اإلصحاح العاشر
انتخاب التالميذ االثنني والسبعني
)  ( 1وبعد ذلك عني الرب اثنني وسبعني آخرين وارسلهم اثنني اثنني أمام وجهه
الى كل مدينة وموضع أزمع أن ياتي اليه )  ( 2وقال لهم ان الحصاد كثير واما
العملة فقليلون فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عملة الى حصاده )  ( 3اذهبوا ها
أنا مرسلكم مثل خراف بني ذئاب .
فضمهم له املجد الى الرسل لينشروا معهم
كان هؤالء التالميذ من ارباب اإليمان النشيط
ّ
البشارة الجديدة ويكرزوا بالتوبة واعداد طرق الرب  .وقد بعثهم اثنني اثنني ليكون للواحد سلوان
مركب من اثنني من الالهوت والناسوت .
باآلخر وألنه له املجد ّ

التفسير في شرح بشارة متى  37 : 9و38
عدد  : 37حينئذ قال لتالميذه  “ :ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون .
الحصاد الناس الذين كانوا يريدون ان يؤمنوا والفعلة الذين يعلمونهم وقوله قليلون اي ال يوجد فعلة  .فلما رأوا ان ليس
لهم مرشد ذهبوا وراءه صابرين على التعب والشدائد  .قال القديس فيلكسينوس ان الفعلة هم املعلمون واالنبياء في
العهد القديم الذين لم يقدروا ان يجمعوا الغالت لبيدر الرب اما لكونهم ضعفاء واما ان وصايا الناموس كانت ناقصة
وقال آخرون غير ذلك ان الفعلة في الناموس كانوا كثيرين اال ان الفعلة اي الرسل فهم قليلون الحصاد كثير برجوع
كثيرين الى االيمان  .وقوله كثير النه دعا الشعب والشعوب ولم يكن اال اثنا عشر رسوالً فقط اال ان معونته كانت تكفيهم .
عدد  : 38فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده “ .
رب الحصاد هو يسوع  .يعني اطلبوا مني الني رب الحصاد  .وقوله يرسل عملة اي مثل ملك يترحم على مملكته وراعي
على قطعانه وكرب الحصاد ان ارسل فعلة اي رسالً لحصاد املؤمنني املحصودين من الضاللة الى الحق .

)  ( 4ال تحملوا كيسا ً وال مزودا ً وال حذاء وال تسلموا في الطريق على أحد )  ( 5وأي
بيت دخلتموه فقولوا اوالً السالم لهذا البيت )  ( 6فان كان هناك ابن سالم يستقر
سالمكم عليه واالّ يرتد اليكم )  ( 7وامكثوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما
عندهم ألن العامل مستحق اجرته  .ال تنتقلوا من بيت الى بيت )  ( 8واية مدينة
دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم )  ( 9واشفوا املرضى الذين فيها وقولوا
لهم قد اقترب منكم ملكوت اهلل )  ( 10واية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا
الى شوارعها وقولوا )  ( 11اننا ننفض عليكم حتى الغبار امللتصق بنا من
مدينتكم ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب ملكوت اهلل )  ( 12اقول لكم ان سدوم في
ذلك اليوم تكون اخف حالة من تلك املدينة .
التفسير في شرح بشارة متى 15– 9 : 10
عدد  : 9ال تقتنوا ذهبا ً وال فضة وال نحاسا ً في مناطقكم .
فقد استأصل منهم هذا الداء العضال وابعدهم عن الظن الشرير ليتفرغوا للتبشير  .الن من كان مثلهم يطهر البرص
ويخرج الشياطني ال يحتاج الى الفضة  ) .نحاسا( اي النقود التي تتداولها ايدي الناس في البيع والشراء
عدد  : 10وال مزودا للطريق وال ثوبني وال أحذية وال عصا ً  ،الن الفاعل مستحق طعامه .
اي ان من يقتني مزودا ً فهو عديم اليقني بقوله فيحمل كيسا معه  ) .وال ثوبني ( اي ال تتخذوا الصالح والطالح ) وال حذاء
( الن الدبابات ال يمكنها ان تقترب منكم ولكي يتجردوا وقد دعاه مرقس خفا بقوله ال تلبسوا خفا في ارجلكم واملالك قال
لبطرس البس خفيك  .ومنعهم عن أخذ عصا بايديهم النها تمسك احتراسا من شر الناس او الحيوانات املؤذية وأفهمهم

ان القوة االلهية القادرة على كل شيء ترافقهم في مسيرتهم فال حاجة الى أخذ عصا أوغيرها  .وقوله ) ال تقتنوا ذهبا (
اي ال تتشبهوا بيهوذا وعاكار وجحزي ” وال نحاسا ” النه يصدأ عاجال  .وقوله هذا رمز عن صدأ النفس بالخطيئة
فيأمرنا ان نبتعد عن الخطيئة املمثلة بالنحاس ) وال مزودا ( عالمة السذاجة والتواضع ) وال عصا ً ( النهم لم يخرجوا
ليرعوا القطعان الضالة على مثال موسى  .ورب قائل يقول فال بدع اذا حسب التجرد عن الذهب والفضة فضيلة  .ولكن
اي فضيلة في التجرد عن املزود والثوبني والعصاء ؟ فنجيب ان املسيح أمر رسله بذلك ليعلمهم كمال التجرد عن مقتنيات
هذا العالم وهو القائل ال تهتموا بشأن الغد  .وملا ارسلهم في املرة االولى للتعليم نهاهم عن ان يأخذوا شيئا ً معهم ألنهم
كانوا مرسلني لليهودية  .غير انه ملا ارسلهم بعد قيامته للمرة الثانية للتبشير في العالم كله لم ينههم عن أخذ شيء النهم
كانوا مزمعني ان يبشروا الكفرة وهؤالء يأبون مخالطة املؤمنني فضالً عن القيام بما يحتاجون اليه من القوت والكسوة
ولذا فان الرسل أخذوا معهم ما يلزمهم فان بطرس قد اخذ نعلني وبولس قد اخذ رداء وكتبا ونفقة من اهل فيلبي شاكرا
فضلهم متعجبا من سخائهم وكذا التالمذة فقد اقتنوا ما هو ضروري لهم من غير ان يتعدوا وصايا املسيح  .واتضح
مما تقدم ان املسيح كان يأمرهم تارة وينهيهم اخرى عن مقتنى شيء بحسب االمكنة التي كانوا مزمعني ان يتوجهوا
اليها كمثل موسى ملا ارسل الى مصر وملا اخرجهم عالهم في القفر بال زاد بما انهم لم يقتنوا شيئا ذ علموا ان اهلل مهتم
بأمرهم  .وملا كان الرسل يمضون عند املؤمنني كانوا يتزودون منهم ماهم محتاجني اليه كما فعل بولس وغيره من الرسل
ولكنهم لم يكونوا يطلبون شيئاًمن الكفرة والغير املؤمنني كما نهاهم السيد املسيح اذ قال لهم ” ال تقتنوا شيئا”  .وبقوله
” الفاعل مستحق طعامه ” سمى الرسل فعلة النهم اصلحوا االرض واستأصلوا منها أشواك الخطيئة  .فقال طعامه وال
اجرته الن اجرهم يأخذونه في يوم الحكم والدين .
عدد  : 11واية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق  ،وأقيموا هناك حتى تخرجوا .
ان املسيح لم يعط رسله ان يعرفوا من يستحق ذهابهم اليه او من ال يستحق ذلك لئال يهربوا من مدن كثيرة ومن كثيرين
غير مستحقني فيكون لدى اآلخرين حجة انه لم يأت اليهم رسول ليبشرهم وال سمعوا باسم املسيح لكنه اوصى رسله ان
يحترزوا من ان يدخلوا بيوت االشرار والكفرة الذين ال يريدون الرجوع عن كفرهم  .ورب قائل يقول اذا ً كيف دخل هو بيت
زكى العشار ؟ فنجيب النه ادرك بسابق علمه انه سيرجع عن ظلمه وخطفه أموال الناس .ثم قال ” وكونوا هناك حتى
تخرجوا ” لكي ال يكثروا التنقل من بيت الى آخر فيحزن الذين قبلوهم ظناًمنهم انهم محبون لبطونهم ومراءون وكذلك 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 انه مع حلول السالم على البيت الذي يدخلونه تحل البركة ايضا .وقوله ” ان كان غير مستحق ” معناه ان الغضب
الذي حل على البيت الذي أبى قبولهم حرمه البركة عدى الدينونة التي حفظت له  .ولعل سائالًًيسأل قائالًًكيف قال قبال
اسألوا عمن يستحقكم واالن يقول ان كان غير مستحق ؟ فنجيب انه ملا أمر ان يسألوا وبعد ذلك يدخلون زاد على ذلك
قائالًًان لم يستحقوا  .النه قد يتفق ان الذين يسألون منهم ال يعرفون او ربما مدحوا مواطنيهم أمام الرسل بداعي املحبة
الجنسية .
عدد  : 14ومن ال يقبلكم وال يسمع كالمكم فاخرجوا خارجا ً من ذلك البيت او من تلك املدينة  ،وانفضوا غبار أرجلكم .

أي ان الطريق التي يسلكونها بمشقة ليبشروهم بانجيل املسيح يتركونها لهم شهادة  .النهم رفضوا قبول البشارة منهم
ولذا فانهم سوف ينالون دينونة عن ذلك  .ونفض الغبار دليل على العناء الذي قاسوه في الطريق وانهم مع تبشيرهم
باسم املسيح صاحب البشارة كانوا يعلنون عنه انه اهلل وابن اهلل وباسمه كانوا يعمدون املؤمنني الذين كانوا قد اعتمدوا
بمعمودية يوحنا لغفرن الخطايا الن الرسل لم يعيدوا تعميدهم قبل آالم املسيح ولكن بعد القيامة لكي يقبلوا الروح
القدس  .أما املسيح فلم يعمد أحداًقط .
عدد  : 15الحق اقول لكم ستكون ألرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتماالً مما لتلك املدينة .
اي ان سكان سادوم وعمورة ستكون حالتهم يوم الدينونة أخف من اولئك الذين يرفضون تعاليمه الن اهل سدوم وعمورة
نالوا جزءاًمن العذاب في هذا العالم ولذلك فسيكون عذابهم في العالم األخير أخف مما يستحقونه .

املسيح رب السالم لم يرد منع تالميذه عن السالم بل انما قصد أن يكونوا يقظني في الكرازة
على شبه ما قصد اليشع في قوله لتلميذه حجزي  :اذا وجدت رجالً فال تباركه  .أي ال تت ّله في
وتقص الحكايات وما هو خبرك  .كذا شاء السيد ان يتمسكوا باالجتهاد في الخدمة وان
الطريق
ّ
يكملوا بالنشاط ما ارسلوا ألجله ثم أعلنهم أن يقولوا السالم لكل بيت يدخلونه وان البيت ان كان
ّ
غير مستحق للسالم فسالمهم يرجع اليهم ولو انهم سلموا على أهله وقبلوهم اهله بلطف وفرح .
وقد أعنى له املجد أولئك الذين يرغبون في ضيافة الغير طلبا ً للشهرة واملجد ال محب ًة هلل تعالى .
وحب الراحة
ومن نصائح اليد أيضا ً ان ال ينتقل مرسلوه من بيت الى آخر لئال تحملهم الشراهة
ّ
املادية على هجر منزل آلخر ولئال يتهمهم الناس بخفة العقل وبعد الثبات على الصخرة أي
الفضيلة الثابتة .
تقريع مدن خاطئة

zك يzا كzورزيzن الzويzل ل ِ
)  ( 13الzويzل ل ِ
zك يzا بzيت صzيدا ألنzه لzو صzنع فzي صzور وصzيدا مzا
صzzنع فzzيكما مzzن الzzقوات لzzتابzzتا مzzن قzzديzzم جzzالسzzتني فzzي املzzسوح والzzرمzzاد )  ( 14لzzكن
صzور وصzيدا سzتكونzان أخzف حzالzة مzنكما فzي الzديzن )  ( 15وأن ِ
zت يzا كzفرنzاحzوم ولzو
zفعت الzى الzسماء فzانzه سيهzبط ب ِ
ِ
zك الzى الzجحيم )  ( 16مzن سzمع مzنكم فzقد سzمع
ارت
مني ومن احتقركم فقد احتقرني ومن احتقرني فقد احتقر الذي أرسلني .
راجع شرح بشارة متى  23 – 21 : 11و 40 : 10
عدد  : 21ويل لك يا كورزين ! ويل لك يا بيت صيدا ! النه لو صنعت في صور وصيداء القوات املصنوعة فيكما  ،لتابتا
قديما ً في املسوح والرماد .
اي ان اهل صور وصيدا الني كانوا مشهورين بالوثنية رأوا العجائب التي يراها اهل كورزين وبيت صيدا لكانوا تابوا
باملسوح والرماد عن معاصيهم .
عدد  : 22ولكن اقول لكم  :ان صور وصيداء تكون لهما حالة اكثر احتماالً يوم الدين مما لكما.
اي ان عذاباتهما ستنقص في يوم الدين .
عدد  : 23وانت يا كفرناحوم املرتفعة الى السماء ! ستهبطني الى الهاوية  .النه لو صنعت في سدوم القوات املصنوعة
فيك لبقيت الى اليوم .
انه تعالى انذر كفرناحوم بالهالك النها لم تؤمن بكالمه وال تابت عن شرها مع ما فعله فيها من القوات واملعجزات وقوله ”
لو صنع في سدوم الخ ” يفيد ان سدوم مع ما اشتهرت به من النفاق والشرور فلو صنع فيها من القوات ما صنع في
كفرناحوم لتابت عن شرها .

عدد  : 40من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني
اي اذا قبلوكم اثبتوا بذلك انهم يحبوني واذا رذلوكم برهنوا على انهم غير حافظني لوصاياي .
رجوع التالميذ وسعادتهم
)  ( 17ورجع االثنان والسبعون بفرح قائلني يا رب ان الشياطني ايضا ً تخضع لنا
باسمك .
بعد ان عمل التالميذ اآليات والعجائب عادوا الى يسوع وقالوا له  .ما عدا العجائب التي اتيناها
باسمك كشفاء األمراض وما اشبه ان األبالسة خضعوا لنا فطردناهم من أجسام بني االنسان
وكان ذلك باسمك  .واعلم ان كلمة أيضا ً تدل على ان الجملة التي تحويها مرتبطة بما قبلها كما
هو املعنى الجاري في االستعمال الذي لم يبتعد عنه الكتاب .
)  ( 18فقال لهم اني رأيت الشيطان ساقطا ً من السماء كالبرق .
انتبه الى التشبيه البديع وهو تشبيه سقوط الشيطان بسقوط البرق  .فان البرق يضيء اضاءة
كبرى وال يبط“ حتى يزول ويتالشى ضياؤه وهكذا خلق الشيطان ذا نور وضياء ساطع ثم
اضمحل ضياؤه بمعصية فكان سقوطه تاما ً كالبرق  .فأراد السيد أن يعلمهم سبب خضوع
الشيطان لهم ومعنى كالمه  :انا عالم بان االبالسة تخضع لكم ولكن الحظوا انكم قبلتم مني
سلطة اخضاعه كما ان البرق يخيف الناظرين عند ظهوره وبزواله يزول خوفهم هكذا ملا خلق
الشيطان كان مخيفا ً وبعد سقوطه صار يخاف من الناس الفضالء  .وكما ان البرق يظهر
ويجوز بغت ًة كذلك الشيطان خلق وفقد ضياءه بغت ًة أي تب ّدل عاجالً سريعا ً  .وكما ان البرق يظهر
فوق السماء وينطف“ في هبوطه الى األرض هكذا الشيطان خلق في السماء ثم هبط باثمه الى
أسفل  .وقال القديس افرام  .ان الشيطان لم يسقط من السماء  .وال البرق من السماء يسقط .
لكنه كالغمامة يبدو في األعالي وكالبرق أي لحظة سقط الشيطان تحت الصليب  .ثم كما ان
البرق يسقط وال يرجع الى مكانه كذلك الشيطان قد سقط سقوطا ً ولن يعود الى مقامه .

)  ( 19وها أنذا قد اعطيتكم سلطانا ً ان تدوسوا الحيات والعقارب وقوة العد ّو كلها
وليس شيء يضركم ) ( 20ولكن ال تفرحوا بهذا ان االرواح تخضع لكم بل افرحوا
بان أسماءكم مكتوبة في السموات )  ( 21وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح
وقال اعترف لك يا أبت رب السموات واألرض ألنك أخفيت هذه عن الحكماء
والعقالء وكشفتها لألطفال  .نعم يا أبت ألنه هكذا حسن لديك )  ( 22كل شيء قد
دفع اليّ من ابي وليس أحد يعلم من االبن االّ اآلب وال من االب االّ االبن ومن يريد
االبن ان يكشف له )  ( 23ثم التفت الى التالميذ وقال طوبى للعيون التي تنظر ما
أنتم تنظرون )  ( 24فاني أقول لكم ان كثيرين من االنبياء وامللوك ودّوا ان يروا ما
انتم رآءون ولم يروا وأن يسمعوا ما انتم سامعون ولم يسمعوا .
الشرح في بشارة متى  27 – 25 : 11و  16 : 13و 17
اهلل يعلن اسراره للبسطاء
عدد  : 25في ذلك الوقت اجاب يسوع وقال  :احمدك ايها اآلب رب السماء واالرض  ،النك اخفيت هذه عن الحكماء
والفهماء واعلنتها لالطفال .
ان املراد بالحكماء والعقالء والكتبة والفريسيني وباالطفال الرسل اي ان مالم يدركه الكتبة والفريسيون ادركه الرسل
الجهلة  .واما قوله الحكماء فال يقصد به انهم حاصلون على الحكمة الحقيقية ولكن رفقا ملا كانوا يدعونه هم  .وسمى
اطفاالً أولئك السذج الذي لم يكونوا يعرفون شيئا ً من الناموس فكأنه يقول ان الكتبة الذين يدعون انهم حكماء ويفقهون
الناموس ما آمنوا بي  .والسذج الذين يجهلون الناموس قبلوا تعاليمي وآمنوا بي  .وقال قوم ما ذنب الحكماء والعقالء
اذا كان اآلب قد اخفى عنهم تعاليمه وأظهرها لالطفال  .فالجواب ان اآلب مع منحه اياهم الحرية التامة واالختيار
الذاتي في االيمان به وعددمه قد ادرك بسابق علمه انهم سوف يعصونه كما انه علم بطاعة السذج له فأظهر لهؤالء
واخفى عن اولئك وهو الذي سبق فأدرك طالح عيسو وصالح يعقوب قبل ان يولدا  .أما اعترافه البيه من اجلنا فذلك لكي
يظهر لنا مزيد محبته وعنايته بنا ويفهمنا ان ارادته وارادة ابيه واحدة .
عدد  : 26نعم ايها اآلب  ،الن هكذا صارت املسرة أمامك .
اي اني أحملهم قسرا ً على االيمان بي لكني تركتهم ان يعملوا ذلك بحريتهم كما انك ارتضيت ان ال يداخل التالميذ
شيء من الكبرياء اذا ما افتعلوا العجائب كطرد الشياطني وغير ذلك وابان ان كل هبة وعطية صالحة هي من عند اهلل
وعلم تالميذه ليكونوا متشبهني باالطفال في سذاجة القلب .
عدد  : 27كل شيء قد دفع الي من أبي  ،وليس أحد يعرف االبن اال اآلب  ،وال أحد يعرف اآلب اال االبن ومن اراد االبن
ان يعلن له .
ان قوله ” كل شيء قد دفع الي من أبي ” انه متساو باالب وانه مولود منه وان كلما لآلب فهو له وانه يعرفه  .وبقوله ”
ليس احد يعرف االبن اال اآلب ” أشار عن املعرفة الحقيقية املخفية عن املالئكة والبشر التي بها اآلب يعرف االبن واالبن
والروح القدس يعرفان اآلب خالفا ً ملا قاله مرقيان بان هذه االية قد قيلت عن االله الغير املعروف الن املؤمنني مع معرفتهم

اهلل ال يعرفون حق املعرفة ذاته القديسة  .وقوله ” من يريد االبن ان يكشف له ” يفيد ان االبن يفعل ذلك بمجرد ارادته
غير مأمور من اآلب فضالً عن انه باعالنه عن اآلب اعلن عن نفسه ايضا ً فقد صار معلوما ً مما تقدم ان ارادة االب واالبن
واحدة كما سلطانهما واحد  .وبعدد هذا كلمهم قائالً :

عدد  : 16ولكن طوبى لعيونكم النها تبصر  ،وآلذانكم النها تسمع .
انه تعالى اعطى تالميذه الطوبى النهم بما قد أبصروه وسمعوه منه بارادة صالحة
عدد  : 17فإني الحق أقول لكم  :ان أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما أنتم ترون ولم يروا  ،وان يسمعوا ما أنتم
تسمعون ولم يسمعوا .
أي ان االنبياء والصديقني الذين تقدموكم اشتهوا ان يروني ويروا ما رأيتموه من املعجزات فلم يروا ذلك عيانا ً لكنهم
أبصروه بااليمان  .وقال بعضهم ان الجموع ربما لم يؤمنوا بأقوال املسيح لغموضها وعدم فهمهم لها ؟ فنجيب انه كان
في امكانهم ان يسألوه عما أشكل عليهم فهمه ولكنهم لم يريدوا ذلك  .اما الرسل فأرادوا واستحقوا الطوبى .

انظر كيف عبر السيد عن سلطان تالميذه على قهر الشيطان  .فكأنه قال  :كما ان الحيّات
يضرون النفس والجسد  .اما أنتم فال شيء
تضر الناس  .كذلك الشيطان وقواته
والعقارب
ّ
ّ
يؤذيكم وال تقوى عليكم قوات اللعني االّ انه ينبغي االّ ينالكم االفتخار بخضوع الروح لكم لئال
يقع لكم ما وقع للشيطان الذي طرد من السماء .بسبب كبريائه  .فطبيعتكم ضعيفة اما قدرتي
فهي تش ّددكم على جميع من يستطيعون االضرار بكم سواء كانوا من االرواح غير املنظورة ومن
القوات املحسوسة  .وافرحوا بان أتعابكم ومزاولتكم الفضيلة تجعلكم مستحقني السعادة الخالدة
 .واعلم ان في السماء ال قرطاس وال محبرة وال كتّاب يكتبون مثلنا وما اعنى السيد بالكتابة يراد
به ان اهلل يذكر الرسل وال يغيب اسمهم عن علمه ويجعلهم وارثني امللكوت وقال قوم  :العجب كل
العجب ان السيد يمنعهم عن ان يفرحوا بموهبة املعجزات التي منحها اياهم  .فالجواب انه لم
يص ّدهم عن االغتباط بها بل عن االفتخار الكاذب بها وعن املجد الباطل .
وجوب محبة اهلل والقريب وقصة السامري

)  ( 25واذا واحد من علماء الناموس قام وقال مجربا ً له يا معلم ماذا اعمل ألرث
الحياة االبدية .
اف–هم ب–ال–كات–ب ه–نا م–ع ّلم ال–كتاب او ال–نام–وس ال م–ن يخ–طّه  .وه–ل ه–و ع–ينه ال–ذي ي–ذك–ره م–تى ) ف–صل
)  ( 23ق ––ال ف ––ري ––ق ب ––االن ––كار ودل ––يلهم ان ه ––ذا ت ––ق ّدم مج ––رب –ا ً ال ––سيد ول ––يس ذاك بمج ––رب  .ث ––م ان ل ––وق ––ا
ي–كتب ع–ن ك–ات–ب آخ–ر ب–عد ال–خبر ال–حاض–ر ف–لو ك–ان ال–كات–بان واح–دا ً مل–ا ذك–ره م–رت–ني  .وخ–ال–ف آخ–رون
ف–ا ّدع–وا ان–هما واح–د ب–عينه  .وس–بب تج–رب–ة ه–ذا ال–كات–ب ان ج–ال اذ ذاك ق–وم ف–ي ال–بلد ي–لوم–ون امل–سيح
ع––لى ان––ه ي––قول ب––عدم ن––فع ال––نام––وس وب––تعال––يم ج––دي––دة م––فاده––ا ان م––ن ي––ؤم––ن ب––ه ي––رث ال––حياة االب––دي––ة
وك––ان ال––رج––ل م––ن ص–فّهم ي––طلب املج––د وي––تصنّع ف––ي ال––قول ف––اس––تعلم ع––ما ي––جب ف––عله  .ون– ّيته أن ي––تهم
ال–يد ب–محبة ال–بطل ان ك–ان ج–واب–ه  :اع–مل م–ا اع– ّلمه ل–ترث ال–حياة  .وأن ي–تهمه ب–مخال–فة ال–نام–وس ان
ق––ال ل––ه  :ال––نام––وس ال ي––فيدك ش––يئا ً  .وق––د ب––دأ ب––تسميته م––علما ً ل––ينفخ ف––يه روح ال––كبري––اء ب––كالم ال––تم ّلق
والثناء .
)  ( 26فzzقال لzzه مzzاذا كzzتب فzzي الzzنامzzوس كzzيف تzzقرأ )  ( 27فzzأجzzاب وقzzال احzzبب الzzرب
الzzهك بzzكل قzzلبك وكzzل نzzفسك وكzzل قzzدرتzzك وكzzل ذهzzنك وقzzريzzبك كzzنفسك )  ( 28فzzقال لzzه
بzzالzzصواب أجzzبت اعzzمل ذلzzك فzzتحيا )  ( 29فzzأراد أن يzzزكzzي نzzفسه فzzقال لzzيسوع ومzzن
قريبي
ج–اوب–ه ي–سوع ب–خالف م–رغ–وب–ه الن–ه ك–ان ي–ري–د س–ماع م–ثل ه–ذه ال–عبارة  :ات–رك ال–نام–وس وات–بع ت–عليمي
 .ل–كن ال–سيد ق–ال ل–ه  .اع–مل ت–بعا ً ل–لمكتوب ف–ي ال–نام–وس ف–تحيا ح–ياة االب–د وظ–ن ال–كات–ب ان–ه ال م–ثيل
ل–ه وان–ه أف–ضل ال–ناس أج–معني ف–سأل م–ن ق–ري–به وم–ا ك–ان س–ؤال–ه اال ص–ادرا ً ع–ن ال–شغف ب–االف–تخار
–حب م–ن ي–حبّه وحس–ب ان ال–سيد سيح–مله ع–لى
ال–كاذب الن م–ذه–به ف–ي ال–فضيلة ان االن–سان ان–ما ي ّ
امل ––ذه ––ب ع ––ينه ف ––يجيب  :أح ––بب م ––حبك ف ––يقول ل ––ه  :وه ––ذه س ––نتي أي ––ضا ً ح ––تى ي ––ق ّدم مل ––خاط ––به ف ––رص ––ة
ي–مدح–ه ف–يها ع–لى ص–يان–ته ال–نام–وس وم–رس–وم–ات–ه  .أم–ا ال–سيد ل–ه املج–د ف–قرأ ف–كره ف–ي م–طاوي ن–فسه
وم–ثّل ب–ما ي– ّدل ع–لى ان ك–مال ال–نام–وس ال ان ي–حب امل–رء أق–ارب–ه وم–حبيه ب–ل م–ن ي–بغضون–ه اي–ضا ً وم–ن
ل––يسو م––ن أق––ارب––ه  .واع––لم ان االب––ن ص––ار ق––ري––با ً ل––الن––سان ب––أخ––ذه الجس––د وق––د ق––ال ل––لكات––ب  :أح––بب
ال––رب ال––هك أي اآلب ث––م ع––قذب ب––قول––ه  :أح––بب ق––ري––بك أي االب––ن وم––ا اح––لى م––حبتهما وم––ا ار ّده––ا ع––لينا
ف–ان أب–اءن–ا الجس–دي–ني واخ–وت–نا م–خن ن–وع–نا ي–ظلمون–نا زم–ن م–يالدن–ا وزم–ن م–وت–نا  .ام–ا اهلل ال–قري–ب م–نا
أك–ثر م–ن غ–يره ف–ان–ه ي–ص ّورن–ا ويخ–لق ل–نا ال–نفس وي–ضعها ف–ينا ح–تى ت–صير بش–را ً  .وأي–ضا ً ه–و ق–ري–ب
م–نا أك–ثر م–ن ك–ل ع–ضو ف–ينا الن ب–ني ع–ضو وآخ–ر ي–وج–د م–كان أم–ا اهلل ف–موج–ود م–ع ن–فسنا وجس–دن–ا
ورأسنا وقلبنا وال مكان بينه وبني هذه كلها .

)  ( 30فzz zعاد يzz zسوع وقzz zال كzz zان رجzz zل منحzz zدرا ً مzz zن اورشzz zليم الzz zى اريzz zحا فzz zوقzz zع بzz zني
لصوص فعروه وجرحوه ثم مضوا وقد تركوه بني حي وميت .
م–قصد ال–سيد م–ن م–ثله ت–عليم ال–كات–ب ان ب–دون م–حبة ال–قري–ب ال ت–نفع م–عرف–ة ال–نام–وس وال ظ– ّن امل–رء
ب–ذات–ه ان ال م–ثيل ل–ه وال ال–كهنوت وال م–قام ال–الوي أي–ضا ً  .وال–كاه–ن وال–الوي م–ا رؤوف–ا ب–ال–ذي ض–رب–ه
ال ––لصوص  .وك ––ان امل ––ات ––ب أي ––ضا ً ي ––عتقد ان ال ق ––ري ––ب ل ––ه غ ––ير ب ––ني م ––لته أو م ––ن تج ––معهم ب ––ه وش ––ائ ––ج
ال––قراب––ة ف––أث––بت ل––ه ي––سوع ان ال––قري––ب ي––تناول أي––ضا ً ك––ل ان––سان ح––ا ٍو ل––لطبيعة البش––ري––ة  .وأي––ضا ً ك––ان
ال–كات–ب ك–كل م–حب ل–زي–ادة ال–ثقاف–ة وال–تعلم ي–بحث ويس–ألل ك–ثيرا ً ف–أف–همه امل–سيح ان ي–خفّف ش–يئا ً م–ن
روح تفتيشه وان يتعلم منه له املجد من املحتاج الى اعانة املحبة في هذا العالم .
)  ( 31فzzأتفق ان كzzاهzzنا ً كzzان منحzzدرا ً فzzي ذلzzك الzzطريق فzzأبzzصره وجzzاز )  ( 32وكzzذلzzك
الوي وافzى املzكان فzأبzصره وجzاز )  ( 33ثzم ان سzامzريzا ً مzسافzرا ً مّ zر بzه فzلما رآه تzحنن
zب عzليها زيzتا ً وخzمرا ً وحzمله عzلى دابzته وأتzى
)  ( 34فzدنzا الzيه وضzمد جzراحzاتzه وص ً
بzzه الzzى فzzندق واعzzتنى بzzأمzzره )  ( 35وفzzي الzzغد أخzzرج ديzzناريzzن وأعzzطاهzzما لzzصاحzzب
الzفندق وقzال اعzنت بzأمzره ومzهما تنفق فzوق هzذا فzأنzا أدفzعه لzك عzند عzودتzي )  ( 36فzأيّ
هؤالء الzzثالثzzة تحسzzبه صzzار قzzريzzبا ً لzzلذي وقzzع بzzني الzzلصوص )  ( 37قzzال الzzذي صzzنع
ِ
امض فاصنع أنت كذلك .
اليه الرحمة  .فقال له يسوع

وق–ع امل–ثل ح–قا ً ف–ي زم–ن ه–وش–ع ع–ندم–ا ات–ى ش–لمناص–ر ال–ى ال–سام–رة وس–بى ب–ني اس–رئ–يل وأرس–لهم
ال––ى أش––ور ث––م ج––اء م––ن بح––مات وس––فردي––م وأس––كنهم ق––رى––ال––سام––رة فتس––لطت ع––ليهم الس––باع وك––ادت
ت ––فنيهم ل ––وال ان ش ––لمناص ––ر ع ––ينه أم ––ر ب ––أن ي ––صعد ال ––يهم ك ––اه ––ن م ––ن اس ––رائ ––يل ل ––يعلمهم ال ––نام ––وس
ف–يرج–عوا ع–ن م–عاص–يهم وه–كذا ص–ار اذ ص–عد ال–يهم ك–اه–ن والوي ف–علماه–م م–راس–يم اهلل ف–ان–قطعت
ال–حيوان–ات ل–كنهم م–ا ع–تّموا ان ع–ادوا ال–ى ض–الل–تهم وع–ادت ال–يهم الس–باع فه–رب ال–كاه–ن وال–الوي .
وف––ي ذاك ال––زم––ن ك––ان ي––هودي ي––فلح ك––رم –ا ً ف––قبض أج––رت––ه ون––زل م––ن أورش––ليم ال––ى اري––حا ف––لقيه ب––عض
ال–وث–نيني وك–ان ل–هم ث–أر ع–لى ال–يهود ف–ضرب–وه وج ّ–ردوه م–ن ث–ياب–ه وت–رك–وه ب–ني ح–ي وم–يت وف–ي ال–ساع–ة
ع–ينها ج–از ال–كاه–ن ال–هارب امل–شار ال–يه ف–ي ت–لك ال–طري–ق ف–رآه ف–خاف ان ي–مسكه ال–لصوص وأس–رع
ف––ي س––يره وك––ذا ال––الوي ال––ذي ت––بعه رأى املج––روح ف––ترك––ه  .وف––ي ال––يوم ع––ينه ن––زل أح––د ال––باب––ليني ال––ذي––ن
يح––رس––ون أورش––ليم وك––ان ق––اص––داص أري––حا ل––زي––ارة أه––له ف––وق––عت ع––ينه ع––لى ال––رج––ل امل––طروح ف––رث––ى
–ب ع––ليها زي––تا ً وخ––مرا ً وح––مله ع––لى
ل––سوء ح––ال––ته وأخ––ذت––ه ب––ه ال––شفقة ف––دن––ا ال––يه وض––مد ج––راح––ات––ه وص– ّ
داب ––ته  .وأت ––ى ب ––ه ال ––ى ال ––فندق ف ––ي أري ––حا  .واع ––تنى ب ––أم ––ره وف ––ي ال ––غد أخ ––رج دي ––ناري ––ن وأع ––طاه ––ما
ل–صاح–ب ال–فندق  .وق–ال اع–نتِ ب|أم–ره وم–هما ت–نفق ف–وق ه–ذا أدف–عه ل–ك ع–ند ع–ودت–ي  .ف–ع ّد االم–ر ف–ي
ن–ظر ال–ناس ع–ارا ً ع–لى ب–ني اس–رائ–يل  .واع–لم ان ك–لمة س–ام–ري ت–عني ح–ارس–ا ً ث–م دع–ي ب–ه م–ن س–كن
ال–سام–رة ال–تي اش–تراه–ا ع–مري ب–وزن–تني ف ّ
–ضة  .وي–لزم–نا اآلن ال–دالل–ة ع–لى امل–عنى ال–روح–ي ف–ي امل–ثل
ف ––ان االن ––سان ي ––مثل ال ––جنس البش ––ري  :وأورش ––ليم ه ––ي ال ––فردوس وال ––حياة ال ––صال ––حة ب ––تقوى اهلل .
واري–حا ب–عكسها أي أرض ال–لعنة  .وال–لصوص ه–م ال–ذي–ن ع ّ–روا االن–سان أي س–لبوه ن–عمة ع–دم امل–وت
وال ––قداس ––ة وال ––عفة وض ––رب ––وه أي ق ––ادوه ال ––ى ال ––سجود ل ––الص ––نام وال ––ى ف ––ساد ال ––زن ––اء وال ––شهوات ع ––لى
اخ––نالف––ها  .أم––ا ال––كاه––ن ف––هو م––لكيصادق ون––ام––وس م––وس––ى  .وال––الوي رم––ز ل––ألن––بياء ال––ذي––ن أت––وا ب––عد
ال–نام–وس وب–ذل–ك اس–تبان ان ال–نام–وس ال–طبيعي وك–تاب م–وس–ى ل–م ي–قوي–ا ع–لى ش–فاء ال–طبيعة اآلدم–ية
م––ن ادن––اس امل––عصية وض––ار م––فاع––يلها  .ف––ات––ى ح– ٍ
–ينئذ ال––سام––ري أي امل––سيح ال––ذي س– ّ–موه س––ام––ري –اً
–صب ع ––ليه خ ––مر دم ––ه امل ––قدس وزي ––ت امل ––يرون امل ––طيّب أو خ ––مر م ––حبته وزي ––ت
وت ––ق ّدم ن ––حو ج ––نسنا ف – ّ
رح ––مته وح ––مله ع ––لى داب ––ته أي ح ––مل الجس ––د ال ––ذي اخ ––ذه م ––نطبيعتنا أو ال ––صليب ال ––ذي أرك ––به ع ––لى
ع–ات–قه وات–ى ب–ه ال–ى ال–فندق وه–و املح–ل ال–ذي ي–بيت ب–ه ال–ناس وي–تناول–ون ف–يه ال–راح–ة وم–عناه ق–اب–ل ال–كل
 .واع– ––نى ب– ––ال– ––غد ب– ––شارة االن– ––جيل ال– ––تي ه– ––ي ك– ––يوم ج– ––دي– ––د ي– ––أت– ––ينا ب– ––صباح ب– ––هج وش– ––مس م– ––نعشة .
وب––ال––دي––ناري––ن الش––ري––عتني ال––قدي––مة والج––دي––دة أو جس––د ال––سيد ودم––ه ال––طاه––ري––ن  .وب––صاح––ب ال––فندق
رؤوس ––اء ال ––كهنة وم ––دي ––ري ال ––كنيسة  .وب ––االن ––فاق ب ––ال ––زي ––ادة ت ––عليم العه ––دي ––ن  .وب ––عودت ––ه م ––جيئه ال ––ثان ––ي
ل ––لدي ––نون ––ة ال ––عموم ––ية  .وب ––عد ان أك ––مل ال ––سيد رواي ––ة م ––ثله اس ––تنتج م ––قصده وأع ––لن ال ––كات ––ب ان ق ––ري ––ب
ِ
امض فاصنع أنت كهذه الرحمة .
االنسان ليس ابن جنسه أو وطنه فقط ثم قال له :

يسوع في بيت مرتا ومريم
)  ( 38وف zzيما ه zzم س zzائ zzرون دخ zzل ق zzري zzة ف zzقبلته ام zzرأة اس zzمها م zzرت zzا ف zzي ب zzيتها ) ( 39
وكzانzت لهzذه أخzت تzسمى مzريzم وكzانzت جzالzسة عzند قzدمzي يzسوع تzسمع كzالمzه ) ( 40
وكzzانzzت مzzرتzzا مzzرتzzبكة فzzي خzzدمzzة كzzثيرة فzzوقzzفت وقzzالzzت يzzا رب أمzzا يzzعنيك أن اخzzتي قzzد
تركتني أخدم وحدي فقل لها تساعدني .
ك–ان–ت ه–ات–ان امل–رات–ان م–ن ف–ضليات ال–نساء وك–ان–ت م–رت–ا ال–كبرى وه–ي ال–تي ارت–بكت ب–اح–ضار ال–طعام
ل––لسيد وت––الم––يذه ث––م ت––ش ّكت ل––ه م––ن اخ––تها م––ري––م ال ت––ساع––ده––ا  .وس––ائ – ٍل الي األس––باب ل––م ن––قل رأس –اً
الخ–تها ان ت–قوم ب–اع–ان–تها ؟ ال–جواب ان–ه ي–حتمل ان–ها أوم–أت ال–يها أوالً ورف–ضت ط–لبها أو ان–ها رأت–ها
ج–ال–سة ع–ند ق–دم–ي ي–سوع ت–سمع ك–الم–ه ف–لم ت َ–ر م–ن ال–لياق–ة أن تس–تدع–يها ل–ئال ي–ظن ب–ها ان–ها ت–حتقر
ت––عليم رب––نا  .ول– ِ
–نقتد ن––حن ب––عمل م––رت––ا ف––ال ن––قاط––ع أح––دا ً ف––ي ك––الم––ه وال ن––منعه ع––ن م––واص––لته ل––ئال ي––فكر
الغير اننا نبغضه .
)  ( 41فzأجzاب الzرب وقzال لzها مzرتzا مzرتzا انzك مهzتمة ومzضطربzة فzي أمzور كzثيرة ) ( 42
وانما الحاجة الى واحد فاختارت مريم النصيب االصلح الذي ال ينزع منها .
دأب ال ––كتاب ت ––كري ––ر ال ––كالم ل ––غرض ––ني االول الث ––بات ال ––قول ك ––ما روج ––ع ال ––حق ف ––ان ك ––ان ال ––سام ––عون
م–ؤم–نني غ–ير م–رت–اب–ني أك–تفي ب–ال–قول م–رة واح–دة  :ال–حق  .وم–ثل ذل–ك ال–قول  :ب–اط–ل ف–ي ب–اط–ل  .وب–اط–لة
االب– ––اط– ––يل  .أو أدب – –ا ً أ ّدب– ––ني ال– ––رب  .ال– ––ثان– ––ي للتح– ––ذي– ––ر م– ––ن ع– ––مل ال ي– ––فيد أو ض– ––ار ك– ––ما ف– ––ي اآلي– ––ة
ال––حاض––رة  :أي ان––ك ي––أم––رن––ا م––ضطرب––ة بس––بب أع––داد م––آك––ل غ––ير الزم––ة وامل––طلوب ق––بل ك––ل ش––يء ان
ي––خاف االن––سان اهلل ع––ز وج– ّ–ل وه––ا م––ري––م اه––تمت ب––ان ت––تعلم م––خاف––ة اهلل ال––تي ت––قوده––ا ال––ى امل––لكوت .
وه ––ذه امل ––خاف ––ة ال ي ––قوى أح ––د ع ––لى ان ي ––نزع ––ها م ––نها  .وان ––تبه ال ––ى ان ال ––سيد ك ––ان ي ––قبل دع ––وة داع ––ية
–لت  :ل– َم الم م––رت––ا وه––ي تخ––دم––ه ب––اج––تهاد وف––ضالً ع––ن ان م––حبة
ب––قصد ان ي––علمهم خ––وف––ه ت––عال––ى وان ق– َ
ال ––غرب ––اء م ––ن ال ––فضائ ––ل امل ––مدوح ––ة ؟ ق ––لت ان ––ما الم ––ها ل ––كثرة ارت ––باك ––ها ب ––األم ––ور ال ––زم ––نية غ ––ير م ––قتدي ––ة
ب––أخ––تها م––ري––م املجته––دة ف––ي كس––ب ال––روح––يات  .ل––كنه ل––ه املج––د ل––م ي––رذل م––حبة امل––ساك––ني وال ض––ياف––ة
الغرباء بل انما غايته ان نترك االهتمام بالجسدي وقت اقتباسنا الروحي "
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اإلصحاح الحادي عشر
الصالة ووجوب املثابرة عليها
)  ( 1وكzzان يzzصلي فzzي بzzعض املzzواضzzع فzzلما فzzرغ قzzال لzzه واحzzد مzzن تzzالمzzيذه يzzا رب
عzلمنا ان نzصلي كzما عzلم يzوحzنا تzالمzيذه )  ( 2فzقال لzهم اذا صzليتم فzقولzوا أيzها اآلب
ل zzيتقدس اس zzمك ل ِ z
zيأت م zzلكوت zzك )  ( 3خ zzبزن zzا ك zzفاف zzنا اع zzطنا ك zzل ي zzوم )  ( 4واغ zzفر ل zzنا
خطايانا فانا نغفر لكل من اساء الينا وال تدخلنا في تجربة .
م–ا ال–صالة ال–تي ع–لمها ي–وح–نا ت–الم–يذه ؟ ق–ال ق–وم ان–ها ه–ذه  :ال–لهم أه–لنا ال–ى م–لكوت–ك وال–تمتع ف–يه
ب ––ال ––سعادة م ––ع اب ––نك  .وروى آخ ––رون غ ––يره ––ا ف ––قال ––وا ه ––ي ه ––ذه  :أي ––ها اآلب  :أرن ––ي ي ––وم م ––يالد اب ––نك .
وان––نا ال ن––قبل ه––ذه ال––رواي––ة ألن ي––وح––نا ع––مد االب––ن ورأى ال––روح وس––مع ص––وت اآلب ف––ما ح––اج––ته ال––ى
م ––ثل ه ––ذه ال ––صالة  .وق ––ال ف ––ري ––ق ث ––ال ––ث ان ي ––وح ––نا ك ––ان ي ––ص ّلي ق ––ائ– –الً  :ت ––وب ––وا ف ––قد اق ––ترب م ––لكوت
ال––سماوات  .وق––ال ف––ري––ق راب––ع ان ص––الت––ه  :أي––ها اآلب اس––معني ص––وت––ك  .أي––ها االب––ن أرن––ي وج––هك .
ايها الروح ارني نزولك واعلن قوتك  .وانما نع ّد صحيحا ً رأي من رووا الصالة االولى .
تفسير الصالة الربانية في شرح بشارة متى 13 9 : 6
الصالة الربانية
عدد  : 9فصلوا انتم هكذا  :ابانا الذي في السموات  ،ليتقدس اسمك .
اي ال ت––صلوا ك––ال––حنفاء وامل––رآي––ن ل––كن ك––ما اع––لمكم  .ب––ل ف––ال––صالة ه––ي ارت––فاع ال––عقل ال––ى اهلل وت––قدي––م ال––نذور ل––ه ت––عال––ى
ك ––قول داود ن ––ذوري اوف ––ي وم ––ا ق ––د خ ––رج م ––ن ش ––فتي  .ث ––م ان ال ––طلبة ه ––ي ق ––رب ––ان هلل ب ––عد ت ––كميل ال ––وع ––د  .ف ––اذا ً ي ––جب ان ن ––كمل
ال ––صالة اوالً ث ––م ن ––قدم ال ––طلبة  .ف ––ال ––صالة ت ––كون ع ––لى ن ––وع ––ني  :االول  ،ل ––فظية ك ––صالة ح ––نة  .وال ––نوع ال ––ثان ––ي  ،ع ––قلية ك ––صالة
فينحاس  .اما سيدنا قد اراد النوع االخير منها
) اب––ان––ا ال––ذي ف––ي ال––سموات ( واآلب ي––أت––ي ع––لى م––عان––ي ك––ثيرة اب ب––عيد ك––آدم ال––ذي ه––و اب ك––لنا واب ق––ري––ب ك––اب––راه––يم اب––ي
اس––حاق  .آب––اء ع––رض––يون ك––معلم االوالد ورج––ل ش––يخ ورؤس––اء ال––كهنة  .وامل––علمون ال––ثلثمائ––ة وث––مان––ة عش––ر ف––هؤالء ي––دع––ون آب––اء .
وال–شيطان ه–و ك–ذل–ك اب ل–لذي–ن ي–طيعون–ه  .ام–ا اهلل ت–عال–ى ف–ال ي–مكننا ان ن–دع–وه اب–ا ً ن–وع م–ن االن–واع اال ب–واس–طة ال–عماد  .الن–نا
م ––ول ––ودون ن ––حن وامل ––سيح م ––ن امل ––عمودي ––ة  .ف ––صرن ––ا ل ––ه اخ ––وة وب ––نني الب ––يه  .ك ––قول داود  .ان ––ي ابش ––ر ب ––اس ––مك اخ ––وت ––ي واع ––طاه ––م
الس–لطان ان ي–صيروا ب–ني اهلل  .وي–دع–ون االب اب–ا ً ل–هم ف–امل–سيح ه–و اب–ن ط–بيعي الب–يه  .ون–حن ب–نو ال–نعمة غ–ير ان–ه ال يس–تحق
اح–د ان ي–دع–و اهلل اب–اه  .اال ذل–ك ال–ذي ه–و ك–ام–ل ف–ي االع–مال ال–صال–حة ام–ا م–ن ك–ان–ت اع–مال–ه ن–جسة ش–ري–رة ف–ال–شيطان ه–و
اب–وه الن–ه ي–كمل ارادت–ه  .ث–م ان–ه ع–لمنا ان ن–دع–و اب–ان–ا ب–صيغة الج–مع ال اب–ي ل–يدل ع–لى ان–نا ج–ميعنا ج–سم واح–د ك–ما ان اب–ان–ا
ال–سماوي ه–و واح–د  .ف–بقول–ه ان–ا ق–د اب–طل ال–كبري–اء واع–لن ان امل–لوك والس–الط–ني وامل–ساك–ني ه–م ف–ي ال–جنس واح–د “ وق–ول–ه ف–ي

ال–سموات “ ال ي–فيد ان اهلل ه–و ف–ي ال–سماء ف–قط ل–كن ليج–ذب ع–قل ال–ذي ي–صلي م–ن االرض ال–ى ال–سماء ل–كي ي–طلب م–ا ه–و
فوق  ،وكذلك ليتميز من اآلباء املوجودين في االرض  .ويعرف انه في السماء مسكنه .
) ي––تقدس اس––مك ( ي––عني اذا ت––ذك––رن––ا ب––ال––قداس––ة  .ف––يتقدس ويتمج––د اس––م اهلل  .وف––ي ال––وق––ت ع––ينه ن––قدس ش––فاه––نا واف––واه––نا
ب––اس––مه الن––ه ق––دوس ق––بل ان ن––دع––وه  .وق––ول––ه ل––يتقدس اي يتمج––د اس––مك ي––ا ق––دوس  .وق––دوس ه––و اس––م ع––بران––ي م––عناه ال––تمييز
وال––فرق  .الن ك––ل ش––يء ي––متاز ع––ن غ––يره س––واء ك––ان ف––ي ال––حسن والج––مال او ال––غنى او غ––ير ذل––ك ي––سميه ب––ال––عبران––ي ق––دوس––ا
ك––قول––ه ان ال––قديس––ني ال––ذي––ن ف––ي االرض واملمج––دي––ن اس––مك  .وه––ذا ن––ص ال––كتاب  .مج––دوا اس––م ق––دس––ه  .وان ي––علموا ان اس––مك
يارب وحدك قدوس .
عدد  : 10ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على االرض .
) ل–يات م–لكوت–ك ( اي ل–تنجينا م–ن الش–ري–ر الن امل–لكوت ي–أت–ي ع–لى م–عان ك–ثيرة ك–ما م–ر ب–ك ق–بل وال–عال–م امل–زم–ع ال–ذي ن–كون ف–يه
ع––دي––مني امل––وت ي––دع––ى م––لكوت –ا ً وك––ذل––ك ال––زم––ان ال––ذي ب––عد ق––يام––ة ال––سيد امل––سيح ك––قول––ه ال اش––رب م––ن ع––صير ه––ذه ال––كرم––ة ح––تى
اش–رب–ه ج–دي–دا ً ف–ي امل–لكوت  .ث–م ال–بشارة واالم–ثال ال–روح–ية  ،ك–قول–ه تش–به م–لكوت ال–سماء خ–ميرا ً  .وظ–هور ال–ثال–وث  ،ك–قول–ه ان
م ––لكوت ال ––سماء ال ت ––أت ––ي ب ––االن ––تظار  .وم ––لكوت ال ––سماء ه ––ي داخ ––لكم وه ––نا ي ––سمي ن ––عمة ال ––روح ال ––قدس ال ––تي اخ ––ذن ––اه ––ا ف ––ي
امل–عمودي–ة م–لكوت–ا ً  .وب–قول–ه ” ل–تكن م–شيئتك ” ي–علمنا ان ن–طلب م–نه ل–نعمل اع–ماالً ف–اض–لة ع–فيفة وان ت–كون م–شيئته م–نا ن–حن
امل––ساك––ني ع––لى االرض ان نمج––ده ) ك––ما ف––ي ال––سماء ( اي ك––ما ان م––شيئته ف––ي ال––سماء ه––ي ن––اف––ذة ع––ند امل––الئ––كة ك––لك ت––كون
على االرض عندنا .
عدد  : 11خبزنا كفافنا اعطنا اليوم .
ان ت–عال–ى ق–د ح–صر ب–ال–خبز ج–ميع اح–تياج–ات الجس–د ك–االك–ل والش–رب وال–كسوة وال–بيت  .فه–ذه ك–لها الزم–ة للجس–د  .وق–ول–ه ”
اليوم ” اراد الزمان الحاضر .
عدد  : 12واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ً للمذنبني الينا .
ف–قد ق–اب–ل ه–نا ال–غفران ب–ال–غفران ف–وع–دن–ا اذا غ–فرن–ا مل–ن ه–و م–ثلنا م–ا اق–ترف–ه ال–ينا م–ن ال–ذن–ب ف–ان–ه ت–عال–ى ي–غفر ل–نا ك–ذل–ك اث–منا
ف––مع ان––ه ال––ه وال ش––بيه ب––ني غ––فران––ه وغ––فران––نا ق––د وع––دن––ا ب––غفران خ––طاي––ان––ا ف––كم ب––االوف––ر وج––ب ع––لينا ن––حن ع––بيده ان ن––غفر زالت
بعضنا .
عدد  : 13وال تدخلنا في تجربة  ،لكن نجنا من الشرير  .الن لك امللك والقوة واملجد الى االبد  .آمني .
) ال ت––دخ––لنا ف––ي تج––رب––ة ( اي ال ت––دن ال––ذي––ن ي––عام––لون––ا ب––الش––ر  .ن––عم ف––ليس م––ن ال––واج––ب ان ن––تهاف––ت ن––حن ع––لى ال––تجارب ول––كن
يجب علينا دائما ً ان نصلي لننجو من تجارب الشيطان اللعني
) الن ل––ك امل––لك وال––قوة ( ف––ان ك––ان امل––لك هلل اذا ً ال––شيطان خ––اض––ع ل––ه ول––يس ق––ادر ع––لى ع––مل ش––يء اال اذا اذن ل––ه ت––عال––ى ك––ما
اذن له في تجربته ايوب الصديق والدخول في الخنازير  .وله القوة النه قادر على كل شيء

) واملج–د ال–ى االب–د ( ف–ال–ذي م–ملكته ح–صينة وق–وت–ه ق–دي–رة ك–ذل–ك مج–ده دائ–م ال–ى االب–د  .ق–د خ–تم ال–صالة بعش–ر ط–لبات ورس–م
العش––ر ال––وص––اي––ا والعش––ر ال––تطوي––بات  .ف––الخ––مس وص––اي––ا االول––ى ع––ن ال––نفس والخ––مس االخ––رى ع––ن الجس––د ليطه––ر العش––ر
الحواس  .ويرجع وراء الصالة ليستأصل الغضب والحقد من الضمير واال فالصالة غير مقبولة .

)  ( 5ثzzم قzzال لzzهم مzzن مzzنكم يzzكون لzzه صzzديق فzzيمضي الzzيه نzzصف الzzليل ويzzقول لzzه يzzا
صzديق أقzرضzني ثzالثzة ارغzفة )  ( 6ألن صzديzقا ً لzي قzدم عzليّ مzن سzف ٍر ولzيس عzندي مzا
اقzدم لzه )  ( 7فzيجيب ذلzك مzن داخzل قzائzالً ال تzعنني فzان الzباب قzد اغلق واوالدي مzعي
ِ
zعطه لzكونzه
فzي الzفراش فzال اسzتطيع ان اقzوم واعzطيك )  ( 8أقzول لzكم انzه ان لzم يzقم وي
صديقه فانه يقوم للجاجته ويعطيه كل ما يحناج اليه .
أف– ––ادن– ––ا ال– ––سيد ب– ––مثل ال– ––صدي– ––ق أم– ––ري– ––ن األول االّ ن– – ّ
–مل ف– ––ي ال– ––صالة وان نجته– ––د ف– ––ي س– ––بيلها ك– ––ل
االج–تهاد  .ال–ثان–ي أالّ ن–قطع رج–اءن–ا م–ن اج–اب–ة م–طلوب–نا ول–و ص–لينا ك–ثيرا ً وم–ا اس–تجيب ل–نا  .واف–هم
ب––ال––صدي––ق ال––سيد امل––سيح ال––ذي ي––حب ال––ناس أج––معني وي––رغ––ب ك––ل ال––رغ––بة ف––ي خ––الص––هم ول––و أب––طأوا
ف–ي امل–جيء ال–يه ح–تى ال–ى ن–صف ال–ليل أي ل–م ي–ؤم–نوا ب–ه االّ ب–عد زم–ن ط–وي–ل  .واف–هم ب–ال–ثالث–ة أرغ–فة
االق––ان––يم ال––ثالث––ة امل––قدس––ة وب––ال––صدي––ق ال––قادم م––ن س––فر امل––الك ال––ذي ي––أت––ي ال––ينا ف––ي آخ––ر ح––يات––نا .
وب–االوالد ف–ي ال–فراش م–ن ل–م ي–ؤم–نوا ال ع–ن خ–بث وش ّ–ر ب–ل ع–ن ن–ية س–ليمة وه–م ك–االط–فال ف–ي ب–عده–م
ع–ن االع–مال الش–ري–رة امل–تعمدة  .وب–الس–ري–ر او ال–فراش ال–راح–ة  .والح–ظ م–ا ي–مكن اس–تنتاج–ه ه–نا م–ن
امل ––عان ––ي أوالً ان ال ––ذي ––ن ي ––ؤم ––نون ف ––ي ن ––صف ال ––ليل أي ف ––ي آخ ––ر ح ––يات ––هم ان ات ––وا وق ––رع ––وا ب ––اب اهلل
ورح ––مته ف ––ان ––ه ت ––عال ––ى ي ––فتح ل ––هم الج ––ل ل ––جاج ––تهم ويس ––تجيب ط ––لبات ––هم وي ––عطيهم ال ––خبز أي اإلي ––مان
ب–ال–ثال–وث االق–دس  .ث–م ان امل–الئ–كة ال–ذي–ن ي–أت–ون ال–يهم ألخ–ذ ن–فوس–هم ي–فرح–ون ب–هم ش–دي–د ال–فرح ث–ان–ياً
ان ال–ذي ال ي ّ
–مل ان ي–صلي ي–نال م–رغ–وب–ه ول–و ك–ان ص–عبا ً وي–قع ل–ه م–ا ي–قع ل–رج– ٍل ي–ذه–ب ال–ى ص–دي–ق ل–ه
ف ––ي م ––نتصف ال ––ليل وه ––و ال ––وق ––ت ال ––ذي ي ––صعب ف ––يه ك ––ل ال ––صعوب ––ة ان ي ––لبي ال ––ناس ط ––لب ب ––عضهم .
ف–طلب م–نه ان ي–قرض–ه ث–الث–ة ارغ–فة ف–يؤخ–ر ال–صدي–ق ت–لبية ال–طلب م–حتجا ً أن أوالده م–عه ف–ي الس–ري–ر
وي ––خاف أن ي ––وق ––ظهم اذا ق ––ام  .االّ أن ––ه ي ––عطيه م ––طلوب ––ه ف ––ي آخ ––ر األم ––ر ان ل ––م ي ––كن بس ––بب ال ––صداق ––ة
–جوا ف––ي ال––صالة واح––تملوا ب––صبر وط––ول روح
فبس––بب ال––لجاج––ة ف––كأن ال––سيد أراد ان ي––قول  :ان––تم ل– ّ
ت ––أخ ––يلر اهلل ع ––نكم الن ––كم ت ––فوزون ف ––ي اآلخ ––ر ب ––امل ––طلوب ث ––ال ––ثا ً أي ك ––اه ––ن أخ ––ذ اهلل ح ––بيبا ً ص ––دي ––قاً
ي–مضي ال–يه ف–ي زم–ن ال–ضرورة وي–لتمس ب–اس–م ال–ثال–وث األق–دس ال–غفران للخ–طأة ال–ذي–ن ي–ات–ون–ه ف–ان
ك–ان اهلل ي–قول ان ب–اب–ه م–غلوق أي ان ال–عاص–ني ع–ليه غ–ير أه–ل ل–لرح–مة وال–غفران ف–ان–ه ف–ي آخ–ر األم–ر
–بر راب––عاً
ي––منحهم ال––صفح بس––بب ل––جاج––ة ال––كاه––ن ال––ذي ي––تضرع ال––يه وه––كذا ي––لبس الخ––طأة س––الح ال– ّ

ان آدم ذه–ب ال–ى ال–سيد امل–سيح ف–ي ن–صف ال–ليل أي ف–ي م–نتصف ال–قرن ال–سادس للخ–ليقة وط–لب
منه العماد وجسده ودمه األقدسني وبيته السماوي أو سعادته الخالدة لبنيه أي لآلباء واألنبياء .
)  ( 9وأنzا اقzول لzكم اسzألzوا فzتعطوا  .اطzلبوا فتجzدوا  .اقzرعzوا فzيفتح لzكم )  ( 10ألن
كzل مzن يzسأل يzعطى ومzن يzطلب يجzد ومzن يzقرع يzفتح لzه )  ( 11مzن مzنكم يzسألzه ابzنه
خzzبزا ً فzzيعطيه حجzzرا ً أو سzzمك ًة فzzيعطيه حzzية بzzدل الzzسمكة )  ( 12أو اذا سzzأل بzzيضة
يzzعطيه عzzقرب zا ً )  ( 13فzzاذا كzzنتم انzzتم األشzzرار تzzعرفzzون ان تzzمنحوا الzzعطايzzا الzzصالzzحة
ألبنائكم فكم بالحري أبوكم من السماء يمنح الروح الصالح ملن يسأله .
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 11 7 : 7
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 ّ
عدد  : 10وان سأله سمكة  ،يعطيه حية ؟
اي ه––ل م––ن ان––سان ي––سأل––ه اب––نه ش––يئا ً ي––نفعه وه––و ي––عطيه م––ا ي––ضره ح––اش––ا ف––نقول ش––يئان ي––لزم ال––سائ––ل ان ي––سأل––هما ب––اج––تهاد
الالئقات واملرجوات .
ع–دد  : 11ف–اذا ك–نتم وان–تم اش–رار ت–عرف–ون ان ت–عطوا اوالدك–م ع–طاي–ا ج–يدة  ،ف–كم ب–الح–ري اب–وك–م ال–ذي ف–ي ال–سموات  ،يه–ب
خيرات للذين يسألونه !
فقد سماهم اشرارا ً لسبب ميلهم الى الشرور وعلمنا ان نواظب على الصالة ونسير سيرة مقدسة .

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

افكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب وبيت ينقسم على نفسه
يسقط ) (18
فان انقسم الشيطان على نفسه فكيف تثبت مملكته النكم تقولون اني ببعلزبوب
أخرج الشياطني )  ( 19وان كنت أنا ببعل زبوب أخرج الشياطني فابناؤكم بمن
يخرجونهم فمن اجل هذا هم يحكمون عليكم )  ( 20وان كنت أنا باصبع اهلل أخرج
الشياطني فقد اقترب منكم ملكوت اهلل .
شرح بشارة متى 28 22 : 12
يسوع وبعلزبول
عدد  : 22حينئذ احضر اليه مجنون أعمى واخرس فشفاه  ،حتى ان االعمى االخرس تكلم وابصر .
ان قوله ” مجنون ” اتضح منه ان الضرر الذي اصيب به كان مصدره الشيطان فانه سد الحاستني اللتني ينظر
باحدهما نور االيمان ويسمع باالخرى كالم الخالص والتعاليم االلهية  .الن قبول االيمان اما ان يكون بواسطة النظر او
السمع  .اما ربنا فافتعل آية مضاعفة  .فطرد الشيطان وشفى النظر والسمع .
عدد  : 23فبهت كل الجموع كلهم وقالوا  “ :ألعل هذا هو ابن داود ؟”
اي ان الجمع الساذج تعجب النه لم يكن يعلم عن املسيح سوى انه ابن داود فقط وكان يجهل انه ابن اهلل بالطبيعة وانه
صار انسانا ً بال تغيير .
عدد  : 24أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا  “ :هذا ال يخرج الشياطني اال ببعلزبول رئيس الشياطني “ .
ان الفريسيني عندما رأوا املعجزات التي عملها املسيح اتهموه لحسدهم اياه قائلني انه ببعل زبوب يخرج الشياطني النه
بهذا االسم كان يدعى رئيس الشياطني  .ورب قائل يقول كيف يختمل ان يكون قد انصرف من عندهم بعدد ما صحح
اليد اليابسة ويقول انه منح الشفاء لآلخرين وتكلم معهم ؟ فنجيب اما ان يكون قد تم شفاء املجنون في غير الوقت الذي
شفى فيه صاحب اليد اليابسة او اما ان يكون قد تم شفاءه بعدد انصرافه من هنالك اذ كانوا بعيدين عنه فعرف
افكارهم قبل ان يصلوا اليه .
عدد  : 25فعلم يسوع افكارهم  ،وقال لهم  :كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب  ،وكل مدينة او بيت منقسم على ذاته ال
يثبت .
ان الفريسيني لم يستطيعوا ان يظهروا افكارهم خوفا من الجمع  .اما هو فلم يرد ان يكشف ما في قلوبهم لكنه وبخهم
بضربه لهم مثالً عن الكتاب النهم لم يكونوا يسمعون من الكتب وال يفسرونها تفسيرا ً حقيقيا ً وملا سموه قبال بعل زبوب لم
يزجرهم بل اراد ان يعرفهم عن نفسه بانه قادر وعالم بما فعله من اآليات واملعجزات  .اما هنا فلما رآهم مصرين على
شرهم اراد ان يوبخهم بضربه لهم مثال قائالً ان كل سلطة اذا انقسمت على ذاتها خربت الن االعدداء الخارجني ال
يستطيعون ان يلحقوا بالسلطنة الخراب الذي يلحقه النزاع واالنقسام الداخلي وكذا قل عن املدينة والبيت ثم استتلى
قائالً ان كان في شيطان وبه اخرج الشياطني على ذواتهم فتبيد بذلك قوتهم وتبطل .

عدد  : 26فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته  .فكيف تثبت مملكته ؟
لم يقل الشيطان يخرج الشياطني لكن الشيطان ليبني اتفاقهم مثل محبة الواحد لنفسه  .فاذا اخرج هو نفسه فقد
انقسم على ذاته وهلك .
عدد  : 27وان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطني  ،فابناؤكم بمن يخرجون ؟ لذلك هم يكونون قضاتكم !
أراد بالبنني الرسل فلو قال بدال من البنني تالميذي ورسلي لكان عندهم جواب يجيبونه به حني ال يؤمنون به  .الن الرسل
كانوا يخرجون الشياطني ومع ذلك فلم يكونوا يثلبونهم كما كانوا يثلبون املسيح مع انهم كانوا يخرجون الشياطني باسمه
وقوله ” من اجل هذا يحكمون عليكم ” أي ان ابناؤكم الطاعتهم وقبولهم تعاليمي سيحكمون عليكم .
عدد  : 28ولكن ان كنت انا بروح اهلل اخرج الشياطني  ،فقد أقبل عليكم ملكوت اهلل !
املراد بروح اهلل هو الروح القدس  .أما القديس افرام فيقول انه روح اهلل الذي قبله بالعماد .
) لو ص  ( 30 : 11وان كنت انا باصبع اهلل اخرج الشياطني الخ
املراد باصبع اهلل هو الروح القدس الذي يخرج من جوهر اآلب وهو بالطبع كائن فيه كمثل االصبع في يد االنسان .
والكتب املقدسة تدعو االبن يمينا وذراعا كما ان الذراع من طبعه متصل بالجسم واليد واالصبع مساويتان بالجوهر
للجسم كذلك االبن املكنى عنه باليد والروح باالصبع مساويان لآلب بالطبع اذا ان خروج الشياطني من الناس لم يكن
اال بقوة الروح القدس املساوي بالجوهر لآلب واالبن وليس ببعل زبوب فباصبع اهلل كان يضع يده على املرضى ويشفيهم
اذ حال ملسه االنسان باصبعه كان يخرج الشيطان  .ثم املراد بملكوت اهلل ذلك النعيم االبدي الذي نناله بعدد القيامة .
فكأنه يقول ان كنتم تؤمنون اني بقوة الروح املساوي لي بالطبع أخرج الشياطني فق اقترب منكم ملكوت اهلل وقال
بعضهم ان املقصود من قوله ملكوت اهلل هو مجيئه اليهم لخالصهم اال انهم لعمى قلوبهم لم يقدروا هذه النعمة الكبرى
لكنهم رفضوها بعصيانهم .

في القوي املتسلح
)  ( 21اذا كان القوي املتسلح يحافظ على داره تكون أمتعته في امان )  ( 22ولكن
اذا جاء عليه من هو أقوى منه وغلبه فانه يذهب بجميع اسلحته التي كان يعتمد
عليها ويقسم غنائمه )  ( 23من ليس هو معي فهو عليّ ومن ال يجمع معي فهو
يفرق .
شرح بشارة متى 30 29: 12
عدد  : 29أم كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته  ،ان لم يربط القوي اوال  ،وحينئذ ينهب بيته ؟
أراد بالقوي بعلزبول وذلك ليس لكونه قويا ً من طبعه لكن بغباوتنا وتهاوننا جعلناه ان يتغلب علينا كما تغلب على االنسان
االول  .واراد “ بامتعته “ الشياطني رفاقه فاني بهذا املثل يفند  .عم اليهود في انه ببعل زبوب يخرج الشياطني النه ال
يعقل ان القوي يدع بيته ان ينهب وال يدافع عن نفسه .

) لو ص  ( 21 : 11فانه يذهب بجميع اسلحته التي كان يعتمد عليها ويقسم غنائمه
فقد فسرها القديس افرام قائال ان املسيح كسر االصنام التي كان قد خطف الشياطني اسم الالهوت ووضعوه عليها .
واخذ نهيبته اي أخرجهم منها .
عدد  : 30من ليس معي فهو علي  ،ومن ال يجمع معي فهو يفرق .
اي كيف مكن للشياطني الذين هم ضدي ان يتفقوا معي حتى اني بواسطة رئيسهم أخرجهم من الناس  .وهم الذين اذا
اردت ان اقرب االنسان الى اهلل وعلمته ان يعمل الصالحات يسعون جهدهم ليبعددوه عن اهلل ويحملوه على ان يصنع
الشر والعصيان  .ورب سائل يسأل قائالً كيف يقول املسيح في غير موضع ان من لم يكون ضدكم فهو معكم وهنا يقول
من ليس هو معي فهو علي ؟ فنجيب ان قوله من ليس هو ضدكم فهو معكم خصيصا ً بتالميذه والذين كانوا معهم ز اما
قوله هنا املراد منه ليس الشياطني فقط بل كل من كان ضده من اليهود فساواهم بالشياطني النهم كانوا يضادونه
كالشيطان ويبددون ما كان يجمع .

في عودة الروح النجس الى االنسان
)  (24ان الروح النجس اذا خرج من االنسان طاف في امكنة ال ماء فيها يطلب
راحة فاذا لم يجدها يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه )  ( 25فيأتي فيجده
مكنوسا ً مزينا ً ) ( 26فيذهب حينئذً ويأخذ سبعة ارواح آخرين شرا ً منه فيأتون
ويسكنون هناك فتكون أواخر ذلك االنسان شرا ً من أوائله .
في شرح بشارة متى 45 43 : 12
عودة الروح النجس
عدد  : 43اذا خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء  ،يطلب راحة وال يجد .
عدد  : 44ثم يقول  :ارجع الى بيتي الذي خرجت منه  .فيأتي ويجده فارغا ً مكنوسا ً مزينا ً .
انه تعالى شبه اليهود لكثرة شرورهم وعدم توبتهم بانسان فيه شيطان وخرج منه  .فان استمر ذلك االنسان في الشرور
وجد الشيطان فيه مكانا ً فيذهب ويجلب معه شياطني اخر فسيكنون في ذلك االنسان فتكون اواخر ذلك شرا ً من اوائله
ثم انه اراد باالمكنة واالراضي التي ال ماء فيها أولئك الشعوب الذين لم تبلغهم أقوال االنبياء والبشارة املمثلة باملاء
والذين لم يتيسر لهم االصطباغ بمياه املعمودية  .فلم يحج فيهم راحة النهم صاروا ينبوعا للتعليم املضل  .ويراد كذلك
بذلك االنسان الشعب االسرائيلي وبالروح النجس عبادة االوثان التي دخلت فيه بمصر  .فأزالها اآلب بواسطة الناموس
الذي اعطاه في جبل سينا ومأله من الروح القدس ثم ان في قوله الروح النجس اشارة الى قتل االنبياء وملا طاف في
الشعوب الذين كانوا معددومني من املياه الروحية املكنى بها عن الفرائض االلهية ولم يجد فيهم راحة كما كان له في
الشعب قال الرجعن الى الشعب فجاء ووجده مكنوسا ً أي فارغا ً من الخيرات واملواهب الروحية التي قد منحت له جبل
سينا بل ومزينا ً بالشر ومستعدا لقتل املسيح فأخذ معه سبعة ارواح أخر أشرا ً منه الذين كانوا بالشعوب والطوائف
السبع الذين قتلوهم وورثوا ارضهم ودخلوا في الشعب  .وقد فسره بعضهم ان التالميذ ملا طردوا االرواح النجسة من
الشعب املؤمن باملسيح دخلوا في الشعب اليهودي الغير املؤمن .

عدد  : 45ثم يذهب ويأخذ معه سبعة ارواح اخر أشر منه  ،فتدخل وتسكن هناك  ،فتصير أواخر ذلك االنسان أشر من
أوائله ! هكذا يكون أيضا ً لهذا الجيل الشرير “ .
اي ان شعب اليهود كان قبالً يقتل االنبياء  .والجل ذنبه هذا كان يسبى ثم يرجع  .ثم سبي ولم يرجع النه قتل رب االنبياء
 .وكانت خطيئته عظيمة .

الروح النجس هو الذي في الشعب االسرائيلي زمن عبوديته في مصر ثم هرب منه ألن موسى
طرده  .وبعد ان طاف على الشعوب الوثنية رجع الى االسرائيليني ودخل فيهم ومعه سبعة ارواح
شرا ً منه  .وقد قال ارميا النبي ان ايّلة ولدت سبعة وكذا السيد املسيح شفا املجدلية من سبعة
شياطني بل طردهم منها .
في تطويب أم يسوع
)  ( 27وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له طوبى للبطن
الذي حملك وللثديني اللذين رضعتهما )  ( 28فقال بل طوبى ملن يسمع كلمة اهلل
ويحفظها .
آية يونان وملكة التيمن
)  ( 29وملا ازدحمت الجموع طفق يقول ان هذا الجيل جيل شرير يطلب آية فال
يعطى آية االّ آية يونان النبي )  ( 30ألنه مثلما كان يونان آية ألهل نينوى كذلك
يكون ابن البشر أيضا ً لهذا الجيل )  ( 31ملكة التيمن ستقوم في الدّين مع رجال
هذا الجيل وتحكم عليهم ألنها أتت من أقاصي الرض لتسمع حكمة سليمان وههنا
أعظم من سليمان )  ( 32رجال نينوى سيقومون في الدّين مع هذا الجيل
ويحكمون عليه ألنهم تابوا بكرز يونان وههنا أعظم من يونان .
في شرح بشارة متى 42 39 : 12
عدد  : 39فأجاب وقال  “ :لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية  ،وال تعطى له آية اال آية يونان النبي .

فسماهم جيالً شريرا ً النهم نكروا خيرات أبيه واحسانه اليهم  .وفاسقا ً لسبب كفرهم  .وبني مساواته مع أبيه ثم دعاهم
أشرارا ً النهم علىالدوام يفعلون الشرور وفاسقني النهم فسقوا باالصنام وسجدوا للمنحوتات صور النساء ثم انه تعالى
ملا رأى قلوب اليهود غارقة في لجج الخطايا أتاهم بآية يونان  .ورب سائل يسأل قائال كيف عمل آيات بعد ذلك ؟ فنجيب
ان اآليات التي عملها فيما بعد لم تكن الجلهم لكن الجل غيرهم الذين آمنوا به كالعميان واملخلعني أما الذين لم يؤمنوا به
فخاطبهم  .بما معناه قد عملت آيات ولم تؤمنوا بي فلذا ال تعطون آية اال عندما تنهدم مدينتكم من الرومانيني بعد صلبي
.
عدد  : 40النه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة ايام وثالثةليال  ،هكذا يكون ابن االنسان في قلب االرض ثالثة ايام
وثالث ليال .
قال ذلك اشارة الى قيامته  .فقد عرفوا معنى كالمه  .والشاهد لذلك قولهم لبيالطوس قد تذكرنا ذلك الضال اذ كان يقول
اني بعد ثالثة ايام اقوم  .اما التالميذ فانهم لم يدركوا معنى كالمه النهم كانوا جهلة  .ولم يقل في االرض ولكن في قلب
االرض اشارة الى القبر  .ثم انه مكث في القبر ثالثة ايام ليكون موته حقيقيا ً ال خياالً اما ما يعترض به البعض من ان
املسيح لم يمكث في القبر ثالثة ايام وثالث ليال حسبما قال فسنجيبه عن تفسير ذلك في االصحاح  28من متى .
عدد  : 41رجال نينوى سيقومون في ال ّدين مع هذا الجيل ويدينونه  ،النهم تابوا بمناداة يونان  ،وهوذا أعظم من يونان
ههنا !
أي انكم تستوجبون الدينونة اضعافا ً بالنية الى اهل نينوى الن اولئك تابوا باالنذار فقط اما انتم فمع ما رأيتموه من
العجائب وسمعتموه من التعليم لم تتوبوا سيما وان اهل نينوى قد وعظهم أحد االنبياء  .اما انتم فقد وعظكم اهلل ثم ان
يونان خرج من الحوت فآمنوا بكالمه وتابوا بانذاره اما انا فقد خرجت من القبر وغلبت املوت ولم تؤمنوا بي  .ويونان
انذرهم بالهالك وخراب املدينة اما انا فقد بشرتكم بامللكوت .
عدد  : 42ملكة التيمن ستقوم في ال ّدين مع هذا الجيل وتدينه  ،النها اتت من اقاصي االرض لتسمع حكمة سليمان ،
وهوذا اعظم من سليمان ههنا !
اي ان ملكة التيمن كابدت تعب الطريق بقصد ان تسمع حكمة سليمان  .اما املسيح فقد نزل من اعلى السموات تشوقا ً
الى خالص بني البشر فلم يؤمنوا به  .ثم ان سليمان تكلم عن الخشب واالشجار واملسيح كلمهم عن االسرار الخفية
واالمور الغير املوصوفة  .فكأنه يقول لهم انتم مدانون بالنسبة الى ملكة التيمن الن تلك لم تر االيات ومع ذلك فقد اعتقدت
حكمة سليمان  .أما انا فقد عملت اآليات امامكم ولم تقبلوا كالمي  .اما قوله عن نفسه انه اعظم من يونان وسليمان فقد
قصد بذلك مجرد التفضيل وان لم يكن بينه تعالى وبينهما وجه الشبه .

العني البسيطة
)  ( 33ليس أحد يوقد سراجا ً ويضعه في خفية وال تحت املكيال لكن على املنارة
لينظر الداخلون نوره )  ( 34سراج الجسد العني فاذا كانت عينك بسيطة فجسدك
كله يكون نيرا ً واذا كالنت شريرة فجسدك أيضا ً يكون مظلما ً )  ( 35فاحذر ان يكون

النور الذي فيك ظالما ً )  ( 36فان كان جسدك كله نيرا ً ليس فيه جزء مظلم فكل
شيء يكون نيرا ً كما أضاء لك السراج بلمعانه .
راجع شرح بشارة متى  22 : 6و 23
عدد  : 22سراج الجسد هو العني  ،فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا ً ،
أي كما ان العني هي سراج الجسد هكذا القلب هو سراج النفس  .فمتى اظلم القلب باالفكار الشريرة زاغ االنسان كله
عن الواجب  .وقوله العني البسيطة اعني العني النيرة  .وقوله العني الشريرة اي املظلمة  .فالعني هي ضياء الجسد والقلب
ضياء النفس  .اي ان كان قلبك هائما ً في االرضيات فالنفس ال يمكنها ان تحيا  .ثم انه يراد بلفظة العني االساقفة
واملعلمون والكهنة وبالجسد املؤمنون .
عدد  : 23وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما ً  ،فإن كان النور الذي فيك ظالما ً فالظالم كم يكون !
اي ان كان قلبك مظلما ً باالرضيات فالنفس تكون مظلمة كذلك  .وان غرق املالح فأحرى بالسفينة ان تغرق كذلك وان
كان امللك يغلب فكم بالحري اجناده وان كنت وانت في حال البر والقداسة تخطأ فكيف يكون حالك وأنت في حال
الخطيئة  .وقوله ان كانت عينك بسيطة مضيئة يريد اذا كان املدبرون واملعلمون نيرون باالعمال والسيرة الصالحة
فالشعب الذين يدبرونه يكون سيرته صالحة كذلك  .وان كانوا اشرارا ً بافعالهم فالجسد اي املؤمنون يكونون شرا ً منهم
وكما ان العني تدبر الجسد هكذا العقل يدبر النفس الن به نختار ما نريد .

توبيخ يسوع للفريسيني والكتبة وعلماء الناموس
)  ( 37وفيما هو يتكلم سأله فريسيّ ان يتغدى عنده فدخل واتكأ ) ( 38فأخذ
الفريسيّ يفتكر في نفسه ويقول ما باله لم يغتسل أوالً قبل الغداء )  ( 39فقال له
الرب انتم اآلن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصفحة وداخلكم مملوء
خطفا ً وشرا ً )  ( 40أيها الجهال اليس الذي صنع الخارج هو صنع الداخل أيضا ً .
انظر شرح بشارة متى 25 :23
عدد  : 25ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراؤون ! النكم تنقون خارج الكأس والصحفة  ،وهما من داخل مملوآن
اختطافا ً ودعارة .

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

)  ( 41مع ذلك بقي لكم أن تصدقوا مما في أيديكم فيكون كل شيء نقيا ً لكم ) ( 42
لكن الويل لكم أيها الفريسيون فانكم تعشرون النعنع والسذاب وسائر البقول
وتتعدون العدل ومحبة اهلل وكان ينبغي ان تعلموا هذه وال تتركوا تلك .
شرح بشارة متى 23 : 23
عدد  : 23ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون املراؤون! النكم تعشرون النعنع والشبث والكمون  ،وتركتم أثقل الناموس :
الحق والرحمة واإليمان  .كان ينبغي ان تعملوا هذه وال تتركوا تلك .
أم––ر اهلل ان ي––ؤدوا عش––ر دخ––لهم ن––فقة ع––لى ال––الوي––ني ) ال  ( 30 :27وعش––را ً آخ––ر م––نه لخ––دم––ة ال––هيكل ) ت––ث 22 : 14و . ( 24
وعش––را ً آخ––ر ع––لى ال––فقراء ك––ل س––نة ث––ال––ثة ) ت––ث  : 18 : 14و . ( 19واخ––تلف ال––يهود ف––ي وج––وب ت––ادي––ة عش––ر ه––ذه ال––بقول اي
ال–نعنع والش–بث وال–كمون ف–حكم ال–كتبة وال–فري–سيون ب–وج–وب ت–لك ال–تادي–ة وغ–فلوا ع–ن ه–ذه ال–فضائ–ل ال–ثالث اي ال–عدل وال–رح–مة
واإلي–مان ال–تي تش–تمل ع–لى اع–ظم واج–بات–نا ل–لناس وهلل الن–هم ك–ان–و ظ–امل–ني م–نتقمني م–حبني ال–ذات خ–ادع–ني م–رائ–ني  .ول–م ي–لمهم
املسيح على حكمهم بتعشير النعنع الخ بل المهم على انهم
لم يأتوا مثل ذلك الدقيق في امور اولى منها والزم .

)  ( 43الويل لكم أيها الفريسيون فانكم تحبون صدور املجالس في املجامع
والتحيات في االسواق .
شرح بشارة متى  6 : 23و 7
عدد  : 6ويحبون املتكأ االول في الوالئم  ،واملجالس االولى في املجامع ،
ان رغبة االتكاء في االول وان كانت صغيرة لكنها مملوءة من املجد الباطل فان كان من يحب
اول املتكات الخ يالم فكم أحرى باملالمة من يعمل ذلك .
عدد  : 7والتحيات في االسواق  ،وان يدعوهم الناس  :سيدي سيدي !

)  ( 44الويل لكم فانكم مثل القبور املستورة يمشي الناس عليها وهم ال يدرون .
شرح بشارة متى 27 : 23

عدد  : 27ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون املراءون ! النكم تشبهون قبورا ً مبيضة التي تظهر من خارج جميلة  ،وهي
من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة .
اي انكم ترون من الخارج ابرار ومن داخل مملوءين نفاق ومجد باطل ورياء .

)  ( 45فاجاب واحد من علماء الناموس وقال له يا معلم انك بقولك هذا تشتمنا
نحن ايضا ً )  ( 46فقال وانتم ايضا ً يا علماء الناموس الويل لكم فانكم تحملون
الناس احماالً شاقة الحمل وانتم ال تمسون األحمال باحدى اصابعكم .
شرح بشارة متى 4 : 23
عدد  : 4فإنهم يحزمون احماالً ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس  ،وهم ال يريدون ان يحركوها باصبعهم
،
أمر الفريسيون الشعب بحفظ الشريعة املوسوية وتقاليدهم الوخمة بكل اعتناء فكان ذلك نيرا ً ثقيالً كما شهد بطرس
الرسول اع  . 10 : 15واما هم فابوا ان يشاركوا الشعب بممارسة شيء من ذلك ولو كان زهيدا ً جدا ً كحركة االصبع .
ولم يقل انهم لم يقدروا ولكن لم يريدوا وهذا منتهى النفاق منهم .

)  ( 47الويل لكم فانكم تشيدون قبور األنبياء وآباؤكم قتلوهم )  ( 48فأنتم شهود
بانكم راضون باعمال آبائكم ألنهم قتلوهم وانتم تشيدون قبورهم )  ( 49ومن اجل
ذلك قالت حكمة اهلل أرسل اليهم انبياء ورسالً فمنهم من يقتلون ومن يطردون ) ( 50
لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع األنبياء الذي سفك منذ انشاء العالم )  ( 51من
دم هابيل الى دم زكريا الذي قتل بني املذبح والبيت  .نعم اقول لكم انه يطلب من
هذا الجيل )  ( 52الويل لكم يا علماء الناموس فانكم أخذتم مفتاح املعرفة فلم
تدخلوا أنتم الداخلني منعتموهم )  ( 53وبينما هو يقول لهم هذا جعل الفريسيون
وعلماء الناموس يلحون عليه بحدة ويعنتونه ليتكلم عن أشياء كثيرة )  9 54وهم
يراصدونه طالبني ان يصطادوا من فمه شيئا ً لكي يشكوه .
شرح بشارة متى 36 29 : 26
عدد  : 29واقول لكم  :اني من اآلن ال اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا ً في ملكوت
ابي “ .

ان ابن اهلل أكل وشرب بعد القيامة وهو امر غريب وخارج عن العادة والجل ذلك سماه جديدا ً  .وقد شهد الرسل ان
السيد اكل وشرب  .قال بطرس اننا اكلنا وشربنا معه بعد قيامته  .ومعنى قول السيد ال اشرب اي ال اتلذذ معكم بهذا
ٍ
التعليم الذي تسمعونه مني حتى تبلغوا العالم الجديد وتجلسوا على اثني عشر كرسيا ً
حينئذ اتنعم معكم بهذا التعليم
وأظهر لكم ما قد خفي عليكم  .اما قوله جديدا ً فيدل على ان التعليم هنا انما هو مثال التعليم هناك  .وقد أعلن ان الذي
يعلم كما يجب يلتذ بتعليمه كالذين يتعلمون  .ثم ان اهلل الكلمة منح لجسده قبل القيامة ثالثة أمور تفوق الطبيعة البشرية
 .فمكث أربعني يوما ً في البرية صائما ً لم يجع اال بعد ما انتهت فسمح لجسده فجاع بخالف موسى وايليا اللذين صاما
ولكنهما جاعا حالة صيامهما  .ثم انه مشى على امواج البحر وأضاء وجهه في الجبل اكثر من الشمس  .وبعد القيامة
ايضا ً منح لجسده ثالثة أمور تحت الطبيعة  .فانه أكل وشرب بعدد القيامة وابقى بجسمه جروح املسامير والحربة وكان
يترآءى للتالميذ بلون جسده الذي مات فيه  .أما نحن فمتى قمنا من بني املوتى فال تحتاج أجسادنا الى أكل وشرب وال
تبقى في أجسادنا اثار الجروح وطعنات الرماح بل نقوم بال عيب وبال طوارئ وال تبان فينا الوان االجساد امليتة .
فالثالثة امور التي منحها لجسده قبل القيامة بني بها انه جسد الهي والثالثة التي بعدد القيامة خمرا ً ليسد فم ماني
ومرقيان وسورس ويبكم الذين يقدسون سر دمه باملاء وقد اختلف املعلمون في هل اشرك السيد يهوذا باالسرار ام ال ؟
فالذهبي الفم في مقالته عن خيانة يهوذا وفي مقالته الحادية والثمانني من تفسير انجيل متى وساويرس في املغيث
الثاني والقديس افرام في تفسير االنجيل ويعقوب السروجي في ميمر اآلالم ويعقوب الرهاوي في كتاب القوانني وغيرهم
يقولون ان املسيح أشرك يهوذا في االسرار  .أما القديس فيلكسينوس في تفسيره بشارة متى فيقول انه لم يشركه الن
الشيطان كان قد سبق واستولى على يهوذا ومن فيلكسينوس هذا قد جرت العادة في الكنيسة اال يعطى القربان
للممسوسني من الشياطني  .أما القديس افرام ويعقوب السروجي فقاال بان السيد اشرك يهوذا في االسرار ولكنه بل
الجسد باملاء فزالت منه القداسة غير ان معلمني آخرين يقولون ان الجسد امللول باملاء ال تزول منه القداسة وان املاء ال
يقدر ان يزيل القداسة والروح الذي فيه قال داود الراهب ابن بولص املوصلي محب موسى ابن الحجر ان سيدنا وان لم
يبل جسده الذي ناوله ليهوذا باملاء لكنه أزال قداسته خفية لعددم استحقاق يهوذا الخائن له وال يخفى ان الحنفي اذا
اكل القداس يأكله خبزا ً بسيطا ً النه يأكله بدون ايمان ويعقوب الرهاوي يقول ان السيد ناول يهوذا خبزا ً يابسا ً كانوا
يغمسونه في االطعمة ويأكلونه فمن هذا الخبز غمس غمس سيدنا وناوله ال من خبز االسرار الذي قدس جسده منه .
عدد  : 30ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون .
سبح سيدنا ليعلمنا انه عندما نأكل يجب ان نعطي التسبيح هلل ونشكره على احساناته الينا الننا نرى سيدنا انه شكر
قبلما ناول التالميذ جسده ودمه ثم بعدما ناولهم سبح  .فهكذا يجب علينا ان نشكر قبلما نأكل االسرار ونمجد بعدما
نشترك  .ثم انه شكر ليعلمنا ان نشكر اهلل صابرين محتملني عندما نتألم كما احتمل هو اآلالم الجلنا واملوت عوضنا
ويعلمنا انه عندما نتناول االسرار يجب ان نمكث حتى تكمل صالة الشكر االخيرة ويختم الكاهن  .على ان السيد لم
يمكث في العلية لئال يحدث ضجيج عند القبض عليه  .قال يوحنا االنجيلي ان املسيح خرج الى وادي قدرون ) ( 1 :18
لربما صاحب الوادي اسمه قدرون او ان الترعة التي كانت تمر فيه تدعى قدرون والعبر هو معبر من جانب الى جانب
آخر  .فكالم االنجيليني يتفق هكذا  .فأتى يسوع الى موضع يدعى الجتسمانية ويقال انه كان فيه ترعة ماء تدعى
الجتسمانية  .وقد دعاها يوحنا جنينه ولكن متى ورفقاؤه سموها الجتسمانية معناها جنينة االكابر ولعله خرج من
الجنينة وجاء الى مكان آخر في جبل الزيتون يدعى الجتسمانية .
يسوع ينب“ بانكار بطرس له

ٍ
حينئذ قال لهم يسوع  “ :كلكم تشكون فيّ في هذه الليلة ،النه مكتوب  :اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية .
عدد : 31
قال سيدنا هذا الكالم وهم صاعدون الى الجبل او عند دخولهم البستان وكأنه قال ان يهوذا يسلمني لرداوته وأنتم
تهربون من الضعف وتشكون  .اما الراعي هو املسيح اذ قال انا هو الراعي الصالح  .والخراف املبددون هم الرسل .
ترى من ضرب الراعي املسيح ؟ الجواب ليس ابليس وال يهوذا وال صالبوه بل اآلب كما قال زكريا اضرب الراعي فتبدد
خراف الرعية )  . ( 13 : 7فبارادة اآلب ضرب االبن متأملا ً باملوت الجل خالص العالم .
عدد  : 32ولكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل “ .
انبأ بقيامته ولم يقل متى أقامني اآلب حتى يخزي النساطرة الذين يعوجون الكالم ليجعلوا االبن أحط منزلة من اآلب
وقال ) الى الجليل ( ال الى مكان بعيد الن البالد التي فيها صلب فيها يظهر نفيه لهم  .والجليل موضع لم يكن فيه خوف
من اليهود .
عدد  : 33فاجاب بطرس وقال له  “ :وإن شك فيك الجميع فأنا ال أشك فيك أبدا ً “ .
ان الذهبي الفم يلوم سمعان مرتني االولى اذ وقف ضد كلمة املسيح واالنبياء والثانية اذ جعل نفسه أعلى من رفقائه .
وقال مار كيرلس انه من حرارة محبته للمسيح قال انه ال يشك وال يكفر فيه ولم يكن ذا لسانني ينطق بفمه عكس ما في
قلبه لكنه كان ساذجا ً ال غش فيه ولشدة محبته قال اني ال أشك فيك .
عدد  : 34فقال له يسوع  “ :الحق أقول لك انك في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك تنكرني ثالث مرات “ .
اي اني انبئك بالحق واقول لك يا بطرس انك لست تشك وتهرب فقط مع باقي رفقائك لكنك تزيد عليهم انك تكفر بي وهذا
ليس بعيدا ً عنك بل ان في هذه الليلة نفسها ستتممه .
عدد  : 35قال له بطرس  “ :لو اضطررت ان اموت معك ال أنكرتك  .هكذا قال ايضا ً جميع التالميذ .
حقا ً ان بطرس نطق بما في قلبه من نحو سيده اذ كان يحبه محبة شديدة ولذلك قال انه اذا الزم ان يحتمل املوت عوضه
ال يمتنع  .وهكذا باقي التالميذ  .اال ان السيد لكي يعرفه رحمته قال  :سمعان سمعان هوذا الشيطان سأل ان يغربلكم
مثل الحنطة ) لو  ( 31 :22اي ان الشيطان يظنكم نظيره مملوئني شرا ً فيسأل ان اتخلى عنكم كما قصد في ايوب .
ومعنى يغربلكم اي يجربكم ويقلقكم ويفزعكم ويسقطكم كما يغربل القمح فيسقط من الغربال متفرقا ً  .وقد تخليت عنكم
لحظة لكي يعلم ان هربكم ليس عن خبث طوية فيكم بل الن االنسان ضعيف وانه ال يستطيع الثبات ما لم تسنده النعمة
االلهية  .وطلب الشيطان هذا كما طلب ان يدخل في الخنازير ) مر  12 : 5ولو ( 33 : 8
لو  32 :22لكني صليت من اجلك لئال ينقص ايمانك وانت متى رجعت فثبت أخوتك
اي وان تخليت عنكم لحظة فهربتم وانت كفرت لكني لست أتخلى عنك مطلقا ً لئال تبتعدد اكثر بالكفر وتتجرد من االيمان
بي وكان يتكلم تارة بصوت منخفض وتارة بصوت منكسر الجل ضعف السامعني النهم كانوا يظنون فيه مال يجب
ويليق  .وقال ) متى رجعت ( اي بعدد توبتك ارجع الى رفقائك وثبتهم في االيمان بي  .وقال التالميذ ) يا رب ههنا سيفني
لو  ( 38 : 22قد يستغرب االنسان وجود سيفني في علية اجتماعهم  .قال الذهبي الفم انه كان هنالك سكاكني معدة
الجل الفصح فلما احس التالميذ بمج“ االعدداء للقبض على سيدهم اخذوها معهم  .وقال آخرون ان التالميذ ملا بلغهم
مجييء االعداء سبقوا وحضروا السيوف والسكاكني .

يسوع يصلي في جثيماني
ٍ
حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعة تدعى جتسيماني  ،فقال للتالميذه  “ :اجلسوا ههنا حتى امضي وأصلي
عدد : 36
هناك “ .
سمى يوحنا هذا املكان جنينة ولم يكن التالميذ معتادين فراق سيدهم ومع هذا قال لهم امكثوا ههنا " .
27
ّ

اإلصحاح الثاني عشر
في التحذير من الرثاء والخوف
)  ( 1وفيما اجتمع حوله ربوات من الجمع حتى داس بعضهم بعضا ً جعل يقول لتالميذه احذروا
ألنفسكم من خمير الفريسيني الذي هو الرثاء .
شرح بشارة متى 12 : 16
عدد  : 12حينئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز  ،بل من تعليم الفريسيني والصدوقيني .
أي وإن كان لم يفسرها فان توبيخه ايقظهم من الغفلة وصانهم عن االستمساك بالتعاليم اليهودية وثبت إيمانهم .

)  ( 2فانه ليس خفيّ االّ سيظهر وال مكتوم االّ سيعلن )  ( 3لذلك كل ما قلتم في
الظلمة سيسمع في النور وما قلتم في األذن في املخادع سيكرز به على السطوح )
 ( 4واقول لكم يا احبائي ال تخافوا ممن يقتل الجسد وليس له بعد أن يفعل اكثر
)  ( 5لكني أبني لكم ممن تخافون خافوا ممن اذا قتل له قدرة أن يلقي في جهنم .
نعم أقول لكم من هذا خافوا .
في شرح بشارة متى 28 26 : 10
عدد  : 26فال تخافوهم  .ألنه ليس مكتوم لن يستعلن  ،وال خفي لن يعرف .
اي يجب اال تخافوا من االعداء الذين يحتجون عليكم بحجج كاذبة فان الكذب ال يدوم وسيأتي زمن ينكشف فيه ستار
الشك عن وجه الحقيقة .
عدد  : 27الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور  ،والذي تسمعونه في االذن نادوا به على السطوح ،

اي ان ما ابيح به سرا ً ينادى به على مسمع من الناس النه لو اظهر تعاليمه جهارا ً بنفسه لقالوا له انت تشهد لذاتك .
لهذا قال لهم ان الذي اقوله لكم في الظلمة نادوا به انتم على السطوح وامام الوالة وامللوك .
عدد  : 28وال تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس ال يقدرون ان يقتلوها  ،بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان
يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم .
اي ال تخافوا ممن يستطيع ان يقتل جسدكم وال سلطان له على قتل انفسكم ولكن يجب ان تخافوا ممن يقتل النفس
والجسد معا ً ويلقيهما في عذاب ال نهاية له  .وان كان للناس سلطان مرة واحدة على الجسد في هذا العالم فقط فا ّن هلل
سلطانا ً على النفس والجسد معا ً الى االبد ولذا فيكون عذاب من له السلطان على العاملني اشد ومن غير نهاية  .ثم انه
لم يرد بقوله هذا ان النفس والجسد يهلكان وانما قال ذلك على سبيل االرهاب الن جهنم هي معذبة لالحياء ال آكلة فاذا
الجسد يفنى هناك ال النفس .

) ( 6أليس خمسة عصافير تباع بفلسني ومع ذلك فواحد منها ال ينسى أمام اهلل ) 7
( بل شعر رؤوسكم جميعه محصى فال تخافوا فانكم أفضل من عصافير كثيرة
)  ( 8وأقول لكم كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن البشر قدام مالئكة اهلل
)  ( 9وكل من ينكرني أمام الناس ينكر أمام مالئكة اهلل .
في شرح بشارة متى 32 29 : 10
عدد  : 29أليس عصفوران يباعان بفلس ؟ وواحد منهما ال يسقط على االرض بدون ابيكم .
ان العصافير الغالية تباع أفرادا ً اما الرخيصة فباالجمال وذلك كل اثنني بفلس ولوال انها خلقت منذ البدء لخدمة
االنسان ملا سمح اهلل بان تسقط بفخ او تقتل  .واملراد انه اذا كان تعالى يهتم بأمر مثل هذه العصافير وال يدع واحدا ً
منها يسقط في الفخ دون ارادته فكم بالحري يهتم بأمر االنسان  .اال ان بعض الجهلة زعموا مما تقدم ان االنسان ال
يملك حرية العمل خيرا ً كان ام شرا ً الن كل ما ياتيه هو انما يكون بارادة اهلل  .اما نحن فنجيب ان ليس كل ما نفعله
يكون مصدره االرادة االلهية  .فلنا كمال الحرية في عمل ما نريده صالحا ً كان او طالحا ً  .اما ارادته تعالى فهي املقومة
واملتممة ملا نقصده من الخير  .غير ان فحوى الكالم هو انه لوال تخلق الطيور الستعمال الناس كقوله مخاطبا ً االنسان
 00على حيتان البحر وطيور السماء سلطتك ملا سقط في االرض وال خرجت سمكة من البحر  .ثم انه لم يقل بدون اهلل
ولكنه قال ” بدون ابيكم ” ليظهر جزيل عنايته بنا كما يعتني االب بالبنني .
عدد  : 30واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة .
ليس املراد من ذلك تعريف عدد الشعر وانما اظهار مزيد اهتمامه وعنايته بنا وبجميع املخلوقات وقد شبه بعضهم شعر
الرؤوس بنفس القديسني من الشعوب الذين آمنوا بانذار املسيح وتالميذه وبالرأس املسيح وقوله ” محصى ” يفيد انها
مكتوبة في سفر الحياة .
عدد  : 31فال تخافوا ! انتم افضل من عصافير كثيرة !

فقد عرف كفاحص القلوب انهم خافوا خوفا ً شديدا ً فلهذا قال لهم ال تخافوا ممن يقتل الجسد الذي هو ادنى منزلة من
النفس فاذا لم يقتل مات موتا ً طبيعيا ً ال محالة .

االعتراف باملسيح او انكاره
عدد  : 32فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا ً به قدام ابي الذي في السموات ،
املعترف به هو الذي يجاهر باسمه وبتعاليمه دون خوف وال وجل .

التجديف على الروح القدس
)  ( 10وكل من قال كلمة على ابن البشر يغفر له وأما من جدّف على الروح القدس
فال يغفر له
القول الحاضر يصحّ على ظاهره ان حصر في زمن املسيح فان الناس نالهم الشك في االبن
النه كان متأنسا ً البسا ً جسدا ً أما في الروح فلم يكونوا يرتابون ولكن في أيامنا ال عذر للمجدف
على السيد املسيح أيضا ً النه يعرفه الها ً  .االّ ان الخطايا كلها تستحق املغفرة ان تاب الرجل
عنها وان كانت ال تغفر فسببه ان الشيطان يبقى متسلطا ً وان املج ّدف يرضى بهذا التسلط عليه
.
شرح بشارة متى  31 :12و 32
عدد  : 31لذلك اقول لكم  :كل خطيئة وتجديف يغفر للناس  ،واما التجديف على الروح فلن يغفر للناس ،
قصد بهذا تخويف اليهود وارهابهم لعلهم يتوبون فكأنه يقول لهم انكم اذا تبتم على ما اقترفتموه نحوي من الخطايا
كتجديفكم علي وتسميتكم لي مضالً ومجنونا ً وسامرا ً مدعني اني غير حافظ للناموس واني لست من اهلل غفرت ذلك
لكم  .اما اذا جدفتم على الروح القد س الذي به أخرجت الشياطني وشفيت املرضى ونسبتم االعاجيب التي صنعتها
بقوته الى الشياطني فال يغفر لكم ذلك ال في هذا العالم وال في العالم اآلتي  .ورب معترض يقول اذا كان التجدف عليه
يغفر والتجديف على الروح ال يغفر أصبح االبن اذا ً أحط شأنا ً من الروح القدس ؟ فنجب انه لم يقل ان التجديف على
الروح ال يغفر على االطالق اال اذا كانوا ال يتوبون على هذا التجديف الن كثيرين من الذين قد جدفوا على االبن ولم
يتوبوا فما غفر لهم كما ان كثيرين جدفوا على الروح ثم تابوا فغفر لهم  .ثم ان التجديف عله أخف من التجديف على
الروح النه ربما كان للمجدفني عذر وهو رؤيته البسا ً جسدا  .اما في تجديفهم على الروح فال عذر لهم في ذلك الن الكتب
واالنبياء تكلموا عنه وأخبروا به .
عدد  : 32ومن قال كلمة على ابن االنسان يغفر له  ،واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له  ،ال في هذا العالم وال
في اآلتي .

أي يوجد قوم يتعذبون هنا في هذه الدنيا وفي االخرى كالسادومني واليهود الذين تعذبوا في السبي  .وكثيرون لم
بتعذبوا هنا وال هناك كالرسل والشهداء وايوب  .واذا كانوا هؤال قد احتملوا الشدائد فذلك لم يكن قصاصا ً لكن قتاال مع
االشرار لتمتحن شجاعتهم الن الفرق عظيم بني العذاب الجل الذنوب والخطايا  .وبني التجارب والباليا التي يمتحن بها
املختارون والبررة منالناس في هذا العالم  .ثم ان الخاط“ بالجهد نال الغفران عن خطاياه بواسطة العذابات التي
يكابدها  .وهذا يتحق اكليل الغلبة  .وكثيرون يتعذبون هنا مل املساكني والعازر  .وكثيرون هناك مثل الغني وأمثاله  .ثم
ان املراد من قوله “ من جدف على ابن االنسان “ جسده  .أي من انكر ان جسده ليس من البتول او انه نزل من السماء
ولم يتألم في الحقيقة لكن خياال فهذا يغفر له اذا تاب  .ومن جدف على الالهوت صانع الباهرات املتجسد ال يغفر له .

)  ( 11فاذا قادوكم الى املجامع والحكام وذوي السلطان فال تهتموا كيف أو بماذا
تحتجون أو ماذا تقولون )  ( 12ألن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما
ينبغي ان تقولوه .
شرح بشارة متى 20 18 : 10
عدد  : 18وتساقون امام والة وملوك من أجلي شهادة لهم ولألمم .
فقد حذر هنا رسله من ان يسلموا ذواتهم للشدائد منبئا اياهم عما سيالقونه من الشدائد وانواع العذابات وغيرهم من
اليهود بسبب تبشيرهم بتعاليمه وأوصاهم ان يحتملوا ذلك كله بالصبر .
عدد  : 19فمتى اسلموكم فال تهتموا كيف او بما تتكلمون  ،ألنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به ،
عدد  : 20الن لستم انتم املتكلمني بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم .

رفض املسيح أن يكون مقسم تركه
)  ( 13وقال واحد من الجمع يا معلم قل ألخي يقاسمني امليراث )  ( 14فقال له يا
رجل من أقامني عليكم قاضيا ً أو مقسما ً
كان الرجل ذا طمعٍ وظلم ٍ وكان له أخ من الذين هم تابعون للمسيح ومعلوم انه له املجد أمر برذل
ِ
فاعط أخاك
املقتنى وهجر االموال فظن الطالب ان السيد سيقول ألخيه  :تبعتني وأنا أكفيك
ير الفرصة مفيدة لخير مخاطبه
مالك  .وهكذا يكون له اكبر مغتم فعرف يسوع ما يخالجه ولم َ
الطماع مثلما قال املصري
ولكماله  .ثم انه لو قال له  :اقسما مقتناكما بالعدل لكان أجاب
ّ
ملوسى  :من أقامك علينا رئيسا ً  .فلهذا املعنى رفض سيدنا الحكم بني الفريقني وتقسيم امليراث

رفض اله ذي سلطان عظيم وانما جاء الى العالم ليميز ويقسم املؤمنني عن غير املؤمنني ال
لتوزيع املواريث الدنيوية .
)  ( 15وقال لهم احذروا وتحفظوا من كل بخ ٍل ألنها ليست حياة أحد بكثرة أمواله .
يطلب السيد االحتراس من البخل على عمومه سواء كان في كل االمور أو في بعضها قليلها
وكثيرها الن حياة االنسان ال تزاد في هذا العالم بزيادة املقتنى واملال وال حياة العالم اآلتي
تكثر وتطول بما يجمعه الرجل في الحياة الدنيا واثباتا ً لهذا املبدأ الصادق ذكر له املجد املثل
اآلتي
)  ( 16وكلمهم بمث ٍل قائالً رجل غني أغلت له أرضه كثيرا ً )  ( 17ففكر في نفسه قائالً
ماذا أصنع فانه ليس لي موضع اخزن فيه غاللي )  ( 18ثم قال أصنع هذا اهدم
أهرآئي وأبني أكبر منها هناك جميع أرزاقي وخيراتي )  ( 19وأقول لنفسي يا
نفسي ان لك خيرات كثيرة موضوعة لسنني كثيرة فاستريحي وكلي واشربي
وتنعمي )  ( 20فقال له اهلل يا جاهل في هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذا الذي
اعددته ملن يكون )  ( 21فكذا من يدّخر لنفسه وهو غير غني بما هلل .
وجه سيدنا املثل ملداواة املبتلني برزيلة الشراهة وبداء القسوة وعدم الرحمة والغنيّ هنا هو كل
االغنياء الذين تجذبهم االموال الى جمعها  .فيتحملون من املتاعب والجهد قسما ً وافرا ً وال يفوتك
التف ّكر واالعتبار بما يقوله الرجل في نفسه  .وألنه يريد حصر التنعم في نفسه ال غير وال يشاء
الترحم على املحتاج ثم ال ينظر الى املستقبل فلذلك يقول أخزن غاللي واهدم اهراءي الحالية
ألبني أكبر منها واوسع واقول لنفسي كلي واشربي ومن البني ان له سلطان على ان يتفوه بهذه
العبارات وهو غافل عن ان ليس له قدرة على البقاء وعلى مواصلة العيشة سنني كثيرة  .وقد
استولت عليه في عماه هذه االفكار وغرق في بحرها فلذا قال له اهلل  :يا جاهل النه يحكم في
االمور التي ال يعرفها فلم يقصد تعالى االنتقام منه بل تعريفه جهله وعماه  .وملا كان عزّ ّ
وجل
قابضا ً علينا ومتسلطا ً على حياتنا وموتنا وعلى ان يخرجنا من العالم متى شاء وهو عالم حق
العلم بزمن خروجنا هذا  .أمكنه ان يقول للغني أيضا ً  :في هذه الليلة تطلب نفسك منك
ويأخذونها وبهذا ال شى أفكاره املظلمة ومقاصده في توسيع أهرائه وخزن غالته ثم اعلمه ان
املالئكة تطلب نفوس االغنياء وتسحبها منهم بالقسر واالغتصاب  .اذن ال يبقى االّ ان يسأل
الغني أو باالولى يسأل هو نفسه  :وهذه الخيرات التي أعددتها لسنني عديدة ملن تكون ولم

تبق ؟ وأجاب داود النبي على هذا السؤال بقوزله  :ال يأخذ املرء معه شيئا ً عند موته  .ومن ي ّدخر
الدخائر أي يجمع الفضة فال يكون غنيا ً باهلل أي ليس في حالة ترضي اهلل كمثل هذا الغني
الذي خطف منه ماله خطفا ً والتزم قسرا ً ان يتركه لغيره .
في االتكال على اهلل وطلب السماويات
)  ( 22ثم قال لتالميذه فلهذا أقول لكم ال تهتموا ألنفسكم بما تأكلون وال الجسادكم
بما تلبسون )  ( 23فان النفس أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس ) ( 24
تأملوا الغربان فانها ال تزرع وال تحصد وليس لها مخزن وال هري واهلل يقوتها فكم
انتم بالحري أفضل من الطيور )  ( 25ومن منكم اذا ه ّم يقدر ان يزيد عل قامته
ذراعا ً واحدة )  ( 26فان كنتم ال تقدرون وال على االصغر فل َم تهتمون بالبواقي
)  ( 27تأملوا الزنابق كيف تنمو انها ال تغزل وال تنسج وانا اقول لكم ان سليمان
في كل مجده لم يلبس كواحدة منها )  ( 28فاذا كان العشب الذي يوجد اليوم في
الحقل وفي غد يطرح في التنور يلبسه اهلل هكذا فكم باالحرى يلبسكم يا قليلي
اإليمان )  ( 29فال تطلبوا ما تأكلون أو ما تشربون وال تقلقوا )  ( 30ألن هذا كله
تطلبه أمم العالم وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون الى هذا )  ( 31بل اطلبوا اوالً ملكوت
اهلل وب ّره وهذا كله يزاد لكم .
شرح بشارة متى 33 25 : 6
عدد  “ : 25لذلك اقول لكم ال تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون  ،وال ألجسادكم بما تلبسون  ،اليست الحياة
افضل من الطعام  ،والجسد افضل من اللباس ؟
أي فان الذي اعطاكم نفسا ً افضل من الجسد فهو قادر ان يعطيكم القوت الذي هو اقل من النفس فالذي اعطاكم
االشرف فال يمنع عنكم االدنى  .فالنفس والجسد افضل من املخلوقات لخدمتهما  .ان الطعام وامللبوس جعال الجل
االنسان فامللبوس للجسد النه يستتر به والقوت للنفس وان كانت غنية عنه ولكنها ال تريد ان تمكث في الجسد العديم
القوت فاذا لم يأكل الجسد فارقته النفس فيموت .
عدد  : 26انظروا الى طيور السماء  :انها ال تزرع وال تحصد وال تجمع الى مخازن  ،وابوكم السماوي يقوتها  .ألستم
أنتم بالحري افضل منها ؟
أي اذ كان يهتم بالطيور التي ليست مخلوقة على صورته ومثاله فكم بالحري يهتم بنا نحن  .ورب معترض يقول ان
الطيور من طبعها تطير وال تهتم بالقوت اما االنسان فال يستطيع ذلك فنجيب ان املسيح له املجد ضرب الطير لنا مثال

لنستحي ونخزى وندع االهتمام باملأكل جانبا ونتعلم ان لنا ابا ً سماويا ً يمكنه ان يقوتنا ويهتم بنا كما يهتم بمن هم
ادنى منا حتى نهتم بما هو اسمى وافضل .
عدد  : 27ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا ً واحدة ؟
يعني من منكم اذا ولد يقدر ان يزيد على قامته شيئا ً دون اردة اهلل حتى يبلغ الى القامة الكاملة فهكذا يجب ان تؤمنوا
انه تعالى يقوت ويكسو ويرزق ما تحتاجون اليه .
عدد  : 28وملاذا تهتمون باللباس ؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو ! ال تتعب وال تغزل .
انه تعالى جاء بالطيور برهانا عن املأكل وبالزنابق عن اللباس فان االزنابق مع كونها نباتا ً فان اهلل يلبسها لونا ً جميالً
فكم بالحري انتم افضل منها فهذه ليست ذات حياة اما انتم فأحياء
عدد  :29ولكن اقول لكم  :انه وال سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها .
لم يقدر سليمان ان يلبس كلون واحدة منها الن لونها طبيعي في الحسن والجمال  .فقد ذكر ان سليمان لكثرة حكمته
حاول مرارا ً شتى ان يلبس ثوبا ً كلون الزنابق فلم يقدر .
عدد  : 30فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا ً في التنور  ،يلبسه اهلل هكذا أفليس بالحري جدا ً يلبسكم
انتم يا قليلي االيمان ؟
اي ان كان يكسو الشيء الحقير جماالً فاحر به ان يكسوكم بذلك النكم قد جبلتم منذ البدء على صورته ومثاله .
وسماهم قليلي االيمان منتهرا ً اياهم باملحبة ليقبلوا تعليمه .
عدد  : 31فال تهتموا قائلني  :ماذا نأكل ؟ او ماذا نشرب ؟ او ماذا نلبس ؟
عدد  : 32فإن هذه كلها تطلبها االمم  .ألن اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها .
يريد باالمم البرانية العشارين وما شاكلهم وقوله ابوكم ال الهكم ذلك لكي يفهمهم ان اهلل يهتم بهم كاالب الرحوم .
عدد  : 33لكن اطلبوا اوالً ملكوت اهلل وبره  ،وهذه كلها تزاد لكم .
يسمي االشياء الروحية بره وملكوته فكأنه يقول اطلبوا هذه واالرضيات تزاد لكم الن االرضيات ليست شيئا ً يذكر
بالنسبة الى السماويات واراد بملكوت اهلل املعرفة وااليمان به وبره اي السيرة الصالحة والقداسة .

)  ( 32ال تخف أيها القطيع الصغير ألنه قد حسن لدي أبيكم ان يعطيكم امللكوت
)  ( 33بيعوا ما هو لكم وتصدقوا  .اجعلوا لكم أكياسا ً ال تبلى وكنزا ً في السماوات
ال ينفذ حيث ال يقربه سارق وال يفسده سوس )  ( 34ألنه حيث يكون كنزكم هناك
يكون قلبكم .
شرح بشارة متى 21 19 : 6
كنوز في السماء
عدد  : 19ال تكنزوا لكم كنوزا ً على االرض حيث يفسد السوس والصدأ  .وحيث ينقب السارقون ويسرقون .
الكنوز االرضية ثالثة اخطار تعرض لها  .السوس يفسدها واآلكلة تهلكها والسارقون يسرقونها  .فاذا نجت من الخطرين
االولني فال تنجو من الخطر االخر كما هو معلوم عند الكل .
عدد  : 20بل اكنزوا لكم كنوزا ً في السماء  ،حيث ال يفسد سوس وال صدأ  ،وحيث ال ينقب سارقون وال يسرقون ،
ان املسيح اراد بذلك ان نتصدق على املساكني واملحتاجني لننال تلك الكنوز السماوية التي ال يقربها سوس وال سارق
جزاء اعمالنا الصالحة الخيرية .
عدد  : 21النه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا ً.
اي ولو لم يصبك ضرر من االضرار فهذا الضرر ليس بصغير أي ان قلبك يكون خاضع لالرضيات ومطمور في االرض
كمثل الكنز .

يسمي املؤمنني اجمعني قطيعا ً صغيرا ً ال الرسل وحدهم فيجعل املناسبة
وانتبه الى ان سيدنا
ّ
بينهم وبني املالئكة الذين لم يعصوه  .ودليل قولنا يستفاد من كالمه هذا  :قد شاء أبوكم ان
يعطيكم امللكوت  .وامللكوت ال يعطاه الرسل فقط بل كل املؤمنني  .وقال فريق آخر ان املراد
بالقطيع الصغير الذين لم يقتنوا االموال الطائلة وكانوا مساكني في بدء البشارة فقال لهم :
ألنهم جمعوا في فقرهم ضروب الفضائل وهذا هو الغنى الحقيقي الذي ينيل السماء الن امللكوت
يأخذونه بدالً من ايمانهم ومحبتهم وتعلقهم املخلص باملسيح  .ثم ان كالم ربنا  :بيعوا مقتناكم .
مقول للمؤمنني اجمعني وخاصة للرسل ليكونوا متجردين من كل عائق بقصد نشر البشارة
الجديدة .

ضرورة االستعداد ملجيء الرب
)  ( 35لتكن أحقاؤكم مشدودة وسرجكم موقدة
الحقوا أو الوسط نوعان جسدي وروحي فاالول ش ّده نافع للعمل والسفر  .اما الثاني فش ّده
يلجم الشهوة بالعفة والقداسة الن الشهوة مركزها الصلب والكلى ولذلك يطلب سيدنا ان تكون
أوساطنا مشدودة دائماً َ  .وأيضا ً السراج نوعان جسدي وروحي فاالول هو السراج املادي
املمكن اضاءته والثاني هو العقل الذي يفيضه اهلل من فضله  .وعليك ان تفهم معنى اآلية عن
الحقو والسراج الروحانيني .
)  ( 36وكونوا مثل رجال ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء
وقرع يفتحون له للوقت )  ( 37طوبى ألولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم وجدهم
ساهرين  .الحق أقول لكم انه يش ّد وسطه ويتكئهم ويدور يخدمهم .
اع ّدوا للرب كل ما يريد حتى اذا جاء قويتم على استقباله بالسيرة الفاضلة واإليمان الصادق
واعناهما السيد بكلمة الفتح  .اما العبيد الذين يجدهم بعيدين عن االثم فانه يجلسهم في ملكوته
يكرمهم به في السماء .
ويطوف عليهم لخدمتهم وبهذا اعلن سيدنا االكرام الذي ّ
)  ( 38ان جاء في الهجعة الثانية أو جاء في الهجعة الثالثة ووجدهم كذلك طوبى
ألولئك العبيد .
الهجعات هي أقسام الحياة البشرية فكما ان من يحرسون املدن أو القطعان في الليالي
يقسمون كل ليلة الى أربع أو ثالث هجعات هكذا تقسم حياتنا الى هجعات هي الطفولة
والشباب والهرم وقد تمتد الطفولية الى سن الرابعة عشرة وفي طورها قد ال يكون العقل كامالً
وبالتالي قد ال يحسب على االنسان خطية االّ انه في طوري الشباب والهرم يحسب العمل
الشرير على املرء اثما ً كما يحسب العمل الجيد لالستحقاق ولهذا املعنى ذكر السيد الهجعة
الثانية والهجعة الثالثة وفيهما تستوجب االعمال الصالحة امللكوت السماوي  .ومن االكيد ان
تعمدوا ينالون السعادة الخالدة كالشبان والشيوخ الصالحني  .واول الهجعات أيضا ً
االطفال ان ّ
بان تكون االولى من زمن آدم الى املسيح والثانية من تجسده الى صعوده والثالثة من صعوده
الى مجيئه الثاني وقل عن العالم الحاضر ليالً وادع العالم اآلتي نهارا ً .

رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع
)  ( 39واعلموا هذا أنه لو علم ّ
بيته ينقب )  ( 40فكونوا أنتم أيضا ً مستعدين ألنه ياتي ابن البشر في ساعة ال
تظنونها )  ( 41فقال له بطرس يا رب تقول هذا املثل أم للجميع أيضا ً )  ( 42فقال
الرب من ترى الوكيل األمني الذي يقيمه الرب على خدمه ليعطيهم مكيال القمح في
حينه )  ( 43طوبى لذلك العبد الذي يأتي سيده فيجده يعمل هكذا )  ( 44في
الحقيقة أقول لكم انه يقيمه على جميع ما هو له )  ( 45ولكن ان قال ذلك العبد في
قلبه ان سيدي يبط• في قدومه فجعل يضرب العبيد واالمآء ويأكل ويشرب
ويسكر )  ( 46يأتي سيد ذلك العبيد في يوم ال ينتظره وساعة ال يعلمها ويفصله
ويجعل نصيبه مع الكافرين )  ( 47فالعبد الذي علم ارادة يده ولم يعدد ولم يفعل
بحسب ارادته يضرب كثيرا ً )  ( 48والذي لم يعمل وعمل ما يستوجب به الضرب
يضرب يسيرا ً وكل من اعطى كثيرا ً يطلب منه كثيرا ً ومن اودع يطالب باكثر .
في شرح بشارة متى 51 43 : 24
عدد  : 43واعلموا هذا  :انه لو عرف رب البيت في اي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب .
كما ان رب البيت لو علم في اية ساعة يأتي السارق لينهب بيته ملا تركه هكذا نحن فلو سبقنا علمنا يوم موتنا لتهاوننا
بالفضيلة الى ساعة موتنا لذلك جعلنا ان ال نعلم يوم موتنا ويوم مجيء الرب .
عدد  : 44لذلك كونوا انتم ايضا ً مستعددين  ،النه في ساعة ال تظنون يأتي ابن االنسان .
أوضح هنا املسيح انه الرب وانه ياتي للدينونة ومراده ان يحث املتهاونني على ان يجتهدوا بعمل الفضائل .
مثل العبد األمني
عدد  : 45فمن هو العبد االمني الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه ؟
يستفهم املسيح عمن هو امني وحكيم اقيم رئيسا ً او ناظرا ً على خدمة العبيد رفقائه الن العبيد االمناء قليلون .
واستفهامه هنا كاستفهام أبيه عن آدم بقوله ” يا آدم اين انت ” وعن هابيل بقوله لقائني ” اين هابيل أخوك ” ومراده ان
يعرفهما ذنبهما وان الشر الذي فعاله لم يخف عنه وكذلك سأل االبن عن لعازر ” اين وضعتموه ” ولبطرس ” اتحبني ”
ال النه لم يكن يعلم لكن لينبه املسؤلني  .اما العبيد االمناء فهم االنبياء والرسل واملعلمني واالساقفة والكهنة واالغنياء
والفقراء وسائر الذين أعطيت لهم أية موهبة كانت  .وسمى العبد االمني عبدا ً النه خليقته وأمينا ً النه ال يخون وال يطمر
املوهبة التي اخذ  .وسماه حكيما ً النه يعرف يدبر االمور بلياقة بال خيانة  .ويراد بأهل البيت البشر املناط به خدمتهم
واملوكل عليهم  .وقال لوقا ليقيمه على خدمه  12:42أي ليتعاطى باملوهبة التي اعطيت له لتقديم الطعام الروحاني للنفس
الجائعة املحتاجة في حينه .

عدد  : 46طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا !
أي طوبى للعبد الذي يجده يعول ويفيد نفسه وغيره بتلك املوهبة .
عدد  : 47الحق اقول لكم  :انه يقيمه على جميع امواله .
أي يسر به ويلذذه في النعيم االبدي .
عدد  : 48ولكن ان قال ذلك العبد الرديء في قلبه  :سيدي يبطيء في قدومه .
هذا العبد الرديء هو غير العبد االمني الحكيم الذي طوبه السيد  .فسماه رديا ً لفساد أخالقه الشريرة والردية واذا قيل
ان علة رداءة هذا العبد هي عدم معرفته ذلك اليوم فليعلم ان علة فساده ليس عدم معرفته ذلك اليوم لكن الن هو نفسه
كان شريرا ً  .والشاهد على ذلك ان العبد الحكيم كان انسان نظيره ولكنه لم يدخل عليه فكر ردي  .وقوله ” سيدي
يبطيء في قدومه ” أي انه يقول ان يوم الدينونة بعيد .
عدد  : 49فيبتدئ بضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى .
رفقاؤه هم تالميذه او موعظيه الذين قد أقيم عليهم رئيسا ً  .ومعنى يضرب اي انه ينجس ضمائرهم السليمة بافعاله
النجسة  .ويأكل ويشرب اي انه يبدد أيامه في الشراهة وبالسيرة البذخة .
عدد  : 50يأتي سيد ذلك العبد في يوم ال ينتظره وفي ساعة ال يعرفها ،
هذا الكالم مخيف وعدم معرفة االنسان ساعة موته افضل له لكي يتوب .
عدد  : 51فيقطعه ويجعل نصيبه مع املراءين  ،هناك يكون البكاء وصرير االسنان .
يقطعه اي يفرزه ويحرمه من التلذذ والتنعم في ملكوته ثم يفصل وينزع منه الروح القدس الذي ناله في املعمودية وفي
الكهنوت  .ثم يفصله عن مخالطة الصالحني  .بل وبسيف الروح ينزع منه الكهنوت التي أخذ ثم ان مثل العبد الحكيم
والوزنات يشير الى وجوب املساعددة الخوتنا حسب املمكن  .اما مثل العشر عذارى فينبهنا الى استعمال الرفق
والرحمة والصدقة  .وقد وضعه املسيح على الذين يقتنون تدابيرا ً صالحة ولكنهم خالون من الرحمة .

النار التي يريد املسيح اضطرامها
)  ( 49اني جئت أللقي نارا ً على االرض وما اريد اال اضطرامها )  ( 50ولي صبغة
أصطبغ بها وما أشد تضايقي حتى تتم )  51أتظنون اني جئت أللقي علال االرض
سالما ً  .أقول لكم بل شقاقا ً )  ( 52فانه من اآلن سيكون خمسة في بيت واحد يشاق
ثالثة منهم واثنان ثالثة )  ( 53يشاق األب االبن واالبن األب واألم البنت والبنت األم
والحماة كنتها والكنة حماتها .

افهم بالنار نعمة الروح القدس التي تنقص بالتوزيع بل تزيد كالنار التي يكثر اضطرامها ان
نقلتها من محل الى آخر وكان سيدنا يرغب اعطاءها منذ البدء لفائدة الناس  :ثم افهم بالصبغة
آالمه وسفك دمه وسيدنا يريد ان يتم ذلك عاجالً الن منه ينشأ للناس خيرات وافرة وحسنات
سمى موته صبغة أو معمودية داللة على
عميمة أي القيامة وعدم املوت وهبات الروح القدس وقد ّ
انه ال يضبط في حالته بل كمن ينزل في املاء ليعتمد ثم يصعد هكذا سيقوم عاجالً  .وأيضا ً انه
جاء ليلقي شقاقا ً أي ان كثيرين من تباعه سيضعون اإليمان أو السيرة الفاضلة فوق القرابة
وألجل محبة اهلل ال يكترثون لعالقات الدم والنسب .
توبيخ املسيح الناس على عدم تمييزهم الوقت
)  ( 54وقال أيضا ً للجموع اذا رأيتم سحاب ًة تطلع من املغارب قلتم للوقت ان املطر
ياتي فيكون كذلك )  ( 55واذا هبت الجنوب قلتم سيكون ح ّر فيكون )  ( 56يا
مراءون تعرفون أن تميزوا وجه االرض والسماء فكيف ال تميزون هذا الزمان ) ( 57
وملاذا ال تحكمون بالعدل من تلقاء أنفسكم .
في شرح بشارة متى  2 : 16و 3
عدد  : 2فأجاب وقال لهم  “ :اذا كان املساء قلتم صحو  .ألن السماء محمرة .
عدد  : 3وفي الصباح  :اليوم شتاء  .ألن السماء محمرة بعبوسة  .يا مراؤون ! تعرفون ان تميزوا وجه السماء  ،وأما
عالمات االزمنة فال تستطيعون !
أي كما ان في السماء عالمة الصحو وعالمة الشتاء شيء آخر فاذا رأيت عالمة الشتاء ال تطلب راحة واذا رأيت عالمة
الصحو ال ترجو شتاء هكذا يجب عليكم ان تذكروني وتطلبوني  .فينبغي ان اعمل اآلن اآليات النافعة لبني البشر على
االرض كتطهير البرص وفتح أعني العميان واحتمال اآلالم ثم املوت والقيامة أما اآليات التي من السماء فسوف تظهر
عند مجيئي الثاني حيث آتي بعظمة ال توصف فاطوي السماء كدرج وأظلم الشمس واخنق القمر واقف النجوم
فتتساقط  .ثم من جهة أخرى اذا أخذت حركات الكون مجراها الطبيعي تعرفون ان تميزوا العالمات ان متى يكون
صحوا ً ومتى يكون شتا ًء ولكنكم تزعمون ان االيات التي اعملها اآلن عقيمة الفائدة وال قيمة لها في نظركم فلم تصل
حالتكم الى أولئك الذين كانوا في زمان فرعون يعرفون ان من املقاتلني كان يجب الخالص وان من يلتجيء الى محبيه ال
حاجة به الى اآليات .

وجوب مساملة الخصم

)  ( 58اذا ذهبت مع خصمك الى الحاكم فاجتهد وانت في الطريق أن تتخلص منه
لئال يجرك الى القاضي فيسلمك القاضي الى املستخرج واملستخرج يلقيك في
ٍ
فلس .
السجن )  ( 59أقول لك انك ال تخرج من هناك حتى توفي آخر
راجع شرح بشارة متى  25 : 5و26
ع–دد  : 25ك–ن م–راض–يا ً ل–خصمك س–ري–عا ً م–ا دم–ت م–عه ف–ي ال–طري–ق  ،ل–ئال يس–لمك ال–خصم ال–ى ال–قاض–ي  ،ويس–لمك ال–قاض–ي
الى الشرطي  ،فتلقى في السجن .
عدد  : 26الحق اقول لك  :ال تخرج من هناك حتى توفي الفلس االخير !
ي––قول ال––ذه––بي ف––مه ان ال––خصم ه––و ذاك ال––ذي ل––ك ع––نده  .وال––قاض––ي ه––و ح––اك––م ه––ذا ال––زم––ان  .وال––سجن ه––و ال––ذي ه––نا  .ك––ن
م–تفقا ً ي–عني اق–ضوا ال–حكم ب–ينكما واق–بله ع–ليك اف–ضل م–ن ان يس–لمك ال–ى ال–حاك–م وال–حاك–م يس–لمك ال–ى امل–نتقم ف–ينتقم م–نك
ب––ال––عدل  .ن––وع آخ––ر  ،ال––خصم ه––و ال––شيطان وال––طري––ق ه––و ال––عال––م  .وال––دي––ان ه––و اهلل  .وال––سجن ه––و ال––عذاب ف––ي ال––عال––م امل––زم––ع
وال––فلس اش––ارة ع––ن ال––ذن––ب ال––صغير  .وم––عنى ق––ول––ه ك––مثل ان––سان ل––ه ع––ليك ش––يء وي––ري––د ان يس––لمك ال––ى ال––قاض––ي ف––بادر ال––ى
م––واف––قته م––ا دم––ت م––عه ف––ي ال––طري––ق ه––و ان ت––سعى جه––دك ف––ي ارض––اء خ––صمك ق––بل ال––وص––ول ال––ى ال––حاك––م وب––ذل––ك ت––نجو م––ما
ع–ساه ان ي–نال–ك م–ن امل–جازاة  .وي–راد ب–ال–خصم ال–ضمير وال–ذم–ة  .وال–طري–ق ال–عال–م وال–قاض–ي اهلل  .وال–سجن ال–عذاب  .وال–فلس
ع–ن ال–ذن–ب ال–صغير  .والش–رط–ي امل–الك  .اي ان ك–نت ف–ي ح–ال الخ–طيئة ف–اس–رع وت–ب ع–نها ت–وب–ة ح–قيقية ف–تتبرر ه–نا ف–ي ه–ذا
العالم" .
39

اإلصحاح الثالث عشر
ضرورة التوبة
)  ( 1وف zzي ذل zzك ال zzزم zzان ح zzضر ق zzوم واخ zzبروه ع zzن الج zzليليني ال zzذي zzن خ zzلط ب zzيالط zzس
دمzzاءهzzم بzzذبzzائzzحهم )  ( 2فzzأجzzاب وقzzال لzzهم أتzzظنون ان هؤالء الجzzليليني كzzانzzوا اكzzثر
اثzzما ً مzzن سzzائzzر الجzzليليني حzzيث نzzكبوا بzzمثل ذلzzك )  ( 3أقzzول لzzكم ال بzzل ان لzzم تzzتوبzzوا
تهzzلكوا جzzميعكم كzzذلzzك )  ( 4أم تzzظنون ان اولzzئك الzzثمانzzية عشzzر الzzذيzzن سzzقط عzzليهم
الzzبرج بzzجانzzب سzzلوام وقzzتلهم كzzانzzوا اكzzثر اسzzتئهاالً مzzن سzzائzzر الzzناس الzzساكzzنني فzzي
اورشليم )  ( 5أقول لكم ال بل ان لم تتوبوا تهلكوا جميعكم كذلك .
ق–ال ق–وم ان ب–يالط–س ق–تلهم ان–تقام–ا ً م–ن ه–يرودس ال–ذي ق–تل ي–وح–نا امل–عمدان ف–ما ام–كنه ان ي–ثئر م–ن
ه ––يرودس ع ––ينه ف ––اث ––ار م ––ن ال ––يهود وق ––ال ف ––ري ––ق ث – ٍ
–ان ان ال ––روم ––ان ––يني ح – ّ–رم ––وا ع ––ليهم ذب ––ح ال ––ذب ––ائ ––ح ف ––ما
اط–اع–وا ف–لذل–ك ارس–ل ب–يالط–س ف–قتلهم  .ف–حصلت ل–بعضهم ف–رص–ة لتج–رب–ة س–يدن–ا ف–ارس–لوا ال–يه ل–يروا

م––ا ي––جيب ب––ه ح––تى اذا ق––ال  :ان ق––تلتم وق––ع ظ––لما ً واع––تدا ًء ث––لبوه أم––ام ال––حاك––م ال––روم––ان––ي وا ّدع––وا ان––ه
ي–خال–ف ال–نام–وس وي–نقض ب–تعال–يمه ش–ري–عة ال–روم–ان–يني االّ ان–ه ل–ه املج–د أج–اب ب ّ
–حض م–خاط–بيه ع–لى
ال ––توب ––ة وق ––رن ب ––ذك ––ر ال ––حادث امل ––خيف ذك ––ر س ––قوط ال ––برج ف ––ي س ––لوام ال ––ذي ه ––و اش – ّد ه ––والً ق ––صد ان
ي–ثبت ال–سام–عني ف–ي االق–بال ع–لى ال–توب–ة واإلي–مان ب–ه ل–ئال ي–درك–هم اله–الك وي–قضي ع–ليهم ف–ي م–جيئه
الثاني .
مثل التينة العقيم
)  ( 6وقzال أيzضا ً هzذا املzثل  .كzان لzرجzل تzينة مzغروسzة فzي كzرمzه فzجاء يzطلب فzيها ثzمراً
فzلم يجzد )  ( 7فzقال لzلك ّرام هzا ان لzي ثzالث سzنني آتzي واطzلب ثzمرا ً فzي هzذه الzتينة فzال
اجzzد فzzاقzzطعها فzzلماذا تzzعطل اآلرض )  ( 8فzzاجzzاب فzzقال لzzه يzzا سzzيد دعzzها هzzذه الzzسنة
ايضا ً حتى اعزق حولها والقي دماالً )  ( 9فان أثمرت واالّ فتقطعها فيما بعد .
اظه–ر ه–نا س–يدن–ا ع–ناي–ته ب–ال–شعب ال–يهودي ال–ذي ل–م ي–صنع م–ا يس–تحق ب–ه ه–ذه ال–عناي–ة وح–ملهم ع–لى
ال–توب–ة ب–ان–ه غ–فر ل–هم ه–ذه امل–رة اي–ضا ً وص–بر ع–ليهم ل–يرج–عوا ال–يه ت–عال–ى وي–ثمروا ث–مار ال–صالح ح–تى
اذا أب ––وا االن ––قياد ل ––كالم ––ه ون ––صائ ––حه ح – ّ–ل ب ––هم ال ––غضب ال ––رب ––ان ––ي وع ––اق ––بهم ع ––دل ––ه ال ––فوق ––ان ––ي  .وفس ––ر
آخ––رون امل––ثل ع––ن زم––ان ال––توب––ة ف––قال––وا  :ال––تينة ت––مثل ال––شعب  .وال––رج––ل ال––طال––ب م––نها ث––مرا ً ه––و اهلل .
–كرام أو ال ––فالح اب ––ن اهلل ال ––حبيب  .وق ––ال
–بر وال ––قداس ––ة  .وال – ّ
وال ––كرم ارض امل ––يعاد  .وال ––ثمار ه ––ي ال – ّ
–كرام ه–و ال–نام–وس أو امل–الئ–كة واالن–بياء وال–رس–ل وان ال–ثالث س–نني ت–عني امل–رات ال–ثالث
غ–يره–م ان ال ّ
ال–تي س–بى االع–داء ال–يهود ف–يها ول–م ي–فهم ه–ؤالء ان–ها ت–دع–وه–م ال–ى ال–توب–ة  .وال–قطع ه–و اه–الك ال–يهود
–كرام االص–طبار
وم–الش–تهم ل–تقوم ال–بيعة امل–قدس–ة ب–دل ج–ماع–تهم وت–عطي ث–مار ال–قداس–ة  .وق–د اراد ال ّ
س–نة وامل–دل–ول ب–ال–سنة ع–لى زم–ان التجس–د االل–هي ح–تى ص–عود ال–رب أو زم–ن الس–بعني اس–بوع–ا ً ح–تى
ي––فلح ح––ول ال––تينة اي ي––صنع ام––ام––هم املعج––زات واآلي––ات وي––لقي ال––تعال––يم وامل––واع––ظ  .ف––اذا م––ا ان––تفع
ال–شعب االس–رائ–يلي م–ن ه–ذه ك–لها الش–اه–م ال–رب واب–طل ك–هنوت–هم وس–بوت–هم ون–ام–وس–هم وم–ن امل–علوم
وخربوا اليهودية بواسطة فسبسيانوس .
ان بعد اربعني سنة اتى الرومانيني
ّ
شفاء املراة املنحنية في يوم السبت
)  ( 10وكzان يzعلم فzي احzد املzجامzع يzوم الzسيت )  (11واذا بzامzراة بzها روح م ٍ
zرض مzنذ
ثzzمانzzي عشzzرة سzzنة وكzzانzzت مzzنحنية ال تسzzتطيع أن تzzنتصب الzzبتة )  ( 12فzzلما رآهzzا

zك مzطلقة مzن مzرض ِ
يzسوع دعzاهzا وقzال لzها ان ِ
zك )  ( 13ووضzع يzديzه عzليها وفzي الzحال
استقامت ومجدت اهلل .
ك––ان ال––روح ف––ي امل––رة م––ن اب––ليس ال––لعني ف––طرده س––يدن––ا م––نها ال ب––ال––صالة او االل––تماس م––ن آخ––ر ب––ل
بس––لطان ال––هي اع––الن –ا ً ب––ان––ه ال––ه م––تان––س وق––د وض––ع ي––ده ع––ليها اظ––هار ان جس––ده أف––اد ال––فعل االل––هي
ع––لى ش––به م––ا ت––صنع ال––نار ف––ي الح––دي––د ع––ند ات––حاده––ا ب––ه ف––ان––ه ي––ضيء ويح––رق ك––ال––نار ع––ينها ف––ليس
اذن ل–لمسيح ف–علني ك–قول الخ–ليقة ون–بني أي ف–عالً ال–هيا ً وف–عالً ان–سان–يا ً الن ل–يس ف–ي امل–سيح اق–نوم–ان
ب–ل ف–ي امل–سيح ال–فعل واح–د م–بدأه ال–اله–وت وم–نتها ف–ي جس–ده امل–نفّس ب ٍ
–نفس ع–اق–لة ك–نفسنا  .وع–ليه
مجدته املراة .
كان وضع يده مانحا ً العافية التي بسببها ّ
)  ( 14فzأجzاب رئzيس املجzمع وهzو مzغتاط البzراء يzسوع فzي السzبت وقzال للجzمع لzكم
أيzام لzلعمل فzفيها تzاتzون وتسzتشفون ال فzي يzوم السzبت )  ( 15فzاجzابzه الzرب وقzال يzا
مzراءون ألzيس كzل واحzد مzنكم يح ّzل ثzوره أو حzماره فzي السzبت مzن املzذود وينطلق بzه
فzيسقيه )  ( 16وهzذه ابzنة ابzراهzيم الzتي ربzطها الzشيطان مzنذ ثzمانzي عشzرة سzنة أمzا
كzzان يzzنبغي أن تطلق مzzن هzzذا الzzربzzاط يzzوم السzzبت )  ( 17وملzzا قzzال هzzذا خzzزي كzzل مzzن
كان يقاومه وفرح كل الجمع بجميع االمور املجيدة التي كانت تصدر منه .
ان رئ––يس املج––مع أخ––فى جس––ده ت––حت ث––وب غ––يرت––ه ع––لى ح––فظ الس––بت وك––ان اك––ثر معج––زات س––يدن––ا
ي––أت––يها ف––ي الس––بوت بس––بب اج––تماع امل––رائ––ني مل––شاه––دت––ها ل––كن ال––سيد ل––م ي––سكت ع––ن ت––عنيف اع––دائ––ه
ف–دع–اه–م م–رائ–ني وامل–رائ–ي م–ن ف–كر ف–ي ق–لبه غ–ير م–ا ي–عنيه ك–الم–ه ك–ما ه–و ب–ال–واق–ع ه–ذا رئ–يس املج–مع
ال––ذي م––أل الحس––د ن––فسه وب––دت غ––يرة ك––اذب––ة ع––لى ل––سان––ه ث––م ق––ال ل––هم  :ان ك––نتم ي––وم الس––بت ت––رح––مون
ال–بهيمة ف–تقدم–ون ل–ها ال–طعام والش–راب ف–ل َم ت–لوم–ون–ي الن–ي أرح–م البش–ر ف–ي الس–بت وأش–في م–ري–ضاً
أي أخ – ّلص م––ن امل––رض ب––نتا ً الب––راه––يم أي م––ن نس––ل اب––راه––يم  .وت––سال ه––ل ف––ي م––قدرة ال––شيطان أن
ي––رب––ط ال––ناس ؟ ف––ال––جواب ان اب––ليس م––ن ذات––ه ال ي––قوى ع––لى ت––قييد ال––ناس ب––مرض م––ا ل––م أذن ل––ه اهلل
وله––ذا ل––م ي––ق َو ع––لى م––هاج––مة اي––وب ال ب––سماح––ه ت––عال––ى وال ع––لى ال––خنازي––ر االّ ب––عد اس––تئذان ال––رب ول––و
–ضر ال–شياط–ني ال–ناس ؟ ان–ما ي–أذن
ك–ان االض–رار ف–ي م–قدرت–ه ألفس–د ال–كثيري–ن  .ول– َم ي–اذن اهلل ب–ان ي ّ
ألس–باب أوالً الم–تحان ف–ضيلة ال–ناس ك–ما ف–ي ح–ادث اي–وب ث–ان–يا ً الص–الح–هم م–ن امل–عاص–ي ال–تي ه–م
ف–يها غ–ارق–ون ك–ما ف–ي ح–ادث ال–رج–ل ف–ي ك–ورن–تس  .ث–ال–ثا ً مل–عاق–بتهم ع–لى ردائ–تهم وي–كون–ون ق–د اع– ّدوا
ن–فسهم م–أوى ل–لشيطان  .راب–عا ً اس–تدراك م–ا ق–د ي–صلون ال–يه م–ن ت–هيئتهم ن–فسهم م–سكنا ً ل–عد ّو اهلل
والبش––ر فيس––بق ت––عال––ى ويلج––م ش– ّ–ره––م به––ذه ال––طري––قة ك––ما ف––ي ح––ادث ال––صبيان امل––جان––ني  .خ––ام––ساً

مل–قاص–د أخ–رى م–عروف–ة ل–دي–ه وم–جهول–ة م–نا  .وق– ّدر ان س–ببا ً م–ن ه–ذه االس–باب ك–ان داع–يا ً ل–رب–ط امل–رأة
ث–مان عش–رة س–نة  .وم–ن رواي–ة االن–جيلي يظه–ر ان ال–حساد ل–حقهم الخ–زي وال–عار وان ال–شعب ك–ان
يس ّ–ر ب–املعج–زات وي–غتبط ب–ها  .وه–نا ن–سأل ال–يهود  :م–ا ف–ائ–دة ح–فظ الس–بت  .ف–ان أج–اب–وا ان ح–فظه
ع–مل ص–ال–ح وه–و ح–فظ وص–ية ك–وص–ية ال ت–قتل  .ق–لنا ان اب–راه–يم وي–عقوب واس–حق م–ا ح–فظوا الس–بت
وق–د ن–ال–وا ال–تبري–ر وق–د ع–رف–وا اهلل وع–بدوه ح–ق ع–بادت–ه ل–كنهم ل–م ي–عرف–وا الس–بت  .وأي–ضا ً ي–رذل االن–سان
ل ––غير ح ––فظه الس ––بت ك ––ما رذل أه ––ل س ––ادوم وع ––ام ––ورا بس ––بب ن ––جاس ––تهم  .ث ––م آخ ––اب امل ––لك ق ––د ح ––فظ
الس – ––بت ورذل  .وم – ––تات – ––يا ح – ––ارب ف – ––ي الس – ––بت ون – ––ال املج – ––د والش – ––رف  .اذن ل – ––يس الس – ––بت ب – ––الش – ––رط
ال–ضروري ل–لخالص أو ل–لعمل ال–صال–ح وأي–ضا ً ل–يس ك–ل م–ا ي–قع ف–ي الس–بوت ي–نجسها ألن امل–وت–ى ق–د
–نجسون––ه  .وتح––دث ل––لنساء ال––عادة ي––وم الس––بت وت––قع ل––ه ًن ول––لغير
ي––فارق––ون ه––ذه ال––حياة ي––وم س––بت وال ي– ّ
وق ––ائ ––ع ع ––دي ––دة وال ي ––قال ان ح ––رم ––ة الس ––بت ان ––تهكت  .وم ––ا ال ––قصد م ––ن ف ––رض الس ––بت ع ––لى ال ––يهود االّ
ل––يص ّدوا ع––ن ال––عمل ال––يدوي ول––يحيوا ذك––ر اهلل  .ث––م ان ك––لمة الس––بت م––عناه––ا ال––راح––ة وه––و م––أخ––وذ م––ن
ان اهلل خ––لق ال––خالئ––ق ف––ي س––تة اي––ام واس––ترااح ف––ي ال––ساب––ع ف––فرض––ه ي––وم راح––ة ل––ينال ال––عبيد ع––نده––م
ال––خالص م––ن ال––عناء وال––تعب  .واي––ضا ً ك––ما ان اآلب ي––نزل ف––ي الس––بوت امل––طر وي––نمي ال––زرع وي––حيي
وي–ميت وال ل–وم ع–ليه ك–ذل–ك ال ل–وم ع–لى االب–ن ان اب–رأ امل–رض–ى ي–وم الس–بت وال ل–وم ع–لى ش–وع ب–ن ن–ون
ال ––ذي أح ––اط ب ––اري ––حا ي ––وم س ––بت وال ع ––لى م ––ن ي ––صعدون ب ––هائ ––مهم م ––ن ال ––حفرة ان س ––قطت ف ––يها ي ––وم
الس–بت وال ال–كهنة ال–ذي–ن ي–قرب–ون أي–ضا ً ال–ذب–ائ–ح ويس–رج–ون الس–رج  .ث–م ان امل–سيح ات–ى ع–مل خ–ير
ب–شفائ–ه امل–ري–ض ي–وم الس–بت ف–اذن ق–د ك–رم–ه ت–كري–ما ً وم–ن ي–عمل ال–صال–ح ف–ي ي–وم ع–ظّمه ورف–ع ق–دره .
ام––ا م––ن ي– ِ
–أت ف––يه ش––را ً أو ي––منع ف––يه خ––يرا ً ق – ّلل اك––رام––ه ك––ما ف––عل ال––يهود  .اذن ي––لزم ال––قول ان س––يدن––ا
ك– ّ–رم الس––بت أك––ثر م––ن ال––يهود  .واع––لم ان ال––نام––وس س – ّن للمخ––لوق أم––ا امل––سيح ف––هو اهلل ف––ال ن––ام––وس
ع–ليه وب–ال–تال–ي ال ي–لزم–ه ح–فظ الس–بت  .وأي–ضا ً ان س–يدن–ا ف–رض ه–ذا ال–نام–وس الن–ه ه–و ال–كلمة ال–ذي
ن ––زل ال ––ى ج ––بل س ––ينا وأع ––طى ال ––نام ––وس  .وواه ––ب ال ––نام ––وس ل ––يس خ ––اض ––عا ً ل ––ه  .ه ––ذا م ––ا ق ––ال ––ه م ––ار
س–اوي–رس  .ث–م ان س–يدن–ا غ–ير الس–بت ب–االح–د ل–يكون ي–وم راح–ة واج–ب ال–حفظ م–ن ال–نصارى أج–معني
.
مثل حبة الخردل
)  ( 18وكان يقول ماذا يشبه ملكوت اهلل وبماذا اشبهه )  ( 19انه يشبه حبة خردل
أخذها رجل والقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة عظيمة واستظلت طيور
السماء في أغصانها .

في شرح بشارة متى  31 : 13و32
مثل حبة الخردل
عدد  : 31ق ّدم لهم مثالً آخر قائالً  “ :يشبه ملكوت السموات حبة خردل اخذها إنسان وزرعها في حقله ،
عدد  : 32وهي اصغر جميع البزور  .ولكن متى نمت فهي اكبر البقول  ،وتصير شجرة  ،حتى ان طيور السماء تاتي
وتتأوى في اغصانها “ .
املراد بحبة الخردل الكرازة وبالرجل املسيح وبالحقل الخليقة وطيور السماء الشعوب الحنفاء املستظلون في ظلها  .فمن
هذا املثل يتضح ان مفعول بشارة االنجيل في ابتدائها كان قليالً وضعيفا ً جدا ً اكثر من جميع العلوم  .النه في االنجيل
املقدس مذكور عن الصليب واآلالم واملوت فكل هذا مما يبعث على عدم الثقة وااليمان بها ولكنها مع ذلك نمت وعظم
شأنها وفاقت جميع العلوم كحبة الخردل التي تنمو أكثر من كل الزروع االخرى .
ان خواص الخردل كثيرة منها أوالً انها أصغر من الحنطة والشعير فاذا نمت صارت أكبر منهما وهكذا بشارة االنجيل .
ثانيا ً انها مدورة ملساء فهكذا البشارة فهي صحيحة وغير منشقة  .ثالثا ً ان حبة الخردل ال تنقسم الى شطرين كمثل
باقي الزروع هكذا الكرازة بالثالوث فانها تعلمنا ان فيه طبيعة واحدة غير منقسمة  .وكما ان حبة الخردل غير متجزئة
هكذا يجب اال نتجزأ او نبتعد عن محبة اهلل ومحبة بعضنا لبعض  .رابعا ً ان حبة الخردل هي أحد أشد حرارة من
النباتات هكذا ان املؤمنني يجب ان يكونوا حارين بموهبة الروح القدس التي يقبلونها  .خامسا ً ان الذي يسحق الخردل
تدمع عيناه هكذا من يقاوم البشارة ويضطهد املبشرين سوف يبكي في يوم الدينونة  .سادسا ً ان حبة الخردل تحفظ
الجسم من النتانة هكذا كرازة االنجيل املقدس فانها تبعد عن االنفس نتانة الخطيئة  .سابعا ً حيث يزرع الخردل تبيد
املزروعات االخرى  .وهكذا كرازة االنجيل فانها تبيد زروع الهرطقات النجسة  .ثامنا ً ان حبة الخردل حمراء وملساء
فاحمرارها يشير الى ان املسيحية ال تكتسب اال بالدم والشدائد ومالستها تفيد ان مقاومة االعداء ال تضرنا ما دمنا
متحدين في االعمال الصالحة  .تاسعا ً اذا اختلط الخردل ببعض املأكوالت اتصل الى املفاصل وهكذا الكالم عن
االيمان يجب ان يدخل الى أعماق قلوبنا  .عاشرا ً ان الخردل يهضم االكل وينقي االخالط هكذا يجب علينا ان نتنقى من
الخطيئة بواسطة التعب .

مثل الخميرة
) )  ( 20وقال أيضا ً بماذا اشبه ملكوت اهلل )  ( 21انه يشبه خميرة أخذتها امرأة
وخبأتها في ثالثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع .
شرح بشارة متى 38 : 13
عدد  : 38والحقل هو العالم  .والزرع الجيد هو بنو امللكوت  .والزوان هو بنو الشرير .

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

في عدد من يخلصون
)  ( 22وكان يجتاز في املدن والقرى يعلم وهو سائر الى أورشليم )  ( 23فقال له
واحد يا رب هل الذين يخلصون قليلون  .فقال )  ( 24اجتهدوا أن تدخلوا من الباب
الضيق فاني أقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا فال يستطيعون .
شرح بشارة متى  13 : 7و 14
الباب الضيق
عدد  “ : 13ادخلوا من الباب الضيق  ،النه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهالك  ،وكثيرون هم الذين
يدخلون منه !
فيسمي وصاياه بابا ً وطريقا ً  .الن الباب والطريق بداءة املسير  .هكذا الوصايا فانها توصل االنسان الى قمة الكمال
وتبلغه امللكوت  .فكأنه يقول احفظوا الوصايا التي اعطيتكم وان تكن صعبة اال انها توصل حافظها الى مكوت السماء
وقد سمى الباب ضيقا ً ليشجع الداخلني فيه  .وسمى الشرور بابا ً واسعا ً وطريقا ً رحبا ً الن اقتناء الشر اسهل من اقتناء
الخير وقد قال ان هذه الطريق تؤدي الى الهالك  .وقوله الداخلون فيه كثيرون  .اي ان فاعلي الشر هم اكثر من عاملي
الخير .
عدد  : 14ما اضيق الباب واكرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة  ،وقليلون هم الذين يجدونه !
فيسمي حياة تلك السعادة الحقيقية املنزهة عن االكدار وقوله الذي يؤدي الى الحياة  .يعني يؤدي الصالحني الى
امللكوت  .فاذا يسمي الصالحني هنا وهناك احياء كما انه يدعو االشرار امواتا ً  .فاذا كان الجنود واملالحون واالبطال
يعرضون نفوسهم للمخاطر واملهالك طمعا ً في نيل شرف دنيوي زائل فما اجدرنا بمقاساة املشقات في حفظ الوصايا
لنيل الشرف واملجد الغير الزائل .

كانت عادة سيدنا عندما يلقى عليه سؤال اما ان يجيب رأسا ً واما ينقل مخاطبه الى شيء آخر
ثم يرجع الى ما يخالج قلبه وايضا ً كان يعرف أفكار من امامه ولو سكتوا يب ّكيهم  .وكل هذه
الطرق انما كان يستخدمها لفائدتهم  .ومن البني ان في جوابه هنا لم يقل نعم مثبتا ً قول السائل
فتحرى اذن فائدتهم وقال اجتهدوا ان تدخلوا في الباب
الن ذلك لم يكن نافعا ً لخير السامعني
ّ
مجرد
الضيق واعني بالباب حفظ الوصايا ووصفه بالضيق النه يطلب من الداخلني فيه ايمان
ّ
ّ
الشك وسيرة مقرونة بالصالح والقداسة  .ثم حذّرهم له املجد من الندم على فوات الفرصة اذ
من
قال ان كثيرين في العالم اآلتي عندما يرون األبرار داخلني باملجد الى امللكوت يتمنون الدخول
معهم ولكن ال يفيد التمني اذ ذاك فتيالً .

)  ( 25فاذا دخل رب البيت وأغلق الباب فوقفتم خارجا ً تقرعون الباب وتقولون يا
رب افتح لنا فاجابكم قائالً ال اعرفكم من اين انتم .
شرح بشارة متى  10 : 25و11
عدد  : 10وفيما ه ّن ذاهبات ليبتعن جاء العريس واملستعدات دخلن معه الى العرس  ،وأغلق الباب .
ان زمان التوبة واالعمال املرضية هلل هو في هذه الحيوة وكل من ال يسعى الكتساب رضى اهلل في هذه الحيوة ال
يصادف هناك اال الفشل  .وغلق الباب هو افتراق الصالحني وانتهاء وقت الرحمة واتيان وقت الدينونة
عدد  : 11أخيرا ً جاءت بقية العذارى قائالت  :يا سيد  ،يا سيد  ،افتح لنا !

رب البيت هو السيد املسيح والواقفون خارجاص هم من سيريدون الدخول وال يستطيعون لنهم
محرومو الفضائل  .والحالة تشبه حالة انسان يصنع عرسا ً فيدخل معه الى منزله اقاربه
واصدقاؤه ويبقى الغرباء واألجانب خارجا ً  .كذلك يدخل اهلل االبرار الى ملكوته ويترك اآلثمة
الهالكني في العذاب األبدي أما هؤالء فيرددون منادين ومكررين النداء دالل ًة على رغبتهم
الشديدة في السعادة ملتمسني الدخول فيجيبهم الرب  .ما حفظتم وصاياي ولذلك ال اعرفكم .
ٍ
حينئذ تبتدئون تقولون انا أكلنا وشربنا أمامك وقد علمت في شوارعنا .
) ( 26
وقع االكل والشرب مع املسيح في الزمن الذي تردد فيه على االرض مع البشر فقد اشترك مع
كثيرين في تناول الطعام  .ثم ان اليهود الخادمني في الهيكل أمام الرب كانوا ياكلون من
الذبائح الناموسية ويشربون معها وايضا ً ان النصارى يعيّدون االعياد ويدخلون الكنائس ومع
ذلك ال يحفظون الوصايا وال يعملون اعماالً صالحة  .وجميع من ذكروا قد سمعوا تعليم السيد
النه ع ّلم في شوارع مدن اليهود وأسمع صوته بواسطة مرسليه وخ ّدام البيعة في أقطار املسكونة
داعيا ً الى امللكوت ولكن ال يدخله االّ من حفظ وصاياه .
)  ( 27فيقول أقول لكم اني ال أعرفكم من أين انتم  .ابعدوا عني يا جميع فاعلي
االثم )  ( 28هناك يكون البكاء وصريف االسنان اذ ترون ابرهيم واسحق ويعقوب
وجميع االنبياء في ملكوت اهلل وانتم مطرودون الى خارج )  9 29وسياتون من
املشارق واملغارب ويتكئون في ملكوت اهلل .
شرح بشارة متى  11 : 8و12

عدد  : 11واقول لكم  :ان كثيرين سيأتون من املشارق واملغارب ويتكئون مع ابرهيم واسحق ويعقوب في ملكوت
السموات ،
اي ان االمم التي كانت بعيدة صارت قريبة وشريكة مع ابرهيم واسحق ويعقوب في امللكوت .
عدد  : 12واما بنو امللكوت فيطرحون الى الظلمة الخارجية  .هناك يكون البكاء وصرير االسنان “ .
اي بنو اسرائيل الذين كانوا اوالد البيت فابتعدوا منه لعدم ايمانهم به  .وبقوله في الظلمة البرانية اعلم بوجود ظلمة
داخلية ايضا ً  .وعرف ان العذاب االوفر هو في الظلمة الخارجية  .وصريف االسنان هو اصعب من البكاء  .وكما ان في
امللكوت منازل كثيرة  .هكذا في جهنم عذابات كثيرة مختلفة  .وكل واحد يتعذب على نسبة ما ارتكبه من الشرور كثيرة
كانت او قليلة .

فاعلوا االثم هم الكذابون والشاهدون بالزور وما اشبه  .هؤالء جزاؤهم البكاء أي العذاب وأش ّد
من البكاء صريف االسنان وكلهم يتعذّب تبعا ً ملقدار معاصيه وجرمه لكن الجميع يبكون
وجه كالمه ملخاطبه وافهمه ما معناه :
ويصرون باسنانهم من شدة العذاب وهوله  .ثم ان السيد ّ
ّ
ان ابيتم الدخول الى السماء باتباع وصاياي فانكم سترون فيها ابرهيم واسحق ويعقوب
وغيرهم وانتم مطرودون خارجا ً  ( 30 ) .فهوذا آخرون يكونون أولني واولون يكونون آخرين .
شرح بشارة متى  30 : 19و16 : 20
عدد  : 30ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين  ،وآخرون اولني .
االولون الذين صاروا آخرين هم الفريسيون  .واالخرون الذين صاروا أولني هم الرسل اما عموما ً فاالولون آخرون هم
املؤمنون الذين يكفرون باملسيح  .واآلخرون اولون هم الكافرون الذي يؤمنون ويسبقون غيرهم بالسيرة املقدسة  .وكثير
من الذين يتقدمون أخيرا ً ملخافة اهلل بمحبة حارة يفعلون البر والفضيلة اكثر من املؤمنني الذين سبقوهم  .ثم ان املؤمنني
يكونون أولني ليس الجل طول زمان إيمانهم للكن النهم يحملون في قلوبهم من اإليمان الحار املثمر ثمر البر لذلك
يمنحون التقدم في الكرامة .
عدد  16هكذا يكون اآلخرون اولني واالولون آخرين  ،الن كثيرين يدعون وقليلني ينتخبون “ .
حسب ظني ان اليهود كانوا اولني وشعبا ً مختارا ً ولكنهم ملا لم يؤمنوا باالنجيل صاروا آخرين  .واآلخرون الذين صاروا
اولني هم الشعوب الذين رجعوا من الضاللة وأمنوا باالنجيل فصاروا اولني  .وقد ضرب هذا املثل تشويقا ً وتشجيعا ً للذين
هم في الشيخوخة ليقبلوا الى الصالح  .ولكي ال يظنوا انهم ينقصهم شيء يشجعهم بانهم سيتنعمون مع االولني في
امللكوت حيث ال حسد وال غيرة .

هيرودس يقصد قتل سيدنا
)  ( 31في ذلك اليوم دنا قوم من الفريسيني وقالوا له اخرج واذهب من هنا فان
هيرودس يريد ان يقتلك )  ( 32فقال لهم اذهبوا قولوا لهذا الثعلب ها انا أخرج
الشياطني واجري الشفاء اليوم وغدا ً وفي اليوم الثالث اكمل )  ( 33ولكن ينبغي
لي ان أسير اليوم وغدا ً والذي بعده لنه ال يمكن أن يهلك نبي خارج اورشليم .
حساده وكانوا يبغضونه بسبب عمله املعجزات وتع ّلق
الذين دنوا من يسوع هم الفريسيون ّ
الشعب به  .ويريدون اخراجه من اورشليم فاتخذوا اسم هيرودس حجة وكانهم يشفقون على
سيدنا فطلبوا منه الهرب  .أما هو له املجد فعرف افكار ضمائرهم وح ّول كالمه عن هيرودس .
اذن بقوله الثعلب اشار الى فكرهم املستور والخ ّداع والى حسدهم املطوي في قلبهم وبعبارة
اخرى ان ارادة الفريسيني الشريرة هي الثعلب ودليل ذلك من قوله  :هذا الثعلب ال ذلك الثعلب
فاالشارة بهذا الى ارادتهم الحاضرة أمامه  .ولو شاء الداللة على هيرودس لقال  :ذلك  .وقال
سمى ثعلبا ً الفريسي مخاطبه  .وير ّد هذا الرأي بان الثعلب تشمل تسميته كل
فريق آخر انه ّ
الفريسيني ال واحدا ً منهم  .فللجميع قال سيدنا  :اني با ٍق عندكم واخرج الشياطني ولو ان عملي
هذا يك ّدركم ثم اشفي املرضى ولو ابيتم ذلك  .واكثر من اتيان املعجزات ليزيد تعلق الجماهير
بي وياتوا اليّ من كل مكان وبلد  .واعني باليوم السنة االولى من كرازته  .وبغدا ً السنة الثانية
كمل تدابيره االلهية  .وافهم بكلمة أكمل ال نهاية حياته بل
وباليوم الثالث سنة آالمه وقيامته ففيها ّ
نهاية تدابيره على االرض واول عبارته بانه يجب عليّ العمل اليوم وغدا ً وفي اليوم الثالث أمضي
الى االالم واملوت باختياري وتمام رضاي وسيكون موتي في اورشليم ألن فيها سفك دم جميع
االنبياء  .واعلم ان كلمة ) ال يمكن ( ال ت ّدل على النفي املطلق بل على ان قتل االنبياء يجري عادة
في اورشليم .
نبوة يسوع بخراب أورشليم
)  ( 34يا اورشليم يا أورشليم يا قاتلة االنبياء وراجمة املرسلني اليها كم من مرة
اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا ) ( 35
هوذا بيتكم يترك لكم خرابا ً واني اقول لكم انكم ال تروني حتى ياتي زمان تقولون
فيه مبارك االتي باسم الرب .
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ع––دد  : 37ي––اأورش––ليم  ،ي––اأورش––ليم ! ي––ا ق––ات––لة االن––بياء وراج––مة امل––رس––لني ال––يها  ،ك––م م––رة أردت ان اج––مع أوالدك ك––ما تج––مع
الدجاجة فراخها تحت جناحيها  ،ولم تريدوا !
ت––كرار االس––م ه––نا ي––دل ع––لى ع––طفه وح––نان––ه ع––ليها ورغ––بته ف––ي رج––وع––ها وب––مخاط––بته امل––دي––نة ي––قصد اه––لها  .وق––ول––ه ي––ا ق––ات––لة وي––ا
راج––مة م––عناه ول––ئن ف––علت ك––ل ه––ذا ف––ان––ي ال ازال أح––ب رج––وع––ك وت––وب––تك  .وب––قول––ه ل––م ت––ري––دوا ي––علمهم ان خ––طاي––اه––م ق––د اب––عدت––هم
ع–نه  .وق–د ذك–ر ح–نو ال–دج–اج–ة م–ثاالً ل–حنوه الن ه–ذا ال–طائ–ر ش–دي–د ال–حب ن–حو ف–راخ–ه وك–ثيرا ً م–ا ج–اء ذك–ره ف–ي ال–كتاب امل–قدس
دالل–ة ع–لى ع–ناي–ة اهلل وح–ميته ) ت–ث  11 : 32وم–ز  8 : 17واش  5 : 31وم–ل  . ( 2 : 4وق–ول–ه ل–م ت–ري–دوا ي–نفي ق–ول ال–بعض ان
االنسان ال مخير بل مسير وانه ال يعمل الخير او الشر اال كآلة صماء .
عدد  38هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ً .
أي ان املسيح يتركهم بال معونة ما داموا ال يريدون ان يقبلوه ويعذبهم الجل نفاقهم .
عدد  39الني اقول لكم  :انكم ال تروني من اآلن حتى تقولوا  :مبارك االتي باسم الرب ! “ .
ه ––ذا وداع امل ––سيح ل ––لهيكل ول ––الم ––ة ال ––يهودي ––ة وخ ––تام ك ––الم ––ه ل ––هاوم ––ا ق ––ال ––ه ب ––عد ان ––ما خ ––اط ––ب ب ––ه رس ––له امل ––ختاري ––ن  .وي ––شير به ––ذا
ال–كالم ال–ى ي–وم م–جيئه ال–ثان–ي  .وق–د ق–ال ح–تى ت–قول–وا  . . .ب–اس–م ال–رب م–بره–نا ً ان–ه م–واف–ق الب–يه ول–يس م–ضادا ً ل–لنام–وس  .ث–م
الن االن–بياء ق–د اس–تعملوا ه–ذه اآلي–ة ) م–ز  . ( 26 : 118ف–سوف ي–قول ال–يهود ف–ي م–جيئه ال–ثان–ي م–بارك اآلت–ي ب–اس–م ال–رب وان
لم يستفيدوا منها شيئا ً .

قال القديس ساويرس ان االنبياء لم يموتوا كلهم في أورشليم الن دانيال توفاه اهلل في بابل .
وارميا استاثرت به رحمة اهلل في مصر  .فقل اذا ً ان املسيح لم يشمل كل االنبياء بعبارته بل نظر
خاصة الى نفسه وصلبه  .وبمعنى آخر قل ان اليهود الذي مركزهم األكبر في أورشليم هم
الذين قتلوا أنبياء اهلل الصادقني  .اما االنبياء الكذبة فكان غيرهم يقتلونهم " .
48

اإلصحاح الرابع عشر
شفاء رجل فيه استسقاء
)  ( 1ودخل أحد رؤساء الفريسيني في السبت لياكل خبزا ً وكانوا يترصدونه ) ( 2
واذا أمامه رجل به استسقاء )  ( 3فاجاب يسوع وخاطب علماء الناموس

والفريسيني قائالً أيجوز الشفاء في السبت أم ال )  ( 4فصمتوا  .فأخذه وابراه
وصرفه .
ان الفريسيني اتوا عن خبث ورثاء بالجل املستسقى حتى اذا شفاه سيدنا شنّعوا فيه قائلني انه
يخالف الناموس واذا لم يشفه قالوا عنه انه غير قدير بل ضعيف قارن ضعفه بالكبرياء  .وال
يمكننا تأويل عملهم بغير هذا املعنى النهم أتوا بالرجل املريض يوم السبت الى بيت الفريسي
وفي وقت اقامة الوليمة  .وقد كان الداعي مشتركا ً معهم بالرداءة  .وملا كان يسوع حكمة اهلل
ومطلعا ً على افكار قلوبهم ألقى عليهم السؤال ليكشف الغطاء عن مكرهم فصانوا الصمت
فوبخهم وحاجهم بحادث البهيمة الساقطة في حفرة  .ثم انهم كانوا عارفني ان الص ّد عن الخير
في السبت اهانة للسبت عينه  .والحظ انه ابرأ الرجل نظير ما يفعل االله القادر على كل شيء
مظهراص انه هو الكلمة الذي صار انسانا ً ألجلنا .
)  ( 5ثم أجاب وقال لهم من منكم يقع حماره او ثوره في بئر فال ينشله للوقت يوم
السبت )  ( 6فلم يستطيعوا أن يجيبوه عن هذا .
مر لنا عن املراة املنحنية ان املسيح دافع عن نفسه بمثل الحمار والثور اللذين يحالّن من
ّ
القيود  .اما هنا فبرهانه ماخوذ من الحمار والثور الساقطني في البئر فيرفعان لئال يختنقا  .وقد
صمت أعداؤه األرذال ألن دليله افحمهم فأمسوا بكما ً ال يقوون على االحتجاج بشيء .
خطاب يسوع للمدعوين
)  ( 7وضرب مثالً للمدعوين وهو يراقب تخيرهم اول املتكآت فقال لهم )  9 8اذ
دعيت الى عرس فال تتك• في أول املتكآت فلعله دعي اليه من هو اكرم منك ) ( 9
فياتي الذي دعاك واياه يقول لك اخ ِل املوضع لهذا فتأخذ لك متكأ في املوضع
ِ
فامض واتك• في آخر موضع حتى اذا
األخير وانت خجل )  ( 10ولكن اذا دعيت
ٍ
فحينئذ يكون لك املجد أمام
جاء الذي دعاك يقول لك ارتفع ايها الحبيب الى فوق
املتكئني معك )  ( 11ألن كل من رفع نفسه اتضع ومن وضع نفسه ارتفع .
بعد ان أتى سيدنا باملعجزة رأى الفريسيني يختارون أمكنة أعلى من درجتهم فكان االمر فرصة
لتوبيخهم وتعليمهم والقى عليهم وصية ليشعروا من ذاتهم بجهلهم ومبريائهم ويخزوا بسبب

ِ
امض
دنائتهم فال يصنعون ما يريدون في الوالئم ود ّلهم خاصة على التمسك بالتواضع اذ قال :
ليبجلك غيرك وتبدي دعتك وتواضعك امام كل املدعوين  .والضابط العام
واتك“ في آخر موضع
ّ
وضع قانونا ً على الناس اجمعني في كل الظروف واملقامات بقوله ان من يرفع نفسه يتضع
وبالعكس .
)  ( 12وقال للذي دعاه اذا صنعت غداء او عشاء فال تدعو أحباءك وال اخوتك وال
اقرباءك وال الجيران األغنياء لئال يدعوك هم ايضا ً فتكون لك منهم املكافأة ) ( 13
ولكن اذا صنعت مأدبة فادع املساكني والجدع والعرج والعميان )  ( 14فتكون
مباركا ً اذ ليس لهم ما يكافئونك به فتكون مكافأتك في قيامة الصديقني .
لم ِ
ينه السيد عن دعوة الصديقني واالقارب واالخوة قصد افهام الغير ان دعوة هؤالء ال تفيد النهم
سير ّدون لنا املثل كما تفيد دعوة املساكني والجدع والعرج ومن شابههم ألن اهلل يهبنا مكافأة في
العالم االتي عن دعوتنا لهم ز وقال آخرون انه يتعني االّ ندعو املساكني األشرار  .ومراد سيدنا
ان في دعوتنا الغير الى االكل والشرب ال ننظر الى القرابة الطبيعية بل الى الفضيلة ولو كان
ذووها من الناس الفقراء الحقيرين  .والبني من كالم املسيح ان املدعوين معه في بيت الفريسي
كانوا من االبرار املساكني  .لذلك أعلن مضيفه ما تكون مكافأته .
مثل العشاء العظيم
)  ( 15فلما سمع هذا بعض املتكئني قال له طوبى ملن ياكل خبزا ً في ملكوت اهلل
)  ( 16فقال له ان رجالً صنع عشاء عظيما ً ودعا كثيرين )  ( 17فأرسل عبده في
ساعة العشاء يقول للمدعوين هلموا فان كل شيء قد اع ّد )  ( 18فطفقوا كلهم واحد
فواحد يعتذرون فقال له االول قد اشتريت حقالً وال ب ّد لي أن أخرج أنظره فاسالك
ٍ
ماض ألجربها
ان تعذرني )  ( 19وقال اآلخر قد اشتريت خمسة فدادين بقر وانا
فاسألك أن تعذرني )  ( 20وقال اآلخر قد تزوجت امراة فال استطيع ان اجيء ) ( 21
ٍ
فحينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج سريعا ً
فرجع العبد واخبر سيده بذلك
ِ
وات باملساكني والجدع والعميان والعرج الى ههنا
الى شوارع املدينة وازقتها
)  ( 22فقال العبد يا سيد قد قضي ما امرت به وبقي محل )  ( 23فقال السيد للعبد
اخرج الى الطرق واالسيجة واضطررهم الى الدخول حتى يمتل• بيتي ) ( 24
فاني اقول لكم انه ال يذوق عشائي أحد من اولئك الرجال املدعوين .

كان اعتقاد اليهود ان الصديقني بعد القيامة يأكلون ويشربون ماكالً ومشربا ً ماديني في امللكوت
فظنوا ان السيد يتكلم عنهما عند ذكره املجازات وهذا ما يدلك على الداعي الى قول من قال .
طوبى ملن يأكل خبزا ً في ملكوت اهلل  .والى ما حمل سيدنا على اعطائه املثل  .وافهم بالرجل فيه
اهلل فيه عزّ ّ
وجل  .وبالعشاء اتقان خيرات العالم اآلتي واعدادها أحسن اعداد  .وبالكثيرين
اليهود  .وبعبيده الرسل  .وبوقت العشاء زمن مجيء املسيح الذي كملت فيه نبوات النبيني
وبالحقل املشترى املقتنى الجديد وبخمسة فدادين البقر االجتهاد وراء تحصيل املال االرضيّ
الذي يكون سببا ً لفقدان النعيم  .وبرب البيت املسيح نفسه  .وكان اله املجد في بدء االمر لم
يأذن لألمم بالدخول في الشعب املختار االّ انه أرسل فيما بعد رسله الى العالم واملدن لدعوة
العشارين والخطأة ومن ليسوا يهودا ً للدخول في بيعته املقدسة فأتاه كل من آمن به .
لزوم الكفران بكل شيء التباع السيد املسيح
)  ( 25وكان يسير معه جموغ كثيرون فالتفت وقال لهم )  ( 26ان كان أحد يأتي اليّ
وال يبغض أباه وامه وامراته وبنيه وأخوته وأخواته بل نفسه أيضا ً فال يستطيع
ان يكون لي تلميذا ً )  ( 27ومن ال يحمل صليبه ويتبعني فال يستطيع ان يكون لي
تلميذا ً .
شرح بشارة متى  37 : 10و38
عدد  : 37من احب ابا ً واما ً اكثر مني فال يستحقني  ،ومن احب ابنا ً او بنتا ً اكثر مني فال يستحقني ،
ي––وج––د ف––ي ال––ناس ط––بيعتان ت––فوق––ان م––ا س––واه––ما م––ن امل––حبة ه––ما م––حبة اآلب––اء ل––الب––ناء وم––حبة االب––ناء آلب––ائ––هم  .ف––ال––ذي ي––حب اهلل
وي–بغض ال–شيطان ي–نال ج–زاءه ف–ي ال–عال–م اآلت–ي وال–ذي ي–حب ذات–ه ه–و ب–عيد م–ن م–حبة اهلل ال–ذي اي–اه ي–جب ان ن–كرم اك–ثر م–ن
كل املخلوقات .
عدد  : 38ومن ال يأخذ صليبه ويتبعني فال يستحقني .
اي ان م––ن ال ي––ميت ن––فسه ع––ن م––حبة ال––عال––م وي––تعرى ع––ن ك––ل م––قتنيات––ه واف––راح––ه وال ي––حيا هلل وح––ده م––حتمالً ك––ل ع––ار واح––تقار
ح–با ً ب–ه ت–عال–ى ال يس–تحق الج–زاء امل–وع–ود ب–ه اب–ناؤه ف–ان امل–راد بح–مل ال–صليب ه–و اح–تمال اآلالم والش–تائ–م وامل–شقات والتج–رد
عن بهرجة هذا العالم واباطيله.
عدد  : 39من وجد حياته يضيعها  .ومن أضاع حياته من اجلي يجدها .
ي––ري––د ان م––ن م–تّع ن––فسه ب––ماله––ي ه––ذا ال––ده––ر ف––قد اف––قده––ا ال––حياة  .وم––ن اح––تمل الش––دائ––د وامل––شقات ف––اط––ما ً ن––فسه ع––ن ل––ذات
هذا العالم فقد استحق الحياة االبدية .

)  ( 28فzانzه مzن مzنكم يzريzد تzن يzبني بzرجzا ً وال يجzلس أوالً ويحسzب الzنفقة هzل عzنده مzا
يzzكمله بzzه )  ( 29لءال يzzضع االسzzاس ثzzم يعجzzز عzzن االتzzمام فzzيبتدئ جzzميع الzzناظzzريzzن
يسخzzرون مzzنه )  ( 30قzzائzzلني ان هzzذا الzzرجzzل قzzد شzzرع فzzي بzzناء ولzzم يسzzتطع ان يzzتم
)  ( 31أم اي م zz zلك يخ zz zرج ل zz zيحارب م zz zلكا ً آخ zz zر وال يج zz zلس أوالً وي zz zشاور ن zz zفسه ه zz zل
يسzzتطيع أن يzzالقzzي بعشzzرة آالف مzzن يzzأتzzي عzzليه بعشzzريzzن الzzفا ً )  ( 32واال فzzيرسzzل
سzفارة وهzو بzعيد ويzلتمس مzا هzو مzن أمzر الzصلح )  ( 33فzكذلzك كzل واحzد مzنكم ان لzم
يzرفzض جzميع أمzوالzه فzال يسzتطيع أن يzكون لzي تzلميذا ً )  ( 34املzلح جzيد ولzكن اذ فسzد
املzلح فzبماذا يzملح )  ( 35انzه ال يzصلح لzألرض وال لzلمزبzلة بzل يzطرح خzارجzا ً  .مzن لzه
أذنان سامعتان فليسمع .
م–قصد ال–سيد م–ن م–ثلي ب–ان–ي ال–برج وامل–لك امل–حارب غ–يره ان ي–دل–نا ع–لى ان م–ن ي–رغ–ب ف–ي ال–تتلمذ ل–ه
ي–لزم–ه ت–لرك االم–وال االرض–ية وال–تعلق ب–ال–روح–يات وان ل–م ي–كن ش–اع–را ً م–ن ن–فسه ان–ه سيهج–ر ال–تعلق
ب–ال–دن–يوي–ات ف–واج–به ع–دم ال–تتلمز الئ–ال ي–بتدئ ف–ي أم–ر وال ي–كمله ف–يسمى ع–مله ع–ارا ً ع–ليه ب–ني ال–ناس
وي ––نال ––ه ال ––عذاب  .ف ––بناء ال ––برج رم ––ز ال ––ى ال ––حياة ت ––بعا ً ل ––تعليم االن ––جيل الن ال ––تتلمذ ل ––سيدن ––ا ه ––ة ب ––رج
ح–صني ي–قرب ب–علوه ح–تى ال–سماء وي–ؤل–فه االع–مال ال–صال–حة وي–صعد ع–ليه ب–ال–تجارب وق–مع االه–واء .
واف–هم أي–ضا ً ب–ال–برج ال–برارة وب–نفقات–ه ام–ات–ة ش–هوات الجس–د وب–تكميل ب–نائ–ه ال–عي امل–تواص–ل ف–ي ال–برّ
الن االن ––سان ال ي ––مكنه ان ي ––بدأ ب ––ال ––خير وي ––نتهي ب ––الش – ّ–ر  .ث ––م ش ––به س ––يدن ––ا ال ––تتلمذ ل ––ه ب ––الح ––رب الن
ت–الم–يذه ي–قات–لون ال–شيطان وج–نوده والجس–د وش–هوات–ه امل–ؤذي–ة واع–نى ب–امل–لك ال–عقل وب–العش–رة اآلالف
العش– ––ر ال– ––حواس الجس– ––دي– ––ة وال– ––نفسية وخ– ––تم ب– ––ما م– ––عناه  :ان ك– ––ل م– ––ن ل– ––م ي– ––ترك م– ––قتناه الجس– ––دي
–كرم–ة م–زي–نة ب–ال–فضائ–ل
ل–لتمسك ب–ال–روح–يات ال ي–قدر ع–للى ان ي–كون ت–لميذا ً ل–ي وك–ل م–ن س–ار س–يرة م ّ
ث––م م––ال ع––نها ال––ى م––لك ال––رذائ––ل ورف––ض اص––الح خ––لله وت––قوي––م اع––وج––اج––ه أم––سى أرذل م––ن ك––ل ال––ناس
ومثله مثل امللح النافع لكل االطعمة فاذا تغير طعمه امسى ال يصلح لشيء وارذل من الزبل .
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ملح األرض ونور العالم
ع––دد  : 13ان––تم م––لح االرض  ،ول––كن إن فس––د امل––لح ف––بماذا ي––ملح  ،ال ي––صلح ب––عد ل––شيء  ،اال الن ي––طرح خ––ارج –ا ً وي––داس م––ن
الناس .

ان خ–واص امل–لح ك–ثيرة ف–هو ي–جعل ال–تاف–ه ل–ذي–ذا ً  .ويج–ذب ال–رط–وب–ة امل–ول–دة ل–لنتون–ة ويش–دد ال–رخ–اوة  .وك–ذل–ك ان–تم اج–ذب–وا ال–ناس
وش–ددوا رخ–اوت–هم ول–ذذوه–م ل–كي ال ي–ميلوا ال–ى ال–نفاق  .وك–ما ان امل–لح ي–حفظ ن–فسه وغ–يره ب–ال ف–ساد ون–تون–ة  ،ه–كذا ان–تم ك–ون–وا
مه––تمني ب––ان––فس ب––ني البش––ر ل––كي ال ي––نتنوا ف––ي الخ––طيئة  .وق––د س––مى امل––حبة م––لحا ً ب––قول––ه ان––تم م––لح االرض  ،اي ان––تم م––حبة
االرض فيجب ان تكونوا محبني لكل الناس  ،وكونوا في أمن مع بعضكم بعض
) ف–اذا فس–د امل–لح ( اي ه–كذا ان–تم ان ك–نتم مجته–دي–ن ف–ي ال–فضيلة ف–تنفعون ان–فسكم وغ–يرك–م اي–ضا ً واذا ك–نتم غ–ير ف–اض–لني
ف ––ال ت ––نفعون ان ––فسكم وال ان ––فس غ ––يرك ––م  .ف ––ال ––ناس اذا فس ––دوا ف ––يمكنهم ان ي ––صطلحوا ب ––كم  .ل ––كن اذا ع ––رض ل ––كم ال ––فساد
فته–لكون ان–تم وته–لكون م–عكم آخ–ري–ن  .ث–م ان ال–عام–ة وغ–ير امل–عروف–ني اذا ع–رض ل–هم ع–ارض وس–قطوا ف–يكون ل–هم غ–فران ام–ا
املعلم اذا سقط فيشجب  .فهذه ولو قيلت للرسل وحدهم ولكنها تخص خلفاءهم كاالساقفة ورؤساء البيعة " .
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