤة مالخي النبي .
عدد  : 10فإن هذا هو الذي كتب عنه  :ها أنا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيء طريقك قدامك .
اي قريب منك والى جانبك النه مكرم كالقريبني من امللك فانهم يكونون مكرمني عنده اكثر من االجناد البعيدين منه .
ع_دد  : 11ال_حق اق_ول ل_كم  :ل_م ي_قم ب_ني امل_ول_ودي_ن م_ن ال_نساء اع_ظم م_ن ي_وح_نا امل_عمدان  ،ول_كن االص_غر ف_ي م_لكوت ال_سموات
اعظم منه .
ي__وح__نا اع__ظم م__ن ك__ل م__وال__يد ال__نساء غ__ير ان امل__ول__ودي__ن م__ن امل__عمودي__ة ب__واس__طة ال__روح ال__قدس اع__ظم م__نه  .ان م__وال__يد ال__نساء
ب_ني الجس_د ي_دع_ون ام_ا امل_ول_ودي_ن ب_امل_عمودي_ة ب_ني اهلل ي_دع_ون ح_تى اذا ك_ان م_وال_يد ال_نساء ذوي اع_مال ص_ال_حة ف_ال ي_كون_ون
اف __ضل م __ن ب __ني امل __لكوت امل __دع __وي __ن ب __ني اهلل  .ان ي __وح __نا ك __ان ك __ام _الً ف __ي ال __فضيلة ل __كنه ي __طلب ن __عمة امل __يالد الن __ها ت __فوق ك __ل
ف_ضيلة ويشه_د ع_لى ذل_ك ق_ول_ه ل_لمسيح ” ان_ا امل_حتاج ان اع_تمد م_نك ” ام_ا ان_ه ل_م ي_قم اع_ظم م_نه ف_ي م_وال_يد ال_نساء ف_ذل_ك الن_ه
قبل الروح في بطن امه وغفر الخطايا في املعمودية .
ولكن االصغر في ملكوت السموات اعظم منه
ي_ري_د ان امل_ول_ود ب_امل_اء وال_روح ل_يكون ع_ددي_م امل_وت ه_و اع_ظم م_ن ي_وح_نا  .الن ي_وح_نا ل_م ي_زل م_وج_ودا ً ف_ي ع_ال_م امل_وت اال ان_ه ن_ال
ب__عدد ذل__ك ن__عمة ع__ددم امل__وت ب__واس__طة م__عمودي__ة دم__ه  .ف__يسمى م__لكوت ال__سماوات ت__لك امل__وه__بة ال__تي ي__منحها ال__روح ال__قدس
ب_واس_طة امل_عمودي_ة ومل_ا ق_تل ي_وح_نا اع_تمد ب_دم_ه وف_از ب_ال_درج_ة ال_عليا ف_اص_بح اف_ضل م_ن امل_ول_ودي_ن ب_امل_عمودي_ة  .ث_م ان ال_وظ_ائ_ف
امل__عطاة م__ن ال__روح ال__قدس ه__ي ث__الث االول__ى وظ__يفة االن__بياء وال__ثان__ية ال__وظ__يفة ال__تي اع__طيت ل__يوح__نا امل__عمدان وال__ثال__ثة وظ__يفة
ال_رس_ل ب_عدد ال_قيام_ة ع_ندم_ا ن_فخ امل_سيح ف_يهم ق_ائ_الً اق_بلوا ال_روح ال_قدس  .الن امل_وه_بة ال_تي اع_طيت ل_لرس_ل اع_ظم م_ن ال_تي
اع_طيت ل_يوح_نا  .ام_ا ق_ول_ه  00ال_صغير ف_ي م_لكوت ال_سموات اع_ظم م_نه ف_قد اراد ب_ال_صغار ب_ال_رس_ل وب_امل_لكوت ال_رم_ان ال_ذي
ب_عدد ال_قيام_ة ح_ني ن_فخ ف_يهم ال_روح  .ف_يوح_نا وج_د م_توس_طا ً ب_ني ال_فري_قني ف_هو اع_ظم م_ن االن_بياء واص_غر م_ن ال_رس_ل  .ث_م اراد
ب_امل_لكوت ال_بشارة الج_دي_دة وب_ال_صغار ال_كهنة ف_فضلهم ع_لى ي_وح_نا الن_هم ي_غفرون الخ_طاي_ا م_ن غ_ير ان ي_فضحوا امل_عترف  .ث_م
ن__قول ان رب__نا ج__عل ف__رق__ا ب__ني ال__عامل__ني وال__نعمتني واب__ان ان ي__وح__نا ن__ال ن__عمة ف__ي ه__ذا ال__عال__م اك__ثر م__ن ج__ميع ال__ناس وم__ع ذل__ك
ف_ان_ه ل_م ي_بلغ ك_مال ال_سعادة ف_ي ال_عال_م ال_ثان_ي  .الن ال_نعمة ال_تي س_وف ي_قبلها واح_د م_ن ال_صغار ه_ي اس_مى م_ن ت_لك ال_تي
ق_بلها ه_نا  .ف_ان ك_ان_ت امل_نزل_ة ال_تي س_يبلغها ي_وح_نا ه_ناك ال ت_وص_ف  .اذا ان امل_سيح ل_م يس_تصغر ي_وح_نا ل_كنه ف_ضل خ_يرات
ال_عال_م اآلت_ي ع_لى خ_يرات ه_ذا ال_عال_م ك_ما ان_ه ف_ضل ي_وح_نا ع_لى م_وال_يد ال_نساء اص_حاب ال_فضيلة ف_ي ال_نام_وس  .وق_ول_ه ل_م
ي__قم ي__عني ان ال__نساء ل__م ي__لدن اع__ظم م__ن ي__وح__نا ب__بره وزه__ده  .ول__كيال ي__ظن اح__د ان__ه اع__ظم م__ن امل__سيح اس__تدرك ك__الم__ه ق__ائ_الً
ل_كن ال_صغير ف_ي امل_لكوت اع_ظم م_نه  .ف_ال_صغير ه_و امل_سيح الن_ه اص_غر س_نا ً م_نه بس_تة اشه_ر اال ان_ه اك_بر م_نه ع_مالً وت_عليماً
ف_ي ط_ري_ق االن_جيل  .ام_ا ي_وح_نا ف_قد ع_اج_له امل_وت ق_بل ان ي_سير ف_ي ال_طري_ق الج_دي_دة اي ال_تعال_يم االن_جيلية ول_م ي_تناول جس_د

امل __سيح ودم __ه  .وي __قول __ه ال __صغير … اع __ظم م __نه ع __نى ع __ن ذات __ه الن ال __يهود ي __ظنون __ه ك __ذل __ك اذ ك __ان __وا ي __قول __ون ع __نه ه __وذا اك __ول
وش_ري_ب الخ_مر  .ث_م ان امل_سيح ل_يس ف_قط اع_ظم م_ن ي_وح_نا ول_كنه أع_ظم م_ن ج_ميع م_ن ف_ي االع_ال_ي  .ام_ا ق_ول امل_سيح ل_ليهود
ع_ن ن_فسه ه_و ذا اف_ضل م_ن س_ليمان ف_لم ي_قصد التش_بيه ل_كنه ق_ال ه_ذا ل_يقرب م_عناه ال_ى ف_هم ال_سام_عني  .والن ي_وح_نا ك_ان
ع_ظيما ً ف_ي اع_ينهم فش_بهه ب_نفسه  .وال ع_برة ب_ما ي_رت_ئيه ال_بعض م_ن امل_قصود م_ن ك_لمة ال_صغير ه_و ي_وح_نا او آدم وي_وح_نا اب_ن
زب_دى او م_تياس ال_ذي ان_تخب رس_والًع_وض ي_هوذا ف_لو ك_ان امل_راد ب_لفظه ص_غير اح_د ال_ذي_ن ت_قدم ذك_ره_م مل_ا رأى امل_سيح م_ان_عاً
من ذكر امه لكن املقصود بالصغير هو ذات املسيح غيرانه أخفى نفسه السباب .
عدد  :12ومن ايام يوحنا املعمدان الى اآلن ملكوت السماوات يغصب  ،والغاصبون يخطفونه .
ان__ه دع__ى ال__عال__م اآلت__ي م__لكوت ال__سماء ف__قال ان اب__تداء ه__ذا امل__لكوت م__ن م__عمودي__ة ي__وح__نا وال ي__مكن اح__د ان ي__نال امل__لكوت اال
بشق النفس وقهر الشهوات وتحمل الشدائد مع ممارسة الفضائل واعمال البر في هذا العالم .
عدد  : 13الن جميع االنبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا .
اي ان النبؤات التي قيلت عن مجيئي قد ختمت بنبوات يوحنا فجئت انا املسيح املنتظر فالواجب عليكم ان تؤمنوا بي .
عدد  : 14وان اردتم ان تقبلوا  ،فهو ايليا املزمع ان يأتي .
ق __ال ذل __ك الج __ل م __ساواة درج __تهما وك __ما ان ي __وح __نا ج __اء ق __بل امل __سيح وبش __ر ب __مجيئه ه __كذا ف __ي آخ __ر ال __زم __ان ي __أت __ي اي __ليا ق __بل
مجيئه الثاني فتتم فيه النبؤة القائلة اني سوف ارسل لكم ايليا التشبي الذي يرد قلوب اآلباء الخ .
عدد  : 15من له اذنان للسمع فليسمع .
اي من كانت له نفس خاضعة فلتسمع ما أقوله عن يوحنا .
عدد  : 16وبمن اشبه هذا الجيل ؟ يشبه أوالدا ً جالسني في األسواق ينادون الى اصحابهم
اراد ب_ال_جيل ال_شعب ال_يهودي  .ف_ان ب_ذل_ك ان غ_اي_ته وغ_اي_ة ي_وح_نا واح_دة وان ك_ان_ا م_ختلفني ف_ي ال_حال وامل_عيشة  .ف_ان ي_وح_نا
س_لك ف_ي ح_يات_ه ط_ري_ق ال_بر وال_زه_د وامل_سيح ط_ري_ق االك_ل والش_رب ول_كن بس_ذاج_ة ح_تى اذا ك_ان_وا ي_حبون ال_صوم ت_بعوا ي_وح_نا
وان ص__عب ع__ليهم ات__باع ط__ري__قة ي__وح__نا ت__بعوا امل__سيح  .أم__ا ه__م ف__لم يس__لكوا ال__طري__قني ف__هم اذا ً ال ي__برأون م__ن ال__لوم الن__هم ل__م
يؤمنوا باملسيح وال قبلوا تعليم يوحنا فالذين قبلوه كانوا كفرة وخطفة فورثوا امللكوت .
عدد  : 17ويقولون  :زمرنا لكم فلم ترقصوا ! نحنا لكم فلم تلطموا !
ق_ال ق_وم ان ه_ذه ال_قصة وق_عت ف_ي عه_د امل_سيح ف_ي اح_دى امل_دن وذل_ك ان ف_ئة م_ن ص_بيان اج_تمعت ف_ان_قسمت ق_سمني واخ_ذ
ال_قسم ال_واح_د ي_غني ح_تى ي_رق_ص اآلخ_ر وي_فرح ال_واح_د ل_يفرح ال_ثان_ي ف_ما ف_رح وال رق_ص ل_كنه اخ_ذ ي_بكي وي_نوح ح_تى ي_نوح
ال_ثان_ي وي_بكي ف_ما ب_كي ال_قسم االول وال غ_نى ال_قسم ال_ثان_ي ف_وق_ف ال_فري_قان ف_ي ال_طري_ق ي_تعات_بان ق_ائ_لني ” زم_رن_ا ل_كم ف_لم
ت__رق__صوا ن__حنا ل__كم ف__لم ت__لطموا “ ف__اورد ي__سوع ه__ذا امل__ثل ل__يفهم ال__سام__عني ان__هم ل__م ي__تبعوا ت__عال__يمه وال ت__عال__يم ي__وح__نا .الن
امل_سيح ج_اء ال_يهم ي_أك_ل ويش_رب ف_رذل_وه ق_ائ_لني ع_نه ان_ه اك_ول ش_ري_ب للخ_مر م_حب ل_لعشاري_ن والخ_طاة وف_يه ش_يطان  .وي_وح_نا
جاءهم بطريق الزهد والتقشف فقالوا ان به شيطانا ً .
عدد  : 18ألنه جاء يوحنا ال يأكل وال يشرب  :فيقولون  :فيه شيطان .

ع __دد  : 19ج __اء اب __ن اإلن __سان ي __أك __ل ويش __رب  ،ف __يقول __ون  :ه __و ذا ان __سان أك __ول وش __ري __ب خ __مر  ،م __حب ل __لعشاري __ن والخ __طاة .
والحكمة تبررت من بنيها “ .
اي ان امل_سيح املش_به ب_ال_حكمة ق_د ت_برأ م_ن ب_نيه ال_عصاة امل_ردة الن_ه ع_اش ب_ينهم ل_فائ_دت_هم ف_لم يس_تفيدوا م_نه  .ث_م ان ال_حكمة
ف_ي ع_مل امل_سيح ه_ي ت_رك س_يرة ي_وح_نا ال_شاق_ة وات_خاذه ط_ري_قا ً م_توس_طة ليسه_ل ع_لى ال_ناس ات_باع_ها وام_ا ق_ول_ه ب_نوال_حكمة
فهم اولئك الذين ارعووا وصاروا صالحني فاضلني .

رفض الفريسيني ليوحنا ويسوع
)  ( 30وام77ا ال77فري77سيون وم77علمو ال77نام77وس ف77رف77ضوا م77شيئة اهلل ف77يهم اذ ل77م ي77عتمدوا
م77نه )  ( 31وق77ال ال77رب ب77ماذا اش77به رج77ال ه77ذا ال77جيل وم77ن يش77بهون )  ( 32يش77بهون
ص 77بيان7 7ا ً ج 77لوس7 7ا ً ف 77ي ال 77سوق ي 77صيحون ب 77عضهم ب 77بعض ق 77ائ 77لني زم 77رن 77ا ل 77كم ف 77لم
ت77رق77صوا ن77حنا ل77كم ف77لم ت77بكوا )  ( 33ج77اء ي77وح77نا امل77عمدان ال ي77اك77ل خ77بزا ً وال يش77رب
خ7مرا ً ف7قلتم ان ب7ه ش7يطان7ا ً )  ( 34وج7اء اب7ن البش7ر ي7أك7ل ويش7رب ف7قلتم ه7وذا ان7سان
اك 77ول ش 77ري 77ب للخ 77مر م 77حب ل 77لعشاري 77ن والخ 77طأة )  ( 35وت 77برأت ال 77حكمة م 77ن ج 77ميع
بنيها .
س__ؤال  :مل__اذا ل__م ي__كن ي__وح__نا ي__اك__ل ويش__رب ب__عكس ال__سيد امل__سيح ال__ذي ك__ان ي__اك__ل ويش__رب ؟ أج__يب
ان ي_وح_نا ك_ان م_حتاج_ا ً ل_لصوم ب_عكس ال_سيد امل_سيح ال_ذي ك_ان ال_قداس_ة ذات_ها وم_ا اق_ترف خ_طية
وب__ال__تال__ي ك__ان غ__ير م__حتاج ال__ى ال__صوم ل__لتكفير ع__ن األث__م وأي__ضا ً ل__و ام__تنع ع__ن األك__ل ل__ع ّد ال__ناس
امل__اك__ول ح__رام _ا ً ون__جسا ً او ل__ع ّدوه ه__و ان__سان _ا ً س__اذج _ا ً ال ي__قدر ع__لى ق__مع اه__وائ__ه وزج__ر ال__نفس ع__ن
شهوتها االّ باماتة الجسد واتعابه على مثال ما صنع يوحنا .
انظر شرح بشارة متى 19 – 16 : 11
عدد  : 16وبمن اشبه هذا الجيل ؟ يشبه أوالدا ً جالسني في األسواق ينادون الى اصحابهم
اراد ب_ال_جيل ال_شعب ال_يهودي  .ف_ان ب_ذل_ك ان غ_اي_ته وغ_اي_ة ي_وح_نا واح_دة وان ك_ان_ا م_ختلفني ف_ي ال_حال وامل_عيشة  .ف_ان ي_وح_نا
س_لك ف_ي ح_يات_ه ط_ري_ق ال_بر وال_زه_د وامل_سيح ط_ري_ق االك_ل والش_رب ول_كن بس_ذاج_ة ح_تى اذا ك_ان_وا ي_حبون ال_صوم ت_بعوا ي_وح_نا
وان ص__عب ع__ليهم ات__باع ط__ري__قة ي__وح__نا ت__بعوا امل__سيح  .أم__ا ه__م ف__لم يس__لكوا ال__طري__قني ف__هم اذا ً ال ي__برأون م__ن ال__لوم الن__هم ل__م
يؤمنوا باملسيح وال قبلوا تعليم يوحنا فالذين قبلوه كانوا كفرة وخطفة فورثوا امللكوت .
عدد  : 17ويقولون  :زمرنا لكم فلم ترقصوا ! نحنا لكم فلم تلطموا !

ق_ال ق_وم ان ه_ذه ال_قصة وق_عت ف_ي عه_د امل_سيح ف_ي اح_دى امل_دن وذل_ك ان ف_ئة م_ن ص_بيان اج_تمعت ف_ان_قسمت ق_سمني واخ_ذ
ال_قسم ال_واح_د ي_غني ح_تى ي_رق_ص اآلخ_ر وي_فرح ال_واح_د ل_يفرح ال_ثان_ي ف_ما ف_رح وال رق_ص ل_كنه اخ_ذ ي_بكي وي_نوح ح_تى ي_نوح
ال_ثان_ي وي_بكي ف_ما ب_كي ال_قسم االول وال غ_نى ال_قسم ال_ثان_ي ف_وق_ف ال_فري_قان ف_ي ال_طري_ق ي_تعات_بان ق_ائ_لني ” زم_رن_ا ل_كم ف_لم
ت__رق__صوا ن__حنا ل__كم ف__لم ت__لطموا “ ف__اورد ي__سوع ه__ذا امل__ثل ل__يفهم ال__سام__عني ان__هم ل__م ي__تبعوا ت__عال__يمه وال ت__عال__يم ي__وح__نا .الن
امل_سيح ج_اء ال_يهم ي_أك_ل ويش_رب ف_رذل_وه ق_ائ_لني ع_نه ان_ه اك_ول ش_ري_ب للخ_مر م_حب ل_لعشاري_ن والخ_طاة وف_يه ش_يطان  .وي_وح_نا
جاءهم بطريق الزهد والتقشف فقالوا ان به شيطانا ً .
عدد  : 18ألنه جاء يوحنا ال يأكل وال يشرب  :فيقولون  :فيه شيطان .
ع __دد  : 19ج __اء اب __ن اإلن __سان ي __أك __ل ويش __رب  ،ف __يقول __ون  :ه __و ذا ان __سان أك __ول وش __ري __ب خ __مر  ،م __حب ل __لعشاري __ن والخ __طاة .
والحكمة تبررت من بنيها “ .
اي ان امل_سيح املش_به ب_ال_حكمة ق_د ت_برأ م_ن ب_نيه ال_عصاة امل_ردة الن_ه ع_اش ب_ينهم ل_فائ_دت_هم ف_لم يس_تفيدوا م_نه  .ث_م ان ال_حكمة
ف_ي ع_مل امل_سيح ه_ي ت_رك س_يرة ي_وح_نا ال_شاق_ة وات_خاذه ط_ري_قا ً م_توس_طة ليسه_ل ع_لى ال_ناس ات_باع_ها وام_ا ق_ول_ه ب_نوال_حكمة
فهم اولئك الذين ارعووا وصاروا صالحني فاضلني .

الخاطئة الباكية عند قدمي يسوع
)  ( 36وسأله أحد الفريسيني ان ياكل معه فدخل بيت الفريسي واتكأ .
ص __درت دع __وة ه __ذا ال __فري __سي ع __ن ح __ب املج __د ال __باط __ل ف __رغ __ب ف __ي م __دح ال __ناس ل __ه ان اج __لس ع __لى
م_ائ_دت_ه م_ن ك_ان يحس_به ن_بيا ً ز وق_د رض_ي امل_سيح ب_ال_دخ_ول ال_ى ب_يته وق_بول دع_وت_ه ل_يعلنه ان_ه ل_يس
ان__سان _ا ً ف__قط ب__ل ال__ها ً متجس__دا ً وان البش__ر م__لطخون ب__ال__ذن__وب ف__هو دي__ان__هم وغ__بفر خ__طاي__اه__م  .وق__د
ك__ان س__يدن__ا ي__لبي ط__لب ال__فري__سيني ل__يشفيهم م__ن ام__راض__هم ال__روح__ية ال__تي ق__ادت__هم ال__ى ان ي__تآم__روا
ع__لى ق__تله ث__م ل__يبدي ت__واض__عه ودع__ته وان__ه ك__اره ل__لكبري__اء ف__ال ي__متنع ح__تى ع__ن ارزل ال__ناس ان ط__لبوه
بالتوبة ونية سليمة .
)  ( 37واذا ام77راة خ77اط77ئة ف77ي امل77دي77نة مل77ا ع77لمت ان77ه متك— ف77ي ب77يت ال77فري77سي ج77اءت
ب7قارورة ط7يب )  ( 38ووق7فت م7ن ورائ7ه ع7ند رج7ليه ب7اك7ية وج7علت ت7بل رج7ليه ب7ال7دم7وع
وتمسحهما بشعر راسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب .
وق_ع ال_حادث ف_ي م_دي_نة ن_ائ_ني ح_يث ك_ان_ت امل_راة  .واف_هم ب_قارورة ال_طيب ق_نينة م_لتوي_ة ال_رأس  .وان_ك
ت_سال ك_يف ك_ان_ت امل_راة واق_فة وع_ند ق_دم_ي امل_سيح م_عا ً ؟ ف_اق_ول ان_ه ل_ه املج_د ك_ان م_تكئا ً ورج_اله م_ن
س_ورائ_ه م_مدت_ان ف_قام_ت م_ن ورائ_ه أي_ضا ً ألن_ها ك_ان_ت خ_ائ_فة ان تظه_ر أم_ام_ه وه_و ع_ارف ب_آث_ام_ها ث_م

بس__بب ت__عظيمها ل__جالل__ه ل__م ت__قم ام__ام__ه وان ك__ان__ت ق__د ت__جاس__رت ع__لى ال__دن__و م__نه ف__ألن__ها ك__ان__ت ن__ادم__ة
وب_اك_ية ع_ى خ_طاي_اه_ا وط_ال_بة امل_غفرة وق_د ال_همتها ال_نعمة ال_علوي_ة ان ط_ال_ب ال_صفح ب_ال_توب_ة ي_أذن ل_ه
ال __رب ب __األت __يان ال __يه  .وه __ي لش __دة اي __مان __ها وق __وة ت __وب __تها اه __طلت ال __دم __وع ال __غزي __رة ح __تى ب _ ّلت رج __لي
املخ_لص وإلع_تقاده_ا ان_ه ق_ادر ع_لى ان ي_غفر خ_طاي_اه_ا وان_ه ال ي_رف_ض ن_دام_تها ال_صادق_ة م_سحتهما
ب__شعر راس__ها ل__يتقدس ال__شعر به__ذا امل__سيح وق__بلتهما ل__تواض__عها وح__بها  .وان__تبه ال__ى ان__ها ده__نتهما
ب__ال__طيب ك__ما ي__ده__ن ب__ه أول__ياء اهلل وك__ما ي__مسح امل__لوك وال__كهنة وق__د ق__بل ال__سيد ه__ذه امل__سحة ك__ما ق__بل
أن يتجس_د وك_ما ق_بل اب_وه رائ_حة ال_ذب_ائ_ح واملح_رق_ات  .وك_ان_ت ه_ذه ال_خاط_ئة ق_د س_معت ب_ان ال_سيد
ت_كلم م_ع ال_سام_ري_ة وغ_فر ل_ها ذن_وب_ها ف_لذل_ك ك_ان_ت ق_وي_ة ال_قلب ف_ي ت_ق ّدم_ها ال_يه ك_ال_ى ال_ه متجس_د ال
ك__ال__ى ان__سان ال غ__ير ودل__يل ذل__ك ب__ني م__ن ان__ها التمس__ت غ__فران خ__طاي__اه__ا وم__علوم ع__ند الج__ميع ان ال
يغفر الخطايا غير اهلل  .اذن يلزم ع ّد املسح الها ً قد تانس من دون ان يمس التب ّدل الهوته .
)  ( 39ف7لما رأى ال7فري7سي ال7ذي دع7اه ذل7ك ق7ال وه7و يح7دث ن7فسه ل7و ك7ان ن7بيا ً ل7عل َم م7ن
ه77ذه امل77رأة ال77تي ت77لمسه وم77ا ح77ال77ها اذ ه77ي خ77اط77ئة )  ( 40ف77أج77اب ي77سوع وق77ال ل77ه ي77ا
س7معان ع7ندي ش7يء أق7ول7ه ل7ك  .ف7قال ق7ل ي7ا م7علم )  ( 41ق7ال ك7ان مل7داي7ن م7دي7ون7ان ع7لى
اح7ده7ما خ7مس م7ئة دي7نار وع7لى اآلخ7ر خ7مسون )  ( 42واذ ل7م ي7كن ل7هما م7ا ي7وف7يان
س7ام7حهما ك7ليهما ف7قل ل7ي أي7هما ي7كون اك7ثر ح7با ً ل7ه )  ( 43ف7أج7اب س7معان وق7ال ه7و
فيما أظن الذي سامحه باألكثر  .فقال له بالصواب حكمتَ .
الم ال__فري__سيّ ف__ي ن__فسه س__يدن__ا الن ال__نام__وس ي__رس__م ع__دم اخ__تالط ال__طاه__ر ب__ال__نجس وك__ان__ت امل__راة
زان_ية  .ف_عرف امل_سيح أف_كار م_ضيفه واع_لن ب_ذل_ك ن_فسه ال_ها ً الن اهلل وح_ده ان_ما ي_عرف أف_كار ال_قلب
_ردي ف__ضرب ل__ه امل__ثل ال__حاض__ر وق__د أع__نى ب__امل__دي__ون__ني خ__اط__ئني وب__دي__نهما
ث__م أراد تج__ري__ده م__ن ظ_نّه ال_ ّ
امل__عاص__ي واآلث__ام ال__تي ت__ث ّقلهما ف__اول__هما ك__ثير الخ__طاي__ا وث__ان__يهما ق__ليلها ك__مثل ال__فري__سي امل__تكبر أو
ك__بار م__ن األب__رار املفتخ__ري__ن ع__لى غ__يلر ص__واب وه__دى ب__فضلهم وب_ ّ_ره__م م__ع ان__هم ف__ي ح__اج__ة ال__ى ن__يل
ال_غفران وان ك_ان ل_ه املج_د ق_د س_أل م_ضيفه ع_لى اي األث_نني أك_ثر ح_با ً ل_لمداي_ن امل_سام_ح ل_هما ال_دي_ن
ف_ليس الن_ه غ_ير ع_ارف ب_ل إلث_ارة أك_بر ان_تباه ف_ي ن_فس م_خاط_به وك_ان يفتخ_ر ب_ان_ه دع_ا امل_سح ال_يه وال
ي__عتني ك__ثيرا ً ب__ان__ال__ته ال__راح__ة وال__كرام__ة ال__واج__بتني ل__جالل__ه وف__عالً اع__ترف س__معان امل__ضيف ب__ال__حقيقة
تحب السيد بالغ املحبة شديدتها النه غفر لها كثيرا ً .
واقر ان الخاطئة
صراح ًة
ّ
ّ
)  ( 44ث7م ال7تفت ال7ى امل7راة وق7ال ل7سمعان أت7رى ه7ذه امل7راة  .ان7ا دخ7لت ال7ى ب7يتك ف7لم
ت7سكب ع7لى رج7لي م7اء وه7ذه ب7لت رج7لي ب7ال7دم7وع وم7سحتهما ب7شعر رأس7ها ) ( 45

أن7ت ل7م ت7قبلني وه7ذه م7نذ دخ7لت ل7م ت7كف ع7ن ت7قبيل ق7دم7ي )  ( 46ان7ت ل7م ت7ده7ن رأس7ي
ب77زي77ت وه77ذه ده77نت ق77دم77ي ب77ال77طيب )  ( 47ألج77ل ذل77ك اق77ول ل77ك ان خ77طاي77اه77ا ال77كثيرة
م77غفورة ل77ها ألن77ها أح77بت ك77ثيرا ً وال77ذي ي77غفر ل77ه ق77ليل ي77حب ق77ليالً )  ( 48ث77م ق77ال ل77ها
ِ
خطاياك .
مغفورة لك
ش__اء ال__سيد ت__بيني ان__ه ي__عرف م__ن امل__راة ال__تي ت_ ّ
_بل ب__دم__وع__ها بس__بب ن__دام__تها ع__لى م__عاص__يها ف__قاب__ل
ع__ملها وع__مل س__معان واف__همه ان__ه ل__م ي__سكب امل__اء ع__لى رج__ليه ك__ما ي__فعل م__ع ال__غري__ب امل__ث ّقل ب__ال__تعب
ب_عكس م_ا أج_رت_ه امل_راة ال_خاط_ئة ال_تي غس_لتهما ب_ال_دم_وع وان_ه ل_م ي_قبله م_بدي_ا ً امل_حبة وال_وداد وه_ي ل_م
ت_كف م_نذ دخ_ول_ها ال_بيت ع_ن ت_قبيل ق_دم_يه لش_دة م_حبتها  .وان_ه ل_م ي_ده_ن رأس_ه ب_ال_زي_ت ك_ما ي_صنع
ع_ادة م_ع ال_تعبان م_ن الح ّ_ر فله_ذه األس_باب وخ_اص_ة لخ_لوص ن_يتها ف_ي ت_وب_تها ال_تي تظه_ره_ا غ_فرت
ل_ها خ_طاي_اه_ا  .أم_ا م_ن ي_غفر ل_ه ق_ليل ف_ان_ما ي_حب ق_ليالً وق_د ّ
دل به_ذه ال_عبارة ع_لى ال_فري_سي املفتخ_ر
ب__دع__وت__ه ال__ى ب__يته وال__ظا ّن ان__ه غ__ير م__حتاج ك__ثيرا ً ال__ى رح__مة اهلل ف__ان م__ا ي__نال__ه م__ن امل__غفرة ق__ليل الن
ع__مله ال ي__دل ع__لى م__حبة ك__بيرة  .وان__ك ت__علم اي__ضا ً ان ال__سيد اوض__ح بخ__طاب__ه ان__ه ع__ارف ح__ق امل__عرف__ة
اف_كار امل_رأة وم_قصده_ا م_ن ات_يان_ها ال_يه ون_اظ_ر ح_تى ف_ي اع_ماق ق_لبها وم_طاوي_ة الن_ه ي_ذك_ر م_حبتها
وندامتها وطلبها املغفرة بالثناء الوافر .
(
) ( 49ف7جعل امل7تكئون ي7قول7ون ف7ي أن7فسهم م7ن ه7ذا ال7ذي ي7غفر الخ7طاي7ا أي7ضا ً ) ( 50
فقال للمرأة ان ايمانك خلصك فاذهبي بسالم .
ك__ان اع__تقاد ال__فري__سيني ان اهلل وح__ده ق__ادر ع__لى غ__فران ال__ذن__وب ف__أث__بتهم ال__سيد ف__ي ه__ذا األع__تقاد
وغ_فر الخ_طاي_ا ب_ال_فعل ف_اذن ه_و اهلل ح_قا ً ول_و ان_ه ص_ار ان_سان_ا ً م_ثلنا  .وان س_ال_ت االن م_ن ه_ذه ال_تي
أع_لنها ال_سيد ان اي_مان_ها خ_لصها وان_ها ن_ال_ت ال_حياة ب_عد ان ك_ان_ت م_يتة ف_ي امل_عاص_ي ؟ أج_بت م_ع
القديس افرام  :ان هذه الخاطئة كانت تدعى مريم " .
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اإلصحاح الثامن
مثل الزارع

)  ( 1وب7عد ذل7ك ج7ال ف7ي امل7دن وال7قرى ي7كرز ويبش7ر ب7ملكوت اهلل وم7عه االث7نا عش7ر ) 2
( ون7ساء ك7ان ق7د اب7رأهّ 7ن م7ن ارواح ش7ري7رة وام7راض .وهّ 7ن م7ري7م ال7تي ت7دع7ى املج7دل7ية
ال77 7تي أخ77 7رج م77 7نها س77 7بعة ش77 7ياط77 7ني )  ( 3وح77 7نة ام77 7رأة ك77 7وزي قه77 7رم77 7ان ه77 7يرودس
وسوسنة وأخر كثيرات ك ّن يبذلن من امواله ّن في خدمته .
ق_صد ال_سيد ب_جوالن_ه اف_ادة ال_ناس وت_بشيره_م ب_ملكوت اهلل وب_ما ي_لزم_هم م_ن ت_غيير ع_ادات_هم ال_سيئة
ب__سيرة ص__ال__حة ح__تى ي__صبحوا م__ال__كني ال__حياة وع__دم ال__فساد وك__ان رس__له م__عه واي__ضا ً ت__بعته ب__عض
ال_نساء ال_لوات_ي ن_لن م_نه ش_فاء ال_نفس والجس_د ف_ذك_ر ل_وق_ا ب_عضهن وك_ ّن يخ_دم_ن س_يدن_ا ويظه_ر َن ل_ه
محبتته ّن ببذله ّن املال واملساعدة .
)  ( 4ف7لما اج7تمع ج7مع ك7ثير وات7وا ال7يه م7ن ج7ميع امل7دن ق7ال ب7مثل )  ( 5خ7رج ال7زارع
ل7يزرع زرع7ه وف7يما ه7و ي7زرع س7قط ال7بعض ع7لى ال7طريق ف7وط— واك7لته ط7يور ال7سماء
)  ( 6وال7بعض س7قط ع7لى الصخ7ر ف7لما ن7بت ي7بس ألن7ه ل7م ت7كن ل7ه رط7وب7ة )  ( 8وب7عض
س7قط ب7ني ال7شوك ف7نبت ال7شوك م7عه ف7خنقه )  ( 8وب7عض س7قط ف7ي االرض ال7صال7حة
ف77لما ن77بت أث77مر م77ئة ض77عف  .ق77ال ه77ذا ون77ادى م77ن ل77ه اذن77ان س77ام77عتان ف77ليسمع ) ( 9
ف7سأل7ه ن7الم7يذه م7ا ه7ذا امل7ثل )  ( 10ف7قال ل7هم ان7ت ق7د اع7طيتم م7عرف7ة اس7رار م7لكوت اهلل
وام77ا ال77باق77ون ف77اك77ملهم ب77ام77ثال ل77كي ي77نظروا وال ي77نظروا وي77سمعوا وال ي77فهموا ) ( 11
وه7ذا ه7و امل7ثل  .ال7زرع ه7و ك7لمة اهلل )  ( 12وال7ذي7ن ع7لى ال7طريق ه7م ال7ذي7ن ي7سمعون
ث7م ي7ات7ي اب7ليس وي7ذه7ب ب7ال7كلمة م7ن ق7لوب7هم ل7ئال يؤم7نوا فيخ7لصوا )  ( 13وال7ذي7ن
ع7لى الصخ7ر ه7م ال7ذي7ن ي7سمعون ال7كلمة وي7قبلون7ها ب7فرح ول7كن ل7يس ل7هم اص7ل وان7ما
يؤم77نون ال77ى ح77ني وف77ي وق77ت التج77رب77ة ي77رت77دوا )  ( 14وال77ذي س77قط ف77ي ال77شوك ه77م
ال7ذي7ن ي7سمعون ف7يختنقون ب7ال7هموم وال7غنى وم7لذات ال7حياة ف7ال ي7ات7ون ب7ثمر ) ( 15
وأم7ا ال7ذي س7قط ف7ي االرض ال7جيدة ف7هم ال7ذي7ن ي7سمعون ال7كلمة ف7يحفظون7ها ف7ي ق7لب
جيد وصالح ويثمرون بالصبر .
تفسير املثل في شرح متى  8 – 3 : 13و23 – 18
عدد  : 3فكلمهم كثيرا ً بامثال قائالً  “ :هوذا الزارع قد خرج ليزرع ،
ان__ه ح__ني ك__ان ع__لى ال__جبل ل__م ي__كلمهم ب__االم__ثال الن__هم ك__ان__وا ب__عد س__اذج__ني أم__ا ه__نا ف__تكلم ب__االم__ثال الج__ل ال__كتبة وال__فري__سيني
امل__دع__ني ب__امل__عرف__ة  .ام__ا ال__فرق ب__ني االل__غاز وال__براه__ني واالم__ثال وال__غوام__ض ه__و ان ال__بره__ان ي__أت__ي غ__ال__با ً ع__لى ش__هادة ال__ناس .
ف_يكون م_ن امل_علوم_ات ع_لى غ_ير امل_علوم_ات ك_قول_ه ان_ه ش_عاع مج_ده وص_ورة ذات_ه  .وم_ن امل_علوم_ات ع_لى امل_علوم_ات ك_قول_ه س_يق

ك_الخ_روف ل_لذب_ح  .وم_ن غ_ير امل_علوم_ات ع_لى امل_علوم_ات ك_قول ب_ول_س ال_رس_ول رأي_ت م_ا ل_م ت_ره ع_ني وال س_معت ب_ه اذن  .ام_ا امل_ثل
ع__لى االل__غاز ف__هو ك__قول__ه ت__عال__ى تش__به م__لكوت ال__سماء عش__ر ب__توالت  .وك__قول__ه تش__به م__لكوت ال__سماء ح__بة خ__ردل وال__غام__ض ه__و
ك_لمة م_عقدة ك_قول_ه خ_رج م_ن اآلك_ل اك_الً وغ_ير ذل_ك  .ام_ا ال_قدي_س ي_وح_نا وم_وس_ى اب_ن الحج_ر ف_يسمون االم_ثال ال_غازا ً وك_ذل_ك
ال_قدي_س م_تى س_ماه_ا ال_غازا ً واالن_جيليون ال_ثالث_ة االخ_رون س_موه_ا ام_ثاالً وق_د ك_ان ي_تكلم ب_االل_غاز م_ع الج_موع وال_تالم_يذ اوالً
الن ال_فالس_فة م_ا ك_ان_وا ي_علمون م_ا س_يكون م_ن ت_عليمهم الج_ل ذل_ك ب_نوا ع_لوم_هم ع_لى االم_ثال واالل_غاز ام_ا ه_و وان ك_ان ي_لقي
ت_عال_يمه ب_االم_ثال و االل_غاز اال ان_ه اظه_ر م_ا س_وف ي_كون م_ن وراء ت_عليمه  .ث_ان_يا ً الن ق_ول_ه ك_ان ض_د ال_يهود ك_قول_ه ك_رم_ا ً ك_ان
ل__حبيبي الج__ل ذل__ك اخ__في ك__الم__ه ت__حت ط__ي االل__غاز  .ث__ال__ثا ً اراد ان ي__جعل ال__تالم__يذ م__تيقظني ومس__تعدي__ن ل__فحص ال__كالم .
راب_عا ً الن_ه ك_ان ي_تكلم دائ_ما ً ع_ن ان_تشار االن_جيل ب_ني ال_شعوب اق_تضى ان ي_تكلم ب_االل_غاز ل_ئال ي_هيج ال_يهود ض_ده او ي_غضب
اول_ئك ال_ذي_ن ك_ان_وا ي_رم_ون ال_شقاق وال_ذي اش_ار ع_نهم ق_ول_ه اح_ذروا م_ن االن_بياء ال_كذب_ة  .او رب_ما الج_ل االم_ور غ_ير امل_نظورة
ال__تي ك__ان ي__تكلم ع__نها اراد ان ي__تكلم ب__االل__غاز ل__كي ال ي__فهم ال__سام__عون االس__رار االل__هية الن__ه ك__ان ب__ينهم ال__ذي__ن ال يس__تحقون
ان ي_سمعوا م_ثل ه_ذه ال_تعال_يم م_ن ال_كتبة وال_فري_سيني ث_م ان_ه ت_عال_ى ض_رب ه_ذا امل_ثل الول_ئك ال_ذي_ن ك_ان_وا م_زم_عني ان ي_قبلوا
ت_عال_يمه اال ان ق_لوب_هم ك_ان_ت م_رت_اب_ة وق_تئذ ب_تعال_يمه  .فش_به ن_فسه ب_ال_زارع وت_عليمه ب_ال_زرع وال_نفس وق_لوب ب_ني البش_ر ال_ذي_ن
ي__زرع ف__يهم ال__تعليم ب__ال__حقول واالراض__ي  .وق__ول__ه خ__رج اش__ار ال__ى ن__زول__ه ال__ى االرض م__ن غ__ير ان ي__نتقل م__ن ع__ند اب__يه ل__يفلح
ارض قلوبنا وينقي منها الخطيئة ويزرع فيها الفضيلة .
عدد  : 4وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق  ،فجاءت الطيور واكلته .
عدد  : 5وسقط آخر على االماكن املحجرة  ،حيث لم تكن له تربة كثيرة  ،فنبت حاالً اذ لم يكن له عمق أرض .
جف .
عدد  : 6ولكن ملا اشرقت الشمس احترق  ،وإذ لم يكن له أصل
ّ
عدد  : 7وسقط آخر على الشوك  ،فطلع الشوك وخنقه .
ان_ه ت_عال_ى ش_به ه_نا ال_ذي_ن ي_سمعون ت_عليمه ب_ال_طري_ق والصخ_رة وش_به ال_شيطان ب_ال_طائ_ر .ف_ال_طري_ق ه_م امل_تهاون_ون وال_كسال_ى
ال __ذي __ن ل __م ي __قبلوا ت __عليم األن __جيل ل __كنهم داس __وه ب __أرج __لهم م __ثل ال __زرع ال __ساق __ط ع __لي ال __طري __ق  .والصخ __ر ه __م ال __ضعفاء ال __ذي __ن
ي_قبلون ال_تعليم زم_ان_ا ً ي_سيرا ً ف_اذا ع_رض ل_ه ش_يء ت_رك_وه وامل_راد ب_األش_واك أول_ئك ال_ذي_ن ه_م مش_تبكون ب_أم_ور ال_عال_م وق_لوب_هم
م_تعلقة ب_شهوات_ه وم_قتنيات_ه ف_هؤالء ي_ختنقون ك_ال_زرع ب_ني ال_شوك وي_أب_ون امل_وع_ظة وال_تعليم  .وك_ما ان االش_واك ت_ؤذي م_ن ي_دن_و
م_نها ه_كذا ال_غنى وال_عال_م ف_ان_هما ي_ؤذي_ان ال_ذي_ن ي_حبون_ها  .أم_ا ال_ذي س_قط ف_ي االرض ال_جيدة فش_به ب_ه ال_ذي_ن ي_قبلون ال_تعليم
ويثبتون فيه .
عدد  : 8وسقط آخر على االرض الجيدة فأعطى ثمرا ً  ،بعض مئة وآخر ستني وآخر ثالثني .
ان__ه ت__عال__ى ش__به ب__ال__زرع ال__ذي اع__طي ث__مرا ً ال__واح__د م__ئة أول__ئك ال__ذي__ن اق__تنوا ال__فضيلة ن__فسا ً وجس__دا ً وت__لمذوا االم__م وأرج__عوه__ا
ع_ن ع_بادة االوث_ان م_ثل ال_رس_ل وب_ال_ذي أع_طى واح_ده س_تني اول_ئك ال_ذي_ن ق_رن_وا ال_فضيلة الجس_دي_ة ب_ال_فضيلة ال_روح_ية ف_حول_وا
الخ__د ل__لضارب وع__وض امل__يل م__ضوا م__يلني  .وب__ال__ذي أع__طى واح__ده ث__الث__ني ال__ذي__ن ي__مارس__ون ال__فضائ__ل الجس__دي__ة ف__قط ك__ال__عفة
وال_تقشف  .وب_قول_ه م_ئة وس_تني وث_الث_ني أش_ار ال_ى ان م_مارس_ي ال_فضائ_ل ل_يسوا ع_لى ال_سواء ف_ان ال_ذي ي_عطي ث_مرا ً واح_ده
ث__الث__ني يش__به ال__عبد ال__ذي ي__عمل خ__وف _ا ً م__ن ال__عذاب وال__ذي ي__عطي س__تني يش__به االج__ير ال__ذي ي__نتظر أج__ره ف__ي ال__عال__م اآلت__ي .
وال __ذي ي __عطي م __ئة يش __به االب __ن ال __ذي ي __عمل ل __يرث م __لكوت أب __يه ال __سماوي  .ف __يسمي ن __فسه زارع _ا ً الن __ه زرع االن __جيل امل __قدس
وع__لمه ل__الغ__نياء وال__فقراء وللمجته__دي__ن وامل__تهاون__ني ك__ي ي__عطوه ث__مارا ً  .ف__كما رت__ب ع__ام__لي ال__خيرات ع__لى ث__الث م__رات__ب وان ل__م
ي__عملوا ع__لى ال__سواء ه__كذا ج__عل ع__ام__لي ال__سيئات ع__لى ث__الث__ة أن__واع  .ث__م ان االن__بياء ك__ان__وا ي__ضرب__ون االم__ثال ب__ال__كرم ل__لشعب

ك_قول اح_ده_م ك_ان ك_رم ل_حبيبي .وك_رم_ة أخ_رج_ت ف_ي م_صر  .أم_ا امل_سيح ف_كان ي_ضرب ب_ال_حقل امل_زروع أم_ثال_ه ل_لشعب اش_ارة
ال__ى ان املش__بهني ب__ال__زرع ه__م س__ري__عوا االن__قياد وال__طاع__ة الوام__ره وان__هم ك__ال__زرع س__ري__عوا ال__نمو واالث__مار الن ال__زرع ي__ثمر ف__ي
ث__مان__ية أشه__ر وال__كرم__ة ف__ي ث__الث س__نني .ورب س__ائ__ل ي__سأل مل__اذا ت__لف ث__الث__ة أج__زاء ال__زرع أو ب__االح__رى م__ن ال__نفس ال__سام__عة .
ول_عل س_ائ_ل ي_سأل مل_اذا ل_م ي_قل امل_سيح ان امل_تهاون_ني أت_لفوه وه_م امل_مثلون ب_ال_زرع ال_ساق_ط ب_ني ال_شوك ؟ ف_نقول ان_ه ل_م ي_شأ ان
ي_ؤمل_هم ك_ثيرا ً ل_ئال ي_قطعوا رج_اءه_م .ل_كنه ت_رك_هم ان ي_وب_خوا ه_م ذرات_هم .ث_م ان امل_ثل ق_ال_ه ل_تالم_يذه ل_كيال ي_تهاون_وا ب_ال_وع_ظ .أم_ا
ق__ول__ه ع__لى الصخ__رة وال__طري__ق وال__شوك ف__ليس امل__راد م__نه االرض وال__بذار ل__كن ال__نفس ال__قاب__لة ل__لتعليم .ورب س__ائ__ل ي__سأل ق__ائ_الً
اذا ك__ان__ت االرض ج__يدة وال__زرع واح__دا ً ف__لماذا ل__م ي__ثمر ع__لى ال__سواء؟ ف__نقول ان ه__ذا ل__يس س__ببه ال__فالح وال__زرع ل__كن االرض
القابلة للزرع .
تفسير مثل الزارع
عدد  : 18فاسمعوا أنتم مثل الزارع :
ع_دد  : 19ك_ل م_ن ي_سمع ك_لمة امل_لكوت وال ي_فهم  ،ف_يأت_ي الش_ري_ر ويخ_طف م_ا ق_د زرع ف_ي ق_لبه  .ه_ذا ه_وامل_زروع ع_لى ال_طري_ق
.
عدد  : 20واملزروع على األماكن املحجرة هو الذي يسمع الكلمة  ،وحاالً يقبلها بفرح ،
عدد  : 21ولكن ليس له أصل في ذاته  ،بل هو الى حني  .فاذا حدث ضيق او اضطهاد من أجل الكلمة فحاالً يعثر .
عدد  : 22واملزروع بني الشوك هو الذي يسمع الكلمة  ،وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بال ثمر .
ع__دد  : 23وأم__ا امل__زروع ع__لى االرض ال__جيدة ف__هو ال__ذي ي__سمع ال__كلمة وي__فهم  .وه__و ال__ذي ي__أت__ي ب__ثمر  ،ف__يصنع ب_ ٌ
_عض م__ئة
وآخر ستني وآخر ثالثني “ .
وجه كالمه هذا الى الرسل النه علم ان لهم ارادة صالحة في سماعه وفهمه .
انه تعالى ّ

النور على منارة
)  ( 16ل7يس أح7د ي7وق7د س7راج7ا ً ف7يغطيه ب7ان7اء او ي7ضعه ت7حت س7ري7ر ب7ل ي7ضعه ع7لى
منارة ليرى الداخلون نوره .
التفسير في شرح متى 15 : 5
عدد  : 15وال يوقدون سراجا ً ويضعونه تحت املكيال  ،بل على املنارة فيضيء لجميع الذين في البيت .
ي_عني ان_ه ال ي_مكن ان ت_تعظى وت_ختفي ال_بشارة ال_تي ت_كرزون ب_ها  .اال ان_ها س_تصير م_سموع_ة وي_علم ج_ميع ال_ناس ف_ي ه_ذا
ال__عال__م ال__ذي ه__و ب__يت ك__بير وع__ظيم ب__ل م__ثلما ع__ملتُ وع__لمتكم ك__ذل__ك ان__تم اع__ملوا وع_ ّلموا  .وك__ما ان ال__ضوء والس__راج ي__ضيئان
وترى املدينة املوضوعة على جبل هكذا ايمانكم واعمالكم يرون حتى تصيروا سببا ً صالحا ً للناس ويتشبهوا بكم .

)  ( 17فانه ليس خفي اال سيظهر وال مكتوم اال سيعلم ويشهر

)  ( 18ف7تبصروا ك7يف ت7سمعون الن م7ن ل7ه ي7عطى وم7ن ل7يس ل7ه ف7ال7ذي ي7ظنه ل7ه يؤخ7ذ
منه .
التفسير في شرح بشارة متى  26 : 10و 12 : 13
عدد  : 26فال تخافوهم  .ألنه ليس مكتوم لن يستعلن  ،وال خفي لن يعرف .
اي ي_جب اال ت_خاف_وا م_ن االع_داء ال_ذي_ن ي_حتجون ع_ليكم ب_حجج ك_اذب_ة ف_ان ال_كذب ال ي_دوم وس_يأت_ي زم_ن ي_نكشف ف_يه س_تار
الشك عن وجه الحقيقة .
عدد  : 12فإن من له سيعطى ويزاد  ،وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه .
أي ان م_ن ل_ه ارادة ص_ال_حة واج_تهاد وي_خاف اهلل ي_منح م_عرف_ة أس_رار م_لكوت ال_سموات ك_ال_بشارة وال_رم_وز امل_قول_ة ع_ن آالم_ه
وم__وت__ه وق__يام__ته  .وم__ن ل__يس ل__ه االرادة ف__ال ي__عطى ل__ه ذل__ك ول__يس امل__راد م__ن ذل__ك ان اهلل يس__ترج__ع ه__ذه امل__عرف__ة م__من ك__ان__ت ل__ه .
ولكن ال يجعله أهالً لها ويقصيها عنه اذا كان مزمعا ً ان ينالها .

مجيء أم يسوع وأخوته اليه
)  ( 19واق77بلت ال77يه أم77ه واخ77وت77ه ف77لم ي77قدروا ع77لى ال77وص77ول ال77يه الج77ل الج77مع ) ( 20
ف7أخ7بر وق7يل ل7ه ان ام7ك واخ7وت7ك واق7فون خ7ارج7ا ً ي7ري7دون ان ي7روك )  ( 21ف7اج7اب وق7ال
لهم ان امي واخوتي هم الذين يسمعون كلمة اهلل ويعملون بها .
التفسير في شرح بشارة متى 50 – 46 : 12

عدد  : 46وفيما هو يكلم الجموع اذا أمه واخوته قد وقفوا خارجا ً طالبني ان يكلموه .
ان __ه س __مى اوالد ي __وس __ف ي __عقوب وي __وس __ي وي __هوذا اخ __وت __ه ال __ذي __ن ل __م ي __دخ __لوا ل __يسمعوا ت __عليمه وال ج __لسوا خ __ارج _ا ً ح __تى ي __كمل
تعليمه لكنهم ارسلوا رسالً وراءه كمن لهم عليه سلطان .
عدد  : 47فقال له واحد  “ :هوذا امك واخوتك واقفون خارجا ً طالبني ان يكلموك “ .
عدد  : 48فأجاب وقال للقائل له  “ :من هي امي ومن هم اخوتي ؟ “
ان_ه ل_م ي_قصد ب_ذل_ك ان ي_نكر أم_ه ل_كن ل_يري_ها ان ال ف_ائ_دة ل_ها م_ن ك_ون_ها ام_ه اذا ل_م ت_عمل ال_فضائ_ل  .ول_يعرف ال_ناس ان_ه ل_يس
ف__قط اب__نها ل__كن رب__ها اي__ضا ف__رب__ها م__ن ح__يث ان__ه ال__ه واب__نها الن__ه م__ول__ود م__نها ب__ال__طبيعة  .والن__هم دع__وه ب__اف__تخار وبمج__د ب__اط__ل
ك__من ل__هم ع__ليه س__لطان ف__لذا وب__خهم  .ام__ا امل__راد م__ن ق__ول__ه ل__هم م__ن ه__ي أم__ي وم__ن ه__م اخ__وت__ي ف__ليس ان__كار ال__قراب__ة ال__طبيعية
ولكن ليفهم الحاضرين ان القرابة الروحية يفضلها على القرابة الجسدية .

عدد  : 49ثم م ّد يده نحو تالميذه وقال  “ :ها أمي وأخوتي .
عدد  : 50ألن من يصنع مشيئة ابي الذي في السموات هو اخي واختي وأمي “ .
ان ب__قول__ه ه__ذا اب__ان م__زي__د اع__تباره الرادة اب__يه وض__رورة ال__عمل ب__ها ح__ني س__مى ال__ذي__ن ي__تبعون__ها م__بتعددي__ن ع__ن الش__رور ب__اخ__يه
واخته وأمه .

تسكني يسوع العاصفة والبحر

)  ( 22وف77ي أح77د االي77ام رك77ب س77فينة ه77و وت77الم77يذه وق77ال ل77هم لنج77ز ال77ى ع77بر ال77بحيرة
ف7أق7لعوا )  ( 23وف7يما ه7م س7ائ7رون ن7ام  .ف7نزل ع7لى ال7بحيرة ع7اص7فة ري7ح ف7ام7تألوا م7ن
املاء وحصلوا في خطر
)  (24ف77دن77وا ال77يه واي77قظوه ق77ائ77لني ي77ا م77علم ي77ا م77علم ق77د ه77لكنا  .ف77قام وانته77ر ال77ري77ح
وه7يجان امل7اء ف7سكنا وح7دث ه7دوء )  9 25ف7قال ل7هم اي7ن إي7مان7كم  .ف7خاف7وا وت7عجبوا
وقال بعضهم لبعض من ترى هذا فانه يأمر الرياح والبحر فتطيعه .
التفسير في شرح بشارة متى  18 : 8و27 – 23
ثمن اتباع يسوع
عدد  : 18وملا رأى يسوع جموعا ً كثيرة حوله  ،امر بالذهاب الى العبر .
ق__ال ال__ذه__بي ال__فم الج__ل ب__هاء وج__ه امل__سيح ك__ان الج__موع ي__جتمعون ح__ول__ه ك__قول__ه ان م__نظره أب__هى م__ن ب__ني البش__ر  .ان ك__ان
م_وس_ى واس_طيفان_وس ت_نورا ب_رؤي_ته ف_كم ب_الح_ري وج_ه س_يده_ما  .ف_كيف ق_ال اش_عيا ان ل_يس ل_ه م_نظر وال ش_به  .ف_نجيب ان
اش_عيا ام_ا اراد به_ذا ال_قول ان يش_به م_نظر وج_هه بمج_د اله_وت_ه  .او ي_شير ب_ذل_ك ال_ى ال_حقارة وال_تواض_ع ال_ذي ظه_ر ب_هما ف_ي
ال __عال __م  .او الج __ل ال __عار واآلالم ال __تي اح __تملها ع __لى ال __صليب  .ف __أم __ر ان ي __ذه __بوا ال __ى ال __عبر ليه __دي حس __د ال __يهود وي __علمنا
ال__تواض__ع  .ومل__ا ك__ان ي__ري__د ان يج__لس ف__ي ال__سفينة وي__مضي ال__ى ب__لدة الج__رج__سيني ام__ر الج__موع ان ي__ذه__بوا ال__ى ال__عبر الن__ه
كان مزمعا ً ان يذهب بعدهم .
عدد  : 22فقال له يسوع  “ :اتبعني  ،ودع املوتى يدفنون موتاهم “ .
ان امل_سيح ب_جواب_ه ل_ه ق_ائ_الً ” دع امل_وت_ى ي_دف_نون م_وت_اه_م ” ال ي_راد ب_ه االس_تخفاف ب_آب_ائ_نا وع_دم اح_ترام_نا ل_هم ل_كنه ي_علمنا
ان_ه واج_ب ع_لينا ان ن_حب اهلل اك_ثر م_ن اآلب_اء الن_ه اخ_رج_نا م_ن ال_عدم ال_ى ال_وج_ود وم_نحنا ً ن_عما ع_زي_زة ف_بعد ان ن_كرم اهلل ي_جب
ع_لينا ان ن_كرم اآلب_اء الجس_دي_ني  .وق_ال آخ_رون الن اب_اه م_ا ك_ان م_ات ب_عد ف_لذل_ك ل_م ي_أذن ل_ه ب_ال_ذه_ب  .وق_ول_ه ” ائ_ذن ل_ي ان
ام__ضي ادف__ن ” م__عناه الم__ضي اخ__دم__ه م__ا دام ح__يا ً وب__عدم__ا ي__موت ف__ادف__نه وآت__ي  .ف__ممكن ان ق__ال ه__ذا مل__ن ه__و م__عذب ف__ي
امل__رض وال__شيخوخ__ة  .ث__م ان امل__وت ان__واع ش__تى  .ام__ا ط__بيعي وه__و اف__تراق ال__نفس م__ن الجس__د  .وام__ا ب__الخ__طيئة وه__و ف__قدان
االن __سان ل __لنعمة االل __هية  .الن ال __نفس ب __دون ن __عمة م __يتة  .وامل __وت ب __امل __سيح ك __قول ب __ول __س ان __ي ام __وت ك __ل ي __وم  .ث __م امل __وت الج __ل
م_قتنيات ال_عال_م وه_وت_علق ال_قلب بمج_د ال_عال_م وم_ال_ه وج_اه_ه  .ام_ا ق_ول_ه ” دع امل_وت_ى ي_دف_نون م_وت_اه_م ” ف_يشير ب_ذل_ك ال_ى امل_وت_ى
ب__الخ__طيئة  .ف__كأن__ه ي__قول دع امل__وت__ى ب__الخ__طيئة ي__دف__نون امل__وت__ى ب__ال__طبيعة  .وم__ن ق__ائ__ل ان اب__ا ال__كات__ب ك__ان غ__ير م__ؤم__ن ب__امل__سيح
ف__الج__ل ذل__ك ل__م ي__أذن الب__نه ب__دف__نه  .وث__الث__ة ه__م ال__ذي__ن ط__لبوا م__ن امل__سيح ان ي__مضوا ورآه ت__اب__عني اي__اه  .ال__كات__ب واث__نان آخ__ران
ذكرا في متى  .وعن الثالث يتكلم لوقا هكذا
) لو ص  ( 62 : 9فقال له يسوع ليس احد يضع يده على املحراث وينظر الى الوراء يكون اهالً مللكوت اهلل .

ان ال_ذي ي_ضع ي_ده ع_لى املح_راث وي_نظر ال_ى ورائ_ه ال يس_تقيم خ_طه وال ي_نجح ع_مله وك_ذا م_ن ي_تلمذ ل_لملكوت ي_جب ان ي_كون
ن__ظره م__وج__ها ً ال__يه دائ__ما ً دون ان ي__لتفت ال__ى ورائ__ه  .ب__ل ك__ما ان ال__فالح امل__داوم ع__لى ال__عمل ث__كثر غ__الت__ه  .ك__ذل__ك ت__اب__ع امل__سيح
ف__اذا ك__ان م__تمسكا ً ب__ال__فضيلة أت__ى ب__ثمار ج__يدة  .وال__ذي ي__قصد ان ي__عمل االع__مال ال__روح__ية ث__م ي__رج__ع ال__ى اع__مال__ه الجس__دي__ة
فه_ذا ال ي_صلح ل_لملكوت ف_يكون اش_به ب_ال_ذي_ن دع_وا ال_ى ال_عرس واح_تج ك_ل م_نهم ب_حجة تخ_لصا ً م_ن ال_ذه_اب ال_يه  .وه_ذا ال_قول
ي__نطبق ع__لى ه__ؤالء ال__ره__بان وامل__توح__دي__ن ال__ذي__ن ي__كرس__ون ان__فسهم ل__عمل ال__بر ث__م ي__رج__عون ال__ى الجس__دي__ات اي ان__هم ي__نزع__ون
االسكيم والثياب الرهبانية فيرجعون الى العالم .
يسوع يهدئ العاصفة
عدد  : 23وملا دخل السفينة تبعه تالميذه .
ركب السفينة ليمضي الى بلد الجرجسيني .
عدد  : 24واذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطّت االمواج السفينة  ،وكان هو نائما ً .
ان امل_سيح ه_و ال_ذي اه_اج البح_ر ع_لى ال_تالم_يذ ل_يثبت ل_هم ان_ه رب البح_ر وال_بر  .وي_ري_هم ع_جبا ً ذك_ره ي_دوم ال_ى االب_د  .وق_ول_ه
” ك__ان ن__ائ__ما ” ذل__ك ل__يبني ع__دم اف__تخاره وي__علمنا ال__تواض__ع  .واذا وق__عوا ف__ي خ__وف ش__دي__د ت__عظم االع__جوب__ة ف__ي اع__ينهم  .ف__لو
ك_ان مس_تيقظا ً مل_ا اس_تغاث_وا ب_ه  .ول_م ي_كن ن_وم_ه ط_بيعيا ً ول_كن ب_ال_تدب_ير وك_ان ع_ارف_ا ً ب_االم_واج وذل_ك م_علوم م_ن ض_رب االم_واج
وه_ب ال_ري_اح وت_صادم ال_سفينة وص_راخ امل_الح_ني  .ث_م ي_جب ان ن_علم ان اهلل ال_كلمة املتجس_د ق_د اخ_ذ جس_د آدم املخ_لوق ق_بل
ان يخ __ط¨ وان ك __ان ع __رض __ة ل __آلالم وال __ضعف ك __ما ح __دث ذل __ك آلدم ب __عد الخ __طيئة ول __كن ذل __ك حس __ب ج __بلته  .ام __ا امل __سيح
ف_باخ_تياره وارادت_ه ك_ان ي_حتملها  .ول_ذا ف_لم ت_كن ت_لك اآلالم ت_طرأ ع_ليه ك_ل ح_ني  .ول_كنه ك_ان ق_د ح_دد وق_تا ً ل_نوم_ه وع_طشه وت_عبه
وآالم_ه وم_وت_ه ف_كان ي_نام ب_ارادت_ه غ_ير م_دف_وع م_ن ال_طبيعة ك_ما ارت_اى م_وس_ى الحج_ري وف_يلكسينوس وي_عقوب اس_قف ع_ان_ا .
أم_ا ال_ذه_بي ف_مه ف_يقول ان امل_سيح ك_ان الب_سا ً جس_دا ً ط_اه_را ً خ_ال_يا ً م_ن الخ_طيئة ل_كنه غ_ير م_نزه ع_ن ال_عوارض ال_طبيعية واال
مل__ا ك__ان ذا جس__د  .أم__ا ن__حن ف__نتبع رأي م__الف__نة ال__يون__ان وي__عقوب ال__ره__اوي اذ ي__قول__ون ان امل__سيح ق__د أخ__ذ جس__دا ً ب__عد ت__جاوز
الوصية اال انه كان منزها ً عن الخطيئة .
عدد  : 25فتقدم تالميذه وايقظوه قائلني  “ :يا سيد نجنا فاننا نهلك “ .
ق_ال ال_قدي_س ي_عقوب الس_روج_ي ان ال_تالم_يذ ت_نازع_وا ف_ي اخ_تيار م_ن ي_وق_ظه ف_اق_روا ج_ميعهم ع_لى ان ي_وح_نا ي_وق_ظه ف_اوق_ظ م_ن
ث_م ال_نائ_م ال_ذي ال ت_اخ_ذه س_نة وال ن_وم  .وال_ذي اراد ان ي_نام ب_ال_ناس_وت ام_ا ب_ال_اله_وت ف_كان مس_تيقظا ً وه_و ام_ر البح_ر ف_هاج
والطمت االمواج السفينة ّ
فقل ايمانهم من الخوف .
عدد  : 26فقال لهم  “ :ما بالكم خائفني يا قليلي االيمان ؟ “ ثم قام وانتهر الرياح والبحر  ،فحدث هدوء عظيم .
ف_سماه_م ق_ليلي االي_مان الي_قاظ_هم اي_اه ظ_ان_ني ان_ه ب_قي ن_ائ_ما ً ال ي_قدر ان ي_نجيهم  .وه_ذا دل_يل ع_لى ق_لة اي_مان_هم ك_ما وب_خهم
وه_و ع_لى ذل_ك  .ث_م ان ف_ي ان_تهار البح_ر ليه_دأ اظه_ر س_لطان اله_وت_ه اذ ام_ر ال_عنصر امل_ائ_ي ف_اط_اع_ه وه_و م_ا ل_م يس_تطع غ_يره
ان يفعله .
عدد  : 27فتعجب الناس قائلني  “ :اي انسان هذا ؟ فان الرياح والبحر جميعا ً تطيعه ! “ .
ف __من س __ؤال ال __تالم __يذ ب __عضهم ل __بعض ات __ضح ان __هم ك __ان __وا م __رت __اب __ني ب __صحة ك __ون __ه ال __ها ً  .وق __د م __ثلت ال __سفينة ب __ال __بيعة والبح __ر
بالعالم القائم ضد الكنيسة  .والهدوء بظهور كرازة االنجيل املقدس .

شفاء مجنون في بقعة الجرجسيني
)  ( 26ثم ارسلوا عند بقعة الجرجسيني الي تقابل عبر الجليل .
)  ( 27ف7لما خ7رج ال7ى ال7بر اس7تقبله رج7ل م7ن امل7دي7نة ب7ه ش7يطان م7ن زم7ان ط7وي7ل ول7م
ي7كن ي7لبس ث7وب7ا ً وال ي7أوي ال7ى ب7يت ب7ل ال7ى ال7قبور )  ( 28ف7لما راى ي7سوع ص7اح وخ7رّ
ٍ
7صوت ع7ظيم م7ال7ي ول7ك ي7ا ي7سوع اب7ن اهلل ال7عليّ اس7ال7ك اال ت7عذب7ني )  ( 29ف7ان7ه
ل7ه ب
ك77ان ي77ام77ر ال77روح ال77نجس ان يخ77رج م77ن ال77رج77ل ألن77ه ك77ان ق77د اس77تحوذ ع77ليه م77ن زم77ان
ط7وي7ل وك7ان ي7رب7ط بس7الس7ل وي7حبس ب7قيود ف7يقطع ال7رب7ط وي7ساق م7ن ال7شيطان ال7ى
ال7براري )  ( 30ف7سأل7ه ي7سوع ق7ائ7الً م7ا اس7مك  .ف7قال ج7وق7ة ألن ش7ياط7ني ك7ثيري7ن ك7ان7وا
ق7د دخ7لوا ف7يه )  ( 31وس7أل7وه ان ال ي7أم7ره7م ب7ال7ذه7اب ال7ى ال7هاوي7ة )  ( 32وك7ان ه7ناك
ق7طيع خ7نازي7ر ك7ثيرة ت7رع7ى ف7ي ال7جبل ف7سأل7وه ان ي7اذن ل7هم ان ي7دخ7لوا ف7يها ف7أذن ل7هم
)  ( 33فخ7رج ال7شياط7ني م7ن ال7رج7ل ودخ7لوا ف7ي ال7خنازي7ر ف7وث7ب ال7قطيع ع7ن الج7رف
ال7ى ال7بحيرة ف7اختنق )  ( 34ف7لما راى ال7رع7اة م7ا ح7دث ه7رب7وا واخ7بروا م7ن ف7ي امل7دي7نة
وف7ي ال7حقول )  ( 35فخ7رج7وا ل7يروا م7ا ح7دث وات7وا ال7ى ي7سوع ف7وج7دوا ال7رج7ل ال7ذي
خ7رج7ت م7نه ال7شياط7ني ج7ال7سا ً ع7ند ق7دم7ي ي7سوع الب7سا ً ص7حيح ال7عقل ف7خاف7وا ) ( 36
واخ 77 7بره 77 7م ال 77 7ناظ 77 7رون ك 77 7يف أب 77 7رئ امل 77 7جنون )  ( 37ف 77 7سأل 77 7ه ج 77 7ميع ج 77 7مهور ب 77 7قعة
الج 77رج 77سيني ان ي 77نصرف ع 77نهم ألن 77ه اس 77تحوذ ع 77ليهم خ 77وف ع 77ظيم ف 77رك 77ب ال 77سفينة
ورج77ع )  ( 37ف77طلب ال77يه ال77رج77ل ال77ذي خ77رج77ت م77نه ال77شياط77ني ان ي77كون م77عه ف77صرف77ه
ي7سوع ق7ائ7الً )  ( 39ارج7ع ال7ى ب7يتك وح7دّث ب7ما ص7نع اهلل ال7يك ف7ذه7ب وه7و ي7نادي ف7ي
املدينة كلها بما صنع اليه يسوع .
تفسير هذه املعجزة في شرح بشارة متى 34 – 28 : 8
طرد الشياطني وغرق الخنازير
عدد  : 28وملا جاء الى العبر الى كورة الجرجسيني  ،استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا ً  ،حتى
لم يكن احد يقدر ان يجتاز من تلك الطريق .
بقعة الجرجسيني اي بلد الشعوب وذلك معلوم من انه كان لهم خنازير اذ لم يكن مأذونا ً لليهود ان يقتنوا خنازير
 .ثم ان الشياطني لم يقصدوا باستقبالهم للمسيح ان يضروه ولكن لكي يطلبوا منه ان يبقيهم في ذينك
املجنونني النهم سمعوا عنه انه يطرد شياطني كثيرين .

عدد  : 29واذا هما قد صرخا قائلني  “ :مالنا ولك يا يسوع ابن اهلل ؟ اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا ؟ “ .
فليخز النساطرة فان الشياطني انفسهم اعترفوا قائلني انه ابن اهلل وليس ابن النعمة  .اما ما اعترض به
تاودورس من ان الشياطني كيف عرفوا انه ابن اهلل بالطبيعة ؟  .فنجيب انهم عرفوا ذلك من اقوال االنبياء الن
طبعهم الطف من طبعنا  .وال سيما من انغالب رئيسهم منه في البرية  .ثم يريدون بقولهم ” قبل الزمان ”
الزمان الذي فيه تخرج البشارة الى االمم  .وقد ارتاى بعضهم ان املقصود من قولهم قبل الزمان اي قبل
مجيئك الثاني وهذا ما نرتئيه نحن .
عدد  : 30وكان بعيدا ً منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى.
عدد  : 31فسأله الشياطني قائلني  :ان كنت تجربنا  ،فارسلنا الى قطيع الخنازير “ .
اي لكي يضروا الناس في مالهم فيبغضه اصحاب الخنازير ويطردوه من بالدهم وال يقبلوا بشارته  .أو يقتلوه
فتبقى االرض معدومة من االيمان ويرجعوا هم الى مكانهم ثانية  .وملا عرف الرب بافكارهم اذن لهم فيما طلبوه
لتعرف عنايته ببني البشر  .اذ لوال عنايته ببني البشر وبذينك املجنونني لكانت فعلت تلك االرواح النجسة بهما
اكثر مما فعلته بالخنازير الن سماحه للشياطني بتجربة الناس هو لئال يغصب حرية الشياطني .
عدد  : 32فقال لهم  “ :امضوا “  .فخرجوا ومضوا الى قطيع الخنازير  ،واذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من
عن الجرف الى البحر  ،ومات في املياه .
ان جميع الشياطني الذين أخرجهم السيد املسيح من املجنونني سقطوا في البحر ولم يبق منهم احد .
عدد  : 33اما الرعاة فهربوا ومضوا الى املدينة  ،واخبروا عن كل شيء  ،وعن امر املجنونني .
اي ليخبروا بما قد جرى لئال يطالبوا بالخنازير .
عدد  : 34واذا كل املدينة قد خرجت ملالقاة يسوع  ،وملا ابصروه طلبوا ان ينصرف عن تخومهم
اي وجدوا انفسهم غير مستحقني ان يروا املسيح بعد ان بلغهم انه اخرج الشياطني وذلك لئال يصيبهم شر
بسبب خطاياهم  .فالقديس كيرلس انه اكرموه اوالً وبعد ذلك طلبوا منه ان ينصرف  .ثم ان املجانني كانوا اثنني
كما ذكر متى وكان احدهما رديئا ً جدا وعنه تكلم االنجيليون وربما كان االثنان رديئان  .فلم يذكروا اال واحدا
على سبيل االطالق  .سيما ان الذي يبري الواحد يستطيع ان يبري كثيرين
) لو  ( 29 : 8وكان يربط بسالسل ويحبس بقيود فيقطع الربط الخ
ولكن مع ذلك لم يستطع الشيطان ان يلقي به الى البحر ليعلم الكل انه وان اعطى للشياطني سلطان على
جسد االنسان لكن ال سلطان لهم على موته  .فلو كان لهم هذا السلطان الهلكوه منذ دخولهم فيه .
وقوله ” صاح وخر له ) لو  ( 28 : 8اي الشياطني  .ويعرف من سؤاله اياه ما هو اسمك فقال جوقة  .ان هذا
االسم ليس هو اسم انسان  .واملتكلم كان رئيسهم وهو جاء بارفاقه الهالك االنسان كما قد قيل ” اذا خرج

الروح النجس … فيأخذ سبعة ارواح الخ ” اما الجاون فترجمتها باللغة الرومانية ربوة والربوة عشرة آالف :
فكل هؤالء كانوا في ذلك االنسان  .وسؤاله اياه ما هو اسمك ال يدل على انه كان يجهل اسمه حقيقة ولكن
ليعرف انهم كثيرون وانه ليس شيطان واحد فقط يستمع له  .لكن كلهم يطيعونه ويرتجفون منه وانه لوال امره
تعالى لكان هلك ذاك االنسان .
) لو  ( 38 : 8فطلب اليه الرجل الذي خرجت منه الشياطني ان يكون معه فصرفه يسوع قائالً
ذلك دليالً على خوفه من انه اذا انتقل املسيح يرجعون اليه ثانية وقوله ” فصرفه ” اي انه اراد ان يمضي الى
بيته ويفرح اهله بسالمته  .اما الشياطني فانهم يريدون السكنى بني القبور لكي يزرعوا في الناس االفكار
الشريرة ويعلموهم ان انفس بني البشر تصير بعد املوت شياطني وبهذا الظن يقتل السحرة االطفال على امل
ان تصير انفسهم شياطني خاضعني لهم .

واع__لم ان ال__رج__ل ل__م ي__طلب ان ي__كون م__ع ي__سوع االّ ل__خوف__ه م__ن ان ت__عود ال__يه ال__شياط__ني ك__ما م__ن ق__بل
ف_لم ي_اذن ل_ه ال_سيد ب_ات_مام م_رغ_وب_ه الن_ه ك_ان م_ن ال_وث_نيني وب_ال_تال_ي ل_م ي_كن الئ_قا ً ب_ان ي_تول_ى ال_بشارة
الج_دي_دة  .ث_م رف_ضه املخ_لص ل_ئال ي_تهمه ال_يهود ب_ان_ه م_خال_ف ل_لنام_وس ب_اس_تصحاب_ه رج_الً وث_نيا ً ب_ل
سمى السيد نفسه الها ً .
ارجعه الى ذويه ليخبرهم بما صنع اليه اهلل وبهذه العبارة ّ
اقامة ابنة يائيرس وشفاء نازفة الدم

)  ( 40ف77لما رج77ع ي77سوع ق77بله الج77مع الن77هم ك77ان77وا ي77نتظرون77ه )  ( 41واذا ب77رج77ل اس77مه
ي7ائ7يرس وه7و رئ7يس املج7مع ات7ى وخ7رذ ع7ند ق7دم7ي ي7سوع وس7ال7ه ان ي7دخ7ل ال7ى ب7يته )
 ( 42ألن ل7ه اب7نة وح7يدة ل7ها ن7حو اث7نتي عش7رة س7نة ق7د اش7رف7ت ع7لى امل7وت  .وب7ينما
ه7و منطلق ك7ان الج7موع ي7زاح7مون7ه )  ( 43وان ام7راة ب7ها ن7زف دم م7نذ اث7نتي عش7رة
س77نة وك77ان77ت ق77د ان77فقت معيش77تها ك77لها ع77لى األط77باء ول77م يس77تطع اح77د ان ي77شفيها
)  ( 44ودن7ت م7ن خ7لفه ومس7ت ط7رف ث7وب7ه ول7لوق7ت وق7ف ن7زف دم7ها )  ( 45ف7قال ي7سوع
م77ن مل77سني  .واذ ان77كر ج77ميعهم ق77ال ل77ه ب77طرس وال77ذي77ن م77عه ي77ا م77علم اي77كون الج77موع
ي7ضاي7قون7ك وي7زح7مون7ك وت7قول م7ن مل7سني )  ( 46ف7قال ي7سوع ق7د مل7سني واح7د الن7ي
ش7عرت ب7أن ق7وة ق7د خ7رج7ت م7ني )  ( 47ف7لما رأت امل7راة أن7ها ل7م ت7خف ج7اءت م7رت7عدة
وخّ 7رت ل7ه واخ7برت ام7ام ك7ل ال7شعب ألي7ة ع7لة ملس7ته وك7يف ب7رئ7ت ل7لوق7ت )  ( 48ف7قال ل7ها
ي77ا اب77نة اي77مان77ك اب77راك ف77اذه77بي بس77الم )  ( 49وف77يما ه77و ي77تكلم ج77اء واح77د م77ن ذوي
رئ7يس املج7مع وق7ال ل7ه ان اب7نتك ق7د م7ات7ت ف7ال ت7تعب امل7علم ) (50ف7لما س7مع ي7سوع ه7ذا
ال7كالم أج7اب7ه ال ت7خف آم7ن ف7قط ف7تبرأ )  ( 51ومل7ا ج7اء ال7ى ال7بيت ل7م ي7دع أح7دا ً ي7دخ7ل
م77عه االّ ب77طرس وي77عقوب وي77وح77نا وأب77ا ال77صبية وأم77ها )  ( 52وك77ان ج77ميعهم ي77بكون
وي7لطمون ع7ليها ف7قال ل7هم ال ت7بكوا ان7ها ل7م ت7مت ول7كنها ن7ائ7مة )  ( 53ف7ضحكوا م7نه
ل77علمهم ب77أن77ها ق77د م77ات77ت )  ( 54ف77أم77سك ب77يده77ا ون77ادى ق77ائ 7الً ي77ا ص77بية ق77وم77ي ) ( 55
ف77رج77عت روح77ها وق77ام77ت ف77ي ال77حال ف77أم77ر ب77ان ت77عطى ط77عام 7ا ً )  ( 56ف77ده77ش أب77وه77ا
فأوصاهما بأن ال يقوال ألحد ما جرى .
تفسير ذلك في شرح بشارة القديس متى 26 – 18 : 9
احياء ابنة رئيس املجمع
عدد  : 18وفيما هو يكلمهم بهذا  ،إذا رئيس قد جاء فسجد له قائالً  “ :إن ابنتي اآلن ماتت  ،لكن تعال وضع يدك عليها
فتحيا “ .
هذا الرجل كان رئيس جماعة واسمه يابيرس  .وابنته كان لها من العمر اثنتا عشرة سنة  .فقال متى انها ماتت اما لوقا
ومرقس فقاال انها كانت مريضة وبعدما جاء وراء يسوع جاء آخرون يقولون قد ماتت فنقول ان غرض متى كان اشهار
عجائب املسيح لكن كيف واين عمل العجائب فانه لم يذكر شيئا ً من ذلك  .فهكذا عمل هنا فكتب ان املسيح احياها وترك
تتمة الخبر ملرقس ولوقا  .فهكذا عمل في امر النازفة الدم وفي مواضع كثيرة  .فاوالً قالوا انها في سوء حال وبعد ذلك
ماتت اما متّى فذكر انها ماتت وان لم تكن قد ماتت اما قوله ” تعال وضع يدك عليها ” فذلك من قلة ايمانه النه طلب ان
يمضي معه ويضع يده  .ألن الغليظي القلوب يحتاجون الى النظر بالعني والحسن .
عدد  : 19فقام يسوع وتبعه هو وتالميذه .
تبعوه ليروا اآلية العجيبة وكرامة الذي دعاه .

شفاء نازفة الدم
ب ثوبه ،
عدد  : 20واذا امراة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من وراءه ومست ُه ْد َ
هذه اول امراة تقدمت اليه في وسط الجمع فتشجعت ملا سمعت انه يشفي النساء سيما وانه كان ماضيا ً ليحيي
الصبية امليتة ومن العجائب التي يصنع ثم ان الناموس القديم لم يكن يأذن للنجسات ان يخالطن احدا ً ولذا فانها
لخوفها اتت من ورائه ومست طرف ثوبه ففي الحال انقطع نزيف دمها ونالت ما كانت ترجوه من الشفاء  .واذا كانت تلك
املراة ملست طرف ثوبه بخوف فكم باالحرى يجب علينا نحن ان نتقدم بالخوف الى جسد ربنا .
عدد  : 21النها قالت في نفسها  “ :ان مسست ثوبه فقط شفيت “ .
فكانت تفكر ان الذي عمل عجائب كثيرة ففي استطاعته ان يشفيني ايضا ً .
عدد  : 22فالتفت يسوع وأبصرها  ،فقال لها  “ :ثقي يا ابنة  ،ايمانك قد شفاك “  .فشفيت املرأة من تلك الساعة .
فعزاها كما عزى املخلع برقة كالمه وسماها ابنة الجل ايمانها اذ قال لها ” ايمانك ابراك ” ذلك لكي يشجع قلوب
االخرين ويعلم رئيس الجماعة اال يشك  .وقد اكتفى القديس متى ذكر االعجوبة دون ان يذكر كيف جرت واين .
) لو  ( 45 : 8فقال يسوع من ملسني واذ انكر الجميع قال له بطرس والذين معه يا معلم ايكون الجموع يضايقونك و
يزحمونك وتقول من الذي ملسني .
ان املسيح لم يقل هذا لعدم معرفته بمن ملسه ولكن لكي يحمل الجمع على الفحص والتفتيش ويشهر ايمانها امام
الجموع ليقتدوا بها ويوبخ ياييرس على قلة ايمانه ولكي ال تمرض املراة مرضا نفسانيا ً بعد ان شفيت بالجسد  .ولو لم
يشعر املسيح بلمسها اياه لكانت ارتابت بكونه الها ً  .والجموع نكروا النهم خافوا ان يوبخهم  .وبقوله ” الجموع
يضايقونك يزحمونك ” عرف ان له جسد كجسدنا وبعيد من الكبرياء فالجمع يزحمه ولم يكن يغتاظ مع ذلك .
) لو ص  ( 46 : 8فقال يسوع انه قد ملسني واحد الني شعرت بان قوة قد خرجت مني .
اي ان قوة الهية خرجت منه فمنحت املرأة الشفاء قال هذا ليجعلها ان تقر بما عملت  .النه علم انها كانت تظن انه غير
عارف بضميرها  .فاربعة اشياء ظهرت في شفائها  .اوالً عظم قدرته ثانيا ً سابق علمه  .ثالثا ً ايمان املرأة رابعا ً استفادة
الجمع .
) لو ص  ( 49 : 8وفيما هو يتكلم جاء واحد من ذوي رئيس املجمع وقال له ان ابنتك قد ماتت فال تتعب املعلم .
أي انهم كانوا يظنون انه يشفي املرضى وال يمكنه ان يحيي املوتى لذلك قال ال تتعب املعلم فا ّ
خر ذهابه بقوله من ملسني
حتى تموت الجارية ويتشرف بانبعاثها
) لو ص  ( 50 : 8فلما سمع هذا الكالم اجابه ال تخف آمن فقط فتبرأ
ان الرئيس ضجر من الكآبة وخفق قلبه من الحزن لذلك قال له يسوع ال تخف وبقوله آمن فتشفى ابان انه رب االحياء
واملوتى .
عدد  : 23وملا جاء يسوع الى بيت الرئيس  ،ونظر املزمرين والجمع يضجون ،
اي ملا جاء الى بيت ياييرس راى البكاء والعويل على ابنته بالدفوف والزمرة اكراما البيها .
عدد  : 24قال لهم  “ :تنحوا  ،فإن الصبية لم تمت ولكنها نائمة “  .فضحكوا عليه .

أبان بهذا ان احياءه مليت عنده أسهل من ان يوقظوا هم النائم  .وقوله فضحكوا منه ذلك النه قال انها نائمة وهي قد
كانت ماتت فقالوا فيما بينهم ان الذي ال يعرف اذا كانت قد ماتت فكيف يقدر ان يحييها .
عدد  : 25فلما اخرج الجمع دخل وامسك بيدها  ،فقامت الصبية .
اخرج الجمع لكي ال يظن احد به انه يفتخر ويعلمنا ان نبتعد عن االفتخار اذا عملنا عمال صالحا ويفهمنا ان الباكني لم
يكونوا مستحقني ان ينظروا االعجوبة  .ثم لكي نتعلم اال نبكي على املوتى  .وقوله ” فقامت ” اي رجعت اليها روحها .
فامسك بيدها ليجعل الناظرين ان يؤمنوا بالقيامة  .فلم يدعها باسمها ال لعدم معرفته به وهو الذي بسط الكواكب وجعل
لها االسماء فسماها صبية كما هو مكتوب بالسرياني  .وقال القديس افرام ان املسيح لم يسمها طبيثا كما هو مكتوب
في اليوناني بل طليثا  .اما لعازر فقد دعاه باسمه ملحبته له وليفرزه عن املوتى الكثيرين الذين كانوا في ذلك املوضع مع
لعازر  .وقد قال لوقا ان املسيح أدخل اباها وامها ليكونا ناظرين االعجوبة وادخل معهما ثالثة من التالميذ وهم سمعان
ويعقوب ويوحنا النه على شهادة اثنني او ثالثة تقوم كل كلمة  .فأدخل هؤالء الثالثة ليتشبه التالميذ بهم ويصيروا مثلهم
ولم ياخذ التالميذ كلهم معه بسب يهوذا الذي لم يكن مستحقا ً ان ان يرى االعجوبة وهي قيامة الصبية .
) لو ص  ( 54 : 8فامسك بيدها ونادى يا صبية قومي .
اي بامره اقامها النه الها ً قادرا ً على كل شيء .
) لو  ( 55 : 8فرجعت روحها وقامت في الحال فامر ان تعطى طعاما ً
اي حتى ال يظن احد ان االعجوبة هي خيال وان عاشت حقا ً  .واراد ان يخفي بذلك االعجوبة ويعلمنا ان نتضع ونبعد
عنا الصلف والكبرياء  .واذا رأوها تاكل يعلمون انها قد حييت ال كاملريض الذي يشفى رويدا ً رويدا ً من املرض.
) لو  ( 56 : 8فدهش ابواها فاوصاهما ان ال يقوال الحد ما جرى .
قال هذا ابتعادا ً من االفتخار باالعجوبة التي صنعها .
عدد  : 26فخرج ذلك الخبر الى تلك االرض كلها .
اي الن أباها كان رجالً معروفا ً عند قومه فجاء كثيرون لتعزيته وشاع الخبر في كل مكان مع انه امرهم ان ال يقوال الحد
بذلك  .فلما نظرت الجارية شعر أمها محلوقا ً ووجهها مخدشا ً جلست تاكل وتبكي فحلفتها امها قائلة اقسمت عليك
بحياة يسوع الذي احياك اال تحزنيني فسكتت الجارية وخرجت هي وأمها الى النساء الباكيات واكلنا هناك وأخذت
النساء يهنئن امها بدالً من التعزية .

روى اوس_اب_يوس ان ه_ذه امل_رأة ك_ان_ت وث_نية م_ن م_دي_نة ف_نادا ب_ال_قرب م_ن ق_يصري_ة ف_يلبس وب_عد ن_يلها
ال __شفاء أق __ام __ت أم __ام ب __يتها ن __صبا ً ع __ليه ص __ور ال __سيد امل __سيح م __ن ن __حاس وأم __ام __ها ص __ورت __ها راك __عة
وي__داه__ا ع__لى ص__دره__ا وق__د ن__بت ب__جان__ب ال__نصب ش__جيرة ذات رائ__حة ط__يبة وش__كل غ__ير م__أل__وف وب__لغ
ع__لوه__ا ح__تى ذي__ل رداء امل__سيح ف__كان__ت ت__س ّكن االوج__اع وت__زي__لها وت__شفي االم__راض ع__لى اخ__تالف__ها .
ق__ال اوس__اب__يوس ان__ه رأى ال__شجيرة وال__تمثال__ني ال__لذي__ن ب__قيا ح__تى زم__ن ي__ول__يام__وس ال__جاح__د أي م__دة
ثلثمائة سنة ثم كسرهما اليهود والوثنيون " .
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