
اإلصحاح السادس

فرك السنبل يوم السبت

( 1 ) وفـي السـبت الـثانـي بـعد االول اجـتاز بـني الـزروع وكـان تـالمـيذه يـقلعون سـنبالً 
ويـفركـون بـأيـديـهم ويـأكـلون ( 2 ) فـقال لـهم قـوم مـن الـفريـسيني ملـاذا تـفعلون مـا ال يحـل 
فـي السـبوت ( 3 ) فـاجـابـهم يـسوع قـائـالً أو قـرأتـم مـا فـعل داود حـني جـاع هـو والـذيـن 
مــعه ( 4 ) كــيف دخــل بــيت اهلل واخــذ خــبز الــتقدمــة وأكــل وأعــطى الــذيــن مــعه وهــو ال 

يحل أكله اال للكهنة وحدهم ( 5 ) ثم قال لهم ان ابن البشر هو رب السبت أيضاً .
                                                      

عمل التالميذ املذكور وشكاية الفريسيني وجواب املسيح في شرح بشارة متى 12 : 1 – 8 
  

الحوار حول يوم السبت
عدد 1 : في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بني الزروع ، فجاع تالميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون .

ان املــسيح بــاجــتيازه فــي الســبت حــل الســبت واراح الــنامــوس وهــو الــذي حــفظ الــنامــوس مــدة ثــالثــني ســنة حــتى اعــتمد وتــمم 
الـسيرة الجـديـدة مـن الـعماد الـى الـصليب فـنقض السـبت حـني جـبل طـيناً وطـلى بـه عـيني االعـمى وقـال ابـي اآلن يـعمل وأنـا 
أعــمل . واآلن نــقض الســبت بــضرورة الــجوع الن الــضرورة تحــل الــنامــوس وفــي االنــجيل الــيونــانــي والحــرقــلي يــسميه ســبتاً 
مـــضاعـــفاً ولـــوقـــا يـــدعـــوه الســـبت الـــثانـــي بـــعدد االول النـــه وقـــع فـــيه الـــعيد . والـــيوم الـــذي لـــم يـــكن يـــجوز فـــيه الـــعمل كـــان يـــدعـــى 
ســـبتاً . ثـــم ان جـــوع الـــتالمـــيذ يـــدل عـــلى انـــهم كـــانـــوا متجـــرديـــن غـــير مهـــتمني بـــالجســـديـــات فـــكانـــوا يـــحاربـــون الـــجوع دون ان 

يفارقوا املعلم ويرحلوا مثل ذلك .
 

عدد 2 : فالفريسيون ملا نظروا قالوا له : “ هو ذا تالميذك يفعلون ما ال يحل فعله في السبت ! “
ان الـــفريـــسيني المـــوا املـــسيح عـــلى اجـــتيازه وســـط الـــزرع واكـــل الـــتالمـــيذ لـــومـــاً بـــسيطاً لـــكنهم اغـــتاظـــوا مـــنه حـــني بســـط الـــيد 

اليابسة يوم السبت الن االعجوبة كانت عظيمة
 

عدد 3 : فقال لهم : “ اما قرأتم ما فعله داود حني جاع هو والذين معه ؟
عدد 4 : كيف دخل بيت اهلل واكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له وال للذين معه ، بل للكهنة فقط .

ان الـذيـن حـلوا الـنامـوس كـثيرون اال ان املـسيح لـم يـذكـر مـنهم اال داود الن داود كـان ممجـداً عـندهـم . ولـم يـسميه مـلكاً ونـبياً 
النـه كـان مـن قـبيلته حـتى ال يـظن الـيهود انـه يفتخـر بـاول نـاقـض للسـبت . فـكما ان داود ملـا عـرض لـه الـجوع اضـطر الـى حـل 
الــنامــوس . كــذلــك الــتالمــيذ حــلوا الســبت بســبب الــجوع  . ولــو كــان فــي قــلوب الــفريــسيني رحــمة لــعذروا املــسيح وتــالمــيذه مــن 
نــقضهم الســبت الن الــجوع يحــمل صــاحــبه عــلى تحــليل مــا هــو محــرم ولــكونــهم مــالعــني ذكــر لــهم داود مــع ان داود هــو مــلوم 
خـــصوصـــاً النـــه ســـبب قـــتل الـــكهنة مـــن يـــد شـــاول . فـــان كـــان داود غـــير مـــلوم بـــذلـــك فـــكم بـــالحـــري تـــالمـــيذ املـــسيح ســـيما وان 
كـثيريـن نـقضوا السـبت فـمنهم يـشوع ابـن نـون وايـليا الـنبي عـندمـا مـشي أربـعني يـومـاً وغـيرهـما . ثـم ان نـقض السـبت . فـان 
قـال قـائـل ان داود كـان نـبياً . أجـبناه ان االنـبياء انـفسهم لـم يـكن يحـل لـهم االكـل مـن ذلـك الـخبز فـكم بـالحـري لـلرجـال الـذيـن 



كــــانــــوا مــــع داود فــــانــــهم لــــم يــــكونــــوا انــــبياء وال كــــهنة . ان مــــرقــــس يــــسمي الــــكاهــــن الــــذي اعــــطى داود خــــبز الــــتقدمــــة ابــــياتــــار 
وصاموئيل يسميه اخيمالك. فكان يسمى باسمني فكل واحد سماه باسم .

 
عدد 5 : او ما قرأتم في التـوراة ان الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء ؟

اي كـما ان الـكهنة فـي الـهيكل يحـلون السـبت النـهم يـصعددون الـذبـائـح ويـقربـون الـقرابـني فـال يـالمـون عـلى ذلـك . هـكذا فـانـه 
ال لوم على التالميذ لقلعهم السنبل واكلهم منه . وقد استعمل لفظة التدنيس بدالً من نقض السبت النها اصعب .

 
عدد 6 : ولكن اقول لكم : ان ههنا اعظم من الهيكل !

بـقولـه اعـظم عـني نـفسه النـه رب الـهيكل . وكـما ان اهلل اعـظم مـن الـهيكل الـذي يـكرم فـيه هـكذا فـان الـتالمـيذ الـذيـن يخـدمـونـه 
هم اعظم من الكهنة الذين يخدمون الهيكل.

 
عدد 7 : فلو علمتم ما هو : اني اريد رحمة ال ذبيحة ، ملا حكمتم على األبرياء !

اي لـو كـنتم تـذكـرون الـكتاب الـقائـل ان اهلل الـرحـمة عـلى الـذبـيحة ملـا ملـتونـي عـلى نـقضي السـبت النـه اذا كـان السـبت يـنقض 
الجل الذبيحة من الكهنة فكم باالحرى يجب نقضه الجل الرحمة والشفقة .

( مر ص 2 : 27 ) ثم قال لهم ان السبت جعل االنسان ال االنسان الجل السبت
يـتساءل الـبعض انـه اذا كـان السـبت جـعل الجـل االنـسان فـلماذا قـتل صلفحـد ألـيس النـه نـقض السـبت ؟ فـنجيب ان السـبت 
لــو لــم يــحفظ مــن الــبدء لــكان نــقض شــيئاً فــشيئاً واســتحقر الــناس أوامــر الــنامــوس . ان حــفظ الســبت كــان يــفيد الــعبرانــيني 
كـثيراً وكـان يـذكـرهـم بخـلق اهلل لـلكائـنات ويـبعددهـم عـن عـبادة االوثـان ويـجعلهم رحـومـني عـلى الـعبيد واالمـاء . ويـرجـعهم مـن 
الشـر الـى الـصالح . ورب مـعترض يـقول ملـاذا ابـطل املـسيح هـذه الـعوائـد ؟ فـنجيب انـه لـم يـبطلها لـكنه زادهـا بـتعليمه الـناس 
ان اهلل هـو خـالـقهم وابـوهـم ومـسكنه الـسموات كـما انـه عـلمهم ان يـكونـوا رحـومـني وال يـحتفلوا بـاعـيادهـم فـي السـبت فـقط بـل 
فـي كـل بـوم الن الـنامـوس انحـل وابـتدأت خـدمـة االنـجييل ومـنعهم ان يخـدمـوا قـبة الـزمـان واملـذبـح الـرمـزي بـل ان تـكون ذواتـهم 

مذبح ومساكن لالهوته .
 

عدد 8 : فإن ابن االنسان هو رب السبت أيضاً .
فــبقولــه ” ابــن البشــر ” عــنى نــفسه واثــبت الهــوتــه بــكونــه خــالــق الســبت . فــكأنــه يــقول كــما قــد اعــطيتكم الســبت . هــكذا لــي 

السلطان ان احله وليس الحد ان يلومني على نقضه بصنعي العجائب فيه .
                                                         

شفاء يد يابسة يوم السبت

( 6 ) ودخـــل املجـــمع فـــي ســـبت آخـــر وجـــعل يـــعلم وكـــان هـــناك رجـــل يـــده الـــيمنى يـــابـــسة ( 7 ) وكـــان 
الـكتبة والـفريـسيون يـراقـبون هـل يـشفي فـي السـبت لـكي يجـدوا مـا يـشكونـه بـه ( 8 ) وعـلم بـأفـكارهـم 
فــقال لــلرجــل الــيابــس الــيد قــم فــي الــوســط فــقام ووقــف ( 9 ) فــقال لــهم يــسوع أســألــكم أعــمل الــخير 
يحـــل فـــي الســـبت أم الشـــر ان تخـــلص نـــفس أم تهـــلك ( 10 ) ثـــم ادار نـــظره فـــي جـــميعهم وقـــال لـــه 



امـــدد يـــدك فـــفعل فـــعادت يـــده صـــحيحة كـــاألخـــرى ( 11 ) فـــامـــتألوا ســـفهاً وفـــاوض بـــعضهم بـــعضاً 
فيما يفعلون بيسوع .

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 12 : 9 – 14 
 

الشفاء في السبت
عدد 9 : ثم انصرف من هناك وجاء الى مجمعهم ،

اي انه اجتاز يوم السبت وهو غير السبت الذي قلع فيه تالميذه السنبل كما ذكر لوقا.
 

عدد 10 : واذا انسان يده يابسة ، فسالوه قائلني : هل يحل االبراء في السبوت ؟ لكي يشتكو عليه .
ذكــر االنــجيليون اآلخــرون ان الــسيد املــسيح اقــامــه فــي الــوســط وقــال للجــموع انــه يــجب ان يــعمل الــخير فــي الســبت . امــا 
اقــامــته لــه فــي الــوســط فــلكي تــثير رؤيــته فــي قــلوب الــحاضــريــن عــواطــف الــشفقة والــرحــمة عــليه . امــا مــتى فــقال ان الــكتبة 
والـــفريـــسيني ســـألـــوه ذلـــك . وكـــلتا الـــروايـــتني صـــحيحة . النـــهم كـــانـــوا يـــعرفـــون انـــه يـــريـــد ان يـــشفيه فـــارادوا ان يـــمنعوا الـــشفاء 
بـواسـطة سـؤالـهم ايـاه بـالـحيلة والـغش ويـشكوه بـكونـه لـم يـحفظ السـبت . امـا املـسيح فـلمعرفـته بـخبثهم اقـامـه فـي الـوسـط كـما 
يـقول االنـجيليون االخـرون . وملـا لـم يـندمـوا عـلى سـوء فـكرهـم وعـمى قـلوبـهم وبـخهم بـعنف كـقول مـرقـس الـبشير “ فـأدار نـظره 

فيهم بغيظ ” ( مر ص 3 :5 ) ذلك لكي يجذبهم بنظره هذا  الى التوبة
( مر ص 3 : 4 ) ثم قال لهم أخيرا يحل ان يفعل في السبت ام شر الخ

انـه تـعالـى اخـذ قـبل صـنعه االعـجوبـة يـضرب لـهم االمـثال ويـسالـهم بـعض االسـئلة حـتى اذا اجـابـوه عـليها أخـذ جـوابـهم حـجة 
عليهم فقال لهم .

 
عـــدد 11 : فـــقال لـــهم : “ اي انـــسان مـــنكم يـــكون لـــه خـــروف واحـــد ، فـــان ســـقط هـــذا فـــي الســـبت فـــي حـــفرة ، أفـــما يـــمسكه 

ويقيمه ؟
فأتاهم بمثل الخروف النهم مبتلني بمحبة املال واملقتنيات .

 
عدد 12 : فاالنسان كم هو أفضل من الخروف ! اذاً يحل فعل الخير في السبوت ! “

انـــه اثـــبت مـــن كـــالمـــه لـــهم وجـــوب فـــعل الـــخير فـــي الســـبت. وذكـــر مـــرقـــس انـــهم ” فـــصمتوا ” اي انـــهم لـــم يـــجيبوه بـــشيء وال 
استفادوا من كالمه .

 
عدد 13 : ثم قال لالنسان : “ مّد يدك “ . فمدها . فعادت صحيحة كاالخرى .

انـه تـعالـى شـفى يـد الـرجـل الـيايـسة بمجـرد كـلمة قـالـها لـه . وفـي غـير مـوضـع كـان يـضع يـده عـلى الـذيـن يـريـد شـفاءهـم فـتعود 
اعضاؤهم اصح مما كانت حالة العافية .

 
نبوءة اشعياء تتحقق

عدد 14 : فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه ،
اي ان الفريسيني تشاوروا على قتله حسداً منهم .



                                                     
انتخاب االثني عشر رسوالً 

( 12 ) وفــي تــلك االيــام خــرج الــى الــجبل لــيصلي وقــضى لــيلته فــي الــصالة الــى اهلل 
( 13 ) فـلما كـان الـنهار دعـا تـالمـيذه واخـتار مـنهم اثـني عشـر وسـماهـم رسـالً ( 14 ) 
ســــمعان الــــذي ســــماه أيــــضاً بــــطرس وانــــدراوس أخــــاه ويــــعقوب ويــــوحــــنا وفــــيلبس 
وبــرتــلماوس ( 15 ) ومــتى وتــومــا ويــعقوب ابــن حــلفا وســمعان املــدعــو الــغيور ( 16) 

ويهوذا أخا يعقوب االسخريوطي الذي أسلمه .
                                                   

كـــان لـــلسيد املـــسيح تـــالمـــيذ كـــثيرون يـــتبعه مـــنهم عـــن قـــرب اربـــعة وثـــمانـــون فـــمن هـــؤالء اخـــتار اثـــني 
عشـر رسـوالً عـلى عـدد اشهـر الـسنة االثـني عشـر أو اسـباط اسـرائـيل االثـني عشـر وسـبعني مبشـراً 
عـلى عـدد السـبعني ارزة أو السـبعني شـيخاً . وانـتبه الـى ان فـي تـرتـيب اسـامـي الـرسـل يـضع لـوقـا 
ومــرقــس اســم مــتى قــبل تــومــا اال ان مــتى عــينه يــضعه بــعد تــومــا تــواضــعاً مــنه . ثــم ان قــومــاً ســموا 
بــرتــلماوس يــسوع وقــال عــنه آخــرون انــه نــتانــائــيل وافــهم بــيهوذا اخ يــعقوب تــّداوس ولــم يــوضــع اســم 

االسخريوطي آخر الكل االّ بسبب وقاحته وخبثه لكن مرتبته هي بعد سمعان بطرس ويعقوب .

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 10 : 1 – 14 
                                

االثنا عشر رسوال
عـــدد 1 : ثـــم دعـــا تـــالمـــيذه االثـــني عشـــر واعـــطاهـــم  ســـلطانـــاً عـــلى ارواح نـــجسة حـــتى يخـــرجـــوهـــا ، ويـــشفوا كـــل مـــرض وكـــل 

ضعف .
    فــلم يــرد ان يــأتــوا هــم الــيه لــيبني اتــضاعــه فــارســل تــالمــيذه لــيعدهــم لــلقتال كــالــطير لــفراخــه والجــل شــرفــهم . وكــان يــرســل 
السـبعني تـلميذاعـلى الـدوام امـا الـرسـل فـارسـلهم مـرة واحـدة لـالسـتعداد وانـه رأى الجـموع مـنطرحـني ولـيس فـيهم احـد يـطلب 
خـــالص نـــفسه الـــهالـــكة بـــالخـــطيئة فـــدعـــاهـــم ولـــم يـــأتـــوا الجـــل ذلـــك ارســـل تـــالمـــيذه . ورب قـــائـــل كـــيف كـــانـــوا يخـــرجـــون االرواح 
والـروح لـم يـكن قـد اعـطي وال املـسيح كـان قـد مجـد بـعد ؟ فـنجيب انـهم كـانـوا يخـرجـونـهم بسـلطانـه . ثـم ان االرواح الـنجسة 
يـعني الـشياطـني هـم سـبب الخـطايـا والخـطايـا هـي عـلة االوجـاع واالمـراض فـي الـنفس والجسـد . والجـل ذلـك امـرهـم اوال ان 

يخرجوا االرواح النجسة النه متى ما زالت اسباب الخطايا واالمراض زالت الخطايا كذلك .
 

عـــدد 2 : وامـــا اســـماء االثـــني عشـــر رســـوالًًًًًفـــهي هـــذه : االول ســـمعان الـــذي يـــقال لـــه بـــطرس ، وانـــدراوس اخـــوه . يـــعقوب بـــن 
زبدي ، ويوحنا أخوه .

اي ان عـددهـم اثـنا عشـر ال غـير كـاالثـني عشـر سـبطاًًًًً الـذي ادخـلهم يـعقوب فـي مـيراثـه اذ يحسـب ابـني االبـن الـواحـد عـوض 
ابــيه يــوســف واآلخــر عــوض عــمه الوي النــه ورث قــربــان الــرب وقــد ارســلهم املــسيح اثــنني اثــنني لــكي يــعينوا بــعضهم بــعضاًًًًً . 
وقـال الـذهـبي الـفم ان مـتى لـم يـذكـرهـم مـرتـني فـان يـوحـنا مـع كـونـه افـضل مـن جـميعهم ومـن اخـيه فـقد ذكـره بـعد اخـيه ولـكن 



مـرقـس قـد رتـبهم صـيدا . فـقد ذكـر يـوحـنا ان سـمعان وانـدراوس مـن سـبط نـفتالـني مـن بـيت صـيدا . امـا اوسـبيوس فـيقول ان 
سمعان واندراوس كانا من كفرناحوم .

 
عدد 3 : فيلبس ، وبرتلماوس . توما ، ومتى العشار . يعقوب بن حلفى ، وتداوس .

 يـعقوب بـن زبـدى ويـوحـنا أخـوه مـن سـبط زابـلون . وفـيلبس وبـرتـلماوس مـن سـبط اشـير فـيلبس مـن بـيت صـيدا وبـرتـلماوس 
مــن عــيرعــير الــقريــة وقــيل ان بــرتــلماوس هــو نــاثــانــائــيل . وآخــرون يــقولــون ان بــرتــلماوس كــان يــدعــى يــسوع واجــالال ملــعلمهم 
ابــدلــوا اســمه بــاســم ابــيه بــرتــلماوس وقــيل انــه مــن ســبط يــساخــر . فــذكــر مــتى هــنا اســمه بــعد اســم تــومــا اتــّضاعــا مــنه مــع ان 
االنـجيليني الـثالثـة األخـر قـد ذكـروا اسـمه قـبل تـومـا . تـومـا مـن سـبط يـهوذا ومـتى مـن سـبط يـساخـر مـن الـناصـرة أمـا يـعقوب 
بـن حـلفى فـهو مـن سـبط مـنسى تـداوس مـن سـبط شـمعون وكـان لهـذا ثـالثـة اسـماء البـاي وتـداوس ويـهوذا ابـن يـعقوب ولـقب 

الباي وتداوس لحكمته.
 

عدد 4 : سمعان القانوي ، ويهوذا االسخريوطي الذي اسلمه .
سـمعان الـقانـوي مـن سـبط افـرام مـن قـانـا الجـليل وقـال آخـرون ان سـمعان هـو مـن الـكنعانـني والـحقيقة انـه مـن قـانـا قـريـته . 
ويــهوذا االسخــريــوطــي مــن ســبط جــاد مــن قــريــة سخــريــوط وارتــأى بــعضهم انــه مــن ســبط روبــيل . ســتة مــنهم يــدعــون بــثالثــة 
اســماء كــل اثــنني بــاســم واحــد ســمعان بــطرس وســمعان الــقانــوي . يــعقوب بــن زبــدى يــعقوب بــن حــلفى . ويــهوذا ابــن يــعقوب 
الـذي هـو تـداوس ويـهوذا االسخـريـوطـي . اثـنان مـنهم كـانـا عـشاريـن مـتى ويـعقوب ابـن حـلفى واربـعة مـنهم صـياديـن وواحـدا 

خائنا.

يسوع يرسل الرسل
عدد 5 : هؤالء االثنا عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائالً : الى طريق امم ال تمضوا ، والى مدينة للسامريني ال تدخلوا .

فـقد دعـا الـشعوب الـذيـن كـانـوا يـعبدون االصـنام امـما . فـهنا مـنع الـرسـل مـن الـذهـاب عـند الـحنفاء والـسامـريـني . وفـي مـوضـع 
آخــر بــعد قــيامــته ارســلهم الــى كــل االمــم قــائــالً اذهــبوا وتــلمذوا كــل االمــم . فــقد نــهى رســله عــن مــخالــطة االمــم والــسمرة الن 
الـيهود كـانـوا يـنفرون مـنهم . فـلكي ال يـتذمـروا عـليه قـائـلني انـه يـرسـل رسـله الـى مـن نـبغضهم مـنع رسـله عـن ذلـك . فـقال الـى 
طــريــق االمــم ال تــتجهوا يــعني ال تــتركــوا بــالد الــيهود وتــذهــبوا الــى بــالد الــحنفاء الــكافــريــن . امــا قــولــه ًً ومــدن الــسامــريــني ال 
تـدخـلوا ًً ذلـك النـها كـانـت داخـل بـالد الـيهود فـلذلـك امـرهـم اال يـدخـلوهـا . واراد بـطريـق االمـم ايـضا عـوائـد الـحنفاء وسـيرتـهم 
الــقبيحة ونــوامــيسهم فــامــرهــم ان يــحيدوا عــنها واراد بــمدن الــسمرة عــوائــد الــسامــريــني الــتي تحــدث فــي املــديــنة ومــعتقداتــهم 
املـضلة فـأمـرهـم ان يـردلـوهـا وهـي الـتي اشـار الـيها سـليمان الـحكيم فـي االمـثال بـقولـه يـوجـد طـريـق يـظن انـها مسـتقيمة مـع 

انها تؤدي الى هاوية الهالك .
 

عدد 6 : بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة .
اراد بــالخــراف الــضالــة اولــئك الــذيــن زاغــوا عــن طــريــق الــحق والــتعالــيم الــصحيحة وتــمسكوا بــمعتقدات الــكتبة والــفريــسيني 

واضاليلهم . فامر رسله ان ينطلقوا الى هؤالء الخراف ليرجعوهم الى طريق التوبة والخالص .
 

عدد 7 : وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلني : انه قد اقترب ملكوت السماوات 
اراد بـاملـلكوت ذلـك الـتنعم االبـدي الـذي نـرجـو الـحصول عـليه بـعد ان تنكسـر شـوكـة املـوت والخـطيئة . وقـولـه ” قـد اقـترب ” اي 

من الذين ينالون سر املعمودية .



 
عدد 8 : اشفوا مرضى . طّهروا برصاً .  اقيموا موتى . اخرجوا شياطني . مجاناً اخذتم ، مجاناًًًًًاعطوا

 انــه نــهاهــم عــن اخــذ اجــرة مــقابــل اعــجوبــة يــصنعونــها او مــرض يــشفونــه او هــبة يــمنحونــها . واوصــاهــم ان يــفعلوا كــل ذلــك 
مـجانـاًًًًًكـما فـعل هـو وعـلمنا ان تـكون اعـمالـنا صـادرة عـن قـلب نـقي ونـيّة طـاهـرة ال غـش فـيها . امـا نـهيه الـرسـل عـن اخـذ اجـرة 
فــذلــك لــيبعد قــلوبــهم عــن مــحبة الــفضة ولــكي ال يــظنوا انــه بــقوتــهم يــعملون الــعجائــب فــيتكبرون متشــبهني بــكهنة الــيهود الــذيــن 

يعملون باالجرة واالنبياء الذين يتنبؤون بالفضة .
 

عدد 9 : ال تقتنوا ذهباًًًًً وال فضة وال نحاساًًًًً في مناطقكم .
فــقد اســتأصــل مــنهم هــذا الــداء الــعضال وابــعدهــم عــن الــظن الشــريــر لــيتفرغــوا لــلتبشير . الن مــن كــان مــثلهم يطهــر الــبرص 

ويخرج الشياطني ال يحتاج الى الفضة . ( نحاسا) اي النقود التي تتداولها ايدي الناس في البيع والشراء
 

عدد 10 : وال مزودا للطريق وال ثوبني وال أحذية وال عصاً ، الن الفاعل مستحق طعامه .
اي ان مـن يـقتني مـزوداً فـهو عـديـم الـيقني بـقولـه فيحـمل كـيسا مـعه . ( وال ثـوبـني ) اي ال تتخـذوا الـصالح والـطالح ( وال حـذاء 
) الن الـدبـابـات ال يـمكنها ان تـقترب مـنكم ولـكي يتجـردوا وقـد دعـاه مـرقـس خـفا بـقولـه ال تـلبسوا خـفا فـي ارجـلكم واملـالك قـال 
لـبطرس الـبس خـفيك . ومـنعهم عـن أخـذ عـصا بـايـديـهم النـها تـمسك احـتراسـا مـن شـر الـناس او الـحيوانـات املـؤذيـة وأفـهمهم 
ان الـقوة االلـهية الـقادرة عـلى كـل شـيء تـرافـقهم فـي مـسيرتـهم فـال حـاجـة الـى أخـذ عـصا أوغـيرهـا . وقـولـه ( ال تـقتنوا ذهـبا ) 
اي ال تتشـــبهوا بـــيهوذا وعـــاكـــار وجحـــزي ” وال نـــحاســـا ” النـــه يـــصدأ عـــاجـــال . وقـــولـــه هـــذا رمـــز عـــن صـــدأ الـــنفس بـــالخـــطيئة 
فــيأمــرنــا ان نــبتعد عــن الخــطيئة املــمثلة بــالــنحاس ( وال مــزودا ) عــالمــة الســذاجــة والــتواضــع ( وال عــصاً ) النــهم لــم يخــرجــوا 
لـيرعـوا الـقطعان الـضالـة عـلى مـثال مـوسـى . ورب قـائـل يـقول فـال بـدع اذا حسـب التجـرد عـن الـذهـب والـفضة فـضيلة . ولـكن 
اي فـضيلة فـي التجـرد عـن املـزود والـثوبـني والـعصاء ؟ فـنجيب ان املـسيح أمـر رسـله بـذلـك لـيعلمهم كـمال التجـرد عـن مـقتنيات 
هـذا الـعالـم وهـو الـقائـل ال تهـتموا بـشأن الـغد . وملـا ارسـلهم فـي املـرة االولـى لـلتعليم نـهاهـم عـن ان يـأخـذوا شـيئاً مـعهم ألنـهم 
كـانـوا مـرسـلني لـليهوديـة . غـير انـه ملـا ارسـلهم بـعد قـيامـته لـلمرة الـثانـية لـلتبشير فـي الـعالـم كـله لـم يـنههم عـن أخـذ شـيء النـهم 
كــانــوا مــزمــعني ان يبشــروا الــكفرة وهــؤالء يــأبــون مــخالــطة املــؤمــنني فــضالً عــن الــقيام بــما يــحتاجــون الــيه مــن الــقوت والــكسوة 
ولـذا فـان الـرسـل أخـذوا مـعهم مـا يـلزمـهم فـان بـطرس قـد اخـذ نـعلني وبـولـس قـد اخـذ رداء وكـتبا ونـفقة مـن اهـل فـيلبي شـاكـرا 
فــضلهم مــتعجبا مــن ســخائــهم وكــذا الــتالمــذة فــقد اقــتنوا مــا هــو ضــروري لــهم مــن غــير ان يــتعدوا وصــايــا املــسيح . واتــضح 
مــما تــقدم ان املــسيح كــان يــأمــرهــم تــارة ويــنهيهم اخــرى عــن مــقتنى شــيء بحســب االمــكنة الــتي كــانــوا مــزمــعني ان يــتوجــهوا 
الـيها كـمثل مـوسـى ملـا ارسـل الـى مـصر وملـا اخـرجـهم عـالـهم فـي الـقفر بـال زاد بـما انـهم لـم يـقتنوا شـيئا ذ عـلموا ان اهلل مهـتم 
بـأمـرهـم . وملـا كـان الـرسـل يـمضون عـند املـؤمـنني كـانـوا يـتزودون مـنهم مـاهـم مـحتاجـني الـيه كـما فـعل بـولـس وغـيره مـن الـرسـل 
ولـكنهم لـم يـكونـوا يـطلبون شـيئاًًًًًمـن الـكفرة والـغير املـؤمـنني كـما نـهاهـم الـسيد املـسيح اذ قـال لـهم ” ال تـقتنوا شـيئا” . وبـقولـه 
” الـفاعـل مسـتحق طـعامـه ” سـمى الـرسـل فـعلة النـهم اصـلحوا االرض واسـتأصـلوا مـنها أشـواك الخـطيئة . فـقال طـعامـه وال 

اجرته الن اجرهم يأخذونه في يوم الحكم والدين .
 

عدد 11 : واية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق ، وأقيموا هناك حتى تخرجوا .
ان املـسيح لـم يـعط رسـله ان يـعرفـوا مـن يسـتحق ذهـابـهم الـيه او مـن ال يسـتحق ذلـك لـئال يهـربـوا مـن مـدن كـثيرة ومـن كـثيريـن 
غـير مسـتحقني فـيكون لـدى اآلخـريـن حـجة انـه لـم يـأت الـيهم رسـول ليبشـرهـم وال سـمعوا بـاسـم املـسيح لـكنه اوصـى رسـله ان 
يـحترزوا مـن ان يـدخـلوا بـيوت االشـرار والـكفرة الـذيـن ال يـريـدون الـرجـوع عـن كـفرهـم . ورب قـائـل يـقول اذاًًًًً كـيف دخـل هـو بـيت 



زكــى الــعشار ؟ فــنجيب النــه ادرك بــسابــق عــلمه انــه ســيرجــع عــن ظــلمه وخــطفه أمــوال الــناس. ثــم قــال ” وكــونــوا هــناك حــتى 
تخـرجـوا ” لـكي ال يـكثروا الـتنقل مـن بـيت الـى آخـر فيحـزن الـذيـن قـبلوهـم ظـناًًًًمـنهم انـهم مـحبون لـبطونـهم ومـراءون وكـذلـك اال 

يبغضوا من ال يكرمهم كما يجب
 

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

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

اي انـه مـع حـلول السـالم عـلى الـبيت الـذي يـدخـلونـه تحـل الـبركـة ايـضا. وقـولـه ” ان كـان غـير مسـتحق ” مـعناه ان الـغضب 
الـذي حـل عـلى الـبيت الـذي أبـى قـبولـهم حـرمـه الـبركـة عـدى  الـديـنونـة الـتي حـفظت لـه . ولـعل سـائـالًًًًًيـسأل قـائـالًًًًًكـيف قـال قـبال 
اسـألـوا عـمن يسـتحقكم واالن يـقول ان كـان غـير مسـتحق ؟ فـنجيب انـه ملـا أمـر ان يـسألـوا وبـعد ذلـك يـدخـلون زاد عـلى ذلـك 
قـائـالًًًًًان لـم يسـتحقوا . النـه قـد يـتفق ان الـذيـن يـسألـون مـنهم ال يـعرفـون او ربـما مـدحـوا مـواطـنيهم أمـام الـرسـل بـداعـي املـحبة 

الجنسية .
 

عدد 14 : ومن ال يقبلكم وال يسمع كالمكم فاخرجوا خارجاً من ذلك البيت او من تلك املدينة ، وانفضوا غبار أرجلكم .
أي ان الـطريـق الـتي يسـلكونـها بـمشقة ليبشـروهـم بـانـجيل املـسيح يـتركـونـها لـهم شـهادة . النـهم رفـضوا قـبول الـبشارة مـنهم 
ولــذا فــانــهم ســوف يــنالــون ديــنونــة عــن ذلــك . ونــفض الــغبار دلــيل عــلى الــعناء الــذي قــاســوه فــي الــطريــق وانــهم مــع تــبشيرهــم 
بـاسـم املـسيح صـاحـب الـبشارة كـانـوا يـعلنون عـنه انـه اهلل وابـن اهلل وبـاسـمه كـانـوا يـعمدون املـؤمـنني الـذيـن كـانـوا قـد اعـتمدوا 
بـــمعموديـــة يـــوحـــنا لـــغفرن الخـــطايـــا الن الـــرســـل لـــم يـــعيدوا تـــعميدهـــم قـــبل آالم املـــسيح ولـــكن بـــعد الـــقيامـــة لـــكي يـــقبلوا الـــروح 

القدس . أما املسيح فلم يعمد أحداًًًًًقط .
 

                   
خطاب يسوع بعد نزوله من الجبل

 
( 17 ) ثـم نـزل مـعهم ووقـف فـي مـوضـع سهـل هـو وجـماعـة تـالمـيذه وجـمهور كـثير مـن 
الــــشعب مــــن كــــل الــــيهوديــــة وأورشــــليم وســــاحــــل صــــور وصــــيدا ( 18 ) مــــمن جــــاءوا 
ليســتمعوه ويــبرأوا مــن امــراضــهم ومــن املــعذبــني بــاالرواح الــنجسة وكــانــوا يــشفون 
( 19 )  وكــــان كــــل الجــــمع يــــطلبون أن يــــلمسوه الن قــــوة كــــانــــت تخــــرج مــــنه وتــــبرئ 

الجميع .
                                           

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 4 : 24 و 25 
                              

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



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

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

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

مؤلفة من عشر مدن .
        

  التطويبات وما يخالفها

( 20 ) ورفـع عـينيه الـى تـالمـيذه وقـال طـوبـى لـكم ايـها املـساكـني فـان لـكم مـلكوت اهلل 
( 21 ) طـوبـى لـكم أيـها الـجياع االن فـانـكم سـتشبعون طـوبـى لـكم أيـها الـباكـون اآلن 
فــانــكم ســتضحكون ( 22 ) طــوبــى لــكم اذا ابــغضكم الــناس ونــفوكــم وعــيروكــم ونــبذوا 
اسـمكم نـبذ شـريـر مـن اجـل ابـن البشـر ( 23 ) افـرحـوا فـي ذلـك الـيوم وتهـللوا فـأجـركـم 
عـــظيم فـــي الـــسماء الن آبـــاءكـــم هـــكذا فـــعلوا بـــاألنـــبياء ( 24 ) لـــكن الـــويـــل لـــكم ايـــها 
األغــنياء فــانــكم قــد نــلتم عــزاءكــم ( 25 ) الــويــل لــكم أيــها املشــبعون فــانــكم ســتجوعــون 
الـويـل لـكم ايـها الـضاحـكون اآلن فـانـكم سـتنوحـون وتـبكون ( 26 ) الـويـل لـكم اذا قـال 

الناس فيكم حسناً فان آباءهم هكذا فعلوا باألنبياء الكذبة  .
                                        

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 5 : 3 – 12 
    

عدد 3 : “ طوبى للمساكني بالروح . فان لهم ملكوت السموات .
    يــسمي املــساكــني بــالــروح هــؤالء الــذيــن يــقتنون أمــواالً كــثيرة وهــم فــقراء بــاخــتيارهــم يــوزعــونــه عــلى املــساكــني كــقولــه ” بــع 
مـقتناك ووزعـه عـلى املـساكـني ” . ويـسمي املـساكـني الـذيـن يـقتنون املـال الجـل مـلكوت الـسماء كـاملـتوحـديـن والـرهـبان . وكـذلـك 
اولـئك الـذيـن يـملكون امـوال كـثيرة دون ان يـتعلق قـلبهم بـها وإن كـانـوا ذوي يسـر وغـنى اال انـهم مـساكـني بـالـروح ويـحسنون 
الــتصرف بــه كــايــوب الــصديــق وابــراهــيم . ثــم نــقول انــه لــم يــسم مــساكــني لــلذيــن ال يــملكون شــيئاً مــن مــال الــعالــم النــه لــيس 
بـــاخـــتيارهـــم قـــد جـــعلوا مـــساكـــني . ثـــم يـــسمي مـــساكـــني اولـــئك الـــذيـــن ال يفتخـــرون بـــنفوســـهم او بـــبرّهـــم بـــل بـــالـــعكس فـــانـــهم 
يـتضعون . فـالـشيطان مـنذ الـبدء قـد افتخـر بـالـكبريـاء . وبـها قـد رفـع عـقبه عـلى خـالـقه . وبـها اسـقط االنـسان االول . فـبالـعدل 
قـد طهـر مخـلصنا هـذا الـداء بـمنحه الـطوبـى لـلعادلـني الـخالـني مـن الـكبريـاء ( لـهم مـلكوت الـسموات ) أي الـنعيم الـذي سـوف 

يتلذذ به القديسون بعد القيامة .

 عدد 4 : طوبى للحزانى ، ألانهم يتعزون .



فــالحــزن عــلى نــوعــني : حــزن عــاملــي ، ســببه الــفقراء او عــدم الــتمكن مــن االنــتقام مــن عــدو او فــراق احــباء وغــير ذلــك . وهــذا 
الحــــزن يــــورث املــــوت فــــكما ان الحــــزن الجــــل الــــعالــــم يســــبب املــــوت هــــكذا الحــــزن الجــــل اهلل يكســــب الــــحياة ويــــورث الــــتعزيــــة 
والسـلوان . فـاملـسيح هـنا ال يـعطي الـطوبـى للحـزانـى مـن اجـل الـفقر ومـوت االقـارب بـل للحـزانـى عـلى خـطايـاهـم خـائـفني مـن 
الـديـنونـة كـقولـه : ” بـللت فـي كـل لـيلة سـريـري ” . وسـمي حـزانـى اولـئك الـذيـن يـبتعدون عـن الخـطايـا آسـفني لشـرور االخـريـن 
كــصموئــيل عــلى شــاول . قــال داود الــنبي : “ان الــكآبــة احــاطــتني مــن اجــل الخــطأة الــذيــن تــركــوا نــامــوســك ” . وهــكذا كــان 
يـفعل احـد الـقديسـني اذ كـان يـبكي عـندمـا يـأكـل . فـاذا سـئل عـن ذلـك أجـاب قـائـالً : ” انـي اتـذكـر مـا كـنا فـيه فـي بـدء خـلقتنا 
والـــى اي ذل ســـقطنا بســـبب ســـقطة ابـــينا آدم حـــتى انـــنا اصـــبحنا نـــأكـــل العشـــب كـــالـــحيوان ” . فـــالحـــزانـــى الـــذيـــن عـــناهـــم 
املـسيح هـم الـذيـن يحـزنـون عـلى مـا ارتـكبوه مـن الخـطايـا مـبتعدن عـن لـذات وافـراح هـذا الـعالـم لـئال تـضعف فـيهم الـفضيلة . 

اما القديس ساويرس فيسمي حزناً التنسك واالبتعاد من الشهوات العاملية .
( فانهم يعزون ) اي يكشف ويزيل عنهم الخوف من اجل االفراح التي بسببها كانوا حزانى .

 
عدد 5 : طوبى للودعاء ، النهم يرثون االرض .

ان املــسيح شــبه املــساكــني بــالــروح بــالــودعــاء . امــا املــساكــني بــالــروح فــهم الــكامــلوا الــرأي الــذيــن طــرحــوا عــنهم كــل الــعاملــيات . 
والـودعـاء هـم الشـريـفوا النسـب والـكثيروا املـال فـيجب عـلى هـؤالء ان يـقرنـوا هـذا الشـرف بـالـوداعـة الن الـوداعـة غـايـة الـكمال . 
ويـراد بـالـوديـع ذلـك الـذي يحسـب ذاتـه احـط مـما هـو وعـليه . ويـسمى وديـعاً ذلـك امللتهـب حـرارة فـي عـمل الـصالـحات واملـتجنب 
عـمل الـطالـحات . امـا االرض فـلم يـقصد بـها ارضـنا هـذه مـصدر االوجـاع واالحـزان واالالم . وال ارض الـفردوس . ولـكن تـلك 
الـــتي فـــوق الـــرقـــيع والـــتي ال يـــلحقها الـــم وحـــزن مخـــلوقـــة لـــحياة وتـــنعم االبـــرار . والـــيها اشـــار داود قـــائـــالًً : ” آمـــنت ان ارى 
خـيرات الـرب فـي ارض االحـياء ” . وهـي الـتي سـيصعد الـيها االبـرار بـعد الـقيامـة الـعامـة فـيتنعمون فـيها بـال انـتهاء ويـبقى 
االشــرار فــي هــذه االرض مــعذبــني دائــماً . ملــاذا يــسمى الــرقــيع ارضــاً ؟ فــنجيب لــكي يــثبت لــنا بــالــشيء املــنظور مــا هــو غــير 

منظور.
 

عدد 6 : طوبى للجياع والعطاش الى البر ، ألنهم يشبعون .
فــالــجوع والــعطش يــحصالن الســباب عــديــدة مــنها عــدم وجــود الــقوت الــطبيعي أو الــصوم االخــتياري الــطويــل ألجــل الــبر . او 
الــى مــعرفــة اهلل والــتعليم . فــهنا ال يــعطى الــطوبــى لــلجياع والــعطاش بــالجســد لــكن لــلجياع والــعطاش الــى مــعرفــة اهلل وعــلم 
الـحياة . امـا الـبر فـيراد بـه عـلى رأي الـبعض االعـمال الـصالـحة . امـا االنـجيلي فـيريـد بـالـبر هـنا الـعدالـة الـتي مـن مـقتضاهـا 
ان يـــعطي لـــكل ذو حـــق حـــقه وهـــي ضـــد الـــظلم . ويـــراد بـــالـــبر حـــفظ الـــوصـــايـــا االلـــهية ومـــحبة الـــفضيلة . لـــذلـــك فـــان مخـــلصنا 
ســمى ذاتــه الــبر والــعدل . كــقول بــولــس : ” انــه هــو قــد صــار لــنا عــدالً وبــراً وقــداســة ” ( فيشــبعون ) أي مــن الــلذات الــتي ال 

توصف في امللكوت .
 

عدد 7 : طوبى للرحماء ، ألنهم يرحمون .
الــرحــمة تــقال عــلى ثــالثــة انــواع : مــاديــة كــاعــطاء الــصدقــة واغــاثــة الــضعفاء واشــباع الــجياع . ونــفسانــية كــالــعفو عــمن اخــطأ 
فـي حـقه ومـسامـحة االعـداء . وروحـانـية وهـي الـترحّــــم عـلى الـضالـني وهـديـهم وتـعليم نـاقـصي الـرأي وتـقريـبهم الـى اهلل . فهـذه 
تشــبه رحــمة اهلل الــذي يــترحــم بــها عــلى املخــلوقــات . ثــم ان املــسيح لــم يــعط الــطوبــى فــقط لــلذيــن يــصنعون الــرحــمة فــعالً لــكن 
لــلذيــن يــترحــمون بــالــفكر عــلى املــساكــني والــغربــاء واملــذنــبني واملــديــونــني والــذيــن يــريــدون عــمل الــرحــمة ولــيس فــي امــكانــهم ذلــك 
والـذيـن يـترحـمون عـلى انـفسهم مـبتعديـن عـن الخـطايـا لـئال يهـلكوا والـذيـن يـتأملـون مـع املـتأملـني ويحـزنـون مـع الحـزانـى . الن 



الــرحــمة يــراد بــها الحــزن االخــتياري عــلى شــرور الــقريــب الن االرادة املــملوءة مــحبة تــتألــم مــع املــتاملــني . ثــم ان الــرحــمة هــي 
رأس الفضائل النفسانية ومصدرها اهلل .

 
عدد 8 : طوبى لالنقياء القلب ، ألنهم يعاينون اهلل.

أي االنــقياء فــي انــفسهم وضــمائــرهــم وقــلوبــهم واملــعتوقــون مــن كــل الشــرور ورجــاســة الخــطيئة فهــذه هــي طــهارة الــقلب . امــا 
طـــهارة الجســـد فـــهي االغـــتسال مـــن الـــوســـخ ، وإن كـــانـــت هـــذه جـــيدة اذ يـــتنقى بـــها الـــجسم مـــن االوســـاخ واالقـــذار ، اال ان 
املـسيح لـم يـعط الـطوبـى لـفاعـلي هـذه لـكن لـطهارة الـنفس النـه بـطهارتـها يتطهـر الجسـد ايـضاً . فـكيف يـعايـنون اهلل وقـد قـال 
عـز وجـل ملـوسـى : ” انـه ال يـمكن ان يـرانـي احـد ويـعيش ” وكـذلـك قـال يـوحـنا : ” ان اهلل لـم يـره احـد قـط “. فـنجيب ان هـذا 
قـد قـيل عـن الـرؤيـة الـطبيعية الن طـبعه خـفي . وقـالـوا ان مـعرفـة اهلل بـالـنظر الـى طـبعه واقـنومـه تـفوق ادراك الـعقول البشـريـة . 
فـاذاً مـعنى قـولـه يـعايـنون اهلل هـو ان طـاهـر الـقلب يشـترك بـاملـعارف االلـهية ويـقتني حـياة عـديـمة الـفساد واملـلكوت . ان الـحياة 
الـغير الـزائـلة والـنور الـحقيقي يـسميان الـنظر بـاهلل . فـاملـعايـنة اذا مـعناهـا االشـتراك . كـقولـه يـوخـذ املـنافـق لـئال يـعايـن املجـد 
ومــعناه لــئال يشــترك بــاملجــد ثــم نــقول ان اهلل قــد خــلقنا عــلى صــورتــه كــالــشمع الــذي تــرتــسم فــيه صــورة الــخاتــم املــحفور وغــيره 
اذا طـبع بـه . امـا نـحن فـباعـمالـنا الشـريـرة اخـفينا هـذه الـصورة كـالـصدأ الـذي يـخفي شـكل الحـديـد . فـالـذي يـنظف قـلبه مـن 
اآلثــام فهــذا يــعايــن صــورة الــطبع االلــهي كــالحــديــد الــذي يــزول عــنه الــصدأ فــيعود الــى ملــعانــه . فلنطهــر  قــلوبــنا اذاً لنســتحق 
الـطوبـى والـتلذذ بـالـنظر الـى وجـه اهلل . ان الـنظر عـلى ثـالثـة انـواع : بـالـحواس والـعقل وااليـمان . امـا اهلل فـبااليـمان يـرى فـقط 
، وقــد يــرى فــي افــعالــه كــقولــهم ان مــن يــريــد الــبحث  عــن اهلل فــيمكن ان يــتحقق وجــوده مــن مخــلوقــاتــه . فــإلــه الــنظر هــو الــقلب 

الطاهر الغير املائل الى االرضيات . ويسمى النور نظراً كقوله أنر عيني ألعاين الباهرات التي في ناموسك .
 

عدد 9 : طوبى لصانعي السالم ، ألنهم أبناء اهلل يدعون .
الســـــالمـــــة هـــــي اتـــــفاق االرادة الـــــتامـــــة بـــــاملـــــحبة . امـــــا مـــــفاعـــــليها فـــــهي املـــــحبة واالمـــــن واالتـــــفاق واملـــــودة . وعـــــكسها الـــــشكوك 
واالضـطراب . واسـباب االضـطراب االعـني الشـريـرة والـشفاه الـناطـقة بـالـسفه والـرذائـل . اذا يـسمي فـاعـلي السـالمـة أولـئك 
الــذيــن يــبطلون الــقتال ويــسكنون الــخصومــات والــذيــن يــجعلون الســالم بــني الــنفس والجســد . الن الــروح تشــتهي مــا يــضر 
الجسـد . وفـاعـل السـالمـة هـو ذاك الـذي يـلقي الـصلح بـينه وبـني االخـريـن . ورب مـعترض يـقول كـيف يـصير ابـن االنـسان ابـن 
اهلل ؟ فـنجيب ان ذلـك انـعام انـعم اهلل بـه عـليه كـما قـد انـعم عـليه فـي الـبدء بـالحـريـة والسـلطة الـدانـية وعـدم املـوت . امـا الـبنوة 
فـهي ان االنـسان بـكونـه مـائـتاً وفـاسـدا وزمـنياً وهـو فـي الـوقـت نـفسه مـركـب مـن غـير مـائـت وغـير فـاسـد وابـدي . فـاالجـدر بـه ان 
يــكون االنــسان الــهياً . النــه قــد اســتحق ان يــصير ابــن اهلل وشــريــكاً فــي كــرامــة اآلب كــالــبنني الجســديــني الــذيــن يــرثــون غــنى 

ابائهم .
 

عدد 10 : طوبى للمطرودين من أجل البر ، ألن لهم ملكوت السموات .
يـريـد بـاملضطهـديـن الشهـداء واملـعترفـني املـطروديـن مـن ابـليس ومـن الـقساة . ثـم يـسمي لـكل شـرف الـفضيلة بـراً . ثـم نـقول ان 
هـذه الـطوبـى الـثامـنة لـها عـالقـة بـالـثمانـي الـسابـقة كـأنـها هـامـة سـائـر الـتطويـبات . فـالـى هـذه الـطوبـى يـشير داود الـنبي فـي 
املــزمــور الــثامــن ومــوســى الــنبي بــواســطة الــختانــة فــي الــيوم الــثانــي الــتي تــقص وتــقطع الجــلود املــيتة الــتي لــبسناهــا بــتجاوز 
الــوصــية . والــطوبــى الــثامــنة هــنا تــشير الــى الــعودة الــى الــسماء والــى الــطهارة االولــى . ومــمدوح هــو هــذا الــعدد الــثامــن فــي 
الــنامــوس الــكتبي ونــامــوس الــطبيعة وعــند الــحكماء الــخارجــني . وثــمانــية يــحبها اهلل وهــي احــتقار الــنفس والحــزن والــتواضــع 
والـبر والـرحـمة واالفـكار الـنقية والسـالمـة والـصبر . وثـمانـية يـرذلـها وهـي الـكبريـاء والـزنـى الـنجسة والشـراهـة ومـحبة الـفضة 



والـــغضب والحســـد والضجـــر . فـــكل مـــن الـــثمانـــية االولـــى هـــو دواء شـــاف لـــداء كـــل مـــن الـــثمانـــية االخـــرى . فتســـتقيم الـــنفس 
ويـكمل الجسـد أي جسـد االنـسان املهـتم بـخالص نـفسه . فـالـكبريـاء تـخالـفها حـقارة الـذات واالتـضاع . والـزنـى تـخالـفه الـعفة 
وطـهارة الـقلب . واملجـد الـباطـل املشـبه بـالشجـرة الـغير املـثمرة يـضاده الـتذلـل واملـسكنة وهـما الـزرع الـجيد ومـلح كـل الـفضائـل 
. والشــراهــة تــضادهــا الــرغــبة الشــديــدة فــي عــمل الــبر والــعدل . ومــحبة املــال تــخالــفها الــرحــمة والــتصدق عــلى املــحتاجــني . 
والـــكآبـــة املـــكدرة لـــلعقل وجـــالـــبة االضـــطراب لـــلنفس تـــنافـــيها ســـذاجـــة االفـــكار وفـــرح الـــقلب . والحســـد يـــنبوع كـــل املـــشاجـــرات 
والـخصومـات تـضاده السـالمـة واالمـن الـذي يـجعل االلـفة بـني املـفترقـني . والضجـر مجـلبة لـالحـزان والـتكاسـل يـعالـج بـالـصبر 

الذي هو أصل كل فضيلة .
 

عدد 11 : طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة ، من أجلي كاذبني .
ان الشـــتائـــم والـــتعيير بـــالـــناس تـــؤلـــم الـــناس اكـــثر مـــن الـــضربـــات . وكـــثير مـــن الـــناس خـــنقوا انـــفسهم النـــهم شـــتموا وتـــعيروا . 
ووضــع هــذا الــطوبــى اخــيراً لــصعوبــته . النــه ال يــقدر احــد ان يــحتمل الشــتائــم والــتعيير مــا لــم يــتمم الــتطويــبات الــسابــقة ومــن 

يحتمل العار يجب ان يكون شجاعاً  ويحتمل كما احتمل ايوب الصديق من احبائه وداود النبي من شمعي.
 ( واضطهـدوكـم ) ألنـهم كـانـوا مـزمـعني ان يـرجـعوا الـشعوب مـن عـبادة االوثـان الـى االيـمان بـاآلب واالبـن والـروح الـقدس لـذلـك 
سـار عـليهم االضـطهاد (وقـالـوا عـليكم كـلمة سـوء مـن أجـلي ) اي ال النـكم مـذنـبني لـكن الجـلي اذ لـيس مـا يـقولـونـه عـنكم حـقاً 

كقول بولس اال يصيب احد منكم كعامل شرور لكن مثل املسيح .
 

عدد 12 : افرحوا وتهللوا ، ألن اجركم عظيم في السموات ، فإنهم هكذا طردوا االنبياء الذين قبلكم .
 فــي الــحقيقة ان الــرســل كــانــوا يــبتهجون فــرحــاً عــندمــا كــانــوا يشــتمون الجــل املــسيح وهــذا الــقول عــّم جــميع الــذيــن يــحتملون 
الــتجارب مــن اجــل املــسيح وقــولــه : ” هــكذا اضطهــدوا االنــبياء مــن قــبلكم ” ال يــخّص الــرســل فــقط بــل املــعلمني ايــضاً فــكأنــه 
يــقول لــهم مــثلما احــتمل االنــبياء مــن اجــل اآلب كــذلــك انــتم الجــلي . وبهــذا اعــلن مــساواتــه مــع ابــيه فــي الــعظمة والــكرامــة . 
وبقوله االنبياء الذين من قبلكم قد بنّي انهم انبياء ايضاً . ثم بعد ان علمهم الواجب عاد يمدحهم لئال يضطربوا قائلني كيف 

يمكننا ان نكمل الوصايا التي قد وضعها والتي سيضعها  .
 

                                             
أخص األفعال البارة املطلوبة منا

( 27 ) لــكن أقــول لــكم أيــها الــسامــعون أحــبوا اعــداءكــم واحــسنوا الــى مــن يــبغضكم 
( 28 ) وبـاركـوا العـنيكم وصـلوا ألجـل مـن يـعنتكم ( 29 ) ومـن ضـربـك عـلى خـدك فـقّدم 
اآلخـر . ومـن اخـذ رداءك فـال تـمنعه ثـوبـك ( 30 ) وكـل مـن سـألـك فـأعـطه . ومـن أخـذ مـالـك 

فال تطالبه به .
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عدد 39 : اما انا فاقول لكم : ال تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك االيمن فحول له اآلخر ايضاً .
فقد دعا شريراً ذلك الذي يقلع عني رفيقه انتقاماً منه النه يكون مغرياً من الشيطان



( ومـن لـطمك الـخ ) اي ان خـصمك اذا رأى مـنك حـلماً يـندم عـلى الـضربـة االولـى وال يـعود يـضربـك ثـانـية . فـالشـر ال يـنتهي 
بالشر لكن بالخير . الن مقابلة الشر بالشر تزيد الشر اتساعاً .

 
عدد 40 : ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضاً .

اي اذا اراد خـصمك ان يـذهـب بـك الـى الـقاضـي ويـحاكـمك ويـتعبك فـاعـطه مـا قـد طـلبه مـنك واكـثر تخـلصاً مـنه . ورب قـائـل 
يــقول كــيف اعــطي خــصمي مــا يــطلبه مــني دون ان يــكون لــه حــق عــلي بــذلــك ؟ فــنجيبه قــائــلني انــك لــو كــنت امــينا نــحو اوامــر 

اهلل ملا تعدى احد عليك . بل كان املنافقون والظاملون هم املساعدين لك عند الحاجة .
 

عدد 41 : ومن سخرك ميالً واحداً فاذهب معه اثنني .
اي اذا امــضيت مــعه مــيلني لــيس فــقط لــم يــعد يسخــرك مــرة اخــرى ولــكنه ال يــعود كــذلــك يــجبر غــيرك اســتحياء مــن مــجامــلتك 
وحــــلمك . فهــــذه الــــوصــــايــــا قــــد فــــرضــــها عــــلى الــــرســــل خــــصوصــــاً  النــــهم كــــانــــوا مــــزمــــعني ان يــــمضوا الــــى الــــشعب والــــشعوب 

ويحتملون الضيق والشدائد غير اننا قد تسلمناها نحن من الرسل وتابعون لتعاليمهم .
 

عدد 42 : من سألك فاعطه ، ومن اراد ان يقترض منك فال ترده .
وهــذه الــوصــية مــفروضــة عــلى الــعامــة ال عــلى الــرســل الــذيــن ال يــقتنون شــيئاً ولــم يــقل ان نــعطي لــكل مــن يــسألــنا عــمومــا لــكن 
لـلذيـن يـسألـون حـاجـتهم وقـوتـهم الـيومـي فـقط . كـما قـد قـيل عـن الـرسـل انـهم كـانـوا يـعطون كـل واحـد مـا هـو مـحتاج الـيه . اال 
انــه يــجب ان نــعطي لــغير الــفقراء عــلى ســبيل االفــتراض ال بــقصد الــفائــدة والــربــا حــني يــطلبون ذلــك مــنا كــما اشــار الــسيد 

املسيح في غير هذا املوضع الى انه يجب ان نعطي دون مقابلة عوض او اجر .
 

محبة األعداء                                               
عدد 43 : قد سمعتم انه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوك .

عــدد 44 : امــا انــا فــاقــول لــكم : احــبوا اعــداءكــم . بــاركــوا العــنيكم . احــسنوا الــى مــبغضيكم ، وصــّلوا الجــل الــذيــن يــسيئون 
اليكم ويطردونكم .

فــقد امــرنــا الــسيد املــسيح اال نــقتصر عــلى مــحبة الــقريــب كــما يــأمــر بــه الــنامــوس الــقديــم ولــكن يــنبغي لــنا فــوق ذلــك ان نــحب 
اعــداءنــا ونــبارك عــلى مــن يــلعننا ويــبغضنا فــان الــسيد لــه املجــد قــد عــلمنا بهــذا االّ نــبتدي بــالشــر وال نــقابــل الشــر بــالشــر وال 
نــنتقم ونــتذمــر اذا نــالــنا ضــرر مــن الــقريــب وال نــبغض احــداً  . لــكن فــلنحبه ونــعامــله بــالــحسنى والــخير مــصلني الجــله . وهــذه 

الوصايا من شأنها ان ترقي عقولنا وتجعلنا شبيهني به تعالى اذ قال .
 

عـــدد 45 : لـــكي تـــكونـــوا أبـــناء ابـــيكم الـــذي فـــي الـــسماوات ، فـــانـــه يشـــرق شـــمسه عـــلى االشـــرار والـــصالـــحني ، ويـــمطر عـــلى 
االبرار والظاملني.

قال هذا ليرفع ضمائرهم عن االرضيات ويجعل الفرق ما بني االب السماوي واالب االرضي .
         

( 31 ) وكلما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم بهم .
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عدد 12 : فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوه انتم بهم ، ألن هذا هو الناموس واالنبياء .

اي مـــثلما تـــريـــدون ان يـــعامـــلكم الـــناس بـــالـــحسنى كـــذلـــك عـــامـــلوا غـــيركـــم واصـــنعوا الـــخير مـــعهم وقـــولـــه ” هـــذا هـــو الـــنامـــوس 
واالنــبياء ” . اي ان ذلــك مــفروض عــليكم فــعله مــن الــنامــوس واالنــبياء  امــا مــا يــجب عــلينا فــعله او اجــتنابــه نــحو غــيرنــا فــذلــك 

يرشدنا اليه العقل بواسطة الفضيلة
         

( 32 ) فـانـكم ان احـببتم مـن يـحبكم فـأيـة مـنة لـكم فـان الخـطأة يـحبون مـن يـحبهم ( 33 
9 وان أحـــسنتم الـــى مـــن يـــحسن الـــيكم فـــأيـــة مـــنة لـــكم فـــان الخـــطأة هـــكذا يـــصنعون 
( 34 ) وان أقـــرضـــتم الـــذيـــن تـــرجـــون ان تســـتوفـــوا مـــنهم فـــأيـــة مـــنة لـــكم فـــان الخـــطأة 
يـقرضـون الخـطاة لـكي يسـتوفـوا مـنهم املـثل ( 35 9 ولـكن احـبوا أعـداءكـم واحـسنوا 
واقــرضــوا غــير مؤمــلني شــيئاً فــيكون أجــركــم كــثيراً وتــكونــوا بــني الــعلي فــانــه مــنعم 

على الغير الشاكرين واألشرار ( 36 ) فكونوا رحماء كما ان آباكم هو رحيم .
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عدد 46 : ألنه ان احببتم الذين يحبونكم ، فاي اجر لكم ؟ اليس العشارون ايضاً يفعلون ذلك ؟
عدد 47 : وان سلمتكم على اخوتكم فقط ، فاي فضل تصنعون ؟  اليس العشارون ايضاً يفعلون ذلك ؟

اي انه ال اجر لنا وال فضل اذا احببنا من احبنا اقتداء بالعشارين وان كان الناموس العادل يقضي بذلك .

 عدد 48 : فكونوا انتم كاملني كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل .
فـقد دعـا مـحبة االعـداء كـماالً . النـها تـحوي كـل انـواع الـفضيلة . امـا قـولـه كـما ان ابـاكـم . فـال يـراد ( بـكما ) انـنا نتشـبه كـل 
التشــبه بــاهلل ولــكننا نكتســب شــيئاً  مــن التشــبه بــه . وقــد قــال الــعلماء والــفالســفة ان الشــرائــع هــي ثــالث : االولــى ، الشــريــعة 
الـــقديـــمة الـــتي تـــأمـــر املـــتمسكني بـــها كـــالـــعشاريـــن وغـــيرهـــم ان يـــحبوا مـــن يـــحبهم ويـــبغضوا مـــن يـــبغضهم وتـــدعـــى الشـــريـــعة 
الـعادلـة . والـثانـية ، هـي شـريـعة الـظلم الـتي تـقضي بـبغض مـن يـحبنا ولـعن مـن يـباركـنا . والـثالـثة ، شـريـعة املـسيح وهـي ان 
نـحب مـن يـبغضنا ونـبارك عـلى مـن يـلعننا وتـدعـى شـريـعة الـكمال . ويـثبت ذلـك مـن قـولـه ” ان لـم يـزد بـركـم عـلى الـكتبة ” ثـم 

ان املسيح بعد ان تكلم عن القتل والشهوة ومحبة الفضة اخذ يتكلم عن املجد الباطل فقال .

( 37 ) ال تـديـنوا فـال تـدانـوا . ال تـقضوا عـلى أحـد فـال يـقضى عـليكم اغـفروا يـغفر لـكم ( 
38 ) أعـطوا تـعطوا . انـكم تـعطون كـيالً صـالـحاً مـلبداً مهـزوزاً فـائـضاً فـي أحـضانـكم 
النـه بـالـكيل الـذي تـكيلون بـه يـكال لـكم ( 39 9 وقـال لـهم مـثالً . هـل يسـتطيع أعـمى أن 
يــقود اعــمى ألــيس كــالهــما يــسقطان فــي حــفرة ( 40 ) لــيس تــلميذ أفــضل مــن مــعلمه 
ولـكن مـن هـو كـامـل يـكون مـثل مـعلمه ( 41 ) مـا بـالـك تـنظر الـقذى الـذي فـي عـني أخـيك 



وال تـقطن للخشـبة الـتي فـي عـينك ( 42 ) وكـيف تـقدر ان تـقول ألخـيك يـا أخـي دعـني 
أخـرج الـقذى مـن عـينك وانـت ال تـبصر الخشـبة الـتي فـي عـينك . يـا مـرآءي أخـرج أوالً 

الخشبة من عينك وحينئٍذ تنظر كيف تخرج القذى من عني اخيك .
                                                       

قــال الــقديــس يــوحــنا الــذهــبي الــفم ان كــثيريــن اذا رأوا عــند الــرهــبان واملــتوحــديــن ثــوبــني خــاطــبوهــم 
بــاآليــة الــقائــلة “ ال تــقتنوا ثــوبــني “ وهــم يــحفظون ثــياب غــيرهــم ظــلماً . كــذلــك اذا رأوا الــراهــب يــأكــل 
قـوتـه الـيومـي يـلومـونـه مـع انـك تـراهـم يـدمـنون املـسكرات ويسـتعملون الشـراهـة فـي األكـل فـانـهم بـذلـك 
يــضرون أنــفسهم اذ يــنظرون الــنقص الــصغير أي الــقذى فــي عــني غــيرهــم وهــم ال يــفطنون للخشــبة 
أي الخـطايـا الـكبرى الـتي يـرتـكبونـها .وانـتبه الـى حـسن املـجازاة الـتي يـعد بـها الـسيد املـسيح والـى 
التشــــبيه الــــذي يســــتخدمــــه الظــــهار مــــا تــــكون مــــن يــــكيل الــــحنطة يــــلبّد الــــكيل ويــــزيــــد عــــليه بــــحيث ان 
الـــحنطة تـــفيض مـــن الـــكيل فـــي حـــضن املشـــتري لـــذى يحـــمله . فـــكذا يـــكون فـــيض اهلل فـــي مـــجازاتـــه 
مـالـم نـنقص مـن الـكيل ونـغّش فـيه النـنا نـعامَــل كـما نـعامـل غـيرنـا . ثـم ان كـنا خـطأة فـانـنا نعجـز عـن 
اصـــالح اآلخـــريـــن وان حـــاولـــنا اصـــالحـــهم ســـقطنا مـــعهم فـــي حـــفرة الشـــّر بســـبب أفـــعالـــنا الـــسيئة 

وجسارتنا على عمل ما ال تقوى عليه .

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 7 : 1 – 9 
                   

ال تدينوا اآلخرين
عدد 1 : “  ال تدينوا لكي ال تدانوا ،

اي ال تـديـنوا ظـلماً اذ انـتم سـاقـطون فـي الـذنـوب عـينها وال تـحكموا عـلى احـد بـغضاًً وحسـداً ولـكن وبـخوه تـوبـيخاً واصـلحوا 
املذنبني . واذا رأيت اخاً يزني فانصحه ووبخه ولكن ال كالعدو بل باملحبة واللني.

 
عدد 2 : ألنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون ، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم .

اي انه الذي تحكمون به على احد يحكم عليكم اهلل ظلماًً كان او عدالًً .
 

عدد 3 : وملاذا تنظر القذى الذي في عني اخيك ، وأما الخشبة التي في عينك فال تفطن  لها ؟
قـال الـقديـس يـوحـنا الـذهـبي الـفم ان كـثيريـن اذا رأوا عـند الـرهـبان واملـتوحـديـن ثـوبـاًً زائـداً خـاطـبوهـم بـاآليـة الـقائـلة ” ال تـقتنوا 
ثـــوبـــني ” وهـــم يخـــطفون ثـــياب غـــيرهـــم ظـــلماًً . كـــذلـــك اذا رأوا الـــراهـــب يـــأكـــل قـــوتـــه الـــيومـــي يـــلومـــونـــه مـــع انـــك تـــراهـــم يـــدمـــنون 
املــسكرات ويســتعملون الشــراهــة فــي االكــل فــانــهم بــذلــك يــضرون انــفسهم اذ يــنظرون الــنقص الــصغير اي الــقذى فــي عــني 

غيرهم وهم ال يفطنون للخشبة اي الخطايا الكبرى التي يرتكبونها .
 

عدد 4 : أم كيف تقول الخيك : دعني أخرج القذى من عينك ، وها الخشبة في عينك ؟
اي ان الذي يعيب غيره على امر فيه مثله ال يقصد محبته وانما يفعل ذلك بغضاًً واحتقاراًً .



 
عدد 5 : يامرائي ، اخرج اوالً الخشبة من عينك ، وحينئذ تبصر جيداً ان تخرج القذى من عني اخيك !

أي انــه يــجب عــلى االنــسان ان يــبدأ بــتوبــيخ نــفسه وشــفائــها مــن الــعيوب قــبل ان يــعيب غــيره حــتى اذا نــصح بــعد ذلــك اخــاه 
يتأكد الناس من انه يقصد له الخير .

 
عدد 6 : ال تعطوا القدس للكالب ، وال تطرحوا درركم قدام الخنازير ، لئال تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم .

اي ان هــذا الــتعليم الــذي عــلمتكم واالســرار الــتي كــشفتها لــكم ال تــقولــوهــا لــلكفرة والجهــلة الــذيــن ال يــعرفــون اهلل . النــهم اذا 
ســـمعوهـــا يســـتهزئـــون بـــكم ويـــعذبـــونـــكم . بـــل ال تشـــركـــوا االشـــرار واملـــنافـــقني فـــي االســـرار املـــقدســـة . الـــتي يـــسميها قـــدســـاًً 
وجــواهــراًً . ثــم انــه شــبه املــنافــقني بــالــكالب والــسائــريــن ســيرة دنــسة بــالــخنازيــر وشــبه تــعليمه االنــجيلي بــالــقدس والــجواهــر . 
وقـولـه ” لـئال تـدوسـها بـارجـلها وتـرجـع فـتمزقـكم ” اي ان الـكفرة واملـنافـقني فـضالً عـن انـهم ال يـرجـعون مـن كـفرهـم وشـرورهـم 
ولــكنهم يســتهزئــون بــااليــمان . ويــتحصل مــما تــقدم انــه يــجب ان نخــرج غــير املــعتمديــن خــارج الــكنيسة وال نــتركــهم يــقفوا فــي 
الـقداس . فـاملـسيح سـمى هـؤالء كـالبـاًً ألنـهم يـأكـلون الـقداس والـخبز مـن دون تـمييز . وسـماهـم خـنازيـر الن الـخنازيـر تـدوس 
الـجواهـر والـطني عـلى الـسواء دون مـعرفـة وال تـمييز . بـل يـسمي كـالبـاًً وخـنازيـر اولـئك الـكهنة والـفريـسيني الـذيـن بـعد مـا كـان 
يـعلمهم الـرسـل كـانـوا يـرجـعون فـيعذبـونـهم . ورب قـائـل يـقول فـكيف مـنع ان يـعطوا الـقدس لـلكالب وفـي مـوضـع آخـر امـرهـم ان 
يـنادوا بـتعليمه عـلى السـطوح ؟ والـجواب انـه يـجب ان نـعلم الـطائـعني امـا الـذيـن ال يـذعـنون فـهؤالء شـبهوا بـالـكالب والـخنازيـر 

فلذا يجب ان نعلمهم لئال يستهزئوا بتعليمنا .
 

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

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

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

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

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

                              
مثل الشجرتني الجيدة والفاسدة

( 43 ) مـا مـن شجـرة جـيدة تـثمر ثـمراً فـاسـداً وال شجـرة فـاسـدة تـثمر ثـمراً جـيداً ( 44 ) 
ألن كـل شجـرة تـعرف مـن ثـمرهـا فـانـه ال يـجتنى مـن الـشوك تـني وال يـقطف مـن العليق 

عنب .
                                                   



أي انــــه ال يــــمكن ان يــــصدر مــــن االنــــسان املــــّصر عــــلى الشــــر االّ األعــــمال الشــــريــــرة النــــه اذا كــــانــــت 
شـــروره صـــادرة عـــن غـــير ارادة مـــنه فـــال يـــعد شـــريـــراً وبـــالـــنتيجة ال يســـتحق الـــعقاب عـــليها . ويـــسأل 
الـــبعض قـــائـــلني أال يـــقدر االنـــسان ان يـــرجـــع مـــن الشـــر الـــى الـــخير ؟ فـــنجيب انـــه مـــمكن ان يـــصير 
الــطالــح صــالــحاً والــصالــح طــالــحاً أمــا املــقصود مــن كــالم املــسيح فــذلــك الشــريــر الــذي يســتمر فــي 

شروره فهذا ال يمكنه ان يصير صالحاً  .

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 7 : 16 – 18 
           

عدد 16 : من ثمارهم تعرفونهم ، هل يجتنون من الشوك عنباً ، او من الحسك تيناً ؟
وقـولـه مـن ثـمارهـم اي مـن اعـمالـهم وكـما انـه ال يـنبت مـن الـشوك عـنب وال يخـرج مـن الـعوسـج تـني فـكذلـك ال يـصدر مـن هـؤالء 

شيء يزين النفس .
 

عدد 17 : هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة. واما الشجرة الرديّة فتصنع أثماراًً رديّة ،
فشــبه هــنا االنــسان الــصالــح بــالشجــرة الــصالــحة والــرديء بــالشجــرة الــفاســدة واالعــمال الــصالــحة بــالــثمرة الــجيدة واالعــمال 

الرديئة بالثمرة الرديئة .
 

عدد 18 : ال تقدرشجرة جيدة ، ان تصنع أثماراًً رديّة ، وال شجرة رديّة ان تصنع أثماراًً جيدة .
اي ال يـمكن ان يـصدر مـن االنـسان املـصر عـلى الشـر اال االعـمال الشـريـرة النـه اذا كـانـت شـروره صـادرة عـن غـير ارادة عـنه 
فـال يـعد شـريـراًً وبـالـنتيجة ال يسـتحق الـعقاب عـليها . ويـسأل الـبعض قـائـلني اال يـقدر االنـسان ان يـرجـع مـن الشـر الـى الـخير 
؟ فــنجيب انــه مــمكن ان يــصير الــطالــح صــالــحاًً والــصالــح طــالــحا امــا املــقصود مــن كــالم املــسيح فــذلــك الشــريــر الــذي يســتمر  

في شروره فهذا ال يمكنه ان يصير صالحاًً .
                                        

( 45 ) الـرجـل الـصالـح مـن كـنز قـلبه الـصالـح يخـرج الـصالح والـرجـل الشـريـر مـن كـنز 
قلبه الشرير يخرج الشر . النه من فضلة القلب يتكلم الفم .

                                                            
قـال الـسيد لـه املجـد “ مـن فـضلة الـقلب يـتكلم الـفم “ ألن مـا يـنطق بـه الـلسان هـو نـتيجة مـا يـحويـه 
الــــقلب شــــراً كــــان ام خــــيراً . ان الــــلسان يــــتعذر عــــليه أحــــيانــــاً لــــداعــــي الــــخوف أو الــــحياء اظــــهار مــــا 
يـنطوي عـليه الـقلب مـن الشـر والـرداوة . االّ انـه ال شـيء يـمنع الـقلب مـن ان يـفكر فـي الشـر كـل حـني 
كـــقلوب الـــيهود الـــتي كـــانـــت تـــضمر الشـــر لـــلمسيح وتـــعد لـــه الـــصلب والـــتعذيـــب وفـــي أفـــواهـــهم كـــانـــوا 

يتهمونه انه ببعل زبوب يخرج الشياطني  .
                                                   

مثل من بنى بيته على الصخرة ومن بناه على التراب



( 46 ) ملـــاذا تـــدعـــونـــي يـــا رب يـــا رب وال تـــفعلون مـــا أقـــولـــه ( 47 ) كـــل مـــن يـــاتـــي الـــيّ 
ويــسمع كــالمــي ويــعمل بــه أبــني لــكم مــن يشــبه ( 48 ) يشــبه رجــالً بــنى بــيته وحــفر 
وعمق ووضــع االســاس عــلى الصخــر فــلما جــاء الــسيل انــدرأ النهــر عــلى ذلــك الــبيت 
فــلم يــقوَ عــلى ان يــزعــزعــه ألنــه كــان مؤســساً عــلى الصخــر ( 49 ) والــذي يــسمع وال 
يـــفعل يشـــبه رجـــالً بـــنى بـــيته عـــلى الـــتراب بـــغير اســـاس وانـــدرأ النهـــر عـــليه فـــسقط 

للوقت وكان سقوط ذلك البيت عظيماً .
                                                        

تفسير ذلك في شرح بشارة القديس متى 7 : 21 – 27 
                                

عدد 21 : ليس كل من يقول لي : يا رب ، يارب ! يدخل ملكوت السموات . بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السموات .
بـــقولـــه يـــا رب يـــا رب اعـــلن عـــيانـــاًً انـــه رب املخـــلوقـــات وان ارادتـــه وارادة ابـــيه واحـــدة . فـــمعنى بـــقولـــه هـــذا الـــيهود الـــذيـــن كـــانـــوا 

يظنون ان الفضيلة قائمة بااليمان فقط دون حاجة الى االعمال .
 

عــدد 22 : كــثيريــن ســيقولــون لــي فــي ذلــك الــيوم : يــا رب ، يــا رب ! ألــم يــكن بــاســمك تــنبأنــا ، وبــاســمك اخــرجــنا شــياطــني ، 
وباسمك صنعنا قوات كثيرة ؟

يــــشير عــــن الــــذيــــن لــــهم ايــــمان وهــــم خــــلو مــــن االعــــمال الــــصالــــحة فــــال يــــقرنــــون االيــــمان بــــاالعــــمال كــــيهوذا الــــذي كــــان يخــــرج 
الــشياطــني . وكــذا قــل عــن املــطارنــة والــقسان والــشمامــسة الــرديــئي االفــعال فــانــهم مــن هــذا الــنمط وبــالــنتيجة فــقد عــلمنا ان 

االيمان بغير اعمال ال يفيدنا شيئاًً ولو عملنا العجائب .
_ وباسمك اخرجنا الشياطني وباسمك صنعنا قوات كثيرة .

اي كـــمثل ســـيمون ومـــانـــندروس وبـــلعام وقـــيافـــا وبـــني ســـقوا الـــذيـــن كـــانـــوا يـــعملون الـــقوات بـــاســـم يـــسوع . فـــيعلمنا اال نـــظل 
وراءهم بسبب القوات والعجائب لكن يجب علينا ان نختبر صحة كالمهم من افعالهم .

 
عدد 23 : فحينئذ اصرح لهم : اني لم اعرفكم قط ! اذهبوا عني يا فاعلي االثم !

اي انـكم عـندمـا كـنتم تـعملون املعجـزات لـم تـكونـوا ذوي اعـمال صـالـحة فـال اشـاء ان تـدخـلوا املـلكوت . وعـندنـا مـثل الـبتوالت 
الــجاهــالت . وقــولــه لــهم اذهــبوا عــني . يــعني املــؤمــنني الــذيــن كــانــوا ذوي اعــمال صــالــحة فــعادوا بــعد ذلــك الــى عــمل الــنفاق . 
الجـل ذلـك يـحكم عـليهم حسـب عـملهم االخـير . امـا مـا يـبعدنـا عـن حـضرة الـسيد املـسيح فـهو الخـطيئة الـداعـية الـى عـذاب ال 

نهاية له .
 

البيت املؤسس على الصخر
عدد 24 : “ فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها ، اشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر ،

فـقد شـبه هـنا تـعليمه الـصحيح ووصـايـاه بـالصخـرة . كـما شـبه الشـدائـد واالضـطهادات وسـائـر تـجارب هـذا الـعالـم بـاالمـطار 
واالنهار

 
عدد 25 : فنزل املطر ، وجاءت االنهار ، وهبت الرياح ، ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط النه كان مؤسساً على الصخر .



اي ان كـل مـن يـحفظ الـوصـايـا لـن يـسقط الن اسـاسـه مـوضـوع عـلى صخـرة الـوصـايـا الـغير املـتزعـزعـة وقـولـه لـن يـسقط يـشير 
بذلك الى تعمقه في الفضيلة

 
عدد 26 : وكل من يسمع اقوالي هذه وال يعمل بها ، يشبه برجل جاهل ، بنى بيته على الرمل .

فــقد ســماه جــاهــالًً النــه احــتمل تــعب الــبناء وعــدم اثــمار الــراحــة . وقــد ســمى مــن ال يــحفظ وصــايــاه رمــالًً النــه ســريــع الهــبوط 
كـالـرمـل . وقـد كـنى بـاالمـطار عـن الشـدائـد . وبـاالنـهار عـن االضـطهادات . وبـالـريـاح عـن الـتجارب . فهـذه اذا هـبت وضـربـت 

الضعفاء والغير املنحذرين سقطوا في الخطيئة ال محالة .
 

.“ !  ً عدد 27 : فنزل املطر ، وجاءت االنهار ، وهبت الرياح ، وصدمت ذلك البيت فسقط .،وكان سقوطه عظيماً
" 18اي ليس اعظم من سقوط من يسقط من امللكوت الى جهنم .

 
                

اإلصحاح السابع

شفاء غالم قائد املئة

( 1 ) وبــعد مــا أتــّم هــذا الــكالم كــله عــلى مــسامــع الــشعب دخــل كــفرنــاحــوم ( 2 ) وكــان 
لـــقائـــد مـــئة عـــبد مـــريـــض قـــد أشـــرف عـــلى املـــوت وكـــان عـــزيـــزاً عـــليه ( 3 ) فـــلما ســـمع 
بـيسوع أرسـل الـيه شـيوخ الـيهود يـسألـونـه أن يـاتـي ويـشفي عـبده ( 4 ) فـلما جـاءوا 
الـى يـسوع سـألـوه بـالـحاح قـائـلني لـه انـه مسـتحق أن تـصنع لـه هـذا ( 5 ) ألنـه يـحب 
أمـتنا وقـد بـنى لـنا مجـمعاً ( 6 ) فـمضى يـسوع مـعهم وفـيما هـو غـير بـعيد مـن الـبيت 
أرسـل الـيه قـائـد املـئة أصـدقـاء قـائـالً لـه يـارب ال تـتعب نـفسك فـانـي ال اسـتحق أن تـدخـل 
تـحت سـقفي ( 7 ) مـن أجـل ذلـك لـم احسـب نـفسي مسـتحقاً أن اجـيء الـيك ولـكن قـل 
كـلمة فـيبرأ فـتاي ( 8 ) فـانـي أنـا رجـل مـرتـب تـحت سـلطان ولـي جـند تـحت يـدي اقـول 
لهــذا اذهــب فــيذهــب ولــآلخــر ائــِت فــيأتــي ولــعبدي اعــمل هــذا فــيعمل ( 9 ) فــلما ســمع 
يـسوع تـعجب والـتفت الـى الجـمع الـذي يـتبعه وقـال أقـول لـكم انـي لـم أجـد مـثل هـذا 
اإليـــمان وال فـــي اســـرائـــيل ( 10 ) ورجـــع املـــرســـلون الـــى الـــبيت فـــوجـــدوا املـــريـــض قـــد 

تعافى .
                                                   
شرح هذه االعجوبة في بشارة متى 8 : 5 – 13 

                       
عدد 5 : وملا دخل يسوع كفرناحوم ، جاء اليه قائد مئة يطلب اليه 

عدد 6 : ويقول : “ يا سيد غالمي مطروح في البيت مفلوجاً متعذباًً جداً “.



فـتاه اي عـبده وقـد كـان مخـلعاًً . امـا الـقائـد فـلم يـات بـعبده الـى يـسوع اليـمانـه بـان كـلمة مـنه تـكفي لـشفائـه ولـيس كـما ارتـاى 
الـبعض مـن انـه كـان بـسوء حـال فـلم يسـتطع ان يـاتـي بـه . مـع ان الـقائـد لـم يـكن يـقرأ فـي الـنامـوس واالنـبياء لـكنه عـرف قـدرة 

يسوع من االخبار عنه فقط .
 

عدد 7 : فقال له يسوع : “ انا آتي واشفيه “ .
 عدد 8 :  فاجاب قائد املئة وقال : “ يا سيد لست مستحقاًً ان تدخل تحت سقفي ، ولكن قل كلمة فقط فيبرأ غالمي .

فـقد بـرهـن بـكالمـه عـن مـزيـد تـواضـعه وكـثرة ايـمانـه وذلـك ملـا سـمعه مـن كـثرة الـعجائـب الـصائـرة فـي كـفرنـاحـوم . ولـم يـقل اطـلب 
وصـّل لـكن ” قـل كـلمة ال غـير ” النـه كـان يـنظر الـى اهلل ال كـمن يـنظر الـى انـسان . وهـكذا جـرى فـان يـسوع قـال كـلمة واحـدة 

فشفي الفتى . واهلل قال فكان وامر فخلق الكون . فاذا يسوع هو اهلل .
 

عــدد 9 : ألنــي انــا ايــضاً إنــسان تــحت ســلطان ، ولــي جــند تــحت يــدي . اقــول لهــذا : اذهــب ! فــيذهــب ، وآلخــر : ائــت فــياتــي 
ولعبدي : افعل هذا ! فيفعل “ . 

فــالــقائــد نــظر بــعقله الــى قــوات الــسماء املــأمــوريــن مــن املــسيح مــثلما هــو يــأمــر االجــناد لــذلــك قــال ” أنــا رجــل تــحت ســلطان ” 
وانــت إلــه فــان امــرت بــان املــوت ال يــقترب مــن فــتاي فــانــه ال يــقترب . ثــالث صــفات ظهــرت فــي رد جــواب الــقائــد فــقولــه ” لســت 
مسـتحقا ان تـدخـل تـحت سـقفي ” دلـيل عـللى تـواضـعه وقـولـه ” قـل كـلمة ال غـير ” دلـيل عـلى امـانـته . وقـولـه ” انـا رجـل تـحت 

سلطان ” دليل على حكمته . الجل هذا مدحه املسيح ومنح فتاه الشفاء وامللكوت .
 

عدد 10 : فلما سمع يسوع تعجب ، وقال للذين يتبعون : “ الحق اقول لكم : لم اجد وال في اسرائيل ايماناً بمقدار هذا !
ان العجب هو االستغراب من امر جديد لم يسمع به وهذا بعيد عن السيد املسيح النه عارف

مـا فـي االنـسان . فـاذا قـولـه تـعجب قـيلت عـلى حسـب ظـن اولـئك الـحاضـريـن . وقـولـه ” اسـرائـيل ” اي الـبعض مـن الـذيـن فـي 
الجـليل . فـلم يجـد املـسيح فـي احـد مـنهم مـثل هـذا االيـمان . فـمدحـه املـسيح النـه كـان مـن الـشعوب وآمـن بـه انـه إلـه . واالبـرص 

كان من بني اسرائيل فاستحق الشفاء فقط .
 

عــــدد 11 : واقــــول لــــكم : ان كــــثيريــــن ســــيأتــــون مــــن املــــشارق واملــــغارب ويــــتكئون مــــع ابــــرهــــيم واســــحق ويــــعقوب فــــي مــــلكوت 
السموات ،

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

عدد 12 : واما بنو امللكوت فيطرحون الى الظلمة الخارجية . هناك يكون البكاء وصرير االسنان “ .
اي بــنو اســرائــيل الــذيــن كــانــوا اوالد الــبيت فــابــتعدوا مــنه لــعدم ايــمانــهم بــه . وبــقولــه فــي الــظلمة الــبرانــية اعــلم بــوجــود ظــلمة 
داخـلية ايـضاًً . وعـرف ان الـعذاب االوفـر هـو فـي الـظلمة الـخارجـية . وصـريـف االسـنان هـو اصـعب مـن الـبكاء . وكـما ان فـي 
املــلكوت مــنازل كــثيرة . هــكذا فــي جــهنم عــذابــات كــثيرة مــختلفة . وكــل واحــد يــتعذب عــلى نســبة مــا ارتــكبه مــن الشــرور كــثيرة 

كانت او قليلة .
 

عدد 13 : ثم قال يسوع لقائد املئة : “ اذهب وكمـا آمنت ليكن لك “ . فبرأ غالمه في تلك الساعة .
اشـار بـذلـك الـى كـثرة ايـمانـه . فـكان يـتطلب االيـمان مـن جـميع الـذيـن كـانـوا يـبرأون . وقـولـه فـي تـلك الـساعـة . اي فـي لحـظة 
عــني كــاالبــرص الــذي طهــر لــلحال هــكذا قــائــد املــئة . فــالــقديــس مــتى يــقول ان الــقائــد جــاء بــذاتــه عــند يــسوع ولــوقــا يــقول انــه 



بـواسـطة مـحبيه ارسـل . ونـحن نـقول ان هـو بـذاتـه اراد املـجيء فـمنعه الـيهود قـائـلني نـحن نـمضي الـيه ونـأتـي بـه . لـكنه بـعد مـا 
مـضى الـيهود كـقول لـوقـا مـضى هـو ايـضاًً  كـقول مـتى فـقد اتـفق االنـجيليان حسـب هـذا الـرأي امـا انـه قـد بـنى هـيكالً لـليهود 

مع انه ليس منهم فذلك ممكن لداعي محبته لهم .
                                   

قيامة ابن أرملة نائني

( 11 ) وفــي الــيوم الــتالــي كــان مــنطلقاً الــى مــديــنة نــائــني وكــان تــالمــيذه وجــمع كــثير 
مـنطلقني مـعه ( 12 ) فـلما قـرب مـن بـاب املـديـنة اذا مـيت محـمول وهـو ابـن وحـيد ألمـه 
وكــانــت ارمــلة وكــان مــعها جــمع كــثير مــن املــديــنة ( 13 ) فــلما رآهــا الــرب تــحنن عــليها 
وقـال لـها ال تـبكي ( 14 ) ودنـا وملـس الـنعش فـوقـف الـحامـلون . فـقال ايـها الـشاب لـك 
أقـول قـم ( 15 ) فـاسـتوى املـيت وبـدا يـتكلم فسـلمه الـى امـه ( 16 ) فـأخـذ الجـميع خـوف 
ومجـدوا اهلل قـائـلني لـقد قـام فـينا نـبي عـظيم وافـتقد اهلل شـعبه ( 17 ) وذاع عـن يـسوع 

هذا الخبر في كل اليهودية وجميع النواحي التي حولها .
                                                    

كــان يــسوع قــد وصــل الــى بــاب االغــنام عــندمــا لــقي ابــن األرمــلة املــيت وقــد تــحنن عــليه الســتحقاقــه 
وأمــه الــرحــمة اذ كــان وحــيداً وشــابــاً وهــي كــانــت أرمــلة . ومــن الــبني ان الــسيد قــال لــلمرأة ال تــبكني 
كـمن يـثبت لـها انـه سـيبطل بـكاءهـا بـاقـامـته ولـدهـا ثـم قـال لـلولـد املـيت قـم . كـذي سـلطان عـلى املـوت 
والــحياة النــه يســتخدم األمــر ويــعلن انــه يــقول مــن ذات نــفسه وبــقوتــه ال بــقوة غــيره وملــا قــام الــشاب 
ســألــه الــناس كــيف نــلت الــحياة بــعد املــوت فــأجــاب : شــعرت انــي اســتيقظت مــن نــومــي . فــحّق اذن 
لـلشعب أن يـأخـذ الـخوف ملـعايـنته مـيتاً يـقوم عـلى حـني غـفلة وان يـقول مـردداً قـد قـام مـا بـيننا نـبي . 
لـكنه كـان بـعيداً عـن االعـتقاد كـالـواجـب فـي الـسيد املـسيح بـعد اهلل عـن مخـلوق حـقير أو نـبي صـغير 

ألن املسيح هو اله بالطبع .
                                                       

ارسال يوحنا اثنني من تالميذه الى املسيح

( 18 ) وأخـــبر يـــوحـــنا تـــالمـــيذه بهـــذا كـــله ( 19 ) فـــدعـــا يـــوحـــنا اثـــنني مـــن تـــالمـــيذه 
وارسـلهما قـائـالً أأنـت اآلتـي أم نـنتظر آخـر ( 20 ) فـأقـبل الـرجـالن الـيه وقـاال ان يـوحـنا 
املـعمدان أرسـلنا الـيك قـائـالً أأنـت اآلتـي أم نـنتظر آخـر ( 21 ) وفـي تـلك الـساعـة شـفى 
كــثيريــن مــن أمــراض وأوجــاع وارواح شــريــرة ووهــب الــبصر لــعميان كــثيريــن ( 22 ) 
فـأجـاب وقـال لـهما اذهـبا وأعـلما يـوحـنا بـما سـمعتما ورأيـتما ان الـعميان يـبصرون 



والــعرج يــمشون والــبرص يطهــرون والــصم يــسمعون واملــوتــى يــقومــون واملــساكــني 
يبشرون ( 23 ) وطوبى ملن ال يشك فيّ .
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عدد 2 : أما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال املسيح ، ارسل اثنني من تالميذه ،

عدد 3 : وقال له : “ أأنت هو اآلتي ام ننتظر آخر ؟ “
ذلـك النـه كـان قـد وقـع خـالف وحسـد بـني تـالمـيذ يـوحـنا ضـد املـسيح اذ رأوا ان املـسيح يـعظم قـدره فـيما ان يـوحـنا يسـتصغر 
شـأنـه . وملـا عـلم يـوحـنا بـقرب انـتقالـه مـن الـعالـم خـاف ان يـبقى هـذا الـنزاع بـني تـالمـيذه بـعدد انـتقالـه فـلذلـك ارسـل اثـنني مـن 
تـالمـيذه عـند املـسيح . أمـا املـسيح فـلمعرفـته بـقصد يـوحـنا لـم يـقل لـلتلميذيـن انـي انـا هـو لـكنه عـمل عـجائـب كـثيرة فـي الـوقـت 

امامهما وقال لهما.
 

عدد 4 : فاجاب يسوع وقال لهما: “  اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران  :
ان املـسيح لـعلمه ان االعـمال لـهي اكـثر تـاثـيراًً واصـدق شـاهـداًً مـن االقـوال لـذلـك صـنع الـعجائـب لـيزيـل الـخالف الـواقـع بـني 
تـالمـيذ يـوحـنا ال لـيقنع يـوحـنا انـه هـو املـسيح الن يـوحـنا كـان يـعلم ذلـك مـن الـروح الـقدس وهـو فـي بـطن امـه وكـان يـعرف انـه 
مــزمــع ان يــقتل وكــان يــريــد تــثبيت تــالمــيذه فــي االيــمان بــاملــسيح انــه املخــلص وان تــظاهــر بــعددم مــعرفــته وايــاه امــا املــسيح 
فـكانـه عـلم مـا فـي قـلبهما فـلم يـرد عـليهما جـوابـاًً لـكنه صـنع امـامـهما قـوات كـثيرة وقـال اذهـبا واعـلما يـوحـنا . وقـال آخـرون ان 
سـؤال يـوحـنا لـلمسيح انـت هـو اآلتـي يـشير الـى الـقبر . فـكأنـه يـقول انـت هـو املـزمـع ان تـدخـل الـهاويـة وتـخاص آدم فـلو كـان 
سـؤالـه هـذا يـشير الـى مـجيئه ملـا افـاد سـؤالـه مـعنى الن مـجيئه كـان قـد تـّم . وبـعضهم قـال ان يـوحـنا لـم يـكن يـعلم ان املـسيح 
كــان مــزمــعاًً ان يــموت الجــل ذلــك ســأل قــائــالًً انــت هــو اآلتــي . امــا نــحن فــنقول ان يــوحــنا لــم يــكن يجهــل ان املــسيح مــزمــع ان 
يـموت النـه بـتسميته ايـاه ” حـمل اهلل ” اشـار عـن صـلبه . وبـقولـه حـامـل خـطيئة الـعالـم تـنبأ انـه سـيرفـع عـلى الـصليب ثـم يـقوم 
ويهــب الــروح الــقدس بــعدد الــقيامــة اذ قــال ” ان الــذي يــأتــي بــعددي ســيعمدكــم بــاملــاء والــروح ” . ثــم قــال بــعضهم ان يــوحــنا 
ســأل املــسيح ذلــك حــتى يــأخــذ الــجواب مــنه ويــكرز عــنه فــي الــهاويــة امــا نــحن فــنقول ان هــذا الــرأي هــو بــخالف الــحقيقة الن 
هــذا الــعالــم هــو عــالــم الــتبشير والــعمل والــتعب والــعالــم اآلتــي هــوعــالــم  الــديــنونــة والــعذاب . كــقولــه فــي الــجحيم مــن يــعترف لــك 
ويـشكرك . فـيتساءل الـبعض فـي انـه كـيف يـكرز املـسيح بـابـواب الـهاويـة ويحـطم مـخال الحـديـد ؟ فـنجيب انـه بـواسـطة جسـده 
الــذي حــاز عــددم املــوت ابــطل ســلطان املــوت ورب ســائــل يــسأل هــل اعــتق املــسيح مــن الــجحيم الــذي كــانــوا قــبل مــجيئه فــيه ؟ 
فـنجيب كـال حـتى وال خـطايـاهـم غـفرت لـكن خـطايـا الـذيـن آمـنوا بـه ملـا هـبط ويـعرف ذلـك مـن قـولـه انـه سـيكون لـسادوم راحـة . 
فهـــذه االيـــة تـــشير الـــى اولـــئك املـــزمـــعني ان يـــتعذيـــوا . فـــان كـــان الـــسادومـــيون الـــذيـــن تـــعذبـــوا هـــنا ســـوف يـــتعذبـــون هـــناك فـــكم 
بـاالحـرى اولـئك الـذيـن لـم يـعذبـوا فـي هـذا الـعالـم ولـعل قـائـل يـقول أمـن الـعددل ان يـتعذب الـسادومـيون فـي هـذا الـعالـم وفـي 
الـعالـم الـثانـي ؟ فـنجيب ان مـا نـالـوه مـن الـعذاب فـي هـذا الـعالـم لـم يـكن مـوازيـاًً ملـا اقـترفـوه مـن الـذنـوب واملـعاصـي فـاقـتضت 
الـعددالـة ان يـكفروا عـنها بـعذابـات الـعالـم االخـير . امـا مـا يـعترض بـه الـبعض مـن انـه لـيس مـن الـعددل فـي شـيء ان يـعذب 
فـي جـهنم مـن لـم يـسمع بـذكـرهـا ؟ فـنجيب عـليه بـانـه ولـوسـمع بـذكـرهـا ملـا تـاب ايـضاًً والـشاهـد عـلى ذلـك انـنا كـل يـوم نـسمع 
الـكتب تـتلى عـلينا وتهـددنـا بـعذاب جـهنم ان لـم نـرجـع عـن سـيئاتـنا تـائـبني ونـحن مـع ذلـك نـبقى عـلى غـيبنا غـير مـلتفتني الـى 
ً مـــجيء املـــسيح لـــم يـــنفعنا شـــيئاًً اذا كـــان االمـــر كـــذلـــك ؟  اقــــوال هـــذه الـــكتب واملـــرشـــديـــن . ولـــعل مـــعترضـــاًً يـــعترض قـــائـــالًً اذاً
فـنجيب ان مـجيئه افـاد مـن خـضعوا لـتعالـيمه املـقدسـة فـائـدة كـبرى كـما انـه أضـر مـن لـم يـصغ الـى تـعالـيمه فـكما ان تجـربـة 



الـشيطان لـنا نـحن الـذيـن اسـتفدنـا مـن مـجيء املـسيح هـي غـير تجـربـته لـلذيـن جـاؤوا قـبل املـسيح كـذلـك املـكافـاة تـختلف فـان 
تجـربـته لـنا هـي كـثيرة مـتواصـلة وسـتكون مـكافـأتـنا اعـظم ايـضاًً ، فـان مـن يـقتل عـند االولـني كـان يسـتحق الـلوم وعـندنـا الـيوم 
ان مــن يــغضب عــلى اخــيه بــاطــالًً يســتحق الــلوم ، ثــم ان املــسيح لــم يــرد ان يظهــر نــفسه لــيوحــنا بــواســطة الــعجائــب انــه هــو 

اآلتي ولكن اظهر ذلك لتلميذه يوحنا واندراوس .
 

عدد 5 : العمي يبصرون ، والعرج يمشون ، والبرص يطهرون ، والصم يسمعون ، واملوتى يقومون ، واملساكني يبشرون ،
دعـى مـساكـني اولـئك الـواقـعني تـحت ثـقل الخـطايـا واملـعددومـني مـن الـفضيلة واالعـمال الـصالـحة فـقال ان مـثل هـؤالء يـجب ان 

يبشروا بغفران الخطايا ببطالن املوت .
 

عدد 6 : وطوبى ملن ال يشك فيّ “.
اي ان كنتم تشكون فيّ بعدد ما رأيتم اآليات فانتم تستحقون الدينونة .

 
عــدد 7 : وبــينما ذهــب هــذان ابــتدأ يــسوع يــقول للجــموع عــن يــوحــنا : “ مــاذا خــرجــتم الــى الــبريــة لــتنظروا ? اقــصبة تحــركــها 

الريح ?
 ان الـتلميذيـن بـعد ان تـحققا عـن املـسيح انـه هـو اآلتـي عـادا الـى يـوحـنا امـا الجـموع فـخالـجهم الـشك مـن سـؤال الـتلميذيـن 
اذ انــهم تــعجبوا كــيف ان يــوحــنا يــعمد املــسيح ويــكرز عــنه وهــو يجهــله امــا املــسيح فــلما عــلم ظــن الجــموع بــيوحــنا انــه مــتقلب 
وضـعيف الـعقل النـه ارسـل تـلميذيـه يـسأالن املـسيح مـن هـو وقـد سـبق انـه كـرز بـاسـمه وعـمده اخـذ يـوبـخهم عـلى سـوء ظـنهم 
هـــذا مـــفهماًً ايـــاه ان يـــوحـــنا لـــيس كـــما يـــظنون ضـــعيف الـــعقل كـــالـــقصبة الـــتي تحـــركـــها الـــريـــح وانـــما فـــعل يـــوحـــنا ذلـــك لـــيثبت 

تالميذه في االيمان به ويزيل من بينهم الحسد واالختالفات النهم اذ كانوا يعتبرون ان يوحنا اعظم من املسيح .
 

                                    
مديح يوحنا

( 24 ) فـلما انـصرف رسـوال يـوحـنا جـعل يـقول للجـموع عـن يـوحـنا مـاذا خـرجـتم الـى 
الـبريـة تـنظرون أقـصبة تحـركـها الـريـح ( 25 ) أم مـاذا خـرجـتم تـنظرون أأنـسانـاً البـساً 
لــباســاً نــاعــماً . هــوذا الــذيــن فــي الــلباس الــفاخــر والــترف فــي قــصور املــلوك ( 26 ) أم 
مـاذا خـرجـتم تـنظرون أنـبياً . نـعم اقـول لـكم وأفـضل مـن نـبي ( 27 ) ان هـذا هـو الـذي 
كـتب عـنه هـاءنـذا مـرسـل مـالكـي أمـام وجـهك يـهيي طـريـقط قـدامـك ( 28 ) فـانـي أقـول 
لـكم انـه لـيس فـي مـوالـيد الـنساء أعـظم مـن يـوحـنا املـعمدان ولـكن األصـغر فـي مـلكوت 
اهلل أعــــظم مــــنه ( 29 ) فــــلما ســــمع جــــميع الــــشعب والــــعشارون بــــرّروا اهلل مــــعتمديــــن 

بمعمودية يوحنا .
                                                  
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 11 : 8 – 19 

                                     



عـدد 8 : لـكن مـاذا خـرجـتم لـتنظروا ? أإنـسانـاًً البـساًً لـباسـاًً نـاعـمة ? هـوذا الـذيـن يـلبسون الـثياب الـناعـمة هـم فـي بـيوت املـلوك 
.

اي ان حــالــة يــوحــنا لــم تــتبدل مــن الــفقر الــى الــترفــه فــهو اآلن كــما كــان قــبل والــشاهــد عــلى ذلــك لــباســه الــخشن ومــسكنه فــي 
الــبراري والــقفر . امــا الــذيــن تــغيرت اطــوارهــم فــصاروا مــن ذوي الــيسار والــتنعم هــم فــي بــيوت املــلوك. أمــا يــوحــنا فــقد قهــر 

نفسه عن الشهوات اللحمية ولم يعنت باللذات العاملية فلذلك يعرفني جيدا من انا .
 

عدد 9 : لكن ماذا خرجتم لتنظروا ؟ أنبياًً ؟ نعم اقول لكم ، وافضل من نبي .
يـريـد بـاالنـبياء اولـئك الـذيـن تـنبأوا عـن مـجيئه . وهـذا تـنبأ عـليه كـاالنـبياء ورآه كـالـرسـل . ولـم يـخبر عـنه قـبل عهـد بـعيد كـاالنـبياء 

ولكن تنبأ عنه وهو معاصر له . ليتم ما جاء بنبؤة مالخي النبي .
 

عدد 10 : فإن هذا هو الذي كتب عنه : ها أنا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيء طريقك قدامك .
اي قريب منك والى جانبك النه مكرم كالقريبني من امللك فانهم يكونون مكرمني عنده اكثر من االجناد البعيدين منه .

 
عـدد 11 : الـحق اقـول لـكم : لـم يـقم بـني املـولـوديـن مـن الـنساء اعـظم مـن يـوحـنا املـعمدان ، ولـكن االصـغر فـي مـلكوت الـسموات 

اعظم منه .
يــوحــنا اعــظم مــن كــل مــوالــيد الــنساء غــير ان املــولــوديــن مــن املــعموديــة بــواســطة الــروح الــقدس اعــظم مــنه . ان مــوالــيد الــنساء 
بـني الجسـد يـدعـون امـا املـولـوديـن بـاملـعموديـة بـني اهلل يـدعـون حـتى اذا كـان مـوالـيد الـنساء ذوي اعـمال صـالـحة فـال يـكونـون 
افـــضل مـــن بـــني املـــلكوت املـــدعـــويـــن بـــني اهلل . ان يـــوحـــنا كـــان كـــامـــالًً فـــي الـــفضيلة لـــكنه يـــطلب نـــعمة املـــيالد النـــها تـــفوق كـــل 
فـضيلة ويشهـد عـلى ذلـك قـولـه لـلمسيح ” انـا املـحتاج ان اعـتمد مـنك ” امـا انـه لـم يـقم اعـظم مـنه فـي مـوالـيد الـنساء فـذلـك النـه 

قبل الروح في بطن امه وغفر الخطايا في املعمودية .
ولكن االصغر في ملكوت السموات اعظم منه

ً فـي عـالـم املـوت اال انـه نـال  يـريـد ان املـولـود بـاملـاء والـروح لـيكون عـدديـم املـوت هـو اعـظم مـن يـوحـنا . الن يـوحـنا لـم يـزل مـوجـوداً
بــعدد ذلــك نــعمة عــددم املــوت بــواســطة مــعموديــة دمــه . فــيسمى مــلكوت الــسماوات تــلك املــوهــبة الــتي يــمنحها الــروح الــقدس 
بـواسـطة املـعموديـة وملـا قـتل يـوحـنا اعـتمد بـدمـه وفـاز بـالـدرجـة الـعليا فـاصـبح افـضل مـن املـولـوديـن بـاملـعموديـة . ثـم ان الـوظـائـف 
املــعطاة مــن الــروح الــقدس هــي ثــالث االولــى وظــيفة االنــبياء والــثانــية الــوظــيفة الــتي اعــطيت لــيوحــنا املــعمدان والــثالــثة وظــيفة 
الـرسـل بـعدد الـقيامـة عـندمـا نـفخ املـسيح فـيهم قـائـالًً اقـبلوا الـروح الـقدس . الن املـوهـبة الـتي اعـطيت لـلرسـل اعـظم مـن الـتي 
اعـطيت لـيوحـنا . امـا قـولـه 00 الـصغير فـي مـلكوت الـسموات اعـظم مـنه فـقد اراد بـالـصغار بـالـرسـل وبـاملـلكوت الـرمـان الـذي 
بـعدد الـقيامـة حـني نـفخ فـيهم الـروح . فـيوحـنا وجـد مـتوسـطاًً بـني الـفريـقني فـهو اعـظم مـن االنـبياء واصـغر مـن الـرسـل . ثـم اراد 
بـاملـلكوت الـبشارة الجـديـدة وبـالـصغار الـكهنة فـفضلهم عـلى يـوحـنا النـهم يـغفرون الخـطايـا مـن غـير ان يـفضحوا املـعترف . ثـم 
نــقول ان ربــنا جــعل فــرقــا بــني الــعاملــني والــنعمتني وابــان ان يــوحــنا نــال نــعمة فــي هــذا الــعالــم اكــثر مــن جــميع الــناس ومــع ذلــك 
فـانـه لـم يـبلغ كـمال الـسعادة فـي الـعالـم الـثانـي . الن الـنعمة الـتي سـوف يـقبلها واحـد مـن الـصغار هـي اسـمى مـن تـلك الـتي 
قـبلها هـنا . فـان كـانـت املـنزلـة الـتي سـيبلغها يـوحـنا هـناك ال تـوصـف . اذا ان املـسيح لـم يسـتصغر يـوحـنا لـكنه فـضل خـيرات 
الـعالـم اآلتـي عـلى خـيرات هـذا الـعالـم كـما انـه فـضل يـوحـنا عـلى مـوالـيد الـنساء اصـحاب الـفضيلة فـي الـنامـوس . وقـولـه لـم 
يــقم يــعني ان الــنساء لــم يــلدن اعــظم مــن يــوحــنا بــبره وزهــده . ولــكيال يــظن احــد انــه اعــظم مــن املــسيح اســتدرك كــالمــه قــائــالًً 
لـكن الـصغير فـي املـلكوت اعـظم مـنه . فـالـصغير هـو املـسيح النـه اصـغر سـناًً مـنه بسـتة اشهـر اال انـه اكـبر مـنه عـمالًً وتـعليماًً 
فـي طـريـق االنـجيل . امـا يـوحـنا فـقد عـاجـله املـوت قـبل ان يـسير فـي الـطريـق الجـديـدة اي الـتعالـيم االنـجيلية ولـم يـتناول جسـد 



املـــسيح ودمـــه . ويـــقولـــه الـــصغير … اعـــظم مـــنه عـــنى عـــن ذاتـــه الن الـــيهود يـــظنونـــه كـــذلـــك اذ كـــانـــوا يـــقولـــون عـــنه هـــوذا اكـــول 
وشـريـب الخـمر . ثـم ان املـسيح لـيس فـقط اعـظم مـن يـوحـنا ولـكنه أعـظم مـن جـميع مـن فـي االعـالـي . امـا قـول املـسيح لـليهود 
عـن نـفسه هـو ذا افـضل مـن سـليمان فـلم يـقصد التشـبيه لـكنه قـال هـذا لـيقرب مـعناه الـى فـهم الـسامـعني . والن يـوحـنا كـان 
عـظيماًً فـي اعـينهم فشـبهه بـنفسه . وال عـبرة بـما يـرتـئيه الـبعض مـن املـقصود مـن كـلمة الـصغير هـو يـوحـنا او آدم ويـوحـنا ابـن 
زبـدى او مـتياس الـذي انـتخب رسـوالًعـوض يـهوذا فـلو كـان املـراد بـلفظه صـغير احـد الـذيـن تـقدم ذكـرهـم ملـا رأى املـسيح مـانـعاً 

من ذكر امه لكن املقصود بالصغير هو ذات املسيح غيرانه أخفى نفسه السباب .
 

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

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

عدد 13 : الن جميع االنبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا .
اي ان النبؤات التي قيلت عن مجيئي قد ختمت بنبوات يوحنا فجئت انا املسيح املنتظر فالواجب عليكم ان تؤمنوا بي .

 
عدد 14 : وان اردتم ان تقبلوا ، فهو ايليا املزمع ان يأتي .

قـــال ذلـــك الجـــل مـــساواة درجـــتهما وكـــما ان يـــوحـــنا جـــاء قـــبل املـــسيح وبشـــر بـــمجيئه هـــكذا فـــي آخـــر الـــزمـــان يـــأتـــي ايـــليا قـــبل 
مجيئه الثاني فتتم فيه النبؤة القائلة اني سوف ارسل لكم ايليا التشبي الذي يرد قلوب اآلباء الخ .

 
عدد 15 : من له اذنان للسمع فليسمع .

اي من كانت له نفس خاضعة فلتسمع ما أقوله عن يوحنا .
 

عدد 16 : وبمن اشبه هذا الجيل ؟ يشبه أوالداً جالسني في األسواق ينادون الى اصحابهم 
اراد بـالـجيل الـشعب الـيهودي . فـان بـذلـك ان غـايـته وغـايـة يـوحـنا واحـدة وان كـانـا مـختلفني فـي الـحال واملـعيشة . فـان يـوحـنا 
سـلك فـي حـياتـه طـريـق الـبر والـزهـد واملـسيح طـريـق االكـل والشـرب ولـكن بسـذاجـة حـتى اذا كـانـوا يـحبون الـصوم تـبعوا يـوحـنا 
وان صــعب عــليهم اتــباع طــريــقة يــوحــنا تــبعوا املــسيح . أمــا هــم فــلم يســلكوا الــطريــقني فــهم اذاً ال يــبرأون مــن الــلوم النــهم لــم 

يؤمنوا باملسيح وال قبلوا تعليم يوحنا فالذين قبلوه كانوا كفرة وخطفة فورثوا امللكوت .
 

عدد 17 : ويقولون : زمرنا لكم فلم ترقصوا ! نحنا لكم فلم تلطموا !
قـال قـوم ان هـذه الـقصة وقـعت فـي عهـد املـسيح فـي احـدى املـدن وذلـك ان فـئة مـن صـبيان اجـتمعت فـانـقسمت قـسمني واخـذ 
الـقسم الـواحـد يـغني حـتى يـرقـص اآلخـر ويـفرح الـواحـد لـيفرح الـثانـي فـما فـرح وال رقـص لـكنه اخـذ يـبكي ويـنوح حـتى يـنوح 
الـثانـي ويـبكي فـما بـكي الـقسم االول وال غـنى الـقسم الـثانـي فـوقـف الـفريـقان فـي الـطريـق يـتعاتـبان قـائـلني ” زمـرنـا لـكم فـلم 
تــرقــصوا نــحنا لــكم فــلم تــلطموا “  فــاورد يــسوع هــذا املــثل لــيفهم الــسامــعني انــهم لــم يــتبعوا تــعالــيمه وال تــعالــيم يــوحــنا. الن 
املـسيح جـاء الـيهم يـأكـل ويشـرب فـرذلـوه قـائـلني عـنه انـه اكـول شـريـب للخـمر مـحب لـلعشاريـن والخـطاة وفـيه شـيطان . ويـوحـنا 

جاءهم بطريق الزهد والتقشف فقالوا ان به شيطاناً .
 

عدد 18 : ألنه جاء يوحنا ال يأكل وال يشرب : فيقولون : فيه شيطان .



عـــدد 19 : جـــاء ابـــن اإلنـــسان يـــأكـــل ويشـــرب ، فـــيقولـــون : هـــو ذا انـــسان أكـــول وشـــريـــب خـــمر ، مـــحب لـــلعشاريـــن والخـــطاة . 
والحكمة تبررت من بنيها “ .

اي ان املـسيح املشـبه بـالـحكمة قـد تـبرأ مـن بـنيه الـعصاة املـردة النـه عـاش بـينهم لـفائـدتـهم فـلم يسـتفيدوا مـنه . ثـم ان الـحكمة 
فـي عـمل املـسيح هـي تـرك سـيرة يـوحـنا الـشاقـة واتـخاذه طـريـقاًً مـتوسـطة ليسهـل عـلى الـناس اتـباعـها وامـا قـولـه بـنوالـحكمة 

فهم اولئك الذين ارعووا وصاروا صالحني فاضلني .
 

                    
رفض الفريسيني ليوحنا ويسوع

( 30 ) وامــا الــفريــسيون ومــعلمو الــنامــوس فــرفــضوا مــشيئة اهلل فــيهم اذ لــم يــعتمدوا 
مــنه ( 31 ) وقــال الــرب بــماذا اشــبه رجــال هــذا الــجيل ومــن يشــبهون ( 32 ) يشــبهون 
صـــبيانـــاً جـــلوســـاً فـــي الـــسوق يـــصيحون بـــعضهم بـــبعض قـــائـــلني زمـــرنـــا لـــكم فـــلم 
تــرقــصوا نــحنا لــكم فــلم تــبكوا ( 33 ) جــاء يــوحــنا املــعمدان ال يــاكــل خــبزاً وال يشــرب 
خـمراً فـقلتم ان بـه شـيطانـاً ( 34 ) وجـاء ابـن البشـر يـأكـل ويشـرب فـقلتم هـوذا انـسان 
اكـــول شـــريـــب للخـــمر مـــحب لـــلعشاريـــن والخـــطأة ( 35 ) وتـــبرأت الـــحكمة مـــن جـــميع 

بنيها .
                                                         

ســؤال : ملــاذا لــم يــكن يــوحــنا يــاكــل ويشــرب بــعكس الــسيد املــسيح الــذي كــان يــاكــل ويشــرب ؟ أجــيب 
ان يـوحـنا كـان مـحتاجـاً لـلصوم بـعكس الـسيد املـسيح الـذي كـان الـقداسـة ذاتـها ومـا اقـترف خـطية 
وبــالــتالــي كــان غــير مــحتاج الــى الــصوم لــلتكفير عــن األثــم وأيــضاً لــو امــتنع عــن األكــل لــعّد الــناس 
املــاكــول حــرامــاً ونــجساً او لــعّدوه هــو انــسانــاً ســاذجــاً ال يــقدر عــلى قــمع اهــوائــه وزجــر الــنفس عــن 

شهوتها االّ باماتة الجسد واتعابه على مثال ما صنع يوحنا .

انظر شرح بشارة متى 11 : 16 – 19 

عدد 16 : وبمن اشبه هذا الجيل ؟ يشبه أوالداً جالسني في األسواق ينادون الى اصحابهم 
اراد بـالـجيل الـشعب الـيهودي . فـان بـذلـك ان غـايـته وغـايـة يـوحـنا واحـدة وان كـانـا مـختلفني فـي الـحال واملـعيشة . فـان يـوحـنا 
سـلك فـي حـياتـه طـريـق الـبر والـزهـد واملـسيح طـريـق االكـل والشـرب ولـكن بسـذاجـة حـتى اذا كـانـوا يـحبون الـصوم تـبعوا يـوحـنا 
وان صــعب عــليهم اتــباع طــريــقة يــوحــنا تــبعوا املــسيح . أمــا هــم فــلم يســلكوا الــطريــقني فــهم اذاً ال يــبرأون مــن الــلوم النــهم لــم 

يؤمنوا باملسيح وال قبلوا تعليم يوحنا فالذين قبلوه كانوا كفرة وخطفة فورثوا امللكوت .
 

عدد 17 : ويقولون : زمرنا لكم فلم ترقصوا ! نحنا لكم فلم تلطموا !



قـال قـوم ان هـذه الـقصة وقـعت فـي عهـد املـسيح فـي احـدى املـدن وذلـك ان فـئة مـن صـبيان اجـتمعت فـانـقسمت قـسمني واخـذ 
الـقسم الـواحـد يـغني حـتى يـرقـص اآلخـر ويـفرح الـواحـد لـيفرح الـثانـي فـما فـرح وال رقـص لـكنه اخـذ يـبكي ويـنوح حـتى يـنوح 
الـثانـي ويـبكي فـما بـكي الـقسم االول وال غـنى الـقسم الـثانـي فـوقـف الـفريـقان فـي الـطريـق يـتعاتـبان قـائـلني ” زمـرنـا لـكم فـلم 
تــرقــصوا نــحنا لــكم فــلم تــلطموا “  فــاورد يــسوع هــذا املــثل لــيفهم الــسامــعني انــهم لــم يــتبعوا تــعالــيمه وال تــعالــيم يــوحــنا. الن 
املـسيح جـاء الـيهم يـأكـل ويشـرب فـرذلـوه قـائـلني عـنه انـه اكـول شـريـب للخـمر مـحب لـلعشاريـن والخـطاة وفـيه شـيطان . ويـوحـنا 

جاءهم بطريق الزهد والتقشف فقالوا ان به شيطاناً .
 

عدد 18 : ألنه جاء يوحنا ال يأكل وال يشرب : فيقولون : فيه شيطان .
عـــدد 19 : جـــاء ابـــن اإلنـــسان يـــأكـــل ويشـــرب ، فـــيقولـــون : هـــو ذا انـــسان أكـــول وشـــريـــب خـــمر ، مـــحب لـــلعشاريـــن والخـــطاة . 

والحكمة تبررت من بنيها “ .
اي ان املـسيح املشـبه بـالـحكمة قـد تـبرأ مـن بـنيه الـعصاة املـردة النـه عـاش بـينهم لـفائـدتـهم فـلم يسـتفيدوا مـنه . ثـم ان الـحكمة 
فـي عـمل املـسيح هـي تـرك سـيرة يـوحـنا الـشاقـة واتـخاذه طـريـقاًً مـتوسـطة ليسهـل عـلى الـناس اتـباعـها وامـا قـولـه بـنوالـحكمة 

فهم اولئك الذين ارعووا وصاروا صالحني فاضلني .

الخاطئة الباكية عند قدمي يسوع 

( 36 ) وسأله أحد الفريسيني ان ياكل معه فدخل بيت الفريسي واتكأ .
                                              

صـــدرت دعـــوة هـــذا الـــفريـــسي عـــن حـــب املجـــد الـــباطـــل فـــرغـــب فـــي مـــدح الـــناس لـــه ان اجـــلس عـــلى 
مـائـدتـه مـن كـان يحسـبه نـبياً ز وقـد رضـي املـسيح بـالـدخـول الـى بـيته وقـبول دعـوتـه لـيعلنه انـه لـيس 
انــسانــاً فــقط بــل الــهاً متجســداً وان البشــر مــلطخون بــالــذنــوب فــهو ديــانــهم وغــبفر خــطايــاهــم . وقــد 
كــان ســيدنــا يــلبي طــلب الــفريــسيني لــيشفيهم مــن امــراضــهم الــروحــية الــتي قــادتــهم الــى ان يــتآمــروا 
عــلى قــتله ثــم لــيبدي تــواضــعه ودعــته وانــه كــاره لــلكبريــاء فــال يــمتنع حــتى عــن ارزل الــناس ان طــلبوه 

بالتوبة ونية سليمة .
                                                  

( 37 ) واذا امــراة خــاطــئة فــي املــديــنة ملــا عــلمت انــه متكئ فــي بــيت الــفريــسي جــاءت 
بـقارورة طـيب ( 38 ) ووقـفت مـن ورائـه عـند رجـليه بـاكـية وجـعلت تـبل رجـليه بـالـدمـوع 

وتمسحهما بشعر راسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب .
                                       

وقـع الـحادث فـي مـديـنة نـائـني حـيث كـانـت املـراة . وافـهم بـقارورة الـطيب قـنينة مـلتويـة الـرأس . وانـك 
تـسال كـيف كـانـت املـراة واقـفة وعـند قـدمـي املـسيح مـعاً ؟ فـاقـول انـه لـه املجـد كـان مـتكئاً ورجـاله مـن 
سـورائـه مـمدتـان فـقامـت مـن ورائـه أيـضاً ألنـها كـانـت خـائـفة ان تظهـر أمـامـه وهـو عـارف بـآثـامـها ثـم 



بســبب تــعظيمها لــجاللــه لــم تــقم امــامــه وان كــانــت قــد تــجاســرت عــلى الــدنــو مــنه فــألنــها كــانــت نــادمــة 
وبـاكـية عـى خـطايـاهـا وطـالـبة املـغفرة وقـد الـهمتها الـنعمة الـعلويـة ان طـالـب الـصفح بـالـتوبـة يـأذن لـه 
الـــرب بـــاألتـــيان الـــيه . وهـــي لشـــدة ايـــمانـــها وقـــوة تـــوبـــتها اهـــطلت الـــدمـــوع الـــغزيـــرة حـــتى بـــّلت رجـــلي 
املخـلص وإلعـتقادهـا انـه قـادر عـلى ان يـغفر خـطايـاهـا وانـه ال يـرفـض نـدامـتها الـصادقـة مـسحتهما 
بــشعر راســها لــيتقدس الــشعر بهــذا املــسيح وقــبلتهما لــتواضــعها وحــبها . وانــتبه الــى انــها دهــنتهما 
بــالــطيب كــما يــدهــن بــه أولــياء اهلل وكــما يــمسح املــلوك والــكهنة وقــد قــبل الــسيد هــذه املــسحة كــما قــبل 
أن يتجسـد وكـما قـبل ابـوه رائـحة الـذبـائـح واملحـرقـات . وكـانـت هـذه الـخاطـئة قـد سـمعت بـان الـسيد 
تـكلم مـع الـسامـريـة وغـفر لـها ذنـوبـها فـلذلـك كـانـت قـويـة الـقلب فـي تـقّدمـها الـيه كـالـى الـه متجسـد ال 
كــالــى انــسان ال غــير ودلــيل ذلــك بــني مــن انــها التمســت غــفران خــطايــاهــا ومــعلوم عــند الجــميع ان ال 

يغفر الخطايا غير اهلل . اذن يلزم عّد املسح الهاً قد تانس من دون ان يمس التبّدل الهوته .
                                              

( 39 ) فـلما رأى الـفريـسي الـذي دعـاه ذلـك قـال وهـو يحـدث نـفسه لـو كـان نـبياً لـعلَم مـن 
هــذه املــرأة الــتي تــلمسه ومــا حــالــها اذ هــي خــاطــئة ( 40 ) فــأجــاب يــسوع وقــال لــه يــا 
سـمعان عـندي شـيء أقـولـه لـك . فـقال قـل يـا مـعلم ( 41 ) قـال كـان ملـدايـن مـديـونـان عـلى 
احـدهـما خـمس مـئة ديـنار وعـلى اآلخـر خـمسون ( 42 ) واذ لـم يـكن لـهما مـا يـوفـيان 
سـامـحهما كـليهما فـقل لـي أيـهما يـكون اكـثر حـباً لـه ( 43 ) فـأجـاب سـمعان وقـال هـو 

فيما أظن الذي سامحه باألكثر . فقال له بالصواب حكمَت .
                                                        

الم الــفريــسيّ فــي نــفسه ســيدنــا الن الــنامــوس يــرســم عــدم اخــتالط الــطاهــر بــالــنجس وكــانــت املــراة 
زانـية . فـعرف املـسيح أفـكار مـضيفه واعـلن بـذلـك نـفسه الـهاً الن اهلل وحـده انـما يـعرف أفـكار الـقلب 
ثــم أراد تجــريــده مــن ظــنّه الــردّي فــضرب لــه املــثل الــحاضــر وقــد أعــنى بــاملــديــونــني خــاطــئني وبــديــنهما 
املــعاصــي واآلثــام الــتي تــثّقلهما فــاولــهما كــثير الخــطايــا وثــانــيهما قــليلها كــمثل الــفريــسي املــتكبر أو 
كــبار مــن األبــرار املفتخــريــن عــلى غــيلر صــواب وهــدى بــفضلهم وبــرّهــم مــع انــهم فــي حــاجــة الــى نــيل 
الـغفران وان كـان لـه املجـد قـد سـأل مـضيفه عـلى اي األثـنني أكـثر حـباً لـلمدايـن املـسامـح لـهما الـديـن 
فـليس النـه غـير عـارف بـل إلثـارة أكـبر انـتباه فـي نـفس مـخاطـبه وكـان يفتخـر بـانـه دعـا املـسح الـيه وال 
يــعتني كــثيراً بــانــالــته الــراحــة والــكرامــة الــواجــبتني لــجاللــه وفــعالً اعــترف ســمعان املــضيف بــالــحقيقة 

صراحًة واقّر ان الخاطئة تحّب السيد بالغ املحبة شديدتها النه غفر لها كثيراً .
                                                 

( 44 ) ثـم الـتفت الـى املـراة وقـال لـسمعان أتـرى هـذه املـراة . انـا دخـلت الـى بـيتك فـلم 
تـسكب عـلى رجـلي مـاء وهـذه بـلت رجـلي بـالـدمـوع ومـسحتهما بـشعر رأسـها ( 45 ) 



أنـت لـم تـقبلني وهـذه مـنذ دخـلت لـم تـكف عـن تـقبيل قـدمـي ( 46 ) انـت لـم تـدهـن رأسـي 
بــزيــت وهــذه دهــنت قــدمــي بــالــطيب ( 47 ) ألجــل ذلــك اقــول لــك ان خــطايــاهــا الــكثيرة 
مــغفورة لــها ألنــها أحــبت كــثيراً والــذي يــغفر لــه قــليل يــحب قــليالً ( 48 ) ثــم قــال لــها 

مغفورة لك خطاياِك .
                                                   

شــاء الــسيد تــبيني انــه يــعرف مــن املــراة الــتي تــبّل بــدمــوعــها بســبب نــدامــتها عــلى مــعاصــيها فــقابــل 
عــملها وعــمل ســمعان وافــهمه انــه لــم يــسكب املــاء عــلى رجــليه كــما يــفعل مــع الــغريــب املــثّقل بــالــتعب 
بـعكس مـا أجـرتـه املـراة الـخاطـئة الـتي غسـلتهما بـالـدمـوع وانـه لـم يـقبله مـبديـاً املـحبة والـوداد وهـي لـم 
تـكف مـنذ دخـولـها الـبيت عـن تـقبيل قـدمـيه لشـدة مـحبتها . وانـه لـم يـدهـن رأسـه بـالـزيـت كـما يـصنع 
عـادة مـع الـتعبان مـن الحـّر فلهـذه األسـباب وخـاصـة لخـلوص نـيتها فـي تـوبـتها الـتي تظهـرهـا غـفرت 
لـها خـطايـاهـا . أمـا مـن يـغفر لـه قـليل فـانـما يـحب قـليالً وقـد دّل بهـذه الـعبارة عـلى الـفريـسي املفتخـر 
بــدعــوتــه الــى بــيته والــظاّن انــه غــير مــحتاج كــثيراً الــى رحــمة اهلل فــان مــا يــنالــه مــن املــغفرة قــليل الن 
عــمله ال يــدل عــلى مــحبة كــبيرة . وانــك تــعلم ايــضاً ان الــسيد اوضــح بخــطابــه انــه عــارف حــق املــعرفــة 
افـكار املـرأة ومـقصدهـا مـن اتـيانـها الـيه ونـاظـر حـتى فـي اعـماق قـلبها ومـطاويـة النـه يـذكـر مـحبتها 

وندامتها وطلبها املغفرة بالثناء الوافر . 
(

(49 ) فـجعل املـتكئون يـقولـون فـي أنـفسهم مـن هـذا الـذي يـغفر الخـطايـا أيـضاً ( 50 ) 
فقال للمرأة ان ايمانك خلصك فاذهبي بسالم .

                                                                 
كــان اعــتقاد الــفريــسيني ان اهلل وحــده قــادر عــلى غــفران الــذنــوب فــأثــبتهم الــسيد فــي هــذا األعــتقاد 
وغـفر الخـطايـا بـالـفعل فـاذن هـو اهلل حـقاً ولـو انـه صـار انـسانـاً مـثلنا . وان سـالـت االن مـن هـذه الـتي 
أعـلنها الـسيد ان ايـمانـها خـلصها وانـها نـالـت الـحياة بـعد ان كـانـت مـيتة فـي املـعاصـي ؟ أجـبت مـع 
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اإلصحاح الثامن

مثل الزارع



( 1 ) وبـعد ذلـك جـال فـي املـدن والـقرى يـكرز ويبشـر بـملكوت اهلل ومـعه االثـنا عشـر ( 2 
) ونـساء كـان قـد ابـرأهـّن مـن ارواح شـريـرة وامـراض .وهـّن مـريـم الـتي تـدعـى املجـدلـية 
الــــتي أخــــرج مــــنها ســــبعة شــــياطــــني ( 3 ) وحــــنة امــــرأة كــــوزي قهــــرمــــان هــــيرودس 

وسوسنة وأخر كثيرات كّن يبذلن من اموالهّن في خدمته .
                                                           

قـصد الـسيد بـجوالنـه افـادة الـناس وتـبشيرهـم بـملكوت اهلل وبـما يـلزمـهم مـن تـغيير عـاداتـهم الـسيئة 
بــسيرة صــالــحة حــتى يــصبحوا مــالــكني الــحياة وعــدم الــفساد وكــان رســله مــعه وايــضاً تــبعته بــعض 
الـنساء الـلواتـي نـلن مـنه شـفاء الـنفس والجسـد فـذكـر لـوقـا بـعضهن وكـّن يخـدمـن سـيدنـا ويظهـرَن لـه 

محبتتهّن ببذلهّن املال واملساعدة . 
                                                     

( 4 ) فـلما اجـتمع جـمع كـثير واتـوا الـيه مـن جـميع املـدن قـال بـمثل ( 5 ) خـرج الـزارع 
لـيزرع زرعـه وفـيما هـو يـزرع سـقط الـبعض عـلى الـطريق فـوطئ واكـلته طـيور الـسماء 
( 6 ) والـبعض سـقط عـلى الصخـر فـلما نـبت يـبس ألنـه لـم تـكن لـه رطـوبـة ( 8 ) وبـعض 
سـقط بـني الـشوك فـنبت الـشوك مـعه فـخنقه ( 8 ) وبـعض سـقط فـي االرض الـصالـحة 
فــلما نــبت أثــمر مــئة ضــعف . قــال هــذا ونــادى مــن لــه اذنــان ســامــعتان فــليسمع ( 9 ) 
فـسألـه نـالمـيذه مـا هـذا املـثل ( 10 ) فـقال لـهم انـت قـد اعـطيتم مـعرفـة اسـرار مـلكوت اهلل 
وامــا الــباقــون فــاكــملهم بــامــثال لــكي يــنظروا وال يــنظروا ويــسمعوا وال يــفهموا ( 11 ) 
وهـذا هـو املـثل . الـزرع هـو كـلمة اهلل ( 12 ) والـذيـن عـلى الـطريق هـم الـذيـن يـسمعون 
ثـم يـاتـي ابـليس ويـذهـب بـالـكلمة مـن قـلوبـهم لـئال يؤمـنوا فيخـلصوا ( 13 ) والـذيـن 
عـلى الصخـر هـم الـذيـن يـسمعون الـكلمة ويـقبلونـها بـفرح ولـكن لـيس لـهم اصـل وانـما 
يؤمــنون الــى حــني وفــي وقــت التجــربــة يــرتــدوا ( 14 ) والــذي ســقط فــي الــشوك هــم 
الـذيـن يـسمعون فـيختنقون بـالـهموم والـغنى ومـلذات الـحياة فـال يـاتـون بـثمر ( 15 ) 
وأمـا الـذي سـقط فـي االرض الـجيدة فـهم الـذيـن يـسمعون الـكلمة فـيحفظونـها فـي قـلب 

جيد وصالح ويثمرون بالصبر .
                                                   

تفسير املثل في شرح متى 13 : 3 – 8 و18 – 23 
                           

عدد 3 : فكلمهم كثيراً بامثال قائالً : “ هوذا الزارع قد خرج ليزرع ،
انــه حــني كــان عــلى الــجبل لــم يــكلمهم بــاالمــثال النــهم كــانــوا بــعد ســاذجــني أمــا هــنا فــتكلم بــاالمــثال الجــل الــكتبة والــفريــسيني 
املــدعــني بــاملــعرفــة . امــا الــفرق بــني االلــغاز والــبراهــني واالمــثال والــغوامــض هــو ان الــبرهــان يــأتــي غــالــباً عــلى شــهادة الــناس . 
فـيكون مـن املـعلومـات عـلى غـير املـعلومـات كـقولـه انـه شـعاع مجـده وصـورة ذاتـه . ومـن املـعلومـات عـلى املـعلومـات كـقولـه سـيق 



كـالخـروف لـلذبـح . ومـن غـير املـعلومـات عـلى املـعلومـات كـقول بـولـس الـرسـول رأيـت مـا لـم تـره عـني وال سـمعت بـه اذن . امـا املـثل 
عــلى االلــغاز فــهو كــقولــه تــعالــى تشــبه مــلكوت الــسماء عشــر بــتوالت . وكــقولــه تشــبه مــلكوت الــسماء حــبة خــردل والــغامــض هــو 
كـلمة مـعقدة كـقولـه خـرج مـن اآلكـل اكـالً وغـير ذلـك . امـا الـقديـس يـوحـنا ومـوسـى ابـن الحجـر فـيسمون االمـثال الـغازاً وكـذلـك 
الـقديـس مـتى سـماهـا الـغازاً واالنـجيليون الـثالثـة االخـرون سـموهـا امـثاالً وقـد كـان يـتكلم بـااللـغاز مـع الجـموع والـتالمـيذ اوالً 
الن الـفالسـفة مـا كـانـوا يـعلمون مـا سـيكون مـن تـعليمهم الجـل ذلـك بـنوا عـلومـهم عـلى االمـثال وااللـغاز امـا هـو وان كـان يـلقي 
تـعالـيمه بـاالمـثال و االلـغاز اال انـه اظهـر مـا سـوف يـكون مـن وراء تـعليمه . ثـانـياً الن قـولـه كـان ضـد الـيهود كـقولـه كـرمـاً كـان 
لــحبيبي الجــل ذلــك اخــفي كــالمــه تــحت طــي االلــغاز . ثــالــثاً اراد ان يــجعل الــتالمــيذ مــتيقظني ومســتعديــن لــفحص الــكالم . 
رابـعاً النـه كـان يـتكلم دائـماً عـن انـتشار االنـجيل بـني الـشعوب اقـتضى ان يـتكلم بـااللـغاز لـئال يـهيج الـيهود ضـده او يـغضب 
اولـئك الـذيـن كـانـوا يـرمـون الـشقاق والـذي اشـار عـنهم قـولـه احـذروا مـن االنـبياء الـكذبـة . او ربـما الجـل االمـور غـير املـنظورة 
الــتي كــان يــتكلم عــنها اراد ان يــتكلم بــااللــغاز لــكي ال يــفهم الــسامــعون االســرار االلــهية النــه كــان بــينهم الــذيــن ال يســتحقون 
ان يـسمعوا مـثل هـذه الـتعالـيم مـن الـكتبة والـفريـسيني  ثـم انـه تـعالـى ضـرب هـذا املـثل الولـئك الـذيـن كـانـوا مـزمـعني ان يـقبلوا 
تـعالـيمه اال ان قـلوبـهم كـانـت مـرتـابـة وقـتئذ بـتعالـيمه . فشـبه نـفسه بـالـزارع وتـعليمه بـالـزرع والـنفس وقـلوب بـني البشـر الـذيـن 
يــزرع فــيهم الــتعليم بــالــحقول واالراضــي . وقــولــه خــرج اشــار الــى نــزولــه الــى االرض مــن غــير ان يــنتقل مــن عــند ابــيه لــيفلح 

ارض قلوبنا وينقي منها الخطيئة ويزرع فيها الفضيلة .
 

عدد 4 : وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق ، فجاءت الطيور واكلته .
عدد 5 : وسقط آخر على االماكن املحجرة ، حيث لم تكن له تربة كثيرة ، فنبت حاالً اذ لم يكن له عمق أرض .

عدد 6 : ولكن ملا اشرقت الشمس احترق ، وإذ لم يكن له أصل جّف .
عدد 7 : وسقط آخر على الشوك ، فطلع الشوك وخنقه .

انـه تـعالـى شـبه هـنا الـذيـن يـسمعون تـعليمه بـالـطريـق والصخـرة وشـبه الـشيطان بـالـطائـر. فـالـطريـق هـم املـتهاونـون والـكسالـى 
الـــذيـــن لـــم يـــقبلوا تـــعليم األنـــجيل لـــكنهم داســـوه بـــأرجـــلهم مـــثل الـــزرع الـــساقـــط عـــلي الـــطريـــق . والصخـــر هـــم الـــضعفاء الـــذيـــن 
يـقبلون الـتعليم زمـانـاً يـسيراً فـاذا عـرض لـه شـيء تـركـوه واملـراد بـاألشـواك أولـئك الـذيـن هـم مشـتبكون بـأمـور الـعالـم وقـلوبـهم 
مـتعلقة بـشهواتـه ومـقتنياتـه فـهؤالء يـختنقون كـالـزرع بـني الـشوك ويـأبـون املـوعـظة والـتعليم . وكـما ان االشـواك تـؤذي مـن يـدنـو 
مـنها هـكذا الـغنى والـعالـم فـانـهما يـؤذيـان الـذيـن يـحبونـها . أمـا الـذي سـقط فـي االرض الـجيدة فشـبه بـه الـذيـن يـقبلون الـتعليم 

ويثبتون فيه .
 

عدد 8 : وسقط آخر على االرض الجيدة فأعطى ثمراً ، بعض مئة وآخر ستني وآخر ثالثني .
انــه تــعالــى شــبه بــالــزرع الــذي اعــطي ثــمراً الــواحــد مــئة أولــئك الــذيــن اقــتنوا الــفضيلة نــفساً وجســداً وتــلمذوا االمــم وأرجــعوهــا 
عـن عـبادة االوثـان مـثل الـرسـل وبـالـذي أعـطى واحـده سـتني اولـئك الـذيـن قـرنـوا الـفضيلة الجسـديـة بـالـفضيلة الـروحـية فـحولـوا 
الخــد لــلضارب وعــوض املــيل مــضوا مــيلني . وبــالــذي أعــطى واحــده ثــالثــني الــذيــن يــمارســون الــفضائــل الجســديــة فــقط كــالــعفة 
والـتقشف . وبـقولـه مـئة وسـتني وثـالثـني أشـار الـى ان مـمارسـي الـفضائـل لـيسوا عـلى الـسواء فـان الـذي يـعطي ثـمراً واحـده 
ثــالثــني يشــبه الــعبد الــذي يــعمل خــوفــاً مــن الــعذاب والــذي يــعطي ســتني يشــبه االجــير الــذي يــنتظر أجــره فــي الــعالــم اآلتــي . 
والـــذي يـــعطي مـــئة يشـــبه االبـــن الـــذي يـــعمل لـــيرث مـــلكوت أبـــيه الـــسماوي . فـــيسمي نـــفسه زارعـــاً النـــه زرع االنـــجيل املـــقدس 
وعــلمه لــالغــنياء والــفقراء وللمجتهــديــن واملــتهاونــني كــي يــعطوه ثــماراً . فــكما رتــب عــامــلي الــخيرات عــلى ثــالث مــراتــب وان لــم 
يــعملوا عــلى الــسواء هــكذا جــعل عــامــلي الــسيئات عــلى ثــالثــة أنــواع . ثــم ان االنــبياء كــانــوا يــضربــون االمــثال بــالــكرم لــلشعب 



كـقول احـدهـم كـان كـرم لـحبيبي. وكـرمـة أخـرجـت فـي مـصر . أمـا املـسيح فـكان يـضرب بـالـحقل املـزروع أمـثالـه لـلشعب اشـارة 
الــى ان املشــبهني بــالــزرع هــم ســريــعوا االنــقياد والــطاعــة الوامــره وانــهم كــالــزرع ســريــعوا الــنمو واالثــمار الن الــزرع يــثمر فــي 
ثــمانــية أشهــر والــكرمــة فــي ثــالث ســنني. ورب ســائــل يــسأل ملــاذا تــلف ثــالثــة أجــزاء الــزرع أو بــاالحــرى مــن الــنفس الــسامــعة . 
ولـعل سـائـل يـسأل ملـاذا لـم يـقل املـسيح ان املـتهاونـني أتـلفوه وهـم املـمثلون بـالـزرع الـساقـط بـني الـشوك ؟ فـنقول انـه لـم يـشأ ان 
يـؤملـهم كـثيراً لـئال يـقطعوا رجـاءهـم. لـكنه تـركـهم ان يـوبـخوا هـم ذراتـهم. ثـم ان املـثل قـالـه لـتالمـيذه لـكيال يـتهاونـوا بـالـوعـظ. أمـا 
قــولــه عــلى الصخــرة والــطريــق والــشوك فــليس املــراد مــنه االرض والــبذار لــكن الــنفس الــقابــلة لــلتعليم. ورب ســائــل يــسأل قــائــالً 
اذا كــانــت االرض جــيدة والــزرع واحــداً فــلماذا لــم يــثمر عــلى الــسواء؟ فــنقول ان هــذا لــيس ســببه الــفالح والــزرع لــكن االرض 

القابلة للزرع .
                     

تفسير مثل الزارع
عدد 18 : فاسمعوا أنتم مثل الزارع :

عـدد 19 : كـل مـن يـسمع كـلمة املـلكوت وال يـفهم ، فـيأتـي الشـريـر ويخـطف مـا قـد زرع فـي قـلبه . هـذا هـواملـزروع عـلى الـطريـق 
.

عدد 20 : واملزروع على األماكن املحجرة هو الذي يسمع الكلمة ، وحاالً يقبلها بفرح ،
عدد 21 : ولكن ليس له أصل في ذاته ، بل هو الى حني . فاذا حدث ضيق او اضطهاد من أجل الكلمة فحاالً يعثر .
عدد 22 : واملزروع بني الشوك هو الذي يسمع الكلمة ، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بال ثمر .

عــدد 23 : وأمــا املــزروع عــلى االرض الــجيدة فــهو الــذي يــسمع الــكلمة ويــفهم . وهــو الــذي يــأتــي بــثمر ، فــيصنع بــعٌض مــئة 
وآخر ستني وآخر ثالثني “ .

انه تعالى وّجه كالمه هذا الى الرسل النه علم ان لهم ارادة صالحة في سماعه وفهمه .
 

النور على منارة

( 16 ) لـيس أحـد يـوقـد سـراجـاً فـيغطيه بـانـاء او يـضعه تـحت سـريـر بـل يـضعه عـلى 
منارة ليرى الداخلون نوره .

                                                      
التفسير في شرح متى 5 : 15 

                        
عدد 15 : وال يوقدون سراجاً ويضعونه تحت املكيال ، بل على املنارة فيضيء لجميع الذين في البيت .

 يـعني انـه ال يـمكن ان تـتعظى وتـختفي الـبشارة الـتي تـكرزون بـها . اال انـها سـتصير مـسموعـة ويـعلم جـميع الـناس فـي هـذا 
الــعالــم الــذي هــو بــيت كــبير وعــظيم بــل مــثلما عــملُت وعــلمتكم كــذلــك انــتم اعــملوا وعــّلموا . وكــما ان الــضوء والســراج يــضيئان 

وترى املدينة املوضوعة على جبل هكذا ايمانكم واعمالكم يرون حتى تصيروا سبباً  صالحاً  للناس ويتشبهوا بكم .
                                 

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



( 18 ) فـتبصروا كـيف تـسمعون الن مـن لـه يـعطى ومـن لـيس لـه فـالـذي يـظنه لـه يؤخـذ 
منه .

                                                       
التفسير في شرح بشارة متى 10 : 26 و 13 : 12 

           
عدد 26 : فال تخافوهم . ألنه ليس مكتوم لن يستعلن ، وال خفي لن يعرف .

اي يـجب اال تـخافـوا مـن االعـداء الـذيـن يـحتجون عـليكم بـحجج كـاذبـة فـان الـكذب ال يـدوم وسـيأتـي زمـن يـنكشف فـيه سـتار 
الشك عن وجه الحقيقة .

                                            
عدد 12 : فإن من له سيعطى ويزاد ، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه .

أي ان مـن لـه ارادة صـالـحة واجـتهاد ويـخاف اهلل يـمنح مـعرفـة أسـرار مـلكوت الـسموات كـالـبشارة والـرمـوز املـقولـة عـن آالمـه 
ومــوتــه وقــيامــته . ومــن لــيس لــه االرادة فــال يــعطى لــه ذلــك ولــيس املــراد مــن ذلــك ان اهلل يســترجــع هــذه املــعرفــة مــمن كــانــت لــه . 

ولكن ال يجعله أهالً لها ويقصيها عنه اذا كان مزمعاً ان ينالها .

مجيء أم يسوع وأخوته اليه

( 19 ) واقــبلت الــيه أمــه واخــوتــه فــلم يــقدروا عــلى الــوصــول الــيه الجــل الجــمع ( 20 ) 
فـأخـبر وقـيل لـه ان امـك واخـوتـك واقـفون خـارجـاً يـريـدون ان يـروك ( 21 ) فـاجـاب وقـال 

لهم ان امي واخوتي هم الذين يسمعون كلمة اهلل ويعملون بها .

التفسير في شرح بشارة متى 12 : 46 – 50 

عدد 46 : وفيما هو يكلم الجموع اذا أمه واخوته قد وقفوا خارجاً طالبني ان يكلموه .
انـــه ســـمى اوالد يـــوســـف يـــعقوب ويـــوســـي ويـــهوذا اخـــوتـــه الـــذيـــن لـــم يـــدخـــلوا لـــيسمعوا تـــعليمه وال جـــلسوا خـــارجـــاً حـــتى يـــكمل 

تعليمه لكنهم ارسلوا رسالً وراءه كمن لهم عليه سلطان .
 

عدد 47 : فقال له واحد : “ هوذا امك واخوتك واقفون خارجاً طالبني ان يكلموك “ .
عدد 48 : فأجاب وقال للقائل له : “ من هي امي ومن هم اخوتي ؟ “ 

انـه لـم يـقصد بـذلـك ان يـنكر أمـه لـكن لـيريـها ان ال فـائـدة لـها مـن كـونـها امـه اذا لـم تـعمل الـفضائـل . ولـيعرف الـناس انـه لـيس 
فــقط ابــنها لــكن ربــها ايــضا فــربــها مــن حــيث انــه الــه وابــنها النــه مــولــود مــنها بــالــطبيعة . والنــهم دعــوه بــافــتخار وبمجــد بــاطــل 
كــمن لــهم عــليه ســلطان فــلذا وبــخهم . امــا املــراد مــن قــولــه لــهم مــن هــي أمــي ومــن هــم اخــوتــي فــليس انــكار الــقرابــة الــطبيعية 

ولكن ليفهم الحاضرين ان القرابة الروحية يفضلها على القرابة الجسدية .
 



عدد 49 : ثم مّد يده نحو تالميذه وقال : “ ها أمي وأخوتي .

عدد 50 : ألن من يصنع مشيئة ابي الذي في السموات هو اخي واختي وأمي “ .
ان بــقولــه هــذا ابــان مــزيــد اعــتباره الرادة ابــيه وضــرورة الــعمل بــها حــني ســمى الــذيــن يــتبعونــها مــبتعدديــن عــن الشــرور بــاخــيه 

واخته وأمه .

تسكني يسوع العاصفة والبحر



( 22 ) وفــي أحــد االيــام ركــب ســفينة هــو وتــالمــيذه وقــال لــهم لنجــز الــى عــبر الــبحيرة 
فـأقـلعوا ( 23 ) وفـيما هـم سـائـرون نـام . فـنزل عـلى الـبحيرة عـاصـفة ريـح فـامـتألوا مـن 

املاء وحصلوا في خطر 
( 24)  فــدنــوا الــيه وايــقظوه قــائــلني يــا مــعلم يــا مــعلم قــد هــلكنا . فــقام وانتهــر الــريــح 
وهـيجان املـاء فـسكنا وحـدث هـدوء ( 25 9 فـقال لـهم ايـن إيـمانـكم . فـخافـوا وتـعجبوا 

وقال بعضهم لبعض من ترى هذا فانه يأمر الرياح والبحر فتطيعه .
                                                    
التفسير في شرح بشارة متى 8 : 18 و23 – 27 

  
ثمن اتباع يسوع

عدد 18 : وملا رأى يسوع جموعاًً كثيرة حوله ، امر بالذهاب الى العبر .
قــال الــذهــبي الــفم الجــل بــهاء وجــه املــسيح كــان الجــموع يــجتمعون حــولــه كــقولــه ان مــنظره أبــهى مــن بــني البشــر . ان كــان 
مـوسـى واسـطيفانـوس تـنورا بـرؤيـته فـكم بـالحـري وجـه سـيدهـما . فـكيف قـال اشـعيا ان لـيس لـه مـنظر وال شـبه . فـنجيب ان 
اشـعيا امـا اراد بهـذا الـقول ان يشـبه مـنظر وجـهه بمجـد الهـوتـه . او يـشير بـذلـك الـى الـحقارة والـتواضـع الـذي ظهـر بـهما فـي 
الـــعالـــم . او الجـــل الـــعار واآلالم الـــتي احـــتملها عـــلى الـــصليب . فـــأمـــر ان يـــذهـــبوا الـــى الـــعبر ليهـــدي حســـد الـــيهود ويـــعلمنا 
الــتواضــع . وملــا كــان يــريــد ان يجــلس فــي الــسفينة ويــمضي الــى بــلدة الجــرجــسيني امــر الجــموع ان يــذهــبوا الــى الــعبر النــه 

كان مزمعاًً ان يذهب بعدهم .
 

عدد 22 : فقال له يسوع : “ اتبعني ، ودع املوتى يدفنون موتاهم “ .
ان املـسيح بـجوابـه لـه قـائـالًً ” دع املـوتـى يـدفـنون مـوتـاهـم ” ال يـراد بـه االسـتخفاف بـآبـائـنا وعـدم احـترامـنا لـهم لـكنه يـعلمنا 
انـه واجـب عـلينا ان نـحب اهلل اكـثر مـن اآلبـاء النـه اخـرجـنا مـن الـعدم الـى الـوجـود ومـنحناً نـعما عـزيـزة فـبعد ان نـكرم اهلل يـجب 
عـلينا ان نـكرم اآلبـاء الجسـديـني . وقـال آخـرون الن ابـاه مـا كـان مـات بـعد فـلذلـك لـم يـأذن لـه بـالـذهـب . وقـولـه ” ائـذن لـي ان 
امــضي ادفــن ” مــعناه المــضي اخــدمــه مــا دام حــياًً وبــعدمــا يــموت فــادفــنه وآتــي . فــممكن ان قــال هــذا ملــن هــو مــعذب فــي 
املــرض والــشيخوخــة . ثــم ان املــوت انــواع شــتى . امــا طــبيعي وهــو افــتراق الــنفس مــن الجســد . وامــا بــالخــطيئة وهــو فــقدان 
االنـــسان لـــلنعمة االلـــهية . الن الـــنفس بـــدون نـــعمة مـــيتة . واملـــوت بـــاملـــسيح كـــقول بـــولـــس انـــي امـــوت كـــل يـــوم . ثـــم املـــوت الجـــل 
مـقتنيات الـعالـم وهـوتـعلق الـقلب بمجـد الـعالـم ومـالـه وجـاهـه . امـا قـولـه ” دع املـوتـى يـدفـنون مـوتـاهـم ” فـيشير بـذلـك الـى املـوتـى 
بــالخــطيئة . فــكأنــه يــقول دع املــوتــى بــالخــطيئة يــدفــنون املــوتــى بــالــطبيعة . ومــن قــائــل ان ابــا الــكاتــب كــان غــير مــؤمــن بــاملــسيح 
فــالجــل ذلــك لــم يــأذن البــنه بــدفــنه . وثــالثــة هــم الــذيــن طــلبوا مــن املــسيح ان يــمضوا ورآه تــابــعني ايــاه . الــكاتــب واثــنان آخــران 

ذكرا في متى . وعن الثالث يتكلم لوقا هكذا
 ( لو ص 9 : 62 ) فقال له يسوع ليس احد يضع يده على املحراث وينظر الى الوراء يكون اهالًً مللكوت اهلل .



ان الـذي يـضع يـده عـلى املحـراث ويـنظر الـى ورائـه ال يسـتقيم خـطه وال يـنجح عـمله وكـذا مـن يـتلمذ لـلملكوت يـجب ان يـكون 
نــظره مــوجــهاًً الــيه دائــماًً دون ان يــلتفت الــى ورائــه . بــل كــما ان الــفالح املــداوم عــلى الــعمل ثــكثر غــالتــه . كــذلــك تــابــع املــسيح 
فــاذا كــان مــتمسكاًً بــالــفضيلة أتــى بــثمار جــيدة . والــذي يــقصد ان يــعمل االعــمال الــروحــية ثــم يــرجــع الــى اعــمالــه الجســديــة 
فهـذا ال يـصلح لـلملكوت فـيكون اشـبه بـالـذيـن دعـوا الـى الـعرس واحـتج كـل مـنهم بـحجة تخـلصاًً مـن الـذهـاب الـيه . وهـذا الـقول 
يــنطبق عــلى هــؤالء الــرهــبان واملــتوحــديــن الــذيــن يــكرســون انــفسهم لــعمل الــبر ثــم يــرجــعون الــى الجســديــات اي انــهم يــنزعــون 

االسكيم والثياب الرهبانية فيرجعون الى العالم .
 

يسوع يهدئ العاصفة
عدد 23 : وملا دخل السفينة تبعه تالميذه .

ركب السفينة ليمضي الى بلد الجرجسيني .
 

عدد 24 : واذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطّت االمواج السفينة ، وكان هو نائماًً .
ان املـسيح هـو الـذي اهـاج البحـر عـلى الـتالمـيذ لـيثبت لـهم انـه رب البحـر والـبر . ويـريـهم عـجباًً  ذكـره يـدوم الـى االبـد . وقـولـه 
” كــان نــائــما ” ذلــك لــيبني عــدم افــتخاره ويــعلمنا الــتواضــع . واذا وقــعوا فــي خــوف شــديــد تــعظم االعــجوبــة فــي اعــينهم . فــلو 
كـان مسـتيقظاًً ملـا اسـتغاثـوا بـه . ولـم يـكن نـومـه طـبيعياًً ولـكن بـالـتدبـير وكـان عـارفـاًً  بـاالمـواج وذلـك مـعلوم مـن ضـرب االمـواج 
وهـب الـريـاح وتـصادم الـسفينة وصـراخ املـالحـني . ثـم يـجب ان نـعلم ان اهلل الـكلمة املتجسـد قـد اخـذ جسـد آدم املخـلوق قـبل 
ان يخــــطئ وان كــــان عــــرضــــة لــــآلالم والــــضعف كــــما حــــدث ذلــــك آلدم بــــعد الخــــطيئة ولــــكن ذلــــك حســــب جــــبلته . امــــا املــــسيح 
فـباخـتياره وارادتـه كـان يـحتملها . ولـذا فـلم تـكن تـلك اآلالم تـطرأ عـليه كـل حـني . ولـكنه كـان قـد حـدد وقـتاًً لـنومـه وعـطشه وتـعبه 
وآالمـه ومـوتـه فـكان يـنام بـارادتـه غـير مـدفـوع مـن الـطبيعة كـما ارتـاى مـوسـى الحجـري وفـيلكسينوس ويـعقوب اسـقف عـانـا . 
أمـا الـذهـبي فـمه فـيقول ان املـسيح كـان البـساًً جسـداًً طـاهـراًً خـالـياًً مـن الخـطيئة لـكنه غـير مـنزه عـن الـعوارض الـطبيعية واال 
ملــا كــان ذا جســد . أمــا نــحن فــنتبع رأي مــالفــنة الــيونــان ويــعقوب الــرهــاوي اذ يــقولــون ان املــسيح قــد أخــذ جســداًً بــعد تــجاوز 

الوصية اال انه كان منزهاًً عن الخطيئة .
عدد 25 : فتقدم تالميذه وايقظوه قائلني : “ يا سيد نجنا فاننا نهلك “ .

قـال الـقديـس يـعقوب السـروجـي ان الـتالمـيذ تـنازعـوا فـي اخـتيار مـن يـوقـظه فـاقـروا جـميعهم عـلى ان يـوحـنا يـوقـظه فـاوقـظ مـن 
ثـم الـنائـم الـذي ال تـاخـذه سـنة وال نـوم . والـذي اراد ان يـنام بـالـناسـوت امـا بـالـالهـوت فـكان مسـتيقظاًً وهـو امـر البحـر فـهاج 

والطمت االمواج السفينة فقّل ايمانهم من الخوف .
 

عدد 26 : فقال لهم : “ ما بالكم خائفني يا قليلي االيمان ؟ “ ثم قام وانتهر الرياح والبحر ، فحدث هدوء عظيم .
فـسماهـم قـليلي االيـمان اليـقاظـهم ايـاه ظـانـني انـه بـقي نـائـماًً ال يـقدر ان يـنجيهم . وهـذا دلـيل عـلى قـلة ايـمانـهم كـما وبـخهم 
وهـو عـلى ذلـك . ثـم ان فـي انـتهار البحـر ليهـدأ اظهـر سـلطان الهـوتـه اذ امـر الـعنصر املـائـي فـاطـاعـه وهـو مـا لـم يسـتطع غـيره 

ان يفعله .
 

عدد 27 : فتعجب الناس قائلني : “ اي انسان هذا ؟ فان الرياح والبحر جميعاً تطيعه ! “ .
فـــمن ســـؤال الـــتالمـــيذ بـــعضهم لـــبعض اتـــضح انـــهم كـــانـــوا مـــرتـــابـــني بـــصحة كـــونـــه الـــهاًً . وقـــد مـــثلت الـــسفينة بـــالـــبيعة والبحـــر 

بالعالم القائم ضد الكنيسة . والهدوء بظهور كرازة االنجيل املقدس .
 



   
                                         

شفاء مجنون في بقعة الجرجسيني 

( 26 ) ثم ارسلوا عند بقعة الجرجسيني الي تقابل عبر الجليل .
( 27 ) فـلما خـرج الـى الـبر اسـتقبله رجـل مـن املـديـنة بـه شـيطان مـن زمـان طـويـل ولـم 
يـكن يـلبس ثـوبـاً وال يـأوي الـى بـيت بـل الـى الـقبور ( 28 ) فـلما راى يـسوع صـاح وخـرّ 
لـه بـصوٍت عـظيم مـالـي ولـك يـا يـسوع ابـن اهلل الـعليّ اسـالـك اال تـعذبـني ( 29 ) فـانـه 
كــان يــامــر الــروح الــنجس ان يخــرج مــن الــرجــل ألنــه كــان قــد اســتحوذ عــليه مــن زمــان 
طـويـل وكـان يـربـط بسـالسـل ويـحبس بـقيود فـيقطع الـربـط ويـساق مـن الـشيطان الـى 
الـبراري ( 30 ) فـسألـه يـسوع قـائـالً مـا اسـمك . فـقال جـوقـة ألن شـياطـني كـثيريـن كـانـوا 
قـد دخـلوا فـيه ( 31 ) وسـألـوه ان ال يـأمـرهـم بـالـذهـاب الـى الـهاويـة ( 32 ) وكـان هـناك 
قـطيع خـنازيـر كـثيرة تـرعـى فـي الـجبل فـسألـوه ان يـاذن لـهم ان يـدخـلوا فـيها فـأذن لـهم 
( 33 ) فخـرج الـشياطـني مـن الـرجـل ودخـلوا فـي الـخنازيـر فـوثـب الـقطيع عـن الجـرف 
الـى الـبحيرة فـاختنق ( 34 ) فـلما راى الـرعـاة مـا حـدث هـربـوا واخـبروا مـن فـي املـديـنة 
وفـي الـحقول ( 35 ) فخـرجـوا لـيروا مـا حـدث واتـوا الـى يـسوع فـوجـدوا الـرجـل الـذي 
خـرجـت مـنه الـشياطـني جـالـساً عـند قـدمـي يـسوع البـساً صـحيح الـعقل فـخافـوا ( 36 ) 
واخـــــبرهـــــم الـــــناظـــــرون كـــــيف أبـــــرئ املـــــجنون ( 37 ) فـــــسألـــــه جـــــميع جـــــمهور بـــــقعة 
الجـــرجـــسيني ان يـــنصرف عـــنهم ألنـــه اســـتحوذ عـــليهم خـــوف عـــظيم فـــركـــب الـــسفينة 
ورجــع ( 37 ) فــطلب الــيه الــرجــل الــذي خــرجــت مــنه الــشياطــني ان يــكون مــعه فــصرفــه 
يـسوع قـائـالً ( 39 ) ارجـع الـى بـيتك وحـّدث بـما صـنع اهلل الـيك فـذهـب وهـو يـنادي فـي 

املدينة كلها بما صنع اليه يسوع .
                                                       

تفسير هذه املعجزة في شرح بشارة متى 8 : 28 – 34 

طرد الشياطني وغرق الخنازير
 عدد 28 : وملا جاء الى العبر الى كورة الجرجسيني ، استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جداًً ، حتى

لم يكن احد يقدر ان يجتاز من تلك الطريق .
 بقعة الجرجسيني اي بلد الشعوب وذلك معلوم من انه كان لهم خنازير اذ لم يكن مأذوناًً لليهود ان يقتنوا خنازير

 . ثم ان الشياطني لم يقصدوا باستقبالهم للمسيح ان يضروه ولكن لكي يطلبوا منه ان يبقيهم في ذينك
املجنونني النهم سمعوا عنه انه يطرد شياطني كثيرين .



 
عدد 29 : واذا هما قد صرخا قائلني : “ مالنا ولك يا يسوع ابن اهلل ؟ اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا ؟ “ .

 فليخز النساطرة فان الشياطني انفسهم اعترفوا قائلني انه ابن اهلل وليس ابن النعمة . اما ما اعترض به
 تاودورس من ان الشياطني كيف عرفوا انه ابن اهلل بالطبيعة ؟ . فنجيب انهم عرفوا ذلك من اقوال االنبياء الن

 طبعهم الطف من طبعنا . وال سيما من انغالب رئيسهم منه في البرية . ثم يريدون بقولهم ” قبل الزمان ”
 الزمان الذي فيه تخرج البشارة الى االمم . وقد ارتاى بعضهم ان املقصود من قولهم قبل الزمان اي قبل

مجيئك الثاني وهذا ما نرتئيه نحن .
 

عدد 30 : وكان بعيداً منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى.
عدد 31 : فسأله الشياطني قائلني : ان كنت تجربنا ، فارسلنا الى قطيع الخنازير “ .

 اي لكي يضروا الناس في مالهم فيبغضه اصحاب الخنازير ويطردوه من بالدهم وال يقبلوا بشارته . أو يقتلوه
 فتبقى االرض معدومة من االيمان ويرجعوا هم الى مكانهم ثانية . وملا عرف الرب بافكارهم اذن لهم فيما طلبوه
 لتعرف عنايته ببني البشر . اذ لوال عنايته ببني البشر وبذينك املجنونني لكانت فعلت تلك االرواح النجسة بهما

اكثر مما فعلته بالخنازير الن سماحه للشياطني بتجربة الناس هو لئال يغصب حرية الشياطني .
 

 عدد 32 : فقال لهم : “ امضوا “ . فخرجوا ومضوا الى قطيع الخنازير ، واذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من
عن الجرف الى البحر ، ومات في املياه .

ان جميع الشياطني الذين أخرجهم السيد املسيح من املجنونني سقطوا في البحر ولم يبق منهم احد .

عدد 33 : اما الرعاة فهربوا ومضوا الى املدينة ، واخبروا عن كل شيء ، وعن امر املجنونني .
اي ليخبروا بما قد جرى لئال يطالبوا بالخنازير .

 
عدد 34 : واذا كل املدينة قد خرجت ملالقاة يسوع ، وملا ابصروه طلبوا ان ينصرف عن تخومهم 

 اي وجدوا انفسهم غير مستحقني ان يروا املسيح بعد ان بلغهم انه اخرج الشياطني وذلك لئال يصيبهم شر
 بسبب خطاياهم . فالقديس كيرلس انه اكرموه اوالًً وبعد ذلك طلبوا منه ان ينصرف . ثم ان املجانني كانوا اثنني
 كما ذكر متى وكان احدهما رديئاًً جدا وعنه تكلم االنجيليون وربما كان االثنان رديئان . فلم يذكروا اال واحدا

على سبيل االطالق . سيما ان الذي يبري الواحد يستطيع ان يبري كثيرين
( لو 8 : 29 ) وكان يربط بسالسل ويحبس بقيود فيقطع الربط الخ

 ولكن مع ذلك لم يستطع الشيطان ان يلقي به الى البحر ليعلم الكل انه وان اعطى للشياطني سلطان على
جسد االنسان لكن ال سلطان لهم على موته . فلو كان لهم هذا السلطان الهلكوه منذ دخولهم فيه .

 وقوله ” صاح وخر له ( لو 8 : 28 ) اي الشياطني . ويعرف من سؤاله اياه ما هو اسمك فقال جوقة . ان هذا
 االسم ليس هو اسم انسان . واملتكلم كان رئيسهم وهو جاء بارفاقه الهالك االنسان كما قد قيل ” اذا خرج



 الروح النجس … فيأخذ سبعة ارواح الخ ” اما الجاون فترجمتها باللغة الرومانية ربوة والربوة عشرة آالف :
 فكل هؤالء كانوا في ذلك االنسان . وسؤاله اياه ما هو اسمك ال يدل على انه كان يجهل اسمه حقيقة ولكن

 ليعرف انهم كثيرون وانه ليس شيطان واحد فقط يستمع له . لكن كلهم يطيعونه ويرتجفون منه وانه لوال امره
تعالى لكان هلك ذاك االنسان .

( لو 8 : 38 ) فطلب اليه الرجل الذي خرجت منه الشياطني ان يكون معه فصرفه يسوع قائالًً
 ذلك دليالًً على خوفه من انه اذا انتقل املسيح يرجعون اليه ثانية وقوله ” فصرفه ” اي انه اراد ان يمضي الى

 بيته ويفرح اهله بسالمته . اما الشياطني فانهم يريدون السكنى بني القبور لكي يزرعوا في الناس االفكار
 الشريرة ويعلموهم ان انفس بني البشر تصير بعد املوت شياطني وبهذا الظن يقتل السحرة االطفال على امل

ان تصير انفسهم شياطني خاضعني لهم .

واعــلم ان الــرجــل لــم يــطلب ان يــكون مــع يــسوع االّ لــخوفــه مــن ان تــعود الــيه الــشياطــني كــما مــن قــبل 
فـلم يـاذن لـه الـسيد بـاتـمام مـرغـوبـه النـه كـان مـن الـوثـنيني وبـالـتالـي لـم يـكن الئـقاً بـان يـتولـى الـبشارة 
الجـديـدة . ثـم رفـضه املخـلص لـئال يـتهمه الـيهود بـانـه مـخالـف لـلنامـوس بـاسـتصحابـه رجـالً وثـنياً بـل 

ارجعه الى ذويه ليخبرهم بما صنع اليه اهلل وبهذه العبارة سّمى السيد نفسه الهاً  .
                                                 

اقامة ابنة يائيرس وشفاء نازفة الدم 



( 40 ) فــلما رجــع يــسوع قــبله الجــمع النــهم كــانــوا يــنتظرونــه ( 41 ) واذا بــرجــل اســمه 
يـائـيرس وهـو رئـيس املجـمع اتـى وخـرذ عـند قـدمـي يـسوع وسـالـه ان يـدخـل الـى بـيته ( 
42 ) ألن لـه ابـنة وحـيدة لـها نـحو اثـنتي عشـرة سـنة قـد اشـرفـت عـلى املـوت . وبـينما 
هـو منطلق كـان الجـموع يـزاحـمونـه ( 43 ) وان امـراة بـها نـزف دم مـنذ اثـنتي عشـرة 
ســنة وكــانــت قــد انــفقت معيشــتها كــلها عــلى األطــباء ولــم يســتطع احــد ان يــشفيها 
( 44 ) ودنـت مـن خـلفه ومسـت طـرف ثـوبـه ولـلوقـت وقـف نـزف دمـها ( 45 ) فـقال يـسوع 
مــن ملــسني . واذ انــكر جــميعهم قــال لــه بــطرس والــذيــن مــعه يــا مــعلم ايــكون الجــموع 
يـضايـقونـك ويـزحـمونـك وتـقول مـن ملـسني ( 46 ) فـقال يـسوع قـد ملـسني واحـد النـي 
شـعرت بـأن قـوة قـد خـرجـت مـني ( 47 ) فـلما رأت املـراة أنـها لـم تـخف جـاءت مـرتـعدة 
وخـرّت لـه واخـبرت امـام كـل الـشعب أليـة عـلة ملسـته وكـيف بـرئـت لـلوقـت ( 48 ) فـقال لـها 
يــا ابــنة ايــمانــك ابــراك فــاذهــبي بســالم ( 49 ) وفــيما هــو يــتكلم جــاء واحــد مــن ذوي 
رئـيس املجـمع وقـال لـه ان ابـنتك قـد مـاتـت فـال تـتعب املـعلم (50) فـلما سـمع يـسوع هـذا 
الـكالم أجـابـه ال تـخف آمـن فـقط فـتبرأ ( 51 ) وملـا جـاء الـى الـبيت لـم يـدع أحـداً يـدخـل 
مــعه االّ بــطرس ويــعقوب ويــوحــنا وأبــا الــصبية وأمــها ( 52 ) وكــان جــميعهم يــبكون 
ويـلطمون عـليها فـقال لـهم ال تـبكوا انـها لـم تـمت ولـكنها نـائـمة ( 53 ) فـضحكوا مـنه 
لــعلمهم بــأنــها قــد مــاتــت ( 54 ) فــأمــسك بــيدهــا ونــادى قــائــالً يــا صــبية قــومــي ( 55 ) 
فــرجــعت روحــها وقــامــت فــي الــحال فــأمــر بــان تــعطى طــعامــاً ( 56 ) فــدهــش أبــوهــا 

فأوصاهما بأن ال يقوال ألحد ما جرى .
                                                     

تفسير ذلك في شرح بشارة القديس متى 9 : 18 – 26 

احياء ابنة رئيس املجمع
 عدد 18 : وفيما هو يكلمهم بهذا ، إذا رئيس قد جاء فسجد له قائالًًًًً : “ إن ابنتي اآلن ماتت ، لكن تعال وضع يدك عليها

فتحيا “ .
 هذا الرجل كان رئيس جماعة واسمه يابيرس . وابنته كان لها من العمر اثنتا عشرة سنة . فقال متى انها ماتت اما لوقا
 ومرقس فقاال انها كانت مريضة وبعدما جاء وراء يسوع جاء آخرون يقولون قد ماتت فنقول ان غرض متى كان اشهار

 عجائب املسيح لكن كيف واين عمل العجائب فانه لم يذكر شيئاًًًًً من ذلك . فهكذا عمل هنا فكتب ان املسيح احياها وترك
 تتمة الخبر ملرقس ولوقا . فهكذا عمل في امر النازفة الدم وفي مواضع كثيرة . فاوالًًًًً قالوا انها في سوء حال وبعد ذلك

 ماتت اما متّى فذكر انها ماتت وان لم تكن قد ماتت اما قوله ” تعال وضع يدك عليها ” فذلك من قلة ايمانه النه طلب ان
يمضي معه ويضع يده . ألن الغليظي القلوب يحتاجون الى النظر بالعني والحسن .

عدد 19 : فقام يسوع وتبعه هو وتالميذه .
تبعوه ليروا اآلية العجيبة وكرامة الذي دعاه .



 
شفاء نازفة الدم

عدد 20 : واذا امراة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من وراءه ومست ُهْدَب ثوبه ،
 هذه اول امراة تقدمت اليه في وسط الجمع فتشجعت ملا سمعت انه يشفي النساء سيما وانه كان ماضياًًًًً ليحيي
 الصبية امليتة ومن العجائب التي يصنع ثم ان الناموس القديم لم يكن يأذن للنجسات ان يخالطن احداًًًًً ولذا فانها

 لخوفها اتت من ورائه ومست طرف ثوبه ففي الحال انقطع نزيف دمها ونالت ما كانت ترجوه من الشفاء . واذا كانت تلك
املراة ملست طرف ثوبه بخوف فكم باالحرى يجب علينا نحن ان نتقدم بالخوف الى جسد ربنا .

 
عدد 21 : النها قالت في نفسها : “ ان مسست ثوبه فقط شفيت “ .

فكانت تفكر ان الذي عمل عجائب كثيرة ففي استطاعته ان يشفيني ايضاًًًًً .
 

عدد 22 : فالتفت يسوع وأبصرها ، فقال لها : “ ثقي يا ابنة ، ايمانك قد شفاك “ . فشفيت املرأة من تلك الساعة .
 فعزاها كما عزى املخلع برقة كالمه وسماها ابنة الجل ايمانها اذ قال لها ” ايمانك ابراك ” ذلك لكي يشجع قلوب

االخرين ويعلم رئيس الجماعة اال يشك . وقد اكتفى القديس متى ذكر االعجوبة دون ان يذكر كيف جرت واين .
 ( لو 8 : 45 ) فقال يسوع من ملسني واذ انكر الجميع قال له بطرس والذين معه يا معلم ايكون الجموع يضايقونك و

يزحمونك وتقول من الذي ملسني .
 ان املسيح لم يقل هذا لعدم معرفته بمن ملسه ولكن لكي يحمل الجمع على الفحص والتفتيش ويشهر ايمانها امام

 الجموع ليقتدوا بها ويوبخ ياييرس على قلة ايمانه ولكي ال تمرض املراة مرضا نفسانياًًًًً بعد ان شفيت بالجسد . ولو لم
 يشعر املسيح بلمسها اياه لكانت ارتابت بكونه الهاًًًًً . والجموع نكروا النهم خافوا ان يوبخهم . وبقوله ” الجموع

يضايقونك يزحمونك ” عرف ان له جسد كجسدنا وبعيد من الكبرياء فالجمع يزحمه ولم يكن يغتاظ مع ذلك .
( لو ص 8 : 46 ) فقال يسوع انه قد ملسني واحد الني شعرت بان قوة قد خرجت مني .

 اي ان قوة الهية خرجت منه فمنحت املرأة الشفاء قال هذا ليجعلها ان تقر بما عملت . النه علم انها كانت تظن انه غير
 عارف بضميرها . فاربعة اشياء ظهرت في شفائها . اوالًًًًً عظم قدرته ثانياًًًًً سابق علمه . ثالثاًًًًً ايمان املرأة رابعاًًًًً استفادة

الجمع .
( لو ص 8 : 49 ) وفيما هو يتكلم جاء واحد من ذوي رئيس املجمع وقال له ان ابنتك قد ماتت فال تتعب املعلم .

 أي انهم كانوا يظنون انه يشفي املرضى وال يمكنه ان يحيي املوتى لذلك قال ال تتعب املعلم فاّخر ذهابه بقوله من ملسني
حتى تموت الجارية ويتشرف بانبعاثها

( لو ص 8 : 50 ) فلما سمع هذا الكالم اجابه ال تخف آمن فقط فتبرأ
 ان الرئيس ضجر من الكآبة وخفق قلبه من الحزن لذلك قال له يسوع ال تخف وبقوله آمن فتشفى ابان انه رب االحياء

واملوتى .
 

عدد 23 : وملا جاء يسوع الى بيت الرئيس ، ونظر املزمرين والجمع يضجون ،
اي ملا جاء الى بيت ياييرس راى البكاء والعويل على ابنته بالدفوف والزمرة اكراما البيها . 

 
عدد 24 : قال لهم : “ تنحوا ، فإن الصبية لم تمت ولكنها نائمة “ . فضحكوا عليه .



 أبان بهذا ان احياءه مليت عنده أسهل من ان يوقظوا هم النائم . وقوله فضحكوا منه ذلك النه قال انها نائمة وهي قد
كانت ماتت فقالوا فيما بينهم ان الذي ال يعرف اذا كانت قد ماتت فكيف يقدر ان يحييها .

 
عدد 25 : فلما اخرج الجمع دخل وامسك بيدها ، فقامت الصبية .

 اخرج الجمع لكي ال يظن احد به انه يفتخر ويعلمنا ان نبتعد عن االفتخار اذا عملنا عمال صالحا ويفهمنا ان الباكني لم
 يكونوا مستحقني ان ينظروا االعجوبة . ثم لكي نتعلم اال نبكي على املوتى . وقوله ” فقامت ” اي رجعت اليها روحها .

 فامسك بيدها ليجعل الناظرين ان يؤمنوا بالقيامة . فلم يدعها باسمها ال لعدم معرفته به وهو الذي بسط الكواكب وجعل
 لها االسماء فسماها صبية كما هو مكتوب بالسرياني . وقال القديس افرام ان املسيح لم يسمها طبيثا كما هو مكتوب
 في اليوناني بل طليثا . اما لعازر فقد دعاه باسمه ملحبته له وليفرزه عن املوتى الكثيرين الذين كانوا في ذلك املوضع مع
 لعازر . وقد قال لوقا ان املسيح أدخل اباها وامها ليكونا ناظرين االعجوبة وادخل معهما ثالثة من التالميذ وهم سمعان
 ويعقوب ويوحنا النه على شهادة اثنني او ثالثة تقوم كل كلمة . فأدخل هؤالء الثالثة ليتشبه التالميذ بهم ويصيروا مثلهم

ولم ياخذ التالميذ كلهم معه بسب يهوذا الذي لم يكن مستحقاًًًًً ان ان يرى االعجوبة وهي قيامة الصبية .
( لو ص 8 : 54 ) فامسك بيدها ونادى يا صبية قومي .

اي بامره اقامها النه الهاًًًًً قادراًًً على كل شيء  .
   ( لو 8 : 55 ) فرجعت روحها وقامت في الحال فامر ان تعطى طعاماً 

 اي حتى ال يظن احد ان االعجوبة هي خيال وان عاشت حقاًًًًً . واراد ان يخفي بذلك االعجوبة ويعلمنا ان نتضع ونبعد
عنا الصلف والكبرياء . واذا رأوها تاكل يعلمون انها قد حييت ال كاملريض الذي يشفى رويداًًًًً رويداًًًًً من املرض.

( لو 8 : 56 ) فدهش ابواها فاوصاهما ان ال يقوال الحد ما جرى .
قال هذا ابتعاداًًًًً من االفتخار باالعجوبة التي صنعها .

 
عدد 26 : فخرج ذلك الخبر الى تلك االرض كلها .

 اي الن أباها كان رجالًًًًً معروفاًًًًً عند قومه فجاء كثيرون لتعزيته وشاع الخبر في كل مكان مع انه امرهم ان ال يقوال الحد
 بذلك . فلما نظرت الجارية شعر أمها محلوقاًًًًً ووجهها مخدشاًًًًً جلست تاكل وتبكي فحلفتها امها قائلة اقسمت عليك
 بحياة يسوع الذي احياك اال تحزنيني فسكتت الجارية وخرجت هي وأمها الى النساء الباكيات واكلنا هناك وأخذت

النساء يهنئن امها بدالًًًًً من التعزية .
 

روى اوسـابـيوس ان هـذه املـرأة كـانـت وثـنية مـن مـديـنة فـنادا بـالـقرب مـن قـيصريـة فـيلبس وبـعد نـيلها 
الـــشفاء أقـــامـــت أمـــام بـــيتها نـــصباً عـــليه صـــور الـــسيد املـــسيح مـــن نـــحاس وأمـــامـــها صـــورتـــها راكـــعة 
ويــداهــا عــلى صــدرهــا وقــد نــبت بــجانــب الــنصب شــجيرة ذات رائــحة طــيبة وشــكل غــير مــألــوف وبــلغ 
عــلوهــا حــتى ذيــل رداء املــسيح فــكانــت تــسّكن االوجــاع وتــزيــلها وتــشفي االمــراض عــلى اخــتالفــها . 
قــال اوســابــيوس انــه رأى الــشجيرة والــتمثالــني الــلذيــن بــقيا حــتى زمــن يــولــيامــوس الــجاحــد أي مــدة 

" 41ثلثمائة سنة ثم كسرهما اليهود والوثنيون . 


