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 مدخل إلى لوقا

كان لوقا طبيبا واسع االّطالع على الثقافة اإلغريقية. وكان شديد االرتباط 
بحواريي سيدنا عيسى، ورفيقا حميما للحواري بولس، إذ عمل معه على 

نشر رسالة سيدنا عيسى، وبقي مالزما له في روما بعد أن هجره اآلخرون. 
سجّل مرقس بين الناس. وقد يكون لوقا كتب سجلّه للوحي بعد انتشار 

ويحتوي سجل لوقا للوحي على معظم األمور التي ذكرها مرقس في سجلّه، 
لذلك تستحسن قراءة المعلومات الواردة في المدخل إلى مرقس، ألنّها تنطبق 

 على لوقا أيضا.
بالرغم من ذلك، يتضّمن سجّل لوقا أمورا غير مذكورة في مرقس. وهو 

هللا)، كان على األرجح ذا مكانة  حبيبوس (موّجه إلى شخص اسمه ثيوفيل
وثروة مميّزين، بحيث سيكون من السهل انتشار كلمة هللا من خالله بين 

أشخاص آخرين ذوي مكانة وثقافة عاليتين في المجتمع الروماني. 
فالتفاصيل والظروف التاريخية المؤّطرة لرسالة سيدنا عيسى، والتي ال 

ت على إقناع هذه الفئة المثقّفة بحقيقة توجد إالّ في هذا السجّل ساعد
الروايات التي كانت تتداول شفهيّا عن السيّد المسيح. كما أّن هناك أمورا 

أخرى اختّص لوقا بذكرها لجعل األغنياء يدركون رحمة هللا بالفقراء، 
وكيف أنّه ال يمنح الثروة المادية ألجل مصلحة المرء الشخصية، بل من 

 دة آخرين.أجل استخدامها لمساع
ويحتوي سجل لوقا عّدة مقاطع توّضح معنى أن يكون المرء بحّق تابعا 
للمسيح، مشيرا ليس فقط إلى الثمن الباهظ الذي يتطلّبه هذا االلتزام، بل 

أيضا إلى حياة البركة التي سوف ينعم بها المؤمن في اآلخرة. كما يوّضح 
ذين يعتبرون أنفسهم شعَب هذا السجّل أّن رحمة هللا تشمل ليس فقط اليهود ال

هللا، بل أيضا جميع الناس على اختالف أعراقهم مّمن يسعون إلى رضا هللا 
.   وطاعته من خالل اإليمان بسيدنا عيسى المسيح ُمنقذًا للبشر، وخليفةَ 
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  اإلنجيل الّشريف
 لوقا الّطبيب الوحُي الّذي سّجله
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 بسم هللا تبارك وتعالى 

 الوحُي الذّي سّجله لوقا الطبيبُ 
1 

 الفصل األّول
 مقّدمة

َب هللاِ، 1 ريَم  )١(َحبي ن َم ى بِ يِِّدنا عيس يرةَ َس روَن ِس َن الَكثي ُز: َدوَّ ا العَزي ا)، أيُّه الُمهُ علين ن  2(س ا َم دََّث عنه ا تََح ا هللاُ، وَكم اَء له ا ش ت َكم ي تَمَّ الّت
ولَقد  3عايَشوها، وكانوا على أحداثِها ُشهوًدا، ولرَسالَتِِه (سالُمهُ علينا) ُدعاةً. 

َد  وِلها، أن أُعي ي أُص دقيٍق ف ا، وتَ ا َوَرَد فيه حيحٍ ِلم يٍص َص َد تَمح ُت بَع َرأي
كي تَزداَد إيمانًا ويَقينًا يا َحبيَب  4تَدوينَها َكما َجَرت، ُمراِعيًا تََسلُسَل أحداثِها، 

اِحبِ  الِة وبِص س َك الّرِ اَط بتِل ا أح لَّ م يِن ُك َم اليَق َت ِعل َد أن َعِلم ن هللاِ، بَع ها ِم
 أُمور.

 
إّن كلمة "ثيوفيلوس" تعني باليونانية حبيب هللا. وهي تشير عند بعض المفّسرين إلى كّل   )١(                                                                                                                                                                                            

مؤمن مخلص من أتباع السيّد المسيح. وتَعني عند غيرهم اسًما لنبيل من نبالء الرومان أَنفق 
 شارة.من ماله في سبيل تدوين هذه الب
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  زكريّا إلى البشارة
ا  )٢(في َزَمِن الَمِلِك هيروُدَس الَكبيرِ  5 اَش َزَكريّ وذا، ع ِة يَه ِك ِمنطق  َمِل

اباُت  هُ أَِليص اروَن وَزوجتُ ِن ه ا بِ ِة آبيّ اِر َجماع ن أْحب ٍن ِم ُل دي و َرُج وه
اروَن  ّيِ ه اِن صالَحْيِن  6 )٣(.الُمنَحِدرةُ أيًضا ِمن ُساللِة النَّب وج اَن الزَّ وك

وجةَ كانَت  7يُقيماِن َشرَع هللاِ ويَتّبِعاِن تَعاليَمهُ، فََحازا ِرضاهُ تَعالى.  إالّ أّن الزَّ
ى وجاَء يوٌم كاَن فيِه َزَكريّا  8 عاقًِرا، فَلم يُرَزقا َولًَدا حتّى بَلَغا ِمن الِكبَِر ِعتِيّا. يِن عل ّدِ اِل ال ي  يَقوُم بَِشعائِر ِرج ِه ف عاَدتِ اِر  )٤(بَيِت هللاِ  َن األحب ِه ِم وِم  9َمَع َمجموَعتِ َك الي ي ذِل ةُ ف ِه القُرع ت علي ِت فََوقَعَ ي الَوق وَر ف ِعَل البَخ ِت هللاِ ِليُش ي بَي دَِّس ف راِب الُمقَ ى الِمح دُّخوِل إل ِلل

دَِّد. ي 10 )٥(الُمَح لّوَن ف وَن يَُص اَن المؤمن ا ك ِه، وبَينَم َد ُدخوِل َرِم،  وِعن الَح تَولى  12تََجلّى لهُ َمالٌك على يَميِن َموقِد البَخوِر،  11 فأثاَر ذِلَك اضِطرابَهُ واس
تَجاَب  13عليِه الَخوُف.  ولَكّن الَمالَك خاَطبَهُ قائالً: "ال تََخْف يا َزَكريّا! لقد اس

َك أَلِ  تَحِمُل امرأتُ ةَ، وس ِه الذُّّريّ َت في ذي َطلَب ُدعائَِك الّ بيا، هللاُ ِل اباُت َص يص
ى.  ِه يَحي ّمِ َك، فَس تَِلُدهُ ل روُر،  14وَس َرُح والسُّ ريَن الفَ يَغُمُرَك والَكثي وس

تّم تنصيب هيرودس الكبير ملًكا على اليهود عند احتالل الرومان لفلسطين. واستولى على   )٢(                                                                                                                                                                                            
ق.م. وتوفّي بعد ظهور السيّد المسيح بقليل. وعلى رغم كونه أدوميًا  37مملكة يهوذا في العام 

بالقدس  وليس يهوديًا، فقد حاول التقّرب من الشعب اليهودي من خالل إعادة بناء بيت هللا
 (الهيكل). وتقع يهوذا وسط فلسطين وكانت تحيط بمدينة القدس.

وهما متحّدران من عائالت أحبار (رجال دين). وقد قام النبي داود بتنظيم أحفاد النبي   )٣( 
جماعة. وكان لكّل جماعة دوُرها في خدمة بيت هللا، وفرقة (آبيّا) كانت  24هارون ضمن 

 .الثامنةَ في تلك المجموعات
بيت هللا (ويُدَعى في بعض األحيان الهيكل) هو الذي أمر هللا النبي سليمان ببنائه في القدس   )٤( 

ق.م. وهو يستعمل عوًضا عن الخيمة المقّدسة التي أمر هللا النبي موسى  959حوالي العام 
. وقد بنصبها لتكون مكانًا يتعبّد فيه بنو يعقوب ويقّدمون فيه األضحيات والذبائح والقراب ين 

ُهدم البيت الذي بناه النبي سليمان من قبل البابليين، والبيت الذي كان موجودا في عصر سيدنا 
 عيسى كان قد بناه الملك هيرودس الكبير.

وهذا المكان هو موضع مقّدس داخَل بيت هللا، ال يجوز أن يدخله إالّ رجال الدين (األحبار)   )٥( 
وكان ِمن واجبات األحبار إشعاُل البخور يوميًا على مبخرة داخل في أوقات معيّنة من النهار. 

 المكان المقدس وذلك عند تقديم الذبائح صباًحا ومساًء.
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بّيِ َمقاٌم َرفيٌع ِعنَد َربِِّه، إذ سيَحظى بفَيٍض ِمن ُروحِ هللاِ  15 وسيَكوُن لهذا الصَّ
ِه، ولَن يَشَرَب الَخمَر أو َغيَرها ِمن الُمسِكرات وَب،  16 )٦(في حياتِِه، وهو في بَطِن أُّمِ ي يَعق ن بَن لَّ ِم ن َض ًدا ِلَم ا ُمرِش وُن هاِديً والهُ ويَك اَم َم يَتَقَّدُم أم وس ةَ  17 ةَ والَمحبّ ِه األُلف وُمؤيًِّدا ِمثَل النَّبّيِ إلياَس بِروحِ هللاِ وبُِسلطاٍن ُمبيٍن يُعيُد بِ

الصَّالحِ، وبذِلَك تَليُن بِكالِمِه بَيَن اآلباِء واألبناِء، رادا العاصيَن إلى الِحكمِة و
ُر؟"  وسأَل َزَكريّا  18 قُلوبُُهم فَيَتوبوَن ِلَربِِّهم". ي الِكبَ ي وامَرأت الَمالَك: "أنّى يَكوُن ذِلَك وقد بَلَغَن َك  19 لُت إلي َن هللاِ، أُرِس ُب ِم رَّ الُك الُمقَ ُل الَم ا ِجبري ي أن الُك: "إنّ هُ الَم فأجابَ

ارّي وأل 20بالبُشرى.  مِت اإلجب نَّك َشَككَت في ِصدِق البُشرى، فستَخَضُع للصَّ
ِر  21 إلى ما بَعَد ِوالدةِ ابنَِك، فَتَتََحقَُّق البُشرى في أَوانِها". أخُّ ن ت ٍة ِم ي َدهش ِت هللاِ ف احِة بَي ي س ارجِ ف ي الخ ن ف ُع َم اَن َجمي وك

هُ في اَل ُمكوثُ دَِّس، إذ ط اِن الُمقَ م  22ِه، َزَكريّا داِخَل الَمك يِهم، ل َرَج عل ا َخ ولّم
َرَف  ارةِ، فعَ اِطبُُهم باإلش ذَ يُخ ا يَستَطْع التََّحدَُّث إليِهم ألنّهُ أُلِجَم عِن الَكالِم، فأَخ ٍذ أّن َزَكريّ ُع حينئ دَِّس.  الَجمي راِب الُمقَ ي الِمح ن هللاِ ف ا ِم هُ ُرؤي د أتَتْ ق ا  23 ِة َزَكريّ رةُ ِخدم ت فَت َدما انتََه َد  وِعن اِرِه أَح ِت هللاِ باعتِب ي بَي ف

اِر، ِه.  )٧(األحب ى َمنزِل اَد إل اباُت  24ع ت أَليَص ُر هللاِ، وَحَملَ ذَ أم رةٍ نَفَ َد فَت وبَع ةً: بَيحيى  ها قائل ا  25، فاعتََزلَت النّاَس َخمَسةَ أشُهٍر، وَحدَّثَت نَفَس ذا م "ه
ِلهِ  ن فَض يَّ ِم ّن عل ْد َم ي، فق ن أجل هُ هللاُ ِم ي فَعَلَ اِس ل ي إذالَل النّ أزاَل عنّ ، ف

 بَِسبَِب ُعقمي".
 
 

لم يكن الخمر محّرًما تحريًما كليا على اليهود، وإنما خّصص هللا النبي يحيى لالمتناع عن   )٦(                                                                                                                                                                                            
قوب كان هناك جماعة تسّمى بالنُذُر (أي شرب الخمر ُزهًدا في الدنيا. وفي بواكير أيّام بني يع

المنذورين) تعّهدت فيما تعّهدت به أن ال تشرب الخمر. وقد ظّن البعض أّن يحيى واحد من 
 تلك الجماعة، بناًء على قول المالك هنا.

كان من واجب كّل رجٍل من رجال الدين (األحبار) قضاء بعِض الوقت من السنة مع   )٧( 
 هللا في القدس. جماعته في خدمة بيت
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 لمريم البشرى
الَك  26 َل هللاُ الَم ِل، أرَس َن الَحم اِدَس ِم هَرها الّس اباُت َش ت أَليص ا بَلَغَ ِل، ولّم ي الَجلي رة ف دةِ النّاِص اَن  27ِجبريَل إلى بَل ريُم ك ُمها َم ذراَء اس اةِ َع ى فَت إل

فجاَءها قائالً:  28 )٨(ِمن ُساللِة النّبّيِ داُوَد، اسُمهُ يوسُف. قِرانُها قد ُعِقَد ِلَرُجلٍ 
نَُهّن،  ِت بَي ةٌ أن اِء، ُمباَرك يِن النِّس ن بَ ا ِم َم هللاُ عليه ن أنعَ ا َم ِك ي الُم علي ِك!""السَّ ها عن  29 )٩(َموالنا َمع ي نَفِس اَءلت ف ِه، وتَس ن َكالِم ريُم ِم فاضَطَربت َم

إّن  30، َمعنى هِذِه التَّحيّةِ  فَبَّدَد الَمالُك اضِطرابَها ُمجيبًا: "ال تَخافي يا َمريُم، ف
ّمينَهُ عيسى 31هللاَ تَعالى قد َرِضَي عنِك،  هُ وتَُس ٍل تَلدينَ - 32 )١(وستَحمليَن بِِطف

ّيِ، 33 ِ العَل ّيِ  وح ِن الرُّ ِب االب ِه  )٢(ويَكوُن شأنُهُ َعظيًما، وسيَحظى بلَقَ ويَُولّي
ى  هللاُ َعرشَ  هُ إل دوُم َمملََكتُ وَب وتَ ي يَعق ى بَن َسلَِفِه النَّبّيِ داوَد فيَكوُن َمِلًكا عل

م  34 األبَِد". وسألَت َمريُم (عليها الّسالم) الَمالَك ِجبريَل قائلةً: "َكيَف أَحِمُل بَِولٍَد ول
ول؟!"  ذراُء بَتَ ا َع ٌر؟ وأن ني بََش تَنعَميَن ب 35يَمَسْس ُل: "َس ا ِجبري وِل فأجابَه ُحل

بَِب  ذا السَّ ِه. وِله ّوةِ هللاِ وِرعايتِ ةً بق ةً ُمَظلّل تَكونيَن َمحمي ِك، وس ُروُح هللاِ علي
يٍر،  ِ، وما هذا على هللاِ بِعَس وحيَّ  ا  36سيُدَعى َمولوُدِك الَمنذوُر االبَن الرُّ فه
اقِرٌ  وٌز ع ة وهي َعج ا بالذُّّريّ ّن هللاُ عليه د َم ِك أَليصاباُت ق ي قَريبتُ ، وهي ه

ا،  ن َحمِله ادِس ِم هِر الّس ي الشَّ ديٌر".  37اآلَن ف يٍء قَ ّلِ َش ى ُك إّن هللاَ عل ف
وهو ينحدر من ساللة النبي داود الذي كان يُعتبَر من أعظم ملوك بني يعقوب. وقد تنبّأ   )٨(                                                                                                                                                                                            

النبي أشعيا وآخرون من األنبياء (وذلك بعد وفاة النبي داود) بأّن المسيَح سيكون من ساللة 
 النبي داود.

األولى من نوعها في ذلك الزمن، تشير جملة "موالنا معك" إلى نوع من التحيّة وهي   )٩( 
وتوحي بوجود السيد المسيح مع مريم العذراء (عليها السالم) لتأييدها ومساندتها، مّما جعَلَها 

تضطرب عند سماعها لهذه التحيّة. ولكّن هذه التحيّة أصبحت فيما بعد متداولةً بين جميع 
 المؤمنين ِمن أتباع السيد المسيح.

 و "يشوع" الذي معناه "إنقاذ" أو "نجاة".واسمه بالعبرية ه  )١( 
 )٢(   ! ستَرد هذه العبارةُ كثيًرا وهي حرفيًا "ابن هللا" ولكنّها ال تشير مطلقًا إلى التناسل. حاشا 

إنّما هذا لقب مجازي يشير إلى الملك المختار الذي يجب أن يكون من ساللة النبي داود. هذا ما 
 ذا أيًضا ما كان يفهمه السامعون من اليهود آنذاك.قصده لوقا الذي سّجل الوحَي وه
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يئتِِه".  38 ة هللاِ راضيةٌ بَمش ي أََم : "إنّ لِّمةً  الم)، ُمَس ا الّس ريُم (عليه فقالَت َم
 وحينئٍذ تَرَكها ِجبريُل وَمضى.

 أليصابات تزور الّسالم) (عليها مريم
ري 39 اَرَعت َم ا وس دةِ َزَكريّ ى بَل َك إل َد ذِل وذا  ُم بَع ِة يَه ي ِمنطق ف

ِة. اباَت.  40 )٣(الَجبَليّ ى أليص الَم عل ْت الّس هُ ألقَ ت بَيتَ ا َدَخلَ ا إن  41ولّم وم
ائِها،  ي أحش ّدةٍ ف ُك بِش ّرِ الَجنيِن يَتََح ت ب ى أَحسَّ وتَها حتّ ا، َسِمعَت أليصاباُت َص وِل ُروحِ هللاِ عليه ت بُحل ا  45- 42وَحِظيَ ريَم (عليه ةً َم ا ُمخاِطب ت عاليً فَهتَفَ

 الّسالم):
 "ُمباَركةٌ أنِت بَيَن النِّساْء وبُوِرَك َمن في َغٍد تَِلديْن،
 أتَت أُّم َموالي يا للبَهاْء وقد َحَملَْت بالَمليِك الَمكين،

 فُمذ َسِمعَْت أُذناي النِّداْء َهفا فََرًحا في َحشاي الَجنيْن،
جاْء وقد َرأت الَوعَد َعيَن اليَقيْن".َهنيئًا لَمن   َحَملَت بالرَّ

 مريم تسبيحة
 وقالَت َمريُم في ُخشوعٍ:  46

 لذُلّي نََظرَت بعَيِن الَحليمْ   48 ويا بِْشَر ُروحي بَرّبِ النَّجاةْ   47 "لَك الَحمُد ِمن ُمهَجتي يا َرحيمْ 
 َعظيمْ نََذرَت َحياتي لشأٍن   49 فباَرَكني النّاُس ماٍض َوآتْ 

ْت قَداَستَُك الَجنَباتْ   وأعلَيَت َصرَحَك فَوَق البُناةْ،  51 وجيالً فجيالً َرَحمَت القَويمْ   50 وَعمَّ
 َكَسرَت تََكبَُّر ُكّلِ لَئيمْ 

هتَهُ في َصحارى الّشتاتْ   وتَوَّ
وهي منطقة في وسط فلسطين تحيط بالقدس. ومعظم مناطق يهوذا جبلية، لذا من الصعب   )٣(                                                                                                                                                                                            

 وأليصابات بدقّة. تحديد المكان الذي عاش فيه زكريا 
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عيمْ   52 حَت أرًضا بعَرِش الزَّ  وَطوَّ
 يِر جوَع السَّقيمْ وأشبَعَت بالخَ   53 وأكَرمَت َمن لَفََظتْهُ الَحياةْ 

 ألبناِء يَعقوَب َعهٌد قَديمْ   54 وأرَجعَت أيدي الغَنَى فاِرغاتْ 
 وإبراهيُم ذاَك النَّبّي الَكريمْ   55 َحِفْظتَهُ يا َربَّ ذا الَمكَرماتْ 
َحماتْ  ُهرٍ  56 )٤(أَدمَت على نَسِلِه الرَّ ِة أش َو ثَالث اَدت  وأقاَمت َمريُم (عليها السالم) ِعنَد أليصاباَت نَح ّم ع ثُ

 إلى بَيتِها.
 يحيى الّنبيّ  والدة

وًدا  57 عَت َمول اُض، وَض وِعنَدما حاَن َموِعُد ِوالدةِ أليصاباَت وجاَءها الَمخ
ًرا.  ي  58َذَك ا ف َف به راِن أّن هللاَ تَلَطَّ اِء والجي ن األقرب ا ِم ن َحولَه َرَف َم وَع

ِه.وبَعَد أُسبوعٍ ِمن الِوالدةِ  59ذِلَك، ففَِرحوا لها.  نهم بِِختانِ  )٥(، قاَمت َجماعةٌ ِم
نًا،  هُ أشاَرت قائلةً: "بل  60ثُّم اختاروا لهُ اسًما هو اسُم أبيِه َزَكريّا تَيَمُّ ولكّن أُمَّ

هُ  61نَُسّميِه يَحيى".  ن ل ِك َم فاعتََرضوا على ذِلَك االسِم قائليَن: "لَيَس بَيَن أهِل
ُم".  ذا االس ِه ليَ  62ه ى أبي وا إل ارةِ والتَفَت ألوهُ باإلش وَد -س زاُل َمعق ا يَ اَن م وك

انِ  وِد،  -اللِّس ٍم للَمول ن اس ا  63ع َب َزَكريّ ُمهُ  فَطلَ ِه "اس َب علي ا وَكتَ لوًح
ةٌ.  َع َدهش ابَت الَجمي ى". فأص انُهُ  64يَحي َق ِلس فَتيِه وانَطلَ ا َش َك َزَكريّ رَّ وَح

 .ِ ِد  بيحِ وبالَحم َك،  65بالتَّس َد ذِل َل، بَع عِ، وتَناقَ ى الَجمي وُع عل وَراَن الُخش
اَر،  ِذِه األخب وذا ه اِل يَه ِة ِجب ّكاُن ِمنطق أٍن  66ُس اَءلوَن: "أيُّ ش ذوا يَتَس عايِة؟"وأَخ هُ هللاُ بُكّلِ هِذِه الّرِ  سيَكوُن لهذا الَمولوِد، وقد َخصَّ

إلبراهيم رحمات لنسل إبراهيم: هذا إشارة إلى قوم بني يعقوب الذين يعودون بنسبهم   )٤(                                                                                                                                                                                            
وسارة. وقد أعطى هللا النبيَّ إبراهيم عهًدا وميثاقًا مئات السنين قبل مولد المسيح، وأقّر النبي 

، ووعد هللاُ إبراهيَم بأن يكون هو وسارة أبَوْي شعب عظيم.  إبراهيم باإليمان با
ك طبقًا لما جاء في التوراة وجوب ختاِن كّل مولود ذكر بعد مضّي أسبوع على مولده، وذل  )٥( 

 أمر هللا به النبي موسى والنبي إبراهيم من قبله، ومن شذّ عن ذلك فلن يكوَن من ملّته.
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 ربّه ويحمد يسبّح زكريّا
اًدا بفَيٍض  وَحظَي َزَكريّا  67 ِل ُمنق إِ الَجلي ُر بالنَّب ِمن ُروحِ هللاِ، فأَخذَ يُخبِ

دادْ   71 الِعبادْ َوفاًء ِلَوْعِدَك ُمنذُ القَديِم َكما أخبََر األنبياُء   70 أقمَت لنا ُمنِقذًا قاِدًرا َسليالً لداوَد إرِث السَّدادْ   69 ّمتِنا فِداًء وَعونًا َمنَحَت الِعبادْ تَباَركَت يا َربُّ أُ   68 )٦(بالّروحِ:  بأن تَفتَديَنا ِلَكي ال نُبادْ  74أبونا الَخليُل َحلَفَت لهُ   73 وتُْخِلَص َوعَدَك آباَءنا وتَحفََظ ُكلَّ ُعهوِد الِودادْ   72 لتُنِقَذ َشعبي ِمن الحاقِديَن وِمن قَبضِة الّظاِلميَن الّشِ
 وأنَت، أيا َولَدي، يا بُنَيَّ ستُدعى نَبيا لَرّبِ الِعبادْ   76 ادْ ونَبقى َمدى العُمِر أهَل َرش 75فنأتي إليَك بقَلٍب َسليم 

حيُم سيَبعَُث ُمرِسلَهُ للبِال  78 وتُعِلُن للشَّعِب بُشرى النَّجاةِ بَمغِفرةٍ ِمنهُ أنّى أرادْ   77 ستُدعى نَبيا لذاَك العَلّي وتَسلَُك قَبلَهُ َدرَب الَمهادْ   بنوٍر يُضيء قَتاَم الظَّالِم ويُحيي قُلوبًا َعراها الفَسادْ   79 دْ فَربُّ األناِم اللَّطيُف الرَّ
ى  80 ويُرِشُدنا لَسبيِل السَّالِم لكي ال نَُضيِّع َدرَب السَّداْد. َغ يحي الِء،  ولّما بَلَ ي الَخ ًدا ف اةَ بَعي َر الَحي ًدا، آثَ ا وَجَس دَّهُ ُروًح أُش

اِس، ى  )٧(ُمنقَِطعًا في البَراري عن النّ وَب حتّ ي يَعق ِه بَن ى قَوِم َرهُ هللاُ عل أظَه
 بِبَالِغِه الُمبيِن.

 
 
 
 

 عن الشعر. 9: 16انظر الملحوظة في لوقا   )٦(                                                                                                                                                                                            
كان النبّي يحيى يقيم على األرجح في منطقة في صحراء يهوذا تقع بين القدس والبحر   )٧( 

 الميت.
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2 
 الفصل الثّاني

 علينا) (سالُمهُ  عيسى والدة
ُطس 1 َمِن، قاَم فيها القَيصُر أَُغْس  )٨(وانقََضت بَعَد هِذِه األحداِث فَترةٌ ِمن الزَّ

ِه، ّكاِن إمبِراطوريّتِ اِء ُس وٍم إلحص ِن  2 )٩(بإصداِر َمرس َل َزَم راؤهُ قَب مَّ إج وتَ
ومانّيِ على بِالِد الّشاِم.  ِد أسالفِِه  3ِواليِة ِكيرينيُوَس الرُّ ى بَلَ هَ ُكلُّ فَرٍد إل وُوّجِ

بَِب النّاصرةَ  5- 4ألجِل اإلحصاِء،  ذا السَّ ن آِل داوَد، له و ِم َرَك يُوسُف وه وتَ
ِة  ي ِمنطق ًها إلى بَيَت لَحَم ف ّيِ داوَد في الَجليِل ُمتََوّجِ دةِ النّب وذا، بَل َع  يَه َم

الم) ا الّس ريَم (عليه ِه َم ائِها.  )١(َخطيبَتِ ي أحش َر هللاِ ف ُل أم ت تَحِم د كانَ وق هُ وأ 7وحاَن َوقُت َوضِعها وُهما في بَيَت لَحم.  6 ّم لَفَّتْ ا ثُ عَت بِكَره هُ فَوَض ناَمتْ
 )٢(الضُّيوِف ضاقَت بِِهم. في ِمعلٍَف ألّن ُغرفةَ 

 علينا) (سالُمهُ  والدته نإعال
انَُهم  8 وا قُطع ي الَمراعي ليَحِرس وَن ف اةٌ يَبيت َم ُرع وكاَن في ِمنطقِة بَيَت لَح

اعوا  9في اللّيِل.  الٌل، فارت ن هللاِ وَج وٌر ِم َرُهم ن الٌك وَغَم م َم َر لُه وَفجأةً َظَه
َرُكم بهذا ولكّن الَمالَك َطمأنَُهم قائالً: "ال تَفَزعوا فإنّم 10ِمن ذِلَك،  ا ِجئُت ألُبَّشِ

ا حين والدة سيدنا عيسى. وقد كان الرومان في زمنه كان أغسطس امبراطور روم  )٨(                                                                                                                                                                                            
 يسيطرون على معظم مناطِق حوِض البحر المتوسط.

 وذلك إلجبار كل شخص مّمن شمله اإلحصاء على دفع الجزية.  )٩( 
كان من عادة اليهود في تلك األيّام أن يُعقد قران الرجل على البنت قبل الّزفاف بِوقت.   )١( 

سّجله متّى، فإنّه عندما علم يوسف النّجار (وهو غير النبي يوسف عليه وحسب الوحي الذي 
عام قبل الميالد) بحمل خطيبته قبل أن يدخل  1500و 1700السالم الذي عاش بين حوالي 

بها، أراد أن يطلّقها سًرا لكي ال يفضحها. لكّن هللا أرسل إليه مالكا يأمره بأن يُبقي على مريم 
 داره ولكن بدون أن يدخل بها كزوجة حتّى تلد ابنها البكر. كزوجة له ويضّمها إلى

الكلمة اليونانية التي تُترجم بـ"غرفة الضيوف" قد تترجم أيضا بكلمة "فندق" أو "نََزل" كما   )٢( 
في بعض ترجمات اإلنجيل. مع ذلك، يفّضل علماء اإلنجيل أن يترجموا الكلمة اليونانية 

 ق، ألّنها تالئم العادات والتقاليد في تلك األيّام.بـ"غرفة الضيوف" في هذا السيا
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ّيِ  11النَّبأ العَظيِم الّذي سيَفَرُح بِِه ُكلُّ الشَّعِب!  دةِ النَّب ي بَل ذُُكم ف َد ُمنِق وَم ُوِل اليَ والُكم، ُر َم يُح الُمنتََظ د الَمس ٌط  12 )٣(داوَد! ُوِل وٌد ُمقَمَّ هُ َمول ِه، إنّ أُدلُُّكم علي وس
ِف".  ي الِمعلَ دَ  13َموضوعٌ ف ّم بَ ِة ثُ ن الَمالئك ةٌ ِم الِك طائف ذا الَم َع ه أةً َم ا فَج

الُمهُ  14آَخروَن يَُسبِّحوَن هللاَ َربَّ العالَميَن  الهُ، وَس ي ُع قائليَن: "ُسبحاَن هللاِ ف
َضى". ائليَن:  15 على النّاِس في األرضين، وِرضاهُ على َمن ناَل ِمنهُ الّرِ نَُهم ق ا بَي اَجوَن فيم اةُ يَتَن ع َذ الرُّ ماِء فأَخ ى السَّ ةُ إل اَد الَمالئك وع

ِه".  ا هللاُ بِ ذي أنبأن ى  16"ِلنَذَهْب إلى بَيَت لَحَم ونََر هذا الَحَدَث الّ وأسَرعوا إل
ي  ا ف ُل نائًم ف ا الّطِ َف وَمعَُهم الم) ويُوس ا الّس ريَم (عليه دوا َم َم، فَوَج َت لَح ِف. المَ بَي يِهم  17علَ هُ إل ذي َزفَّ ِل الّ ف ذا الّطِ أ ه ريَن بنَب اِس ُمخبِ ى النّ وا إل ه فتََوجَّ

ريَن.  18الَمالُك،  لَّ الحاِض ةُ ُك ذَت الدَّهش الم)  19فأَخ ا الّس ريَم (عليه إالّ أّن َم
ةً،  تَرِجعُهُ ُمتَأّمل ا تَس ت دائًم ا وكانَ رَّ به ا 20احتَفََظت في نَفِسها بُِكّلِ ما َم َد وع

ا  ا أنبأن اَن م ِ على ما َسِمعنا وَرأينا، فقد ك ديَن: "الَحمُد  عاةُ أدراَجُهم ُمَرّدِ الرُّ
 بِِه الَمالُك حقا".

 
 
 

"المسيح" هو لقب يعني (الممسوح بالزيت) ويعني أيًضا (المختار). فقد كان الناس في   )٣(                                                                                                                                                                                            
زمن بني يعقوب يسكبون الزيت على رأس الرجل الذي كان مختاًرا لخدمة هللا وأّمة بني 

ال الدين األحبار واألنبياء والملوك بالزيت. يعقوب. وعلى سبيل المثال فقد يُدهن كّل من رج
وعملية سكب الزيت على رؤوسهم كانت ترمز إلى سكب أو حلول روح هللا على هؤالء الناس 

لتقوّيتهم لخدمة هللا. وورد في التوراة كما في كتب األنبياء بأن َمن يُدعى المسيح سيكون في 
واضًحا في عدد من األناشيد في الزبور  الغالب الملك المختار من ساللة النبي داود. وجاء

(المزامير) حول ملك بني يعقوب أّن المسيح باعتباره مختارا من هللا "ابن هللا" سيكون مسؤوال 
عن إقامة عدالة هللا وسالمه على األرض. وهذا يعني إنصاف المقهورين والمظلومين، 

يكون الملك في ساللته دائًما. ولكن  وخاّصة الفقراء منهم. وكان وعد هللا للنبي داود الملك بأن
ق.م. غير أّن بني  586كانت نهاية مملكة النبي داود وساللته بعد تدمير مدينة القدس في العام 

يعقوب توقّعوا أن يستمّر هللا في وعده لهم بحفظ المملكة لساللة داود من خالل تكليف المسيح 
 بإقامة العدالة على األرض إلى األبد.
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 عيسى ختان
ِه  )٤(ولّما كاَن اليوُم الثّامُن ِمن ُعمِر الَوليِد، حاَن َوقُت ِختانِِه، 21 وأُطِلَق علي

عليها الّسالم) ِعنَدما بَشََّرها بَخبِر َحْمِلها. اسُم عيسى َكما أخبََر الَمالُك َمريَم ( ِة  22 ى الَمدين َل إل ف ريُم الّطِ ُف وَم َذ يوس ا أَخ ها وُطْهِره رةِ نِفاِس اِم فَت َد تَم وِعن
ِ، َكما َوَرَد في التَّوراةِ  وٍد  23 )٥(الُمقَدَّسِة ليُقِدّماهُ  لَّ َمول ا: "إّن ُك اَء فيه د ج فق

ِ". بِكٍر ِمن الذُّكوِر َمن َد  24ذوٌر  ِ ِعن ٍة  ديُم َذبيح ُب تَق هُ يَِج وقد جاَء أيًضا أنّ
ِر ِمن النِّفاِس: "َزوَجيِن ِمن ُطيوِر اليَماِم أو فَرَخْي َحمام". ُروحِ هللاِ  25 التََّطهُّ اٌد بِ الٌح ُمنق يٌّ ص ٌل تَِق ِة َرُج ِة الُمقَدَّس ي الَمدين اَن ف ُمهُ  )٦(وك اس

ن ُروحِ  26دوَم الَمسيحِ الّذي سيُنِقذُ َشعبَهُ، ِشمعوُن، يَنتَِظُر قُ  وقد جاَءهُ َوحٌي ِم
اَر،  يَح الُمخت رى الَمس ى يَ ُل حتّ هُ األَج ن يُوافِيَ هُ ل اًدا  27هللاِ أنّ َب ُمنق ّم ذََه ثُ

الِن  ا يَحِم َف وُهم ريَم ويُوس َدما رأى َم ريِف. وِعن َرِم الشَّ ى الَح وحِ إل الرُّ ب
ياِن الشَّعائَر الموَصى بها في التَّوراةِ،  فَل عيسى ويُؤّدِ ذَ  28الّطِ باَدَر إليِهما فأَخ

فَل بَيَن ِذراَعيِه، وَسبََّح هللاَ قائالً:  ا ق 32- 29الّطِ ي ه دتَني، "َربِّ ا َوَع َت بم د َوفَي
فَدعني أنا َعبَدَك أموُت بَسالٍم بَعَدما اطَمأنَّْت نَفسي بُرؤيِة الُمنِقِذ الذّي أرَسلتَهُ 
ي  اِدَك بَن ًرا لِعب وُن فَخ وًرا، ويَك ا ون عوِب األرِض هاديً ِلُكّل النّاِس، يَكوُن لُش

َب يوسُف وَمريُم ِمن َكالِم ِشمعونَ  33 يَعقوَب". اِت،  35- 34 وتَعَجَّ م بالبََرك ا لُه الذّي َدع
لَها  ِه أرَس ن آياتِ ةً ِم وَن آي هُ هللاُ ليَك ذا، يُقيُم ِك ه قائالً لَمريَم: "ِعنَدما يَكبُُر ِطفلُ
ةٌ  ُر فِئ الوَن ِرضى هللاِ، وتُنِك إلى النّاِس، وسيُِقرُّ بذِلَك فِئةٌ ِمن بَني يَعقوَب، فَيَن

وُل هللاِ  هُ َرس دوَن أنّ رى ويَجَح د أُخ ُ ق ّ ا هُ. ف ُب هللاِ ونِقَمتُ يِهم َغَض لُّ عل ، فيَِح
ريُم،  ا َم ِت ي ا أن اِس. أّم رائَر النّ طتِِه َس َف بواِس َعيَّنَهُ لذِلَك الغََرِض حتّى يَكِش

 الختان هو دخول العهد الذي أبرمه هللا مع النبي موسى ونسله. معنى  )٤(                                                                                                                                                                                            
، ولكن فقط الرجال من عشيرة الوي   )٥(  وجاء في التوراة أّن كّل مولود بكر ذكر منذور 

كان لديهم الحّق في خدمة هللا داخل الحرم الشريف. وإن كان الولد من عشيرة غير عشيرة 
. هكذا  5بلغ الوي، كان ينبغي أن يقّدم أهله م شواقل من المال عوًضا عن تخصيصه لخدمة 

 كان الحال مع سيدنا عيسى، الذي كان ينتمي إلى عشيرة يهوذا.
 يعني أنه ولي من أولياء هللا.  )٦( 
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َوحيٍ  36 فَسوَف يُغِمُد الُحزُن َسيفَهُ في قَلبِك". ها هللاُ ب وٌز َخصَّ رأةٌ َعج ا ام اِن أيًض َك الَمك ي ذِل ت ف هُ،  وكانَ ِمن
وَب  ن يَعق يَر بِ يرةِ أش ن َعش َل، ِم ُت فَنوئي َد واسُمها َحناُن بِن ت بَع لَ ، تََرمَّ

ا،  ن َزواِجه نَواٍت ِم بعِ َس ةَ  37َس ت الّرابع ى بَلَغَ ُر حتّ ا العُم دَّ به د امتَ وق
ا ليّةً لِربِّه دةً صائمةً ُمَص َرِم ُمتَعَبِّ ي الَح اِف ف ةَ االعتِك  والثّمانيَن، وكانَت دائم

هُ  38آناَء اللّيِل وأطراَف النّهاِر،  اِكرةً ل فتَقَدََّمت ِمن الَجمعِ ُمَسبِّحةً بَِحمِد هللاِ ش
ِذ  وَر ُمنِق وَن ُظه انوا يَتََرقّب ن ك فِل العَظيِم لُكّلِ َم عا 39 القُدِس الُمحتَلِّة.نِعََمهُ ُمنبِئةً عن شأِن ذِلَك الّطِ ريُم أداَء َش ُف وَم ى يُوس َد أن أنه ؤوِن وبَع ِة بش وراةِ الُمتَعَلِّق ئِر التَّ

ِل.  ي الَجلي َدتِِهما ف ى النّاصرةِ بَل اُم  40الِوالدةِ، عادا أدراَجُهما إل وَمَضت األيّ
 ليَِشبَّ عيسى وقد ازداَد قوةً وِحكمةً ُمحاًطا بفَضٍل ِمن هللاِ كبيٍر.

 مّرة أّول القدس إلى وحّجه علينا) (سالُمهُ  عيسى
ِت  واعتاَد يُوسفُ  41 ي َوق اٍم، ف لَّ ع ِة ُك ِة الُمقَدَّس ى الَمدين وَمريُم أن يَُحّجا إل

داء). د الف ن  42 )٧(ِعيِد الِفصحِ، (وهو عي رةَ ِم ةَ َعَش وغِ عيسى الثّاني َد بُل وِعن
دِس،  )٨(ُعمِرِه، ى القُ ا إل ِهم هُ ويوسَف في ِرحلِة َحّجِ َد انِقضاِء  43رافََق أُمَّ وبَع وَمريُم عائَدْيِن إلى بَلدتِِهما النّاصرة، ولم يَتَفَّطنا إلى عيسى الِعيِد، قَفََل يوسُف  َدما  44 وٍم، وِعن يرةَ ي ا َمس ألنُّهما َظنَّا أنّهُ بَيَن الُمسافِريَن. وَمَضيا في َطريِقِهم

اِرِف  اِرِب والَمع يَن األق هُ بَ ا عن داهُ، بََحثَ ى  45افتَقَ اَدا إل داهُ، فع م يَِج ا ل لكنُّهم
َرِم  46بََحثَا عنهُ القُدِس، و ي َح داهُ ف ى أن َوَج اٍم، إل ةَ أيّ يِهم إذ بَلََغ َزَمُن ِغيابِِه ثَالث ا عل ِه، طاِرًح ثوَن في ّدِ ْيِن، بَيِت هللاِ، جاِلًسا بَيَن ُعلَماِء التَّوراةِ، ُمصغيًا ِلما يَتََح ٍم َعميقَ ٍة وفَه اُهم بِحكم ا إيّ ئلِة ُمحاج ن األس ا أث 47َمزيًدا ِم اَب ِمّم اَر إعج

الفصح هو عيد يحتفل فيه اليهود بنجاتهم من مالك الموت، وذلك قبل هروبهم من بطش   )٧(                                                                                                                                                                                            
نوا يذبحون الخراف كّل سنة في ذكرى قيامهم بذلك أّول مّرة فرعون (بقيادة النبي موسى) وكا

في عهد النبي موسى كعالمة لمالك الموت كي يجتاز عن بيوتهم وال يدخلَها ليقتل األبناء 
 من التوراة. 12األبكار. أنظر سفر الخروج الفصل 

ليحتلّوا مكانتهم الدينية كان من عادة اليهود تحضير الصبيان في الثانيةَ عشرة من عمرهم   )٨( 
 في المجتمع عندما يصبحون في السنة الثالثة عشرة من عمرهم.
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بَُهم.  ولّما َوقََع نََظُر يوسَف وَمريَم عليِه أَخذَتُْهما الدَّهشةُ،  48الحاِضريَن وتَعَجُّ
َك  هُ قائلةً: "يا بُنَي ِلَم فَعَلَت بنا ما فَعَلَت؟! لقد أثَرَت قَلَقَنا فبََحثنا َعن وعاتَبَتْهُ أُمُّ

ّر: "ال عليُكما، أال تَعلَماِن أنّهُ يَِجُب فأجابَُهما بِِرقٍّة وبِ  49بلَهفٍة للعُثوِر عليَك". 
ري؟!" ّي أم ؤوِن وِل تَمَّ بُش َدهُ،  50 )٩(أن أه ا قَص م يَفقَه ى  51ول ِه إل ادا بِ وع

ا.  ي قَلبِه ا ف ُع البنِه َع ويَقَ ا َوقَ هُ تَحفَُظ م وَمضى  52النّاصرةِ، وكانَت َمريُم أُمُّ
ارا بِ  ا ب ِه َمعَُهم ي َحياتِ ا) ف اِم، (سالُمهُ علين َع األيّ زداُد، َم ا، يَ ا لَُهم ا ُمطيعً ِهم

والً  اِس قَب َد النّ ى وِعن َد هللاِ ِرض زداُد ِعن والً، ويَ هُ ط زداُد قامتُ ةً، وتَ ِحكم
 واحتِراًما.

3 
 الفصل الثّالث

 التّوبة إلى النّاس  يحيى دعوة
ِم القَيصِر  1 اريوسَ وِعنَدما كانَت السَّنةُ الخاِمسةَ َعَشرةَ ِمن فَترةِ ُحك  )١(طيب

ن  اَس بِ ِم أَْنتيب وذا، وُحك ِة يَه ى ِمنطق انّيِ عل وم ّيِ الرُّ يالُطَس البُْنط ِة ب وِوالي
ِه  ِم أخي رةِ ُحْك ي فَت ِل، وف ِة الَجلي ي ِمنطق هيروُدَس على قِسٍم ِمن َمملكِة أبيِه ف
انيوسَ  ِم ليس ّي، وُحك اعِ الغَرب وراَن والبِق ي َح ِة ف ن الَمملك  فيليَب على قِسٍم ِم

ا  2على ِمنطقِة إبيلينة قُرب َمدينِة ِدَمشق،  ِه َحنّ اَن في ذي ك ِت الّ َك الَوق ي ذِل ف
ار، يِن األحب ن  )٢(وقَيافا َرئيَسْيِن على ِرجاِل الّدِ ى بِ ى يَحي الى إل أوحى هللاُ تَع

هذه إشارة باللغة اليونانية األصلية من السيّد المسيح وبكناية تحمل معنى أنّه المقّرب من   )٩(                                                                                                                                                                                            
 ويبيّن أنّه هللا والمختار إلنقاذ البشر. وتكلّم السيّد المسيح بتعبير يشير إلى حميمية عالقته با

 الملك المختار.
إلى سنة  14كان اإلمبراطور طيباريوس حاكًما على االمبراطورية الرومانية من سنة   )١( 

م. وفي السنة  13أو  11ميالدية، ولكنّه بدأ يشارك َسلَفَه أغسطس في الحكم في العام  37
 دعوة النبي يحيى.ميالدية) ظهرت  29أو سنة  28الخامسة عشرة من بداية حكمه (أي سنة 

كان القيصر طيباريوس قد عيّن بيالطس حاكًما على مقاطعة يهوذا في الفترة الواقعة ما   )٢( 
م. والهيرودس الذي حكم الجليل آنذاك هو انتيباس بن هيرودس الذي كان  36 – 26بين 

ي أخي م. وقام الرومان بتعيين فيليب الثان 39ق.م. إلى  4حاكًما على الجليل وبيرية من 
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راري،  ي البَ ا ف اَن ُمقيًم ذي ك ا الّ ِر األُرُدّن  3َزَكريّ ِة نَه ى ِمنطق أن يَمضَي إل
راِن داعيًا ا ِب الغُف ِر، َدليالً على تَوبَتِِهم وَطلَ عيا: 6- 4ِمن هللاِ. لنّاَس إلى االغتِساِل بمياِهِه للتََّطهُّ ّيِ أَش  )٣(وكاَن هذا تَصديقًا ِلَما جاَء في الِكتَاِب على ِلساِن النَّب

والُكم، َكم ُكم لَم وا نُفوَس يُكم أن تَُهيّئ وُل: "عل راري يَق ي البَ اٍد ف وٌت ُمن ا "َص
ٍل،  لَّ َجبَ وا ُك لَّ واٍد واخِفُض وا ُك ِه ارفَع يٍم، فألجِل ٍك َعظ َدِم َمِل ُد السُّبَُل ِلَمق اذُ هللاِ تَُمهَّ تِمُّ إنق َف يَ ِر َكي لُّ البََش يَرى ُك ٍر، فس لَّ َوْع دوا ُك موا ُكلَّ ُمعَوّجٍ وَمّهِ وقَّوِ

ى  7 للنّاس". ّيِ يَحي ى النَّب ْت إل اِس  وأتَ ن النّ اهيُر ِم َر،  َجم هُ التََّطهُّ وَن ِمن اعي،يَطلُب اِكروَن كاألف ا الم ائالً: "أيُّه اَطبَُهم ق وبَُهم، فخ ألُ قُل ُغ يَم ي يَُحلُّ  )٤(والزَّ س
ا تَتوبُوا إليِه َمتابا؟  توبوا إلى  8َغَضُب هللاِ عليُكم، فإلى أيَن ستَهَربوَن ِمنهُ ولَمَّ

ي هللاِ، وْلتَُكن توبَتُُكم بَيِّنةً في أعماِلكُ  م ف م الّصالحِة، وال تُِسّروا في أنفُِسُكم أنُّك
ّيِ  اللِة النَّب ن ُس ِدروَن ِم ُن الُمنَح وِلُكم: "نَح ي ق ا ف ِب هللاِ، َكم ن َغَض أَمٍن ِم َم

ى  )٥(إبراهيَم، َشعُب هللاِ الُمختاِر". اِدٌر عل ُ ق ا يٍء، ف ي َش إّن هذا لن يُفيَدُكم ف
ارةً يَجعَلُ  م ِحج تَبِدَل بُك راهيَم! أن يَس اًء إلب ا أبن َب هللاِ  9ه اعلَموا أّن َغَض أال ف

ُر  ِذِه األشجاُر َغي م ه ذُوِرها، أالَ وإنُّك ي إنّما يَنِزُل كالفأِس تَقتَِلع األشجاَر ِمن ُج يَقتَِلعُها هللاُ ويُلق ي س الُمثِمرةُ! وَغيُرُكم ِمّمن كانوا أمثَالَُكم كتِلَك األشجاِر الّت
ا؟!"  10 !"بها في ناِر َجَهنَّمَ  ل تَوبَتُن ى تُقبَ اِعليَن حتّ انا ف ا َعس ُع: "وم يِهم  11فأجابَهُ الَجمي َردَّ عل ف

ن يَحيى  ٍد، وَم ّدْق بِواح وبَْيِن فليَتََص ُك ثَ َدقةَ، فَمن كاَن يَمِل َدقةَ الصَّ اجيَن". : "الصَّ هُ الُمحت يُطِعْم َمعَ اةِ الضَّ 12كاَن ِعنَدهُ َطعاٌم، فْل ُض ُجب ألَهُ بَع رائِب وس
أنتيباس حاكًما على منطقة حوران والبقاع الغربي. والمعلومات حول (ليسانيوس) قليلة. وقد                                                                                                                                                                                            

م. وكان صهره قيافا كذلك رئيًسا على  15إلى  6كان حنّا رئيًسا على أحبار اليهود من 
 م. 37إلى  18األحبار من سنة 

 ق.م. 701إلى  740عاش النبي أشعيا في مملكة يهوذا من العام   )٣( 
 كان االعتقاد السائد في ذلك الوقت أّن الحيّة رمز للَمكر.  )٤( 
الصالحة ستشمل آثاُرها كلَّ َمن كان ِمن  كان اليهود يعتقدون آنذاك أّن أعمال إبراهيم   )٥( 

 ساللته فيغفر هللا لجميع أولئك آثاَمهم وذنوبهم.
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َر بالماِء: ا  )٦(للّروماِن وقد أتَوا طاِلبيَن التََّطهُّ َف يُمِكنُن ُن َكي ُم، ونَح "أيُّها الُمعَلِّ وَب؟!"  ى  13أن نَت ابَُهم يَحي هُ  فأج ا فََرَض التَِزموا م تُم ف ا أن ائالً: "أّم ق
َك".  وَق ذِل وا فَ اُن وال تَطلُب ا 14الّروم ذيَن ك وِد الّ ُض الُجن ألَهُ بَع يَن وس نوا بَ

ن هللاِ  ةً ِم اَل تَوب بيِل أن نَن ي َس اِعليَن ف ا ف ا تَران ُن، م ائليَن: "ونَح عِ ق الَجم
يِهم،  روا عل اَس، وال تَفتَ وا النّ ِه: "ال تَظِلم يِهم بقوِل اَر عل وانا؟" فأش وِرض

يَح ال 15 وُكونوا بأُجوِرُكم قانِعيَن". روَن الَمس ِت يَنتَِظ َك الَوق ي ذِل اُس ف اَن النّ ذوا وك يَن، فأَخ ذَ ُمتَلّهف ُمنِق
تََظَ◌ُر.  و ذاَك الُمن ى ه وُن يَحي ُهم أالَ يَك ى  16يُسائلوَن أنفَُس ابَُهم يَحي  فأج

اِدَم  اِء، إالّ أّن الق اِل بالم ِرُكم باالغتِس دوِد تَطهي قائالً: "إّن واِجبي يَِقُف ِعنَد ُح
ذي  ي، ذاَك الّ ا ِمنّ دُّ بأًس ّل ِمن بَعدي ذاَكَ◌ الّذي هو أَش ى َح ى إل ى حتّ ال أَرق

ُب الّرافِضيَن  )٧(ِرباِط نَعِلِه، ذِّ ُروحِ هللاِ ويُعَ ِ بِ عيَن  ُر الخاِض يَُطّهِ ذي س هو الّ
وهو الّذي سيُنَقّي النّاَس، كالفَالّحِ الّذي يَذري قَمَحهُ ليَجَمَع الُحبوَب  17بالنّاِر! 

وَر  بَن والقُش َرَح التّ ِه، ويَط ي َمخَزنِ الحةَ ف ئ". الّص اٍر ال تَنَطف ي ن ِذِه  18ف به
ًرا ُمنِذًرا. الَكِلماِت وبَكثيٍر َغيِرها كاَن َيحيى  َج  19 يُبَلُِّغ النّاَس ِرسالةَ هللاِ ُمبَّشِ َزوَّ َل أن تَ ا، وَحَص روُدُس حاكًم ن هي اُس بِ اَن أَْنتيب رةِ، ك وفي تِلَك الفَت

يَُوبُِّخهُ ويَزُجُرهُ،  ، فكاَن يَحيى بهيروديّة امرأةِ أخيِه ُمخاِلفًا بذِلَك الشَّرائعَ 
اِس،  هُ بالنّ اَن يُلِحقُ ذي ك َم الّ اوزات والظُّل ا التّج هُ، ُمعاِرًض ا فَعَلَ ا م ُر  20رافًِض ِه األم َل بِ ى َوَص وِرِه حتّ ِه وَج ي ُظلِم جَّ ف فََزاَد ذِلَك ِمن َعنَِت أنتيباَس فلَ

جِن. إلى َحبِس نَبّيِ هللاِ َيحيى   في الّسِ
 
 
 

ب اليهودي. وكان هؤالء يحّصلون كان الرومان يعيّنون جباة الضرائب من عاّمة الشع  )٦(                                                                                                                                                                                            
الجمارك والضرائب األخرى لمصلحة الرومان الذين كانوا يسيطرون على المنطقة التي كانت 
تحت احتاللهم، على أّن هؤالء الجباة اعتادوا تحصيل مبالغ إضافية زيادة عّما فرضه الرومان 

 لمصالحهم الخاّصة.
 من عمل العبيد.كانت مهّمة ربط الحذاء وغسل القدمين   )٧( 
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 علينا) (سالُمهُ  عيسى سيّدنا تغطيس
ى  21 اَن يَحي َدما ك يُِّدنا وِعن ى َس اِء، أت اَس بالم ُر النّ ِه، يَُطّهِ َل َحبِس ، قَب

َر ِمثلَُهم. وَحظَي  22ثُّم قاَم لَصالتِِه، فانَشقَّت السَّماُء أثناَء ذِلَك  )٨(عيسى وتََطهَّ
ٍة، ِة َحمام ى َهيئ ِه عل زوِل ُروحِ هللاِ علي َت  بنُ ماِء: "أن ن السَّ وٌت ِم ادى َص ون

ضى". وحيُّ لي، وقد َرِضيُت َعنَك ُكلَّ الّرِ  الَحبيُب، االبُن الرُّ
 علينا) (سالُمهُ  مريم بن عيسى نسب

ِر  23 دأ بِنَش يَن، بَ ِر الثّالث ن العُم ا) ِم الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس غ َس ا بَلَ ولّم
اُس يَح اَن النّ ماويِّة، وك ِه السَّ ى َدعوتِ يَِّدنا عيس َف، إالّ أّن َس َن يوس بونَهُ اب َس

ي  24 )٩((سالُمهُ علينا) ن َمْلك ن الوي بِ كاَن يَعوُد بِنََسبِِه إلى عالي بِن َمتّاَت بِ
اي  25بِن يَنَّا بِن يوسَف  ن نَّج لي بِ ن َحْس احوَم بِ ن ن اموَس بِ ن ع ا بِ ن َمتاتي بِ وذا  بِن َمآَت بِن َمتاتيا بِن ِشْمعي بِن يُوسفَ  26 ن يَه ا  27بِ ن ريس ا بِ ن يوَحنّ بِ ن  28بِن َزْربابَِل بِن َشأَْلتيَل بِن نِيري  داَم بِ ي بِن قُوساَم بِن أَْلُم بِن َمْلكي بِن أَّدِ ن  30بِن يَشوَع بِن ُعزيَر بِن يُوريَم بِن َمتاَت بِن الوي  29عايَر  ْمعوَن بِ بِن ِش ن  31قيَم يَهوذا بِن يُوسَف بِن يُونَِس بِن أَِليا اَن بِ بِن َملَيا بِن َمنّا بِن َمتاتا بِن ناث اداَب  33بِن يَّسى بِن ُعبيَد بِن بُوَعَز بِن َساِلَم بِن ناِحَش   32داوَد  ن َعمين بِ وَب  34بِن آراَم بِن حاِصَر بِن فاِرَص بِن يَهوذا  ن يَعق ن إسحاَق  بِ  بِ

راهيَم  ن إب احوَر  بِ ن ن اَرَح بِ ن ت ن 35بِ ن  بِ الََج بِ ن ف ن َراعو بِ روَج بِ َس
ن  37بِن الِمَك  بِن قِيناَن بِن أَْرفَْكشاَد بِن ساِم بِن نوحٍ  36عابَِر بِن شالََح  بِ يَت  38بِن ياِرَد بِن َمْهلَلَيَل بِن قِيناَن  َمتوشاِلَح بِن إِدريَس  ن ِش بِن أَنوَش بِ

تقبُّل الناس التطّهَر على يد النبي يحيى دليٌل على أنّهم كانوا مستعّدين لإليمان بالمسيح   )٨(                                                                                                                                                                                            
المنتظر اآلتي من بعده. وكان لزاما أن يتوبوا عن خطاياهم وذنوبهم كشرط التطّهر بالماء. 

بالتّطهر بالماء أيًضا ليعلن ورغم أّن سيّدنا عيسى كان بال ذنوب أو خطايا يتوب عنها، فقد قام 
 استعداده كي ينال منصب المسيح الملك من هللا تعالى.

في القرن األّول، كانت هويّة المولود الشرعيّة تعتمد على األب (وليس على األم). وألّن   )٩( 
سيّدنا عيسى لم يكن له أب بشري، فقد تّم تحديد نسبه من أّمه مريم. ولكن بسبب عدم ذكر 

في سجالّت األنساب في ذلك الوقت، كان اسم مريم محذوفا من النسب ويبتدئ جدول النساء 
 األسماء بأبي مريم، الذي اسمه عالي.
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 بِن َسيِِّدنا آدَم الّذي َخلَقَهُ هللاُ.
4 

 ل الّرابعالفص
 له إبليس وإغواءات علينا) (سالُمهُ  عيسى

اًدا  1 ا) ُمنق الُمهُ علين اَدَر (س اِء األُرُدّن، غ ى بم يُِّدنا عيس َر َس َد أن تََطهَّ َض  2بُِروحِ هللاِ الّتي أَخَذتْهُ إلى البَراري والِقفاِر وبَع رَّ ا تَعَ يَن يَوًم اَم أربع َحيُث أق
َك  )١(.ِخالِلها إلغواءاِت الشَّيطانِ  الي تِل وكاَن عيسى (سالُمهُ علينا) يَصوُم لَي

ٍذ،  لَّ َمأخ ا ُك ي نِهايتِه هُ الجوُع ف َذ ِمن ى أَخ يُس  3األيّاِم ونَهاَرها حتّ هُ إبل ثَ فَحدَّ
 ."ِ وحيُّ  ُن الرُّ َت االب ًزا، فأن َرفََض  4قائالً: " ُمْر هِذِه األحجاَر فتَصيَر ُخب ف

اُن.«َسيُِّدنا عيسى قائالً: "جاَء في التَّوراةِ:  ا اإلنس َدهُ يَحي الُخبِز َوح يَس ب »" لَ ا،  5 دُّنيا ُكلَّه َك ال ِر َمَماِل حِ البََص اٍل وأراهُ بِلَم اٍن ع وَصِعَد بِِه الشَّيطاُن إلى َمك ي قائالً: "أنا أُعطيَك ُسلطاَن تِلَك الَمماِلِك، وُكلَّ ما فيها ِمن  6 ؤُدد، فه ِعّزٍ وُس
ي".  7لي وبَمقدوري أن أمنََح ُكلَّ ذِلَك ِلَمن أُريُد،  َجدَت ل فْلتَُكن ُكلُّها لَك إذا َس وراةِ:  8 ي التَّ ائالً: "َوَرَد ف ِه ق ن نَفِس فأبعََد َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) ذِلَك ع

ديَن".  ن العابِ َدهُ ِم هُ َوح ْن ل َك، وُك ِ َربِّ ُجْد  ِة  9اُس ى َمدين يُس إل اقَهُ إبل ّم س ثُ
ُن  َك االب هُ: "إنّ اَل ل ِت هللاِ، وق َرِم بَي القُدِس، وأوقَفَهُ على الَمكاِن األعلى في َح

ِ، فأَلِق بنَفِسَك ِمن َعُل  وحيُّ  بوِر أّن هللاَ قد أوصى بَك  10الرُّ فقد جاَء في الزَّ
ٍر". فيُسِرعوَن ِلَحمِلَك بَيَن أيديِهم  11َمالئكتَهُ  إالّ  12كي ال تَصَطِدَم قََدُمَك بَحج

اَء هللاِ لوعوِدِه".  تَِحْن َوف َرَف  13أّن َسيَِّدنا عيسى أجابَهُ قائالً: "جاَء في التَّوراةِ: ال تَم وَعَجَز الشَّيطاُن عن إغوائِِه (سالُمهُ علينا) بَعَد ُكّلِ تِلَك الِحيَِل، وانَص
 َعنهُ إلى حيٍن.

 
 

 كان هذا بمثابة امتحان من رّب العالمين إذ ترك للشيطان الفرصةَ لمحاولة إغوائه.  )١(                                                                                                                                                                                            
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 الجليل منطقة في رسالته بنشر علينا) هُ (سالمُ  عيسى بدء
ُم  15- 14 ذَ يُعَلِّ ّوةِ ُروحِ هللاِ، وأَخ ِل بق ِة الَجلي ى ِمنطق ى إل يُِّدنا عيس َع َس وَرَج

ادةِ، وِت الِعب ي بُي ن  )٢(النّاَس ويُرِشُدُهم بتَعاليِم هللاِ ف اَء ِم اَب والثَّن اَل اإلعج فن
ذوا يُ  ِمعوهُ، وأَخ اَهدوهُ وَس ن ش عِ َم ِف َجمي ي ُمختَِل أنَهُ ف وَن ش م هُ ويُعَّظِ كبِرونَ وَم  16 أرجاِء الِمنطقِة. ِه ي ادةِ كعاَدتِ َت الِعب َل بَي أ، وَدَخ ُث نَش ِه النّاصرةِ َحي ى بَلدتِ َج عل وَعرَّ

اِب هللاِ،  )٣(السَّبِت، ن ِكت ريَن ِم اَم الحاِض َرأ أم َف ليَق اَب  17وَوقَ هُ ِكت دَّموا ل فقَ
ّي،  18تََحهُ فَوَجَد آيةً عن الَمسيحِ الَمِلِك الُمنتََظِر: النَّبّيِ أَشعيا. ففَ  "ُروُح هللاِ عل

َي  َل العُم ديَن، وأجعَ ِر الُمقَيَّ كَّ أس َن فَ اكيَن، وأُعِل َر الَمس اَرني ألُبَّشِ د اخت فق
وميَن،  َع الَمظل َف َجمي ريَن، وأُنِص ن  19ُمبِص ى ِم وِل الّرض َن ُحل َن َزَم وأُعِل

الَمينَ  ادةِ  20". َرّبِ الع ِت الِعب اِدِم بَي ى خ ا إل اِب وأعاَده ةَ الِكت وى لُفاف ّم َط ثُ
هَ إليِهم  21وَجلََس ُمستَِعّدا لُمخاَطبِة الَجمعِ الّذيَن َشَخَصت إليِه أبصاُرُهم.  فتََوجَّ
َمعوَن".  ِه تَس تُم بِ ذي ُكن ُد الّ م الَوع َق لُك وَم تََحقَّ القَوِل: "الي َع  22ب َذ الَجمي فأَخ َف اإلع اَءَل: "َكي ُهم تَس ّن بَعَض جاُب بَكالِمِه الطَّيِِّب الّذي تََحدََّث بِِه إليِهم. ولك

ُهم  دوَن بَعُض ذوا يؤّكِ ف؟!" وأَخ ُن يوس و إالّ اب ا ه ِه، وم ن نَفِس َك ع وُل ذِل ُن يوسف. يَق يَس إالّ اب هُ لَ ا): "ال  23لبَعٍض أنّ يُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين اَل َس وق
تَضِربوَن لي هذا الَمثََل: "أيُّها الطَّبيُب، داِو نَفَسَك أّوالً!" وتَقِصدوَن  َشكَّ أنُّكم

دةِ  ي بَل ا ف بذِلَك أنّهُ علّي أن أُظِهَر، ُهنا، الُمعِجزاِت الّتي َسِمعتُم بأنّي قُمُت به
 )٤(َكْفَرناحوَم.

ق.م.، حينئذ  586في سنة  كان البابليون يأخذون اليهود سبايا عند احتاللهم لمملكة يهوذا  )٢(                                                                                                                                                                                            
لم يكن باستطاعة اليهود دخول الحرم للعبادة. ومن الجائز أنه في ذلك الوقت أصبحوا 

يجتمعون مع بعضهم البعض لتأدية طقوس العبادة والتدارس بهدف حفظ هويّتهم. وقد ظّل 
لسبي (هذا هؤالء يستعملون تلك األماكن الصغيرة الخاّصة بهم لالجتماع حتّى بعد عودتهم من ا

إضافة إلى ترّددهم على الحرم في القدس). وأّما اليهود الذين كانوا يعيشون في مناطق أجنبية، 
 فقد كانوا يلتقون في بيوت خاّصة بهم للعبادة.

كان السبت يوم عطلة اليهود. والسبت هو يوم توقّف هللا عن الخلق. وقد أُِمر اليهود في   )٣( 
 ي يوم السبت.التوراة بالتوقف عن العمل ف

كانت كفرناحوم من بلدات صيد الهاّمة على شمالي شاطئ بحيرة طبريا. وقد انتقل سيّدنا   )٤( 
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ِه!  24 ي َوَطنِ ّي ف ةَ لنَب هُ ال َكرام ُرُكم أنّ وني أُخبِ ْن َدع وا أّن واع 25ولك لَم
ي  ي بَن اَن ف د ك ٌل: فق َك َدلي ى ذِل م عل ط، ولُك يُكم فَقَ ُر ف زات هللاِ ال تَظَه بََس هللاُ ُمعِج اَن أن َح ات، وك رات ُمحتاج ُل َكثي اَس أرام ّيِ إلي َن النَّب رائيَل َزَم إس
ةٌ  ِرها َمجاع ِة بأس َك الِمنطق ي تِل ت ف ى أن َحلَّ الَمَطَر ثالَث َسنَوات ونِصفًا إل

َل  26، َشديدةٌ  د أرَس ل لق ِه، ب َل قَوِم َم أراِم هُ أطعَ ي أنّ ولم تَُكن ُمعِجزةُ إلياَس ف
يدا.  ِة َص ي ِمنطق َرفَنَد ف ٌل  27بالطَّعاِم إلى أرَملٍة َغريبٍة ِمن بَلدةِ الصَّ م َدلي ولُك

آَخُر، فقد كاَن في بَني إسرائيَل في َزَمِن النَّبّيِ اليََسع ُمصابوَن بالبََرِص ُكثُر، 
ابيَن و رائيَل الُمص ي إس ن بَن ًدا ِم ِه واح دْي نَبيّ ى يَ ِف عل م يَش ّن هللاَ ل لك

ِه، 28 بل َشفى نُْعماَن الغَريَب الّسوري". )٥(بالبََرِص  بَِب َكالِم ى  29 )٦(َوَكْلَكَل الغََضُب على َجميعِ الحاِضريَن بَِس م إل وَدفَعَُه
ذي أن ساقوا َسيَِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) خاِرَج ا ِل الّ ِة الَجبَ لنّاصرةِ ِعنَد حاف

وادي،  ى ال ّن عيسى (سالُمهُ  30تَقَُع عليِه بَلَدتُُهم ِليُلقوهُ ِمن فَوِق الَجبَِل إل ولك
حام.  علينا) استَطاَع اإلفالَت ِمنُهم وَمضى َوَسَط الّزِ

 شيطانيّ  مسّ  به رجالً  يشفي علينا) (سالُمهُ  عيسى
ى ( 31 يُِّدنا عيس هَ َس دةِ وتََوجَّ وَب بَل اِزالً َص َك، ن َد ذِل ا)، بَع الُمهُ علين س

اِم  ي أيّ التِِه ف اليِم ِرس اَس بتَع َكْفرناحوَم في ِمنطقِة الَجليِل، وأَخذَ ُهناَك يُعَلُِّم النّ
فكاَن الَجميُع يُصغوَن إلى تِلَك التَّعاليِم والعََجُب يَأخْذُهم، إذ لم يَُكن  32السَّبت، 

اِن  يَستَنُِد في َكالِمهِ  َق اللِّس اَن َطلي وُحَجِجِه إلى الَمراِجعِ الّتي يَعِرفونَها، بل ك
ِه.  ى نَفِس ادةِ  33بَليغًا ال يَعتَِمُد في ذِلَك إالّ عل ِت الِعب ي بَي َد ف وصاَدَف أن َوَج

 عيسى إليها من بلدته الناصرة عند بلوغه.                                                                                                                                                                                           
كلمة "البرص" في اليونانية كانت تطلق على أنواع عديدة من األمراض الجلدية. وقد جاء   )٥( 

) بأّن هذه األمراض تجعل الشخص مرفوًضا 14و 13في التوراة (سفر الالويين الفصل 
لمشاركة جماعته في طقوس عبادة هللا. ويُعتبر هؤالء األشخاُص نجسين، وعلى أفراد المجتمع 

اليهودي مّمن يلمسون الشخَص النجس الدخول في طقوس خاّصة للتطّهر لكي يتمّكنوا من 
 المشاركة في الحياة اليومية للمجتمع.

غضبًا من كالم سيّدنا عيسى ألنّه قصد بكالمه أّن هللا يرحم األجانب الكفّار  استشاطوا  )٦( 
الذين ليسوا من بني إسرائيل وكأنّه بذلك يريد أن يقول لهم أنّهم ليسوا وحدهم من يحيطهم هللا 

 برعايته، بل يحيط جميع خلقه بها.
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ُل صاِرًخا:  ُج هَ الرَّ أوَّ ٌس، فت يطانّي نَِج ٌس َش ِه َم ا  34َرُجالً بِ أنَنا ي ا وش "اُتُركن
ى  وُل هللاِ عيس َت َرس َت، أن ن أن ُت َم د َعِرف ا؟ فق َت إلهالِكن ! أِجئ ريُّ النّاص

إالّ أّن َسيَِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) َزَجَرهُ قائالً: "اُصُمْت أيُّها  35 )٧(الُمقَدَُّس!"
ا  َل أرًض ُج َك الرَّ يطاُن ذِل َرَح الشَّ ِل!" فَط ُج ذا الرَّ ن ه ُرْج ِم يطاُن، واُخ الشَّ

لَّ مِ  ِه أذًى. واْنَس ِدَث في هُ دوَن أن يُح وِه  36ن ى وج ةُ عل َمت الدَّهش وارتََس
لطاَن  وى ُس ا أق الَجميعِ، وأَخذوا يَتََكلِّموَن فيما بَينَُهم عن َعَمِلِه ذاَك قائليَن: "م

ةً!"  رُّ هاِرب ِرِه وتَِف ياطيَن فتَنصاعُ صاِغرةً ألم وذاَع  37َكِلماتِِه! إنّه لَيَأمُر الشَّ
 ِدنا عيسى (سالُمهُ علينا) في َجميعِ أنحاِء الِمنطقِة.ِصيُت َسيِّ 

 المرضى من الكثير علينا) (سالُمهُ  عيسى شفاء
ْمعان  38 دَعى َس ٍل يُ ًها إلى بَيِت َرُج ثُّم غاَدَر َسيُِّدنا عيسى بَيَت الِعبادةِ ُمتََوّجِ

ديدةٍ ألَمَّ )٨((أو بُطُرس) ى َش ن ُحّم كو ِم ِه تَش ألوهُ وكانَت أُمُّ َزوَجتِ ا، فس ت به
ت  39إبراَءها،  واِل، فزالَ الزَّ ى ب فاقتََرَب (سالُمهُ علينا) ِمن الَمرأةِ وأَمَر الُحّم

بُت، 40 َعنها، ونََهَضت الَمرأةُ في الحاِل وعاَدت إلى ُشؤوِن بَيتِها، وإلى ِخدمتِِهم. وِم انقَضى السَّ اُس إ )٩(وَمَع ُغروِب الشَّمِس في ذِلَك الي اَد النّ ى وع ل
ى  ٍة إل ٍل ُمختَِلف ابيَن بِِعلَ اُهم الُمص وَن َمرض ذوا يَحِمل اِلِهم، فأَخ ِة أعم ُمزاَول
ّلِ  ى ُك ِه عل ُع يََدي اَن يََض فاِء، فك يِهم بالّشِ ّن عل هُ يَُم ا) لَعَلَّ عيسى (سالُمهُ علين

وٍء،  ّل ُس ن ُك افًى ِم نَّ  41َمريٍض فيَمضي بَعَد ذِلَك ُمع ِرُج الِج ا يُخ ذَ أيًض وأَخ
 "!ِ يُّ  وح ُن الرُّ َت االب ائليَن: "أَن َرخوا ق ريَن فَص اٍس َكثي ن أُن ياطيَن ِم والشَّ
هُ  وا أنّ د َعَرف م ق هُ ألنُّه دُِّث َعن ن التََّح نَعَُهم ِم م وَم ى أوقَفَُه يَِّدنا عيس ّن َس ولك

 الَمسيُح الُمنتََظُر.
 
 

 نقذ المنتظر.من المرّجح أّن "رسول هللا المقّدس" كان لقبًا للمسيح الم  )٧(                                                                                                                                                                                            
 ويُعرف سمعان أيًضا بـ "بُطرس" وهو أحد أتباع سيّدنا عيسى المختارين.  )٨( 
لقد أمر هللا قوم موسى في التوراة أن يخّصصوا السبت للعبادة ويمتنعوا فيه عن القيام بأّي   )٩( 

 عمل. وكان انتهاء السبت عند الغروب.
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 يهوذا منطقة في رسالته تعاليم ينشر علينا) (سالُمهُ  عيسى
ِزالً  42 الِء ُمعتَ ى الَخ ا) إل الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس ى َس ِر َمض َد الفَج وِعن

ِه  الوا دوَن ُمغاَدرتِ دوهُ، فح ى َوَج هُ حتّ النّاَس، إالّ أّن النّاَس َمَضوا باِحثيَن َعن
يِس  43إيّاُهم.  رى بتأس ًرى أُخ ي قُ اَس ف َر النّ هَ إليِهم قائالً: "علّي أن أُبَّشِ فتََوجَّ

بّانيِّة،الَممل ذا َمضى عيسى  44فألجِل ذِلَك البَياِن أرَسلَني هللاُ".  )١(كِة الرَّ وهك
(سالُمهُ علينا) في إبالغِ ِرسالِة تِلَك الَمملكِة في بُيوِت الِعبادةِ في َجميعِ أنحاِء 

 فِلَسطين.
5 

 الفصل الخامس
 الحواريّين أّول يدعو علينا) (سالُمهُ  عيسى

يِّدُ  1 اَن َس َدما ك رةِ وِعن اطِئ بَُحي ى ش ا عل ا) واقِفً الُمهُ علين ى (س نا عيس
حَمِن.  )٢(َطبَريّا، رَّ الِم ال ماعِ َك ت  2تََحلََّق َحولَهُ َجماعةٌ ِمن النّاِس ِلَس ا كانَ ولّم

الُجموعُ حاِشدةً، بََحَث عيسى (سالُمهُ علينا) لنَفِسِه عن َمكاٍن ُمناِسٍب يَستَطيُع 
باِكِهم، ِمنهُ ُمخاَطبةَ الَجميعِ، ف ِل ِش يّادوَن ِلغَس ا الصَّ َزَل ِمنُهم َوَجَد قاِربَْيِن قد نَ ن  3 َب ِم ا) وَطلَ وكاَن أَحُدُهما لبُطُرَس، فَصِعَد إليِه َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين

ةُ  وُس وُمخاَطب تَطاعتِِه الُجل وَن باس ، ليَك ّرِ ن البَ يالً ع َد قَل اِحبِِه أن يَبتَِع ص
اطِئ  4 اليِم هللاِ.الُمحيطيَن بِِه بتَع اِرِب عن الشَّ ُرَس أن يَمضي بالق ن بُط َب ِم هُ َطلَ وِعنَدما أنهى َحديثَ

ووعده بأن يجعل حّكام بني يعقوب دائًما من ذريّته. أثاب هللا تعالى النبي داود على طاعته   )١(                                                                                                                                                                                            
ق.م. إالّ أّن بعض الناس  586وقد كانت نهاية مملكة داود وَعِقبه عند خراب القدس في العام 

كانوا يأملون أن تستعيد ساللة داود تلك المملكة. وقد بيّن هللا عّز وجّل للنبي دانيال أنّه سيأتي 
التي تسيطر على جميع البشر وتمأل األرض. وكان لليهود فَْهٌم  يوٌم تؤسَّس فيه تلك المملكة

قومي متعّصب لعبارة "مملكة هللا"، وقد وّضح السيّد المسيح ضمن تعاليمه للناس عن هذه 
 المملكة أّن اهتمام هللا يشمل جميع البشر على األرض.

 أي بحيرة الجليل في شمال فلسطين.  )٢( 
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باَك  ِق الّشِ اَك أَل رةِ وُهن ي البَُحي َق ف اٍن أعَم ى َمك اِرِب إل ِض بالق ائالً: "اْم ق
يِد".  واَل اللّ  5للصَّ اُر َط ا االنتِظ د أنَهكن ِل فأجابَهُ بُطُرُس بقَوِلِه: "يا َسيِّدي، لق ي

ا اآلَن،  دوى. ولكنّن َمِك دوَن َج ن السَّ يئًا ِم باِكنا َش ي ِش َع ف ِل أن نَجَم ى أَم عل
د".  ن َجدي باَكنا ِم نُلقي ِش ِرَك، س َك وأم َد َرغبَتِ زوالً ِعن باِكِهم،  6نُ وا بِش فَرَم

دأت  اقَت وبَ ى ض باِكِهم حتّ ي ِش َمُك ف َع السَّ د تََجمَّ وا، فق م يَتََوقّع ا ل َدَث م ُق، تَتََموَح م،  7زَّ تَجابوا لُه اعَدتَُهم، فاس ر ُمس اِرِب اآلخ ي الق َركاَءُهم ف ألوا ُش فس
ن  ا ِم اَن عليِهم ا ك ِل م َرِق ِلثق ى الغَ كا عل فامتَأل القاِربان باألسماِك حتّى أوَش

هُ عيسى  8َصيٍد.  ا-ِعنَد ذِلَك تَقَدََّم بُطُرُس (الّذي لَقّبَ خرِ  -سالُمهُ علين  )٣(بالصَّ
يِّدي،  فيما بعد) ا َس ائالً: "ي ِمن َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) وَخرَّ ِعنَد قََدَميِه ق

ي!"  ٌد عن ِدين د  10- 9إنّني ال أستَِحقُّ أن أقَِف بَيَن يََديَك فأنا َرُجٌل ضالٌّ بَعي لق
وَب  ريَكيِه يَعق ت َش ا أذَهلَ يّاديَن َكم ةَ الصَّ ُرَس وبَقيّ زةُ بُط َك الُمعِج ت تِل ُرَس ويأذَهلَ ا) بُط الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس ٍذ َس َب ِعندئ دي. فخاَط ْي َزبَ ا ابنَ وَحنّ
تَجَمعُُهم  ي وس اِعًدا ألجل ن اآلن فص اَس ِم ُب النّ َك، ستَكِس ن علي ّوِ ائالً: "َه ق

باِك".  فقاَم بُطُرُس، ويَعقوُب ويوحنّا  11َحولََك َكما تَجَمُع األسماَك في تِلَك الّشِ
وا ابنا َزبَدي بِسَ  م ولَِحق يء وراَءُه ّلِ َش حِب القاِربَيِن إلى الّشاطِئ، ثُّم أَلقَوا بُك

 بَسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) وأصبَحوا ِمن أتباِعِه.
 لألبرص علينا) (سالُمهُ  عيسى شفاء

ٌل  12 ِه َرُج هُ قد َغّطى جِ وبَينَما كاَن َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) في إحدى القُرى، قَِدَم إلي رَّ أماَم ا) َخ ُجُل عيسى (سالُمهُ علين ارةِ".سَمهُ البََرُص. فلّما رأى الرَّ فاِء والطَّه ّي بالّشِ َت عل الً: "يا َسيِّدي، إن ِشئَت َمنَن اَن  13 )٤(ُمتََوّسِ ا ك فم
ي،  ِذِه َرغبَت وُل: "ه و يَق هُ وه ِه ولََمَس َل علي ا) إالّ أن أقبَ الُمهُ علين هُ (س ِمن

ُجِل البََرُص في الحاِل.  يُِّدنا عيسى  14فَاطَهْر" وهكذا زاَل َعن الرَّ وأوصى َس
دِ  ى أَح ب إل ُجَل أالّ يُخبَِر أَحًدا بما َجرى لهُ، وقاَل لهُ: "اِذَه  (سالُمهُ علينا) الرَّ
 ليونانية "بطرس" وباللغة اآلرامية "صفا" ومعناه "صخر".هذا اللقب هو باللغة ا  )٣(                                                                                                                                                                                            

أمر هللا في التوراة باعتزال األبرص بسبب نجاسته والحكمة في ذلك عدم انتقال العدوى   )٤( 
 إشفاقا على الناس.
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رِض  ذا الَم ن ه فائَِك ِم اَء ِش ةً ِلق ْم َذبيح ّدِ َك، وقَ يِن األحباِر وأِرِه نَفَس ِرجاِل الّدِ
ى  لِة على النَّبّيِ موسى، وَدليالً لَك ِعنَدُهم عل تَطبيقًا ِلما جاَء في التَّوراةِ الُمنَزَّ

اسُ  15 )٥(ِشفائَِك". ذَ النّ فائِِه، فأَخ ِه  ولكن ُسرعاَن ما انتََشَر َخبَُر ِش وَن علي فيَن لَسماعِ تَعاليِمِه، آِمليَن أن يُشفَوا ِمن أمراِضِهم. يُقبِل ا  16(سالُمهُ علينا) ُمتَلَّهِ أّم
الةِ  راري للصَّ ي البَ ِه ف تِالَء لَربِّ ؤثُِر االخ اَن يُ ا) فك الُمهُ علين ى (س عيس

 والدُّعاِء.
 والقعيد علينا) (سالُمهُ  عيسى

وِت، وَمضى َسيُِّدنا عيسى (سال 17 ن البُي ٍت ِم ي بَي هُ ف ُغ تَعاليَم ا) يُبَلِّ ُمهُ علين
دينَ  ّدِ ّلِ  )٦(بُحضوِر َجماعٍة ِمن الُمتََش ن ُك ِدموا ِم ذيَن قَ وراةِ الّ اِء التَّ ن ُعلَم وِم

ِه  قُرى الَجليِل وِمن ِمنطقِة يَهوذا والقُدِس الشَّريِف، يَنُظروَن في هذا الّذي لََدي
ا  18َمرضى. قوةٌ ِمن هللاِ لِشفاِء ال وَن فِراًش ٌر يَحِمل ِه نَفَ ِدَم إلي اِء قَ َك األثن في تِل

دُّخوَل  ا) وال عليِه َمريُضُهم القَعيُد، فحاَولوا االقتِراَب ِمن عيسى (سالُمهُ علين
ِه،  و في ذي ه ِت الّ ى البَي رةِ  19إل وِد الغَفي بَِب الُحش َك بَس يِهم ذِل ذََّر عل فتَعَ ِه الُمجتَِمعِة ُهناَك، فما كا َدثوا في ِت فأح طحِ البَي ى َس ِعدوا إل نُهم إالّ أن َص َن ِم

ى  يِِّدنا عيس اَم َس بَِح أم ِه ليُص ى فِراِش ُهم عل ا َمريَض ن ِخالِله وا ِم رةً وَدلّ ثُغ
َد  20(سالُمهُ علينا).  َب القَعي ِه، خاَط فِعنَدما رأى (سالُمهُ علينا) قّوةَ إيمانِِهم بِ

ُل، َمغ ُج ا الرَّ اَك!" قائالً: "أيُّه َك وَخطاي َك ذُنوبُ ورةٌ ل تِنكاَر  21ف َك اس اَر ذِل وأث
ائليَن:  ِهم ق ي أنفُِس ّروَن ف ذوا يُِس ريَن، فأَخ ديَن الحاِض ّدِ وراةِ والُمتََش اِء التَّ ا؟" ُعلَم يُِّدنا  22"ها هوذا يَنِطُق ُكفًرا، فَمن َغيَر هللاِ يَغِفُر الذُّنوَب والَخطاي َم َس وَعِل

الُمهُ علي ى (س ا ال عيس ُكم م ي أنفُِس ّروَن ف م: "تُِس اَل لُه رائَرُهم، فق ا) َس ن
د من شفائهم وليكون بإمكانهم العودة لالنضمام إلى المجتمع. وربّما قصد رجال الدين للتأكّ تبعًا لما جاء في التوراة، كان على الناس المصابين بالبرص الخضوع لفحص يقوم به   )٥(                                                                                                                                                                                            

 سيّدنا عيسى أن يتبيّن رجاُل الدين من خالل ذلك أنّه المبعوث من هللا.
كان المتشّددون جماعة من اليهود، ومعنى اسمهم بالعبرية "المنشقّون". وقد كانوا يريدون   )٦( 

خالل جعل جميع أفراد الشعب اليهودي وعلى نحو صارم تجديد الدين اليهودي وحمايته من 
يتّبعون شرائع السبت، والصيام، والتطّهر من الطعام النجس. وكانوا يعلّمون أحكام التوراة كما 

 يعلّمون العادات والتقاليد التي لم يرد ذكرها في التوراة.
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أنتُم تَُظنّوَن أنّهُ ِمن الُمستَحيِل عليَّ َمِغفرةُ الذُّنوِب، كما تَُظنّوَن  24- 23تُعِلنوَن؟ 
يَِّد  أّن َس وَن ب م تُوقِن ا َيجعَلُُك ُم لُكم بُرهانً أّن ِشفاَء الُمقعَِد ُمستَحيٌل. ها أني سأُقَّدِ

هُ إالّ أن  )٧(َشرالبَ  هو الّذي َوكَّلَهُ هللاُ على األرِض ليَغِفَر الذُّنوَب". فما كاَن ِمن
َك  ى بَيتِ ِض إل َك وام ل فِراَش م واحِم ُل، قُ ُج ا الرَّ ِه: "أيُّه ِد بَقوِل هَ إلى القَعي تََوجَّ

َدَميَك".  ى قَ يًا عل رَ  25ماش ا أَم وعِ، َكم يَن الُجم ن بَ رعٍة ِم ُد بُس اَم القَعي هُ فق
ُج  انُهُ يَلَه ِه وِلس ى بَيتِ ِه إل ى قََدَمي يًا عل هُ ماض اِمالً فِراَش ا)، ح الُمهُ علين (س

ِدِه،  ِ وبَحم بيحِ  ُهم  26بالتَّس تَألت نُفوُس ذيَن ام ريَن الّ وَل الحاِض اَر ذُه ا أث ِمّم
ِ فقالوا ُمتَمتِميَن: "إّن ما رأيناهُ بأعيُنِنا اليوَم َعجيٌب!!"  بالُخشوعِ 

 له علينا) (سالُمهُ  عيسى ودعوة يالو
ثُّم َمضى َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) في َطريِقِه، فَوقَعَت َعينُهُ في َمكاٍن  27

ى)،  و الوي (أو متّ اِن، وه وم اِب الرُّ ما، على واحٍد ِمن ُجباةِ الضَّرائِب ِلِحس
اَل، ائالً: "تَع ا) ق الُمهُ علين اَدَرهُ (س ِه فب ى َمكتبِ ا إل اعي!"  جاِلًس ن أتب ْن ِم وُك ن  28 بَِح ِم يٍء َوراَءهُ ِليُص لَّ َش ا ُك ا) تاِرًك الُمهُ علين ى (س َع عيس نََهَض وتَبِ ف

يِِّدنا  29أتباِعِه (سالُمهُ علينا).  ا لَس ِه تَكريًم ي بَيتِ ةً ف وأقاَم الوي بَعَد ذِلَك َوليم
ن بَي اِس ِم ن النّ ًرا ِم ا َكثي ا إليه ا)، وَدع الُمهُ علين ى (س انوا عيس ن ك نِِهم َم وراةِ  30يَعَملوَن ِمثلَهُ في ِجبايِة الضَّرائِب،  اُء التَّ دوَن وُعلَم ّدِ وَعِلَم بذِلَك الُمتََش

ِه  ى أتباِع وا إل ه اداتِِهم وتََوجَّ اَر انتِق ِدِهم، فأث ى َعقائ ّروَن عل انوا يُِص ذيَن ك الّ
الّيَن وجاِمعي  (سالُمهُ علينا) قائليَن: "ما لُكم تأُكلوَن وتَشَربوَن َمعَ  هؤالِء الضَّ

اِن؟" رائِب للّروم م  31 )٨(الضَّ ا) َكالَمُه الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس ِمَع َس وَس
عناه الحرفي باليونانية كان سيّدنا عيسى يفّضل إطالق لقب "سيّد البشر" على نفسه، وم  )٧(                                                                                                                                                                                            
"ابن اإلنسان". وفي هذا إشارة إلى النبوءة التي أشار إليها النبي دانيال في قوله: "ونظرُت في 
الرؤيا في الليل فرأيُت شخًصا يُشبه ابن إنسان قادًما مع سحاب السماء واقترب من هللا األزلّي 

مختلف الشعوب واألمم واللغات. فأعطاه سلطة وجالالً وقّوة ملكية، ليطيعه كّل الناس من 
سلطانه سلطان أبدّي ال يزول، ومملكته ال تَفنَى" وهذه النبوءة عن "ابن اإلنسان" إشارة إلى 

 المنقذ الذي سوف يختاره هللا ليحكم الناس في جميع أنحاء األرض.
ملهم مع كان الشائع بين المتشّددين القول بنجاسة جباة الضرائب فنبذوهم وذلك بسبب تعا  )٨( 

 األجانب من خالل أعمالهم ولكونهم نقضوا شريعة يوم السبت وعملوا فيه.
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ِب  ى الطَّبي ا إل فأجابَُهم قائالً: "أال تَعلَموَن أّن الَمرضى هم الّذيَن يَحتاجوَن حقّ
ِه وهل أنا إالّ َطبيٌب؟ وإنّي ما بُِعثُت لِهدايِة مَ  32ال األِصّحاء؟  ي نَفِس نَّ ف ن َظ  َصالًحا، بل لألخِذ بِيَِد الّضالّيَن".

 الصيام
اَن  33 د ك َل وق َك ال يَصوموَن النَّوافِ رى أتباَع ا نَ ا لن روَن: "وم هُ آَخ اَل ل فق

َل".  َك النَّوافِ لّوَن تِل وموَن ويَُص وَن، يَص ا يَزال دوَن، وم ّدِ ى والُمتََش اعُ يَحي ى 34أتب يُِّدنا عيس ابَُهم َس ن  فأج وا ع رٍس أن يَمتَنِع يوِف ُع ُق بُض ِه: "ال يَلي وًدا  35الطَّعاِم ما داَم الَحفُل قائًما والعَريُس َمعَُهم، بَقوِل ُت َموج ا ُدم لذا أقوُل لُكم م
ِه  ذي في ُت الّ نِهِ بَيَن أتباعي فلَُهم أن يأُكلوا ويَشَربوا ما شاؤوا، ولكن سيَأتي الَوق ن بَي رِس ِم َوةً،يُؤخذُ صاِحُب العُ ٍذ يَصوموَن".  )٩(م ُعن ابََع َردَّهُ  36فَوقتئ ِة، وت اداتُِكم القَديم كوا بع اعي أن يَتََمّس دوَن ألتب تُم تُري ائالً: "أن اداتِِهم ق ى انتِق عل
ُد  ا، فيَفِس ا باليً ا ثَوبً ِلَح به ا ليُص ٍد ُرقَعً وٍب َجدي ن ثَ ُع ِم ن يَقتَِط ِل َم ثَلُُكم كَمثَ فَم

هِ  ـبُهُ!  ،الَجـديُد ويُرمى بِ ةَ ال تُنَاِس قعَ ُق ألّن الرُّ َد  37 )١(وال يَصلُُح العَتي وال أَح
قَت الِقربةُ ِمن  ى األرِض، يَمأل قِربةً قَديمةً ذاَت ِجلٍد جاٍف بعَصيِر ِعنٍَب طاَزجٍ، وإالّ تََمزَّ يُر عل اَل العَص ِر وس غِط التَّخمي ن  38َض ٍد ِم لَّ َجدي إّن ُك ذا ف ل

دَّواِم، العَصيِر بحاجٍة إلى  ى ال لُّ  39الَجديِد ِمن الِقَرِب ِليَبقى في داِخِلها عل وُك
ٍد  َل أيَّ َجدي ِه أن يَتَقَبَّ ُر علي ٍة، يَعُس َمن َيحبُِس نَفَسهُ ِضمَن أسواِر عاداٍت قَديم

 ألنّهُ سيَُظنُّ أّن القَديَم الّذي يَتََمسََّك بِِه هو األجدى واألفَضُل".
 
 
 
 
 

 كان السيّد المسيح يشير إلى نفسه بشكل مجازي بلقب "العريس".  )٩(                                                                                                                                                                                            
يعني سيّدنا المسيح بذلك الردَّ على المتشّددين من اليهود الذين كانوا يريدون إلزام أتباعه   )١( 

تأويلهم الخاطئ لبعض ما جاء في التوراة، وقد شبّه دعوته بالثوب  بعاداتهم التي جاءت نتيجة
 الجديد، بينما شبّه عاداتهم بالثوب القديم.



27 
 

6 
 الفصل الّسادس

 الّسبت وتعاليم علينا) (سالُمهُ  عيسى
َع  1 ارا َم ا) م وفي يوٍم ِمن أيّاِم السَّبِت، بَينَما كاَن َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين

نابَِل  وَن السَّ ذوا يَقِطف وُع فأَخ ِه الج ن أتباِع اَل ِم حِ، ن وِل القَم ي ُحق ِه ف أُكلوَن،أتباِع ديِهم وي ا بأي ن 2 )٢(ويَفُركونَه َك ِم زاَد ذِل ِض  ف ِة بَع ارةِ َحفيظ إث
ريعِة  ي َش ذا ف بِت؟! إّن ه وِم السَّ ي ي وَن: "أَحصاٌد ف ديَن، وَجعَلَُهم يَقول الُمتََشّدِ

اِب  3هللاِ َحراٌم!"  ي ِكت اَء ف ا ج َرؤوا م فقاَل لُهم عيسى (سالُمهُ علينا): "ألم تَق
هِ  تَبَدَّ الجوُع بِ َدما اس هُ ِعن ا فَعَلَ ِه؟!  هللاِ عن النَّبّيِ داوَد وم َدَم  4وبِرفاقِ َف أق َكي

ِه،  ى ِرجاِل هُ عل َع ِم لَوجِه هللاِ وِليَُوّزِ على ُدخوِل بَيِت هللاِ ليأُكَل ِمن الُخبِز الُمقَدَّ
يِن األحباِر.  ّيِ داوَد  5ذِلَك الُخبُز الّذي ال يَِحلُّ أكلُهُ إالّ لِرجاِل الّدِ فإذا جاَز للنَّب

يِّدِ  ائٌِز لَس و ج ذا، فه اُم به وِم  القي وانيِن ي ى قَ لطانًا عل َي ُس ذي أُعِط ِر الّ البََش ُم  6 السَّبِت". ا) يُعَلِّ الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس اَن َس ا ك َر، بَينَم بٍت آخ وِم َس ي ي وف
ٌل ُمصاٌب  ريَن َرُج يِن الحاِض ن بَ اَن ِم ادةِ، وك وِت الِعب الحاِضريَن في أَحِد بُي

موِرها،  ى ُض ى أدَّى إل ِدِه اليُمن دوَن  7بِعَجِز في يَ ّدِ وراةِ والُمتََش اُء التَّ َذ فُقَه أَخ ُجَل الَمشلوَل، يُراقِبوَن  عيسى (سالُمهُ علينا) إن كاَن يَشفي في يوِم السَّبِت الرَّ
وِم  ذا اليَ أِن ه اليِمِهم بش ن تَع الُخروجِ ع ِه ب ذِلَك فُرصتُُهم التّهاِم م ب وَن لُه فتَك

ى  8الُمقَدَِّس.  َل عل ُهم ونَجواُهم، فأقبَ رَّ ا) ِس ورأى َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين
ُجِل وقاَل  ُل، الرَّ ُج تَجاَب الرَّ عِ". فاس َط الَجمي ْف َوَس ُل َوقِ ُج ا الرَّ دَّْم أيُّه لهُ: "تَقَ هَ (سالُمهُ علينا) إلى الَجميعِ ُمخاِطبًا: "إنّي َألسألُكم: ماذا أُِحلَّ لُكم  9 لَّ لُكبَينَما تََوجَّ ل أُِح ّر؟! ه ِر، أم الشَّ اُء في السَّبِت؟! هل أُِحلَّ لُكم الِقياُم بعََمِل الَخي م إحي

ّد  10النُّفوِس أم قَتلُها؟!"  ُجِل الُمصاِب: "ُم ثُّم أجاَل نََظَرهُ في الَجميعِ، وقاَل للرَّ
) فإنّه يحّق للمسافرين الجياع جنُي حبوب الحنطة من 25: 23وكما جاء في التوراة (تثنية   )٢(                                                                                                                                                                                            

 الحقول وأكلُها.
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ُز  ا العَج َد أن زاَل َعنه ى بَع ليمةً. يََدَك". فما كاَن ِمنهُ إالّ أن استَجاَب وَمدَّ يََدهُ اليُمن بََحت َس اموا 11فأص دوَن وق ّدِ اُء والُمتََش َب الفُقَه ا  وَغِض اَوروَن فيم يَتَش  بَينَُهم ماذا يَفعَلوَن بعيسى (سالُمهُ علينا).
 لحواريّيه واصطفاؤه علينا) (سالُمهُ  عيسى

هُ  12 َل ُكلَّ ِل اللّي ي الَجبَ ا) ف الُمهُ علين ى (س َد أن اختَل اِم، وبَع ِد األيّ ي أَح وف
هُ،  اِجًدا ل باحِ أتباَع 13يُناجي َربَّهُ راِكعًا س ي الصَّ تَدَعى ف ن اس هُ واصَطفَى ِم

م:  ليِه) وه واريِّيَن (أي ُمرَس َب الَح يِهم لَقَ َق عل الً، أَطلَ َر َرُج ْي َعَش نِِهم اثنَ وُب  14بَي َدراوُس، ويَعق وهُ أَْن خًرا) وأخ ي ص ُرَس (يعن ّماهُ بُط ذي َس ْمعاُن الّ َس
اي،  ْمعا 15ويوَحنّا، وفيليُب وابُن تَلم ي وَس ن َحْلف وُب ب ا، ويَعق ى وتوم ُن وَمتّ

ِس، تََحّمِ الَوَطنّيِ الُم ُب ب َخريوطّي  16 )٣(الُملَقَّ وذا اِإلس وَب ويَه ن يَعق وذا بِ ويَه  الّذي سَيخونُهُ في النّهايِة.
 المرضى ويشفي تعاليمه ينشر علينا) (سالُمهُ  عيسى

هٍل  17 ي َس َف ف ِل، وَوقَ ن الَجبَ َك ِم َد ذِل هُ بَع ى وأتباُع يُِّدنا عيس َزَل َس ّم نَ ثُ
ِت ُمنبَسَ  ن بَي ذيَن جاؤوا ِم ن الّ ِرِهم ِم ٍط اجتَِمَع فيِه َحشٌد َغفيٌر ِمن أتباِعِه وَغي

اِء فِلَسطين  عِ أرج ن َجمي يدا وِم تِماعِ  18الَمْقِدس وِمن ساِحِل صوَر وَص لالس
سٌّ  م َم ن بِِه اِس َم ؤالِء النّ يَن ه اَن بَ راِض. وك عِ األم ن َجمي فائِِهم ِم ِه ولِش إلي

ِد  19َشقاَءُهم فَخلََّصُهم ِمن تِلَك الشَّياطيِن.  َشيطانّي َسبَّبَ  راُب الَحش ازداَد اقتِ  ِمنهُ (سالُمهُ علينا) يَلَمسونَهُ فيَحُصلوَن على القّوةِ الّتي تَنبَِعُث ِمنهُ فيُشفَوَن.ف
 الحقيقية السعادة عن علينا) (سالُمهُ  كالمه

ِذهِ  20 ي ه ا) ف الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس َف َس هُ  وَوقَ ُق أتباَع وِد يَرُم الُحش
ثُُهم قائالً:  المؤمنيَن ويَُحّدِ

بّانيِّة! ُكم هللاُ بَِمملكتِِه الرَّ  َهنيئًا لُكم، فلئن ُجعتُم اليوَم، فغًَدا بإذِن هللاِ تَشبَعوَن!  21 "َهنيئًا لُكم يا أحبابي، أيُّها الُمستَضعَفوَن، فقد َخصَّ
انوَن الظُّلم ن تُع ا َم م ي ا لُك ِه َهنيئً َزَمٍن في ُكم هللاُ ب د َخصَّ وَن، فق ةَ اآلن وتَبك

 اليهود تحارب الرومان وتقاومهم.كان المتحّمسون (أو الغيورون) جماعة من   )٣(                                                                                                                                                                                            
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َهنيئًا لُكم َجميعًا ِعنَدما يأتيُكم النّاُس فيُهينوَنُكم ويَشتُموَنُكم ألنُّكم ِمن أتباعِ   22 تَفرَحوَن وتَسعَدوَن.
فَرحوا في ذِلَك الحيِن واستَبِشروا، فإّن لَُكم ِعنَد ال عليُكم، يا أحبابي أال فَا  23 َسيِِّد البََشِر، يَحَسبوَن أّن ذِلَك ِمنُكم ُكفٌر ُمبيٌن.

اؤُهم  َك آذى آب ابِريَن، فأولئ ِة ص ى األِذيّ تُم عل م ُكن يَم، ألنُّك واَب العَظ ّديقيَن.هللاِ الثَّ دُّن 24 األّولوَن األنبياَء والّصِ ِذِه ال م، أّما أنتُم يا َعبيَد الماِل، فالَويُل الَويُل لُكم، إنّما نِلتُم في ه يا َحظَُّك
ِه  25 وما لُكم بَعَدها ِمن نَصيٍب! ٌن في يُكم َزَم يأتي عل دُّنيا، فس ِذِه ال ي ه وَن ف ا الُمتَخم م، أيُّه ُل لُك الَوي

 تَجوعوَن.
ولَُكم، اذ  ن َح الوَن بَم ن ال تُب ا َم اِس، ي ى النّ اِحكوَن عل اِدحيُكم  26 حيِم.سيأتي عليُكم َزَمٌن فيِه تَبكوَن في الجَ والَويُل لُكم أيُّها الّض اُء م َل آب ذِلَك فَعَ اِس، فك ديحِ النّ ى َم عَوَن إل ن تَس ا َم م ي والَويُل لُك

 قَديًما بُمّدِعيي النَّبّوةِ الدَّّجاليَن.
 أعداءكم أحبّوا

داَءُكم،  27 وا أع ةَ هللاِ، أِحبّ م طاع ن أَردتُ ا َم م ي وُل لُك وُل: واآلَن أق ابََع يَق ات،  28وأحِسنوا إلى ُمبِغضيُكم! وت يُكم اللَّعن اسألوا بََركاِت هللاِ لُكّلِ َمن يَطلُُب عل
هُ  29وادُعوا بالَخيِر لَمن أساَء إليُكم.  أِدْر ل ن، ف َك األيََم ّدِ ى َخ وَمن َضَربََك عل

ا. األ َك أيًض ِه ِجلبابَ َك، فأعِط َك َعباَءتَ َب ِمن ن اغتََص ا، وَم ِط  30يََسَر أيًض أع
ِه.  اَس  31ِمّما لَك لُكّلِ َمن سألََك. وَمن أَخَذ ما هو لََك، فال تُطاِلْبهُ بِ اِملوا النّ ع

وَنكُ  32َكما تُِحبّوَن أن تُعاَملوا.  ن يُِحبّ تُم َم تُم أحبَب م إن أن م إذ أيُّ فَضٍل لُك م ول
ونَُهم!  ن يُِحبّ ا َم وَن أيًض الّوَن يُِحبّ ِرِهم؟ فالّض ى َغي اَوزوُهم إل م  33تَتَج وإن ل

ُل  ذِلَك يَفعَ ذا؟! إذ ك ي ه م ف ٍل لُك أيُّ فَض يُكم، ف َن إل ن أحَس نوا إالّ ِلَم تُحِس
أيُّ فَضٍل  34الّضالوَن!  وإن أقَرضتُم فَقَط َمن يَقِدروَن على َسداِد ُكّلِ الَدْيِن، ف

ديَن ل ِل الُمفِس ن َعَم َل ِم م ذاَك أفَض وَن َعَملُُك ن يَك ذِلَك ل َك؟! وب ي ذِل م ف ُك
ِل!  داَد بالكاِم ذا  35الّضاليَن الّذيَن يُقِرضوَن أمثالَُهم ِمن النّاِس َويَتََوقَّعوَن السَّ ِل
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داًدا ، يا أحبابي أَِحبّوا أعداَءُكم وأحِسنوا إليِهم وأقِرُضوُهم دوَن أن تَنتَِظروا َس
يَم  واَب العَظ م الثَّ ن َربُِّك ذِلَك ِم الوا ب ريِم، فتَن ِه هللاِ الَك هُ لَوج َك ُكلُّ يَُكْن ذِل وتَكونوا ِمن أوليائِِه تَعالى الُمخِلصيَن. ألّن هللاَ كذِلَك يُنِعُم على ُمنكري فَضِلِه وْل

وُكم  36وعلى األشراِر.  حَمُن فارَحموا َمن في األرِض، ِمثلَما يَرَحُم هللاُ أب رَّ ال
 َمن فيها.

 الخلق يدين من أنتم تكونوا ال
اَس  37 بتُم النّ تُم حاَس ائالً: "وإن أن ا) ق الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس وأرَدَف َس

اِمَحُكم  ي يُس اَس َك اِمحوا النّ م هللاُ. س وُهم أدانَُك تُم أَدنتُم م، وإن أن بَُكم َربُُّك حاس
ْض عليُكم بَِكيٍل فائٍض يَمألُ وأعطوا بَِسخاٍء، يَغُمْرُكم هللاُ  38هللاُ.  ى أن  39 فَكما تَكيلوَن للنّاِس، يَكيُل هللاُ لُكم". )٤(أحضانَُكم، بِنِعَِمِه، ويُعَّوِ َف لألعم ائالً: "َكي ثَالً ق وَضَرَب َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) لُهم َم

ر؟  ي الُحفَ ا ف قُُط ِكالُهم هُ؟! أال يَس ى ِمثلَ وَد أعم ن يَ  40يَق ى ل ذُ أعل وَن التِّلمي ك
َك؟!  41 َمرتَبةً ِمن َشيِخِه، بل يَكوُن التِّلميذُ قد أكَمَل تَدريبَهُ ِعنَد ُسلوِكِه َمسلََك َشيِخِه". ي َعينِ ي ف بةَ التّ رى الَخَش َك، وال تَ يِن أخي "ِلماذا تُبِصُر القَّشةَ في َع ا ال وَكيَف تَتََجّرأُ على القَوِل:"يا أخي َدعني أُخِرج مِ  42 ة،" بَينَم ن َعينَِك القَّش

ي  ي ف بةَ الّت ن الَخَش ص ِم ا. تََخلَّ ْن ُمنافِقً َك؟ ال تَُك تُالِحُظ الَخَشبةَ الّتي في َعينِ
 َعينَِك أّوالً لعَلََّك تُبِصُر َجيًّدا فتُخِرَج القَّشةَ ِمن َعيِن أخيَك!"

 وثمارها والخبيثة وثمارها الطيّبة الشجرة
ةُ  ثُّم َضَرَب لُهم 43 َجرةُ الطَّيّب ا): "الشَّ اَل (سالُمهُ علين َر فق ُر  َمثَالً آَخ ال تُثِم

َث،  ُر إالّ الَخبي ةُ ال تُثِم ا، والَخبيث ًرا َطيّبً ا  44إالّ ثََم ُدلُّ عليه َجرةٍ تَ لُّ َش فُك
َك، والبََشُر كذلِ  45ثِماُرها، فنَباُت الشَّوِك ال يَطَرُح تينًا، والعُلّيُق ال يُثِمُر ِعنَبًا! 

ُث  رائِر أصحابِها، والَخبي ِة َس ى ِطيب ُدلُّ عل واِل يَ اِل واألق ن األعم ُب ِم فالطَّيّ
ي  َر ف ا َوقَ اُن إالّ بم وُح اللِّس حابِها. إذ ال يَب رائِر أص ِث َس ى ُخب ُدلُّ عل ا يَ  القَلِب".ِمنه

يقارن سيّدنا المسيح هنا ثواب هللا للطائعين بطريقة تّجار القمح في ملء مكيال الباعة تماًما   )٤(                                                                                                                                                                                            
 إلى حّد أن يصبح فائًضا.
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 المتين األساس
يَِّدن 46 يَِّدنا، َس ادونَني "َس وُل؟ ثُّم قاَل ُمتَسائالً: "َكيَف تُن ا أق وَن بم ا" وال تَعَمل ِل  47 هُ كَمثَ ا، َمثَلُ اِمالً به والي، ع ن أراَد أن  48إّن َمن يأتي إلّي ُمصغيًا ألق َم

ى  إذا أت َدهُ، ف خِر قواِع ى الصَّ َع عل هُ وَوَض ي األرِض أساَس َق ف وأّما َمن يُصغي  49ِزُح. السَّيُل جاِرفًا َصَمَد البَيُت ألّن أساَسهُ راِسٌخ وال يَتََزحيَبني بَيتًا فعَمَّ
ٍة دوَن أساٍس.  ٍة َرمليّ ألقوالي دوَن أن يَعَمَل بها فهو َكَمن يَبني بَيتَهُ على تُرب

 فإذا أقبََل عليِه السَّيُل، اِنهاَر وتََحطََّم".
7 

 الفصل الّسابع
 رومانيّ  ضابطٍ  عبدَ  يبرئ علينا) (سالُمهُ  عيسى

احوَم. وبَعَد أن أتَمَّ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) ما أراَد قولَهُ ِلَمن اجتَِمعوا َحولَهُ،  1 ِة َكْفَرن ى قَري ى إل ِتالِل  2َمض يِش االح ي َج ابٌِط ف ا ض اَن فيه وك
اَد  رٌض ك َد َم د أصاَب العَب ِه، وق ي نَفِس رةٍ ف ٍة َكبي الّرومانّيِ، لهُ َعبٌد ذو َمكان

ِض  3يَقضي عليِه.  ن بَع َب ِم وَعِلَم الّضابُِط بِخبِر عيسى (سالُمهُ علينا)، فَطلَ
واستَجاَب  4ُوَجهاِء اليَهوِد التََّوسَُّط لََديِه (سالُمهُ علينا) ليَشفي َعبَدهُ الَمريَض. 

َد  ا)، وِعن يِِّدنا عيسى (سالُمهُ علين ى َس وا إل ه ابِِط، فتََوجَّ ِب الّض الُوَجهاُء لَطلَ
ائليَن:  ِه ق وا علي وِلِهم ألّح أن  5ُوص ٌق ب ا، َحقي بٌّ ألُّمتِن ابَِط ُمِح ذا الّض "إنَّ ه

يسى (سالُمهُ فاستَجاَب لُهم َسيُِّدنا ع 6تُجيَب َدعوتَهُ، فقد بَنى لنا بَيتًا للِعبادةِ". 
َض  ِه بَع َث إلي ابِِط، بَعَ ِت الّض ن بَي ِه ِم َد اقتِرابِ م، وِعن اَر َمعَُه ا) وس علين
ى  دُّخوِل إل اَء ال َك َعن ْف نَفَس والي، ال تَُكلِّ األصِدقاِء ليَقولوا لهُ عن ِلسانِِه: "َم

قفي، تَِظلَّ بَِس ي لَسُت أهالً أن تَس ي ال أ 7 )٥(بَيتي الَوضيعِ، ألنّن ل إنّ تَِحقُّ ب س
فَى  ٍد، فيُش ن بَعي أمَر، وإن ِم ي أن ت َك، إذ يَكف َك وُمقابلَتِ ذَّهاِب إلي رَف ال َش

دي.  رؤوٌس  8َعب يِّدي َم ا َس ا ي َك، فأن َل ذِل تَطاعتَِك أن تَفعَ ُم أنَّ باس ي أعلَ إنّن
 لقد عرف الضابط أّن دخول بيت أجنبي عمٌل نجس بالنسبة إلى اليهود.  )٥(                                                                                                                                                                                            
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وَرئيٌس، يأُمُرني ُرؤسائي فأُطيُع، وآُمُر ُجنودي فيَطيعوَن دوَن تََردٍُّد. وِعنَدما 
يُِّدنا  9ُرُهم ال أحتاُج إلى أن أُتابِع أوامري ألنُّهم يُنَِفذّونَها ُكلِّها". آمُ  َب َس هُ وأُعِج اَن يَتبَعُ ذي ك وِر الّ ى الُجمه َت إل ابِِط والتَفَ عيسى (سالُمهُ علينا) بَكالِم الّض

ي بَن ى ف ُل، وال حتّ ُج ذا الرَّ ي قائالً: "إنّي لم أِجْد َمن يؤمُن بي َكما آَمَن بي ه
وعاَد أصِدقاُء الّضابِِط إلى بَيِت َصديِقِهم، فَوَجدوا العَبَد قد زالَت  10يَعقوَب!" 

 َعنهُ ِعلَّتُهُ وأصبََح ُمعافًى.
 الميت وإحيائه علينا) (سالُمهُ  عيسى

يُم،  11 ُمها نَع دةٍ اس ى بَل ِه إل َع أتباِع ا) َم هَ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين ثُم تََوجَّ
اِس. يُرافِقُهُ حَ  ن النّ ٌر ِم تُْهم  12شٌد َغفي دةِ اعتََرَض ِة البَل ن بَّواب ِه ِم َد اقتِرابِ وِعن

دةِ.  ِل البَل ِه األرَملِة الّتي كاَن يُحيُط بها َجمٌع َكبيٌر ِمن أه ِه: "ال تَبك 13َجنازةُ شاّبٍ َوحيِد أُّمِ يًا بَقوِل ِفقًا مواس ا ُمش َرَب ِمنه ي!" وِعنَدما رآها َسيُِّدنا عيسى اقتَ ائالً:  14 َت ق َب الَميّ هُ. وخاَط !" ثُمَّ َدنا ِمن النَّعِش ولََمَسهُ فَوقََف َمن كانوا يَحِملونَ ُث  15"قُم أيُّها الّشابُّ ّدِ اِس يَتََح يَن النّ َس بَ ا، وَجلَ وِرِه حي فبُِعَث الّشابُّ ِمن فَ
ِه. بِّحوَن هللاَ وراَن في  16 َمعَُهم. ثُمَّ َسلََّمهُ (سالُمهُ علينا) ألُّمِ ذوا يَُس هُ". تِلَك اللَّحظِة الُخشوعُ على قُلوِب الَجميعِ، وأَخ عبِِه وأعانَ ى َش َم عل ا، وأنعَ ذا  17قائليَن: "لقد أرَسَل هللاُ لنا نَبيا َعظيًم وهك

 انتََشَر َخبَُر إحياِء الّشاّبِ الَميِّت في ِمنطقِة يَهوذا وفي ُكّلِ أنحاِء فِلَسطين.
 يحيى يّ النّب سؤال

ى  18 يُّ يَحي يِِّدنا  وَسِمَع النَّب اِر َس لَّ أخب ِه ُك ن أتباِع جِن، ِم ي الّسِ و ف وه
نُهم  يِن ِم تَدَعى اثنَ ا). فاس ن  19عيسى (سالُمهُ علين أالهُ ع ِه ليَس َدُهما إلي وأوفَ

َك َحقيقتِِه قائلَيَن: "أأنَت الُمنِقذُ الُمنتََظُر الّذي َوَعَدنا هللاُ بِِه؟ أم علينا  اُر ذِل انتِظ ِدَك؟!"  ى  21- 20الُمنِقِذ ِمن بَع َدا يَحي َل ُموفَ ا َوَص يُِّدنا عيسى ولّم اَن َس ، ك
َكنَتُْهم  ن َس ةٌ وِمّمِ ٌل ُمختَِلف ابَتُهم ِعلَ ن أص ا ِمّمِ في ُجموًع ا) يَش الُمهُ علين (س

ى، الشَّياطيُن ويَِهُب البََصَر ِلعُمياٍن َكثيريَن. فسأالهُ َكما أوصاُهما يَ  َردَّ  22حي ف
ِمعتُما: إّن  َهدتُما وَس ا َش َراهُ بم ى وأخبِ عليِهما قائالً: "ُعوَدا أدراَجُكما إلى يَحي
َمعوَن،  مَّ يَس َرؤوَن، والُص ْرَص يَب ديَن يَمشوَن، والبُ العُمَي يُبِصروَن، والُمقعَ
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َت  24 إيمانَهُ بي". فَهنيئًا لَمن ال يَفِقدُ  23 )٦(والَموتى يَحيَوَن، والَمساكيَن يُبَشَّروَن، َرفا، والتَفَ ّم انَص ا) ثُ الِم عيسى (سالُمهُ علين ى َك داِن إل واستََمَع الُموفَ
ى  اُهم عن يَحي ثًا إيّ ِه:  (سالُمهُ علينا) إلى َحشِد النّاِس ِمن َحوِلِه ُمَحّدِ بَقوِل
بٍة  زيالً كقََص الً َه تُم؟ أََرُج اذا رأي ِة، م ى البادي َرجتُم إل ا "ِعنَدما َخ دوُر َحيثُم تَ

يُح؟  ّرِ ا ال ت به َه ذيَن  25تََوجَّ الّ، إّن الّ اِخًرا؟ َك ا ف بَُس ثَوبً الً يَل اينتُم َرُج أم ع
َرفّهيَن.  وِك ُم وِر الُمل ي قُص م ف يٍم وه م: حق 26يَرتَدوَن الَمالبَِس الفاِخرةَ في تََرٍف ونَع وُل لُك ّيٍ؟ أق ةَ نَب يٌّ فِلماذا َخَرجتُم، إذًا؟ هل قََصدتُم رؤي ى نَب ا إّن يَحي

الى  27بل هو أعَظُم ِمن نَبّي!  اَل تَع ي إذ ق لقد جاَء ِذكُرهُ في ِكتاِب النَّبّيِ َمالك
بيالً". رُكم  28 )٧(َعنهُ: "إنّي أبعَُث أماَم ُمختاري َرسوالً ليَُهيّئ لهُ َس ي ُمخبِ وإنّ

ى األرِض إنسانٌ  ِة هللاِ عل اِم َمملك يِن قي ى،  بأنّهُ لم يُولَد إلى ح ن يَحي ُم ِم أعَظ
يَكوُن  ِة س ي الَمملك ةً ف ٍد َمكان واآلَن وقد حاَن َوقُت هِذِه الَمملكِة، فإّن أقَلَّ واح

ى!  ّي يَحي ن النَّب اِس  29أعلى شأنًا ِم ِة النّ ن عاّم ى ِم الَم يَحي ِمعوا َك ذيَن َس والّ
ِدِه  وِمن ُجباةِ الضَّرائِب الَمكروهيَن، َسبَّحوا هللاَ ألنّهُ اللَّطيفُ  ى َعه يُن عل األم

َرُهم.  َدما َطهَّ ى هللاِ ِعن وا إل ةً ليَتوب اُهم فُرص ذي أعط و الّ اُء  30فه ا الفُقَه أّم
َرُهم بالماِء". دوَن فكانوا ِلهدايِة هللاِ رافِضيَن فلم يَقبَلوا أن يَُطّهِ ن  31 والُمتََشّدِ ائالً: "بَم هُ ق ا) َحديثَ الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس ابََع َس ؤالِء وت بِّهُ ه أَُش

إّن َمثَلَُهم كَمثَِل أوالٍد في الّساحِة يَلعَبوَن يَقوُل بَعُضُهم لبَعٍض:  32الّرافِضيَن؟ 
ا  وَن، أو لَِعبن رِس، ال تَرقُص ةَ العُ ا لُعب يء؟ إن لَِعبن لَّ َش وَن ُك "ما ِبُكم تَرفُض

وَن!" ازةِ، ال تَبك ةَ الَجن ا  33 )٨(لُعب ن َزَكريّ ى بِ تُم يَحي َدما َرفَض تُم ِعن ذا فَعَل َك
ن نبّوات النبي أشعيا داللةً على أنّه هو المنقذ المنتظر اقتبس السيّد المسيح ذلك القول م  )٦(                                                                                                                                                                                            

 الذي بّشر به النبي أشعيا.
َوَعَد هللا تعالى على لسان النبي مالكي أنّه سيرسل النبي يحيى ليسّهل لسيّدنا المسيح السبَُل   )٧( 

 إلبالغ دعوته.
ين كانوا يتنازعون كان السيّد المسيح يقول إّن بعض األشخاص من اليهود ورجال الد  )٨( 

كاألطفال، فبعضهم كانوا يرغبون في لعب األلعاب المرحة، بينما يريد آخرون لعب األلعاب 
الحزينة. ويقول المسيح إّن بعض رجال الدين لم يكونوا ليوافقوا على نموذج النبي يحيى ألنّه 

م يكن حازًما بما فيه كان صارًما، ولم يكونوا يحبّون طريقة السيّد المسيح، ألنّه، في رأيهم، ل
 الكفاية.
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يطاٌن"  هُ َش وِلُكم: "َمسَّ ِه بقَ ِق  34وأنَكرتُم عليِه ُزهَدهُ في الُخبِز والَخمِر واّدَعيتُم علي ِة الَخل َرُب كبَقيَّ ُل ويَش ذي يأُك ِر الّ يُِّد البََش اُكم َس َدما أت تُم ِعن ذِلَك فَعَل وك
اةَ واّدَعيتُم عليِه بَقوِلكُ  اِدُق ُجب َرٍه، ويُص َرُب بَِش م: "إن هو إالّ َرُجٌل يأُكُل ويَش

اِس!"  ن النّ الّيَن ِم رائِب والّض ذيَن  35الضَّ م الّ اَء ُه وا أّن الُحكم ن اعلَم ولك
 يَستَجيبوَن ِلِحكمِة هللاِ ِعنَدما تَظَهُر لُهم".

 الخاطئة والمرأة علينا) (سالُمهُ  عيسى
ُد ا 36 ا أَح اَن أن َدع ِه، وك ى بَيتِ ا) إل الُمهُ علين ى (س يَِّدنا عيس ديَن َس ّدِ لُمتََش

اِس،  ن النّ عٍ ِم رأةٌ  37فأجاَب َدعوتَهُ. وبَينَما كاَن يَتَناوُل الّطعاَم َمَع َجم هُ ام أتَتْ
ارورةً  ُل ق ت تَحِم فَوقَفَت َوراَءهُ باكيةً، وَرَكعَت غاِسلةً بُِدموِعها  38ها ِعطٌر ثَميٌن، ِمن الَمرَمِر بَسيّئةُ السُّمعِة قد َعِلَمت بوجوِدِه في بَيِت ذِلَك الُمتََشّدِد، وكانَ

ائالً:  39 ثُّم َمَسَحتُْهما بَشعِرها، وقَبَّلَتُْهما، وَسَكبَت ِعطَر القارورةِ عليِهما. )٩(قَدَمْيِه، ِه ق ي نَفِس رَّ ف َهَد، أَس َك الَمش ِت ذِل ُد صاِحُب البَي وِعنَدما رأى الُمتََشّدِ
ن "ل ا ِم َم أنّه هُ، ولعَِل رأةٍ تَلُمُس َم أيَّ ام ا، لعَِل ا حقّ ُل نَبي ُج ذا الرَّ اَن ه و ك

الّيَن". ا  40 )١(الّض ائالً: "ي هُ ق ُل فخاَطبَ ُج هُ الرَّ رُّ ا يُِس ا) م الُمهُ علين وأدَرَك (س
ُم" ا ُمعَلِّ ْل ي ُل: "تَفَضَّ ُج هُ الرَّ يء". فأجابَ ثََك بَش ّدِ ُد أن أُح ْمعوُن، أُري . ِش تَدانا  41 الِن اس راٍب وَرُج اَك ُم اَن ُهن ائالً: "ك ا) ق فأرَدَف عيسى (سالُمهُ علين

ُر  ِة واآلَخ ن الِفّض ٍة ِم ِة قِطع ُس ِمئ هُ َخم ُدُهما قيمتُ اِل، أَح ن الم يِن ِم ِمنهُ َمبلغَ
ي  42َخمسوَن،  قََط الُمراب دَّيِن، فأس اُء بال ا الَوف ى ِكلَيِهم وكاَن أن استَعَصى عل

دَّينَ  ر؟!"  ال هُ أكث تَدينَْيِن يُِحبُّ معوُن، أيُّ الُمس ا ِش ي ي ْل ل ا! فقُ هُ  43َعنُهم فأجابَ
يُِّدنا  هُ َس ِشمعوُن: "أُظنُّ أّن الّذي أعفاهُ ِمن الَمبَلغِ األكبَِر سيُِحبُّهُ أكثََر". فقاَل ل

 عيسى: "أحَسنَت".
كانت غرفة العشاء مفتوحة على الشارع (حسب العادة آنذاك) وكان المدعّوون يجلسون   )٩(                                                                                                                                                                                            

إلى موائد حولها أرائك مصفوفة يتّكئون عليها. وكان عاّمة الناس يحضرون تلك المجالس 
 لمشاهدتها فقط.

المتشّددون يعتقدون أّن االتّصال بغير المتديّنين لم تكن خطيئة هذه المرأة واضحةً. وكان   )١( 
من الناس يجعلهم نجسين، وكانت هذه النجاسة تَفِرُض عليهم اإلقامة بعيًدا عن المجتمع 

 اليهودي ألسبوع من الزمن يقومون في آخره بإجراء بعض الطقوس للتطّهر.



35 
 

معونَ  44 ى ِش ِه إل ا بَكالِم ًه رأةِ ُمتََوّجِ ى الَم َك  والتَفََت إل ى تِل ْر إل ائالً: "انُظ ق
ِل  اِء لغَس ديِم الم ي تَق َك ف م بواجبِ م تَقُ يفًا فل َك َض ُت بَيتَ الَمرأةِ أماَمَك، لقد َدَخل

، َدميَّ الالً  )٢(قَ عِرها إج َحتُْهما بَش ُدموِعها وَمَس رأةُ ب ِذِه الَم لَتَُهما ه ا َغَس بَينَم ُت، و 45وتَكريًما!  يَن َدَخل ي ح م تُقَبِّلن ُت عن وأنَت ل ْذ َدَخل ْف ُم م تَتََوقَّ ا ل لكنّه
ِت، 46تَقبيِل قََدَمّي إكراًما.  ي َرْت  )٣(وحيَن َغفَلَت أنَت عن َدهِن رأسي بالزَّ َغَم

َك! نَْت ِضيافتي ِبُكّلِ ما فَعَلَ هي قََدَمّي بِعطِرها، فأحسَ  َر ِمن د  47تْهُ َمعي أكثَ ولق
ذُّنوِب إالّ َغفََر هللاُ لها ذُنوبَها الَكثيرةَ، فأَحبَّ  ن ال هُ ِم ُر ل ن ال يُغفَ تْني َكثيًرا، وَم
يالً". بُّ إالّ قَل هُ ال يُِح ُل، فإنّ رأةِ  48 )٤(القَلي ى الَم ا) إل الُمهُ علين َت (س ّم التَفَ ثُ

ِك".  ِك وآثاُم ِك ذُنوبُ ورةٌ لَ ائالً: "َمغف ةَ  49ق َك الَوليم َر تِل ن َحَض لُّ َم َذ ُك وأَخ
ِه: "َم ذُّنوَب؟!" يَتَساَءُل في نَفِس َر ال ّرأَ أن يَغِف ى يَتََج هُ، حتّ نُّ نَفَس ي  50ن يَُظ ف

ِحيِن تابََع عيسى (سالُمهُ علينا) َكالَمهُ مع الَمرأةِ قائالً: "إيمانَُك بي قد نَّجاِك، 
 فامِضي في َطريِقِك بأماِن هللاِ".

8 
 الفصل الثّامن

 تبعنه اللواتي سوةوالنّ  علينا) (سالُمهُ  عيسى
ُدِن وهكذا  1 وَن بالُم َر يَطوف ا َعَش وهُ االثن هُ َحواريّ يُِّدنا عيسى وَمعَ َمَضى َس

ِة،  بّانيّ ِة الرَّ اِم الَمملَك ًرا بقي رى ُمبَّشِ وةِ  2والقُ ن النِّس ةٌ ِم ِرفقتِِهم َجماع اَن بِ وك
ُهّن  ن َخلََّص نَُهّن َم اَن بَي ا ك راِض، َكم ن األم ا) ِم اللّواتي َشفاُهّن (سالُمهُ علين

ها ِمن مَ  د تَلَبََّس ة، وق ةُ بالَمجَدليّ ا)، ّسِ الِجّنِ والّشياطيِن. وهؤالء ُهّن: َمريُم الُملَقَّب يِِّدنا عيسى (سالُمهُ علين ِد َس ى يَ نُهم عل ت ِم ياطيِن فتََخلََّص ن الّش بعةٌ ِم َس
قدميه عند وصوله إلى  درج الجميع في ذلك الزمن على تكريم الضيف بصّبِ الماء على  )٢(                                                                                                                                                                                            

بيت َمن استضافه، وذلك إلزالة غبار الطريق عنهما. ويعتبر عدم القيام بذلك إخالال بواجب 
 الضيافة أو إهانة للضيف.

 درج جميع الناس في ذلك الزمن على تكريم الضيف بدهن رأسه بالزيت.  )٣( 
 ذلك ألّن المحبّة تكون على قدر الذنوب المغتفرة.  )٤( 
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ُن  3 روُدَس، وَسْوَس ن هي ِر بِ ِل األمي ة َزوجةُ خوزي َوكي َكما كانَت ِمنُهّن ِحنَّ
ا) وأُخرَ  الُمهُ علين ى (س بيِل عيس ي َس والَُهّن ف َذلَن أم ن بَ رات ِممَّ اٌت َكثي ي

 وَحواريّيِه.
 الّزارع َمثَل

ن  4 ِه ِم دوا علي د َوفَ ا) وق الُمهُ علين هُ (س ديَن َحولَ اُس ُمحتَِش اَن النّ ا ك ى وبَينَم يُِّدنا عيس يِهم َس هَ إل ِه، تََوجَّ ى َكالِم تَِمعوا إل ِة ليَس ي الِمنطق رى ف عِ القُ َجمي
ّزارعِ:  َل ال م َمثَ ، 5ضاِربًا لُه بَّ ا الَح ذَُر فيه ِه ِليَب ى أرِض  )٥("َمضى زارٌع إل

ا  تْهُ وبَينَم ِق، فداَس اِت الطَّري ى َجنب هُ عل قََط بَعُض ى األرِض َس ُرهُ عل اَن يَنثُ ك
ى أرٍض  6الماّرةُ، وصاَر َطعاًما للطُّيوِر فلم تَبَق ِمنهُ َحبّةٌ،  هُ عل قََط بَعُض وَس

اَت.  َل وم هُ ذَبُ يٍن، ولكنّ ى ح َت إل اَن أن نَبَ اٌء، فك ا م ذُ إليه خريٍّة ال يَنفُ ّن األشواَك وَسقََط بَعٌض مِ  7َص َت، ولك واِك فنَبَ يَن األش ٍة بَ ي تُرب ن هذا البِذاِر ف
ارعُ قد نَثََرهُ في  8الُمحيطةَ بِِه َخنَقَتهُ فلم يُنتِْج ثِماًرا،  قاَل تُربتِِه الَخصبِة فقد نَبََت وأينََع ُمعطيًا ثََمًرا بَلََغ ِمئةَ ِضعٍف ِمن البِذاِر". ثُّم وأّما البِذاُر الّذي كاَن الزَّ

روَن".  (سالُمهُ علينا) بَصوٍت ُمرتَفعٍ: " فْليَسَمع الّساِمعوَن وْليَفقَه الُمتَبَّصِ
 األمثلة استخدام سبب

ّزارع؟!"  9 ِل ال يَر َمثَ ائالً:  10فسألَهُ أتباُعهُ: "يا َسيَِّدنا، أبِْن لنا تَفس ابَُهم ق فأج
رارَ  لي أس م بفَض َف هللاُ لُك د َكَش ائي، ق ا أحبّ تُم، ي ا  "أن ِة، وأّم بّاني ِة الرَّ الَمملك

اَل  اآلَخروَن فأَسوُق لُهم األمثاَل دوَن بَياٍن، حتّى يَتِمَّ َوعُد هللاِ للنّبّي أَشعيا إذ ق
 لهُ: "حتّى لو شاَهدوا أعمالي، ال يَفَهموَن، أو َسِمعوا أقوالي ال يَفقَهوَن".

 الّزارع مثل تفسير
والَحبُّ  12"ها أنا أُبيُّن لُكم َمعنى الَمثَِل: إنّما يَرُمُز البِذاُر إلى ِرسالِة هللاِ،  11

يطاَن  ّن الشَّ التَهُ، ولك َمعوَن ِرس ذيَن يَس ى الّ ِق إل ِب الطَّري ى جانِ اقُِط عل الُمتَس
على الزارع قبَل زرع بذاره حرُث التربة بشكل طبيعي، ومن ثّم القيام بنشر الحب بيده   )٥(                                                                                                                                                                                            

ضمن مساحة واسعة، وذلك قبل عودته لحراثة التربة مّرة ثانية، ورغم ذلك تبقى بعض هذه 
 البذور على السطح.
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اجي ن النّ وا ِم ال يَكون وا ف ي ال يُؤمن وبِِهم َك ن قُل ذَرةَ ِم ِزعُ البَ ِويِهم فيَن َن. يُغ ذوَر  13 ن ال ُج َرحٍ ولك التَهُ بفَ وَن رس ذّيَن يَقبَل وأّما التُّربةُ الصَّخريّة، فتَُمثُِّل ال
َد  ابِِهم ِعن ى أعق وا عل ى أن يَنقِلب اِن إل ى اإليم وَن عل سالِة في قُلوبِِهم، فيََظلّ للّرِ

ٍة.  َمعوَن رِ  14أّوِل ِمحن ذيَن يَس ُل الّ واِك فتَُمثِّ ا األرُض ذاُت األش الةَ هللاِ وأّم س
يئًا  يئًا فش ُق َش ا تَخنُ ا وُكنوَزه دُّنيا وُهموَمه اةِ ال اَع الحي ّن َمت ا، ولك ُر. ويَقبَلونَه هُ يُثِم ال تَجعَلُ انَُهم، ف وِب  15إيم حاَب القُل ُل أص بةُ فتَُمثِّ ةُ الَخص ا التُّرب وأّم

ا ويَتَ  الةَ هللاِ ويَحفَظونَه َمعوَن ِرس ؤالء يَس اهرةِ، ه ادقِة الّط كوَن الّص َمسَّ
اِلحٍة  الٍق ص ن أخ اِن ِم اَر اإليم الُُهم ثِم َر أعم ى تُثِم ابروَن، حتّ ا ويُث  وأعماٍل َمرضيٍّة".بِتَطبيِقه

 المصباح
ل  16 "ال يُنيُر أَحُدُكم ِمصباًحا ثُّم يََضُع عليِه ِوعاًء، أو يَجعَلُهُ تَحَت َسريٍر، ب

وِرهِ  يَء بِن اٍل فيُض اٍن ع اِت  عليِه أن يََضعَهُ في َمك ي الظُّلُم ابِعيَن ف ُدروَب الق
َل  17ليَخُرجوا ِمنها إلى النّوِر.  ى يَجعَ فَهُ هللاُ، حتّ فما ِمن َشيٍء َمستوٍر إالّ َكَش
م،  18ُكلَّ خاٍف واِضًحا للِعيان.  ي أُبَلّغُُك ة الّت الِة اإللهيّ س فأَصغوا جيًِّدا إلى الّرِ

ى فَمن تَقَبَّلَها زاَد هللاُ لهُ في إدراِكهِ  َدهُ هللاُ حتّ رَّ ، وَمن لم يُِعرها أُذُنًا صاغيةً َج
 )٦(ِمّما يَمِلُك ِمن إدراٍك".

 وإخوته الّسالم) (عليها مريم
اعِ  19 ِه واالجتِم هُ َمريُم (عليها الّسالم) َمَع إخوتِِه ِلُرؤيتِ وقََدَمت ذاَت َمّرة أُمُّ

ا.  اَل بَينَُهم ديَد ح اَم الشَّ ّن االزِدح ِه، ولك ى وأ 20بِ يَِّدنا عيس ُهم َس َر بَعُض دوَن أن خبَ اِرجِ يُري ي الخ وَن ف َك واقِف َك وإخوتُ ائليَن: "أُمُّ (سالُمهُ علينا) بذِلَك ق
ا  21يََروَك".  وَن به الةَ هللاِ ويَعَمل َمعوَن ِرس ذيَن يَس ائالً: "إّن الّ يِهم ق َت إل فالتَفَ

 يُصبِحوَن بالنِّسبِة إلّي أُما وإخوانًا!"
 

العلم عن وحي هللا النور هنا يرمز إلى وحي هللا. يقول السيّد المسيح إنّنا سنتمتّع بزيادة من   )٦(                                                                                                                                                                                            
 إن عشنا بطاعة ما تعلّمناه في الماضي، وإالّ، جّردنا من العلم الذي حصلنا عليه.
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 العاصفة يهّدئ علينا) ُمهُ (سال عيسى
ر". 22 اطِئ اآلَخ ى الّش رةَ إل ُر البَُحي الَوا نَعبُ ِه: "تَع وٍم ألتباِع اَل ذاَت ي  )٧(وق

اطىِء،  َك الّش طَر ذِل يَن َش م اِرِب ُميَّمِ تِن الق ى َم ِعدوا عل تَلقى  23فَص ا اس فيم
ٌح َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا). وِعنَدما أصبََح القاِرُب َوَسَط ال ت ري بُحيرةِ َهبَّ
ٍر،  ي َخَط َرِق وأصبَحوا ف هُ  24عاِصفةٌ فأوَشَك القاِرُب على الغَ َرَع أتباُع فأس

َرِق  ى الغَ كوَن عل ا ُموِش ا، إنّن ا َموالن ا، ي ا َموالن ائليَن: "ي وهُ ق ِه وأيقَظ إلي
ةَ فَس ياَح واألمواَج الُمتَالِطم َكنَت، والَموِت!" فنََهَض (سالُمهُ علينا) وأَمَر الّرِ

 . َب  25وَهدأت العاِصفةُ وساَدت السَّكينةُ الَجوَّ َن ذََه ائالً: "أي يِهم ق َت إل ّم التَفَ ثُ
يَن  َف، ُمنَدِهش َك الَموقِ يَن ذِل نَُهم ُمتَهيِّب ا بَي إيمانُُكم بي؟!" فأَخذوا يَتَساَءلوَن فيم

يَح ال واَج ِمّما َحَدَث، قائليَن: "أيُّ َرُجٍل هذا، إنّهُ لَيأُمُر الّرِ عاِصفةَ فتَهدأَ، واألم
 الهائجةَ فتَسُكَن وتَستِقرَّ خاِضعةً طائعةَ؟!"

 ممسوًسا يشفي علينا) (سالُمهُ  عيسى
َك القَر 27 )٨(ُمقابَِل الَجليِل َشرقًا.ثُّم تابََع القاِرُب إبحاَرهُ حتّى َوَصلوا إلى شاطِئ بِالِد الَجراسيّيَن الّتي تَقَُع  26 د وكاَن على شاطِئ تِل ا ق ن أبنائِه ٌل ِم ِة َرُج ي

وكانَت الِجنُّ الّتي َحلَّت  29- 28ولم يَُكن لهُ ِمن مأوى يَسُكُن إليِه ِسوى الَمقابِِر. تَلَبََّسهُ الِجنُّ وأربََك َحياتَهُ لفَترةٍ َطويلٍة إذ كاَن يَهيُم على َوجِهِه عارَي الَجَسِد، 
ن  ى إّن َم وِرِه حتّ في َجَسِدِه تَصَرُعهُ بَيَن الحيِن والحيِن فتَجعَلُهُ يَخُرُج عن َط
وَب  ُرُب َص الَل ويَه َك األغ ُم تِل يَُحّطِ وهُ، ف ِل ليَحبِس هُ بالّسالِس هُ يُقَيِّدونَ اَحولَ الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس َزَل َس َدما نَ راري. وِعن َف البَ اطِئ وَوقَ ى الّش ) عل
ة  نَّ النَِّجَس ا) الِج الُمهُ علين ى (س َر عيس نُّ أَم تْهُ الِج ذي تَلَبََّس ُل الّ ُج هُ الرَّ أماَم
ُجِل بَصوٍت  ُجُل أماَمهُ وصاَحت الِجنُّ ِمن ِخالِل الرَّ بُمغاَدرةِ َجَسِدِه، فَرَكَع الرَّ

ِ العَلّي؟ َرجاًء، ال ُمرتَِفعٍ: "ِلماذا تَُضيُِّق علينا يا عيسى، أيُّها  االبُن الروحيُّ 
كانوا في طريقهم إلى الجزء الشرقي من شاطئ بحيرة طبريا، حيث كان معظم الناس   )٧(                                                                                                                                                                                            

 وثنيين.
وثنيون في زمن هذه المنطقة هي منطقة مدينة أّم قيس في شمال األردن، وكان يقطنها   )٨( 

 السيّد المسيح. والدليل على ذلك اشتغال أهلها بتربية الخنازير.
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بنا!"  ُمنا  )٩(فسألَهُ (سالُمهُ علينا) قائالً: "ما اسُمَك؟" 30تُعَذِّ : "اس نُّ فأجابَت الِج
ُجِل.  وأَخذَ هذا الَجيُش ِمن  31َكتيبة" ألّن َكتيبةً ِمن الِجّنِ قد َحلَّت في َجَسِد الرَّ

ى ى عيس احٍ إل ُل بإلح ّنِ يَتََوسَّ اعِ  الِج ي ق ُهم ف ا) أالّ يَحبَِس الُمهُ علين (س
وسألوهُ السَّماَح لُهم بالُحلوِل في قَطيعٍ ِمن الَخنازيِر الّتي كانَت   32 )١(األرِض.

َد  33تَرعى على جانِب الَجبَِل، فَسَمَح لُهم بذِلَك،  نُّهم بَع ُر، ولك اَن األم ذا ك وك
ِل ُحلوِلِهم في الَخنازيِر أَخَذت الَخنازيُر تَتَدا ِة الَجبَ فُع حتّى َهَوْت ُكلُّها ِمن حاف

ذيَن  34 إلى البَُحيرةِ فغَِرقَت وماتَت. اِس الّ لَّ النّ روا ُك اربيَن، وأخبَ وا ه رُّ َك ففَ ازيِر ذِل اةُ الَخن ورأى ُرع
َدَث،  ا َح ا بم ي َحولَه اِف الّت اُس  35كانوا يَقُطنوَن في القَريِة واألري َرَج النّ فَخ

يُِّدنا إثَر ذِلَك ليُشاهِ  اَن َس ُث ك ى َحي َد ُوصوِلِهم إل َل، وِعن ا َحَص أعيُنِِهم م دوا ب
َد  ا ِعن ُجَل الّذي تََخلََّص ِمن الِجّنِ جالًس عيسى (سالُمهُ علينا)، َوَجدوا ذِلَك الرَّ

َك  َراَعُهم ذِل ُدهُ، ف ِه ُرش اَد إلي د ع هُ وق ن  36قدَميِه ُمعافًى البًِسا ثيابَ وا ِم وَعَرف
فتََوسََّل أهُل تِلَك الِمنطقِة ِمن الَجراسيّيَن إلى عيسى  37ما َحَدَث،  ُشهوِد ِعيانٍ 

َدَث  ا َح ّلِ م ن ُك افوا ِم م خ أنَُهم إذ أنَُّه ُرَكُهم وش ا) أن يَت الُمهُ علين (س
اُعوا. اِرَب  38 )٢(وارت عََد الق َل أن يَص ا)، وقَب الُمهُ علين ِه (س َد ُمغاَدرتِ وِعن

ألَهُ الرَّ  ِه، س َر بِ ائالً: ويُبِح َرفَهُ ق هُ، فَص فاهُ أن يُرافِقَ ذي َش ُل الّ ى  39ُج د إل "ُع
ى  ى إل ُل وَمض ُج تَجاَب الرَّ َك". فاس ِه علي نَّ هللاُ بِ ا َم ّلِ م ْرُهم بُك َك وأخبِ أهِل

 )٣(القَريِة ُمخبًِرا بِما فَعَلَهُ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) َمعَهُ.
 

 يعتقد اليهود أّن معرفة اسم الشيطان أو الجّن ييّسر طردهم من جسم الممسوس.  )٩(                                                                                                                                                                                            
وهو المكان الذي فيه يُحبَس بعض الجّن والشياطين ويعاقبون حتّى يوم الدين، عندما   )١( 

 ار.يطرحون كلّهم في الن
 لقد كان هؤالء الوثنيّون خائفين من سيّدنا عيسى العتقادهم أنّه ساحر عليم.  )٢( 
كان سيّدنا المسيح، في بداية دعوته، يطلب الكتمان مّمن شُِفي على يده، ألّن اليهود كانوا   )٣( 

ك في انتظار المسيح المنقذ لتنصيبه ملكا عليهم، حتّى ينقذهم من االحتالل الروماني، ولذل
احتاج سيّدنا المسيح إلى وقت ليعلَِّم أتباعه طبيعة المملكة التي سيؤّسسها. وفي المقابل كان 
السيّد المسيح يسمح لمن شفاه بالحديث عنه بصراحة عندما كانت معجزاته تظهر في البالد 

 األجنبيّة حيث لم يكن الناس ينتظرونه، ولم تكن لهم أفكار خاطئة عنه.
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 مريضة وشفاء ميّتة إحياء
ٌد وِعنَدم 40 اَن َحش رةِ، ك ا َرَجَع (سالُمهُ علينا) إلى الّشاطِئ اآلَخِر ِمن البَُحي

بوَن بِِه،  ِه َمسؤوٌل عن  41َكبيٌر ِمن النّاِس في انتِظاِرِه، فأَخذوا يَُرّحِ اَء إلي وج
ٌر، رَّ  )٤(بَيِت الِعبادةِ اسُمهُ ُمني ِه َخ َل إلي َدما َوَص ِه  وِعن الً إلي ِه ُمتََوّسِ َد قََدَمي ِعن

ِه  ى بَيتِ ذَّهاَب إل ي  42ال ا وه َر عاًم ي َعَش دةِ ذاِت االثن ِه الَوحي ِة ابنتِ لرؤي
ى  تُحتََضُر، فَمضى (سالُمهُ علينا) َمعَهُ وقد أحاَط بِِه َجمٌع َكبيٌر ِمن النّاِس حتّ

ذُ اثنَ 43 كاَد يَختَنُِق. زٍف ُمن رأةٌ ُمصابةٌ بنَ اِء ام َك األثن َر واقتََربَت ِمن َخلِفِه في تِل ي َعَش
فيَها.  ٌد أن يَش ِدر أَح م يَق اِء، ل ى األِطبّ هُ عل ي  44عاًما وَرغَم أنّها أنفَقَت ُكلَّ ما تَمِلُك ا ف َف نَزفُه ا) فتََوقَّ فجاَءت تِلَك الَمرأةُ ولََمَست َطَرَف ثَوبِِه (سالُمهُ علين

ن 45الحاِل.  اِئالً: "َم هُ ُمتَس أنَكَر  فالتَفََت َسيُِّدنا عيسى إلى َمن َحولَ ني؟" ف لََمَس
أُل  َف تَس يِّدي، َكي ا َس ذِلَك الَجميُع ولم يُِجبهُ أَحٌد، وقاَل لهُ بُطُرُس الصَّخُر: "ي

َك؟!"  ُق بِ اُد تَلتَِص وُع تَك َك والُجم ن لََمَس خٌص  46َعّم اَك َش ائالً: "ُهن هُ ق فأجابَ
ي".  ت ِمنّ ّوةٍ َخَرَج ُت بق ي أحَسس َك ألنّن َد ذِل ت ا 47قََص اَف فأدَرَك رأةُ انِكش لَم

ةً  ا) ُمعتَِرف هُ (سالُمهُ علين ها أماَم ت بنَفِس ُد، وَرَم أمِرها، واقتََربَت وهي تَرتَِع
اِل.  ي الح ِفيَت ف ا ُش فَى وبأنّه ا عيسى (سالُمهُ  48بأنّها لََمَستهُ لتُش اَر إليه فأش

فائِ  ي ِش بََب ف َك. فامِضي علينا) قائالً: "اعلَمي يا ابنَتي أّن ثِقتَِك بي كانَت السَّ
د  49بأماِن هللاِ".  هُ: "لق اَل ل خٌص وق اهُ َش ر أت ِت ُمني يُِّدنا عيسى (سالُمهُ  50تُوفِّيَت ابنتَُك، فال حاجةَ إلرهاِق َموالنا". وبَينَما هم سائروَن إلى بَي فلّما َسِمَع َس

َق ب َك أن تَثِ َك، يَكفي ْن علي ّوِ ائالً: "َه ر ق ى ُمني وُن علينا) ذِلَك التَفََت إل ي، فتَك
ٍر".  َك بَخي ياُح  53- 51ابنَتُ الى الّص ُث تَع ر َحي ِت ُمني ى بَي َك إل َد ذِل وا بَع وَمَض

اِء، إّن  ن البُك وا ع ائالً: "ُكفّ وِر ق ى الُحض ى إل يُِّدنا عيس هَ َس واُح. فتََوجَّ ت. ولكوالنّ ا ماتَ نِِهم أنّه هُ ِليَقي َخروا ِمن ةٌ". وَس ي نائم ل ه ت، ب م تَُم بيّةَ ل هُ الصَّ نّ
بيّةُ وَدَخلَها ولم يَسَمح بالدُّخوِل  هَ إلى الغُرفِة الّتي فيها الصَّ (سالُمهُ علينا) تََوجَّ

َديها،  وَب ولوال ا ويَعق خر ويوَحنّ ِدها، 54َمعَهُ إالّ لبُطُرَس الصَّ َك بي ّم أمَس  )٥(ثُ
 دف لالسم العبري يائر، وباليونانية يايروس.هذا هو المرا  )٤(                                                                                                                                                                                            

جاء في التوراة أّن َمن لمس جثة الميت أصبح نجًسا، وبرغم ذلك كان هّم سيّدنا المسيح   )٥( 
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بيّةُ!"  ا إ 55وقاَل بَصوٍت ُمرتَِفعٍ: "قومي أيُّتها الصَّ دَّت ُروُحه ِدها فارتَ ى َجَس ل
مَّ أوصاُهما  56 )٦(ونََهَضت في الحاِل. ثُّم َطلََب ِمنُهم إطعاَمها، فُدِهَش أبواها ثُ

 (سالُمهُ علينا) بِِكتماِن ما َرأياهُ.
9 

 الفصل التّاسع
 الحواريّين يرسل علينا) (سالُمهُ  عيسى

رَ  1 ي َعَش ِه االثنَ ا) َحواريّي َع (سالُمهُ علين ّم َجَم لطاٍن  )٧(ثُ ّوةٍ وُس دَُّهم بق وأَم
ياطيِن،  ّنِ والشَّ ّسِ الِج ن َم اِس ِم يِص النّ ن تَخل نُُهم ِمن ِشفاِء الَمرضى وِم لَّ  2يَُمّكِ فوا ُك ِة وِليَش بّانيّ ِة الرَّ اِم الَمملَك اَن قي بِالِد بَي اِء ال ي أنح وا ف ثَُهم ليُعِلن ّم بَعَ ثُ

ذوا  3َسقيٍم،  ائالً: "ال تَأُخ ا وال وقد أوصاُهم ق ا وال كيًس م زاًدا، وال َعًص َمعَُك
َك،  ّلِ ذِل ى ُك م إل ةَ لُك ال حاج ا، ف وًدا وال ِلباًس ًزا وال نُق ى  4ُخب لتُم إل إذا َوَص ف

وَن، وِم تَرَحل ى يَ يوفًا إل ِه ُض وا في م اُمُكث ُب بُِك ٍت يَُرّحِ ُل بَي ا  5 )٨(قَريٍة، فأوَّ أّم
يُكم ويَ  ا عل ُل أهلُه ي ال يُقبِ ةُ الّت وا القَري ا وانفُُض التَُكم، فاتُركوه وَن ِرس رفُض

م". ذاًرا لُه م إن ن أرُجِلُك اَر ع وا  6 )٩(الغُب وَن، وراح َرَف الَحواريّ ذا انَص وهك
 النّاِس البُشرى في ُكّلِ َمكاٍن.يَطوفوَن القُرى ُمنتَِقليَن ِمن قَريٍة إلى أُخرى، يُبِرئوَن الَمرضى، ويَِزفّوَن إلى 

 إعادة الحياة البنة منير.                                                                                                                                                                                           
 طلب منهم السيّد المسيح إطعام الفتاة ليريهم أنّها حيّة حقا وليست روًحا أو شبًحا.  )٦( 
الحواريين الذين اختارهم سيدنا المسيح هو نفس عدد عشائر بني إسرائيل (أي كان عدد   )٧( 

 بني يعقوب).
القصد هنا البقاء في ذاك البيت إلعالن البشارة وليس القصد اختيار البيت األنسب لطعام   )٨( 

 أتباعه أو األفضل لراحتهم.
لتي تعتنق الوثنية وذلك درج اليهود على نفض الغبار عند خروجهم من إحدى البلدات ا  )٩( 

للتخلّص حسب زعمهم من نجاسة الوثنيين وعدم حملها إلى بالدهم. وقد طلب السيّد المسيح 
نفض الغبار عند الخروج من القرية اليهودية التي رفضهم أهلها، وهذا يعني أنّه (سالُمهُ علينا) 

 لكة هللا.شبّه أهل تلك القرية بالوثنيين الذين ال يستحقون أن يكونوا في مم
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 علينا) (سالُمهُ  عيسى عن هيرودس ابن تساؤل
روُدس 7 ن هي اُس بِ اِكُم أَْنتيب ِمَع الح ُدُث،  )١(وَس ي تَح اِم الّت داِث الِجس باألح

وُل: "إّن  اَن يَق ن ك نُهم َم وكاَن في َحيرةٍ ِمن أمِرِه ِلَما كاَن يَتَناقلُهُ النّاُس، إذ ِم
يُّ إلي 8يَحيى قد بُِعَث حيًا"  اَد النَّب ِه!"وآَخروَن يَقولوَن: "قد ع ن َغيبتِ  )٢(اُس ِم

ٍد".  ن َجدي َع رأُس  9وأخبََر آَخروَن بأّن: "نَبيا ِمن األنبياِء الماضيَن قد عاَد إلى الَحياةِ ِم َدّي قُِط ى يَ وُل: "عل هُ يَق ا َجعَلَ روُدَس ِمّم ابِن هي رةُ ب تَبَدَّت الَحي واس
رى يَحيى، فَمن هذا الّذي أسَمُع َعنهُ ِمثَل هِذِه األخباِر؟!" وجَ  َف يَ ُر َكي عََل يُفَّكِ  هذا الشَّخَص الّذي يَتََحدَّثوَن عنهُ.

 الناس من آالف خمسة إطعام
نَعوا،  10 ا َص روهُ بم ا) وأخبَ الُمهُ علين ى (س ى عيس وَن إل َع الَحواريّ وَرَج

َت  ِة بَي ي ِمنطق اِس ف ن النّ ًدا َع اِف بَعي ِة االعتِك فاصَطَحبَُهم َجميعًا للذَّهاِب بِنِيّ
ِرِه  11. َصيدا ي إث إالّ أن ذِلَك لم يَُحل دوَن أن يَعِرَف النّاُس ِوجَهتَهُ، فَمَضوا ف

ذَ  م، وأَخ َب بِِه ا) إالّ أن َرحَّ يِِّدنا عيسى (سالُمهُ علين ن َس ن ِم م يَُك ا. فل أفواًج
ى ةٌ إل بّانيِّة الّتي َوَعَد بها هللاُ، ُمبرئًا َمن بِِه حاج ثُُهم عن الَمملَكِة الرَّ َك.  يَُحّدِ ذِل يَِّدنا،  12 ا َس هُ: "أيَ الوا ل ِه وق َر علي ا َعَش وهُ االثن َل َحواريُّ روِب، أقبَ َل الغُ وقَب

وا  زارعِ الُمجاورةِ، ويَنِزل رى والَم اصِرْف هِذِه الُجموَع حتّى يَمضوا إلى القُ
ا)  ولكنّهُ (سالُمهُ  13فيها ليَِجدوا ألنفُِسِهم َطعاًما، فإنّنا في َمكاٍن ُمنعَِزٍل".  علين

أَمَرُهم قائالً: "عليُكم بإطعاِمِهم فُهم الضُّيوُف". فأجابوهُ: "وَكيَف لنا ذِلَك، وال 
ا  تَرَي َطعاًم َت أن نَمضَي لنَش َمكتَْيِن؟ إالّ إن َطلَب ٍة وَس ةَ أرِغف ُك إالّ َخمس نَمِل

ةَ آالِف رَ  14يَكفيُهم َجميعًا؟!"  ٍل دوَن وكاَن َعَدُد تِلَك الُجموعِ يُقاِرُب الَخمس ُج
لُّ  مُّ ُك ا". النِّساِء واألطفاِل. فقاَل عيسى ِلَحواريّيِه: "أجِلسوُهم في َمجموعاٍت تَُض يَن َشخًص ا َخمس ا).  15ِمنه ا أراَد (سالُمهُ علين ُر َكم اَن األم ذَ  16فك ّم أَخ ثُ

أنتيباس هو ابن الملك هيرودس الكبير، وقد تّم تعيينه حاكًما على منطقة الجليل ومنطقة   )١(                                                                                                                                                                                            
 ِجلعاد، اللتين كانتا تعتبران إحدى مناطق فلسطين األربع.

سنة  800كان هناك اعتقاد يسود بين اليهود بأّن النبي إلياس الذي عاش منذ أكثر من   )٢( 
ل رفعته زوبعة إلى السماء، ليس إالّ نبيّا غائبا وسيعود من غيبته قبل يوم ق.م. والذي لم يمت ب

 .هللا العظيم المهيب. وذلك االعتقاد كان مؤّسًسا على النبوءات التي أنبأ بها النبي مالكي 
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ُد  ماِء يَحَم ى السَّ َرهُ إل َع نََظ َمكتَيِن، وَرفَ ةَ والسَّ ةَ الَخمس َك األرِغف ى تِل ى هللاَ عل هُ إل مونَ ِه فيُقَّدِ ى أتباِع لُِّمهُ إل َز، ويَُس ِه الُخب ُم بيََدي ذَ يُقَّسِ ّم أَخ ِه ثُ ِلِه ونِعَِم فَض
فأَكَل الَجميُع، وفاَض ِمّما أَكلَهُ النّاُس ما َمألَ بِِه أتباُعهُ اثنتَي َعَشَرة  17النّاِس. 

 قُفّةً ِمن ِكَسر الُخبِز.
 الصخر بطرس شهادة

وذاَت يوٍم، بَينَما كاَن َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) في َخلوةٍ يَُصلّي، جاَءهُ   18
َروَن؟!"  اذا يَ ي؟ وم اُس عنّ وُل النّ اذا يَق نُّ  19أتباُعهُ فسألَُهم: "م ابوهُ: "يَُظ فأج

اِء  ن األنبي يٌّ ِم اُس أو نَب اذا  20ألقَدميَن وقد بُِعَث ِمن بَيِن األمواِت حيا". ابَعُضُهم أنَّك يَحيى بِن َزَكريّا، ويَقوُل آَخروَن إنَّك إلي تُم م ائالً: "وأن يِهم ق فالتَفََت إل
 تَقولوَن؟" فانبََرى بُطُرُس الصَّخُر قائالً: "إنّما أنَت الَمسيُح ُمختاُر هللاِ".

 وبعثه موته عن عيسى إعالن
رَّ ف 21 ذا الِس يعوا ه ِه أن يُش ا) َحواريّي الُمهُ علين ى (س ِت. ونَه َك الَوق ي ذِل ِر أن  22 يِِّد البََش ى َس وٌب عل هُ لَمكت ائالً: "إنّ يُواِجُههُ ق ا س م َعّم ثُّم أَخذَ يُعِلُن لُه

اُء  اِر وفُقَه يُقاسَي آالًما َجّمةً، وُمقَدٌَّر عليِه أن يَرفَُضهُ سادةُ القوِم وِكباُر األحب
ى عن  23 في اليوِم الثّالِث حيا ِمن بَيِن األمواِت". التَّوراةِ، وقَدُرهُ أن يُقتََل، ثُّم يَبعَثُهُ هللاُ  ِه أن يَتََخلّ اعي، فعَلَي ن أتب ثُّم خاَطبَُهم قائالً: "َمن أراَد أن يُصبَِح ِم

ليِب،  ى الصَّ وِت عل تَِعدا للَم وَن ُمس وٍم فيَك لَّ ي ِه ُك ّحَي بنَفِس اعيَرَغباتِِه، وأن يَُض ن أتب وَن ِم اتِِهم  24. هكذا يَستَِحقُّ أن يَك ى َحي اَظ عل دوَن الِحف ن يُري إّن َم
رةِ؟!  25الدُّنيا فَأولئَِك ُهم الخاِسروَن، وَمن يَخَسرونَها في َسبيلي فأولئَك ُهم الفائزوَن.  ي اآلِخ ُكم ف رتُم أنفَس ا وَخِس دُّنيا ُكلَّه تُم ال و َربِح بوَن ل ٍب تَكِس فأيَّ َكس َرهُ  26 ِر أن أذُك يَِّد البََش ا َس ُل أن ي، أخَج ِذكري وبَِكالم ُل ب ن يَخَج وُل إّن َم وأق
ِة  ِة الَمالئك ِه وَهيب ا بَهيبَتِ َمِد ُمحاًط ن هللاِ األِب الصَّ ًدا ِم وُد ُمَمجَّ َدما أع ِعن

اِهدوا  27األطهاِر.  وإنّي لُمخبُِرُكم حقا أّن ِمنُكم َمن لن يَذوقوا الَموَت حتّى يُش
بّانيِّة".  )٣(بأعيُنِِهم قياَم الَمملَكِة الرَّ

كان السيّد المسيح يشير بكالمه عن قيام المملكة الربّانية إلى بعثه من الموت وتتويجه   )٣(                                                                                                                                                                                            
 سيح الملك، وهو الحدث الذي سيتّم بعد عام تقريبا.بصفته الم
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  الّروحيّ  االبن تجلّي
َك  28 ن تِل ا ِم بوعٍ تَقريبً َد أُس ا)، بَع الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس ِعَد َس ّم َص ثُ

وَب.  ا ويَعق خر ويوَحنّ ُرَس الصَّ َطِحبًا بُط الةِ ُمص ٍل للصَّ ى َجبَ داِث، إل ُع وفيما هو يَُصلّي تَغَيَّ  29األح عٍ يَلَم َرت َمالِمُح َوجِهِه، واكتََست ثيابُهُ ببَياٍض ناِص
ِة  30في العَيِن كالبَرِق،  ن الَهيب اُس،وفَجأةً بَدا في الَمشَهِد َرُجالِن ُمحاطاِن بِهالٍة ِم اِن موسى وإلي ا النَّبيّ اِر، ُهم ِه  31 )٤(والَوق رِب َمنيّتِ ِه عن قُ ثانِ ذا يَُحّدِ وأَخ

احبَيِه  32  عليِه في بَيِت الَمقِدِس.الّتي قَدََّرها هللاُ  خر وص ُرَس الصَّ َب بُط د غالَ اُس ق اَن النُّع يِن ك دوِم النَّبيَ َل قُ وقَب
هُ.  واقفَيِن َمعَ يِن ال ى والنَّبيَ َهِد عيس ِة َمش ى َمهاب تَيقَظوا عل مَّ اس اموا، ثُ هَ َصخُر إلى عيسى (سالمُ  33فنَ ا وبَينَما ُهما يُفاِرقانِِه، تََوجَّ القَوِل: "أي ا) ب هُ علين
اٌم  َك َمق ا: ل اٍت ُهن ةَ َمقام نُِقم ثَالث ِن، فْل ِة الُحس ي غاي َموالنا، إّن ُوجوَدنا ُهنا ف

هُ  34 )٥(ولموسى َمقاٌم وإللياَس َمقاٌم". وُل، إالّ أنّ ا يَق دري م خُر ال يَ اَن َص وك
اعوا  تُْهم. فارت ةٌ وَظلَّلَ ذِلَك، أثناَء َكالِمِه أقبَلَت عليِهم َغيم وتًا  35ل ِمعوا َص وَس

يُكم  ي، فعَل يُّ ل وح ُن الرُّ َطفى االب َوذا الُمص ائالً: "ُه اِطبُُهم ق ماِء يُخ ن السَّ ِم
ةُ!"  هُ والّطاع مُع ل الُمهُ  36السَّ ى (س يَِّدنا عيس وِت، رأَوا َس اِء الصَّ َد اختِف  َمعَُهم إالّ بَعَد حيٍن.علينا) واقِفًا َوحَدهُ. وَمَضوا ولم يَبوحوا ألَحٍد بما َحَصَل وبَع

 ممسوس إبراء
ن  37 رةً ِم ا َغفي دوا ُجموًع ِل، َوَج ن الَجبَ الي ِم وِم التّ ي اليَ زوِلِهم ف َد نُ وِعن

ائالً لعيسى  38النّاِس بِانتِظاِرِهم الستِقباِلِهم.  وِد ق يِن الُحش ن بَ ُم، أرجوَك الّرأوانبََرى َرُجٌل ِم ا الُمعَلِّ دي! (سالُمهُ علينا): "أيُّه ابني َوحي ةَ ب تَولَى  39ف د اس فق
بَُّط  هُ عليِه َشيطاٌن يَصَرُعهُ بَيَن الحيِن واآلَخر، وُكلّما تََملََّكهُ َجعَلَهُ يَصُرُخ ويَتََخ ضوِض وال يُفاِرقُهُ إالّ بَعَد أن يُنِهَك إلى أن يُرِغَي ويُزبَِد فيُصاَب َجَسُدهُ بالرُّ

كان كّل من النبي موسى وإلياس قائدين مهّمين لبني يعقوب. وذكرهما هنا بمثابة   )٤(                                                                                                                                                                                            
 استحضار التوراة وكتب األنبياء.

كان بطرس يعتبر أنّه على النبي إلياس أن يقيم على األرض لبعض الوقت بعد رجوعه   )٥( 
االعتقاد السائد بين الناس. لذا استحسن بناء مقام إللياس ولموسى وعيسى من الغيب، حسب 

 أيًضا.
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تُم  41 لتَخليِصِه ِمنهُ، ولكنُّهم َعَجزوا عن ذِلَك". وقد تََوسَّلُت ألنصاِركَ   40تَماًما.  اُس، أن ا النّ هُ: "أيُّه ن َحولَ ا َم ا) ُمخاِطبً فقاَل َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين
ًدى  ى أّيِ َم م وإل ى َمعَُك ي أن أبقَ ى يَنبَغ إلى َمت َك".  يُمِكنُني أن أحتَِمَلُكم؟" والتَفََت إلىبَعيدوَن عن َربُِّكم وضالّوَن، ف اِت ابنَ ائالً: "ه بّيِ ق ا  42واِلِد الصَّ وفيم
ا  هُ أرًض ِه فأوقَعَ يطاُن علي تَولَى الشَّ ا) اس ى عيسى (سالُمهُ علين هو ُمقبٌِل عل
اًعا،  لَّ ُمنص ذي انَس يطاَن الّ َك الشَّ ا) ذِل الُمهُ علين َر (س بُّط. فَزَج هُ يَتََخ وَجعَلَ

، افًى،  وبذِلَك أنقَذَ (سالُمهُ علينا) الصَّبيَّ اُس  43وأعاَدهُ إلى أبيِه ُمع َف النّ وَوقَ
 َمذهوليَن أماَم َمشَهِد َعَظمِة هللاِ.

 موته نبوءة يؤّكد علينا) (سالُمهُ  عيسى
ى  44 ا) إل هَ (سالُمهُ علين ِه أن أتباِعِه قائالً: "أصغوا َجيًّدا إلى ما سأقوُل وبَينَما كاَن العََجُب آِخذًا مأخَذهُ ِمن الُحضوِر، تََوجَّ دٌَّر علي ِر ُمقَ يَِّد البََش لُكم: إّن َس

وءةِ  45يَُسلََّم إلى قَبضِة َجماعٍة ِمن النّاِس".  َك النُّب ى تِل هُ َمعن دِرك أتباُع م يُ ول
ن  ألوهُ ع ةُ دوَن أن يَس ت الَهيب د حالَ انِِهم، وق ن أذه ةً ع ت َمحجوب ي بَقيَ الّت

 َمعناها.
 درجة األهمّ  المؤمن

ذَ  46 اَن أن أَخ ا وك أنًا فيم ِم ش ن األعَظ وَن ع ا) يَتَناقش الُمهُ علين هُ (س أتباُع
نَُهم.  هُ  47بَي الً وَجعَلَ تَدعى ِطف اُهم. فاس ةَ طوايَ ا) َحقيق الُمهُ علين وأدَرَك (س
ن  48بجانبِِه  ا، وَم ي أن د قَبِلَن فَل إن أنا أرَسلتُهُ لُكم فق وقاَل: "َمن يَتَقَبَّْل هذا الّطِ

ُم قَبِلَني فقد قَبَِل  َو األعَظ عِ لُه ذا الَجم ي ه أنًا ف م ش إّن أقَلَُّك وخاَطبَهُ يوَحنّا قائالً: "َموالنا، كاَن ُهناَك َشخٌص يَعَمُل على إبراِء النّاِس  49 )٦(َدَرجةً في المؤمنيَن".هللاَ الّذي أرَسلَني. ف
ن  ِمن الَمّسِ الشَّيطانّي بقّوةِ اسِمَك، وقد حاَولنا أن نَمنَعَهُ ِمن ذِلكَ  يَس ِم ألنّهُ لَ

فأجابَهُ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) قائالً: "يَنبَغي أن ال تَمَنعوهُ،  50َجماعتِنا". 
 فَمن لَيَس ِضدَُّكم فهو َمعَُكم".

يعتقد اليهود أّن األطفال الذين هم دون الثانية عشرة غير مؤّهلين لتعلّم التوراة، لذا كان   )٦(                                                                                                                                                                                            
 يُعتبر قضاء الوقت معهم لهذا الغرض َمْضَيعةً.
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 المسيح لعيسى الّسامريّين رفض
هَ  51 ماِء، تََوجَّ ى السَّ ا) إل الُمهُ علين عوِدِه (س دَِّد لُص ِت الُمَح ّوِ الَوق َد ُدنُ وِعن

ًما َوجَههُ َشطَر بَيِت الَمقِدس،  َل  52ُميَّمِ ُمرِسالً أتباَعهُ أماَمهُ لتَهيئِة السُّبُِل لهُ قَب
امريّيَن، رى الّس ن قُ ةً ِم َدَخلوا قَري ِه، ف َل تِ  53 )٧(َمقَدِم ِة إالّ أّن أه َك القَري ل

ًها إلى القُدِس.  فقاَل َحواريّاهُ يَعقوُب   54َرفَضوهُ (سالُمهُ علينا) ألنّهُ كاَن ُمتََوّجِ
َل  ا فَعَ تُهِلَكُهم َكم ويوَحنّا: "أيا َسيَِّدنا، أتأذُن لنا فنَطلَُب ناًرا تَنِزُل ِمن الّسماِء ف

اُس؟!" يُّ إلي ديًما النَّب ا ونَ 55 )٨(قَ َت إليِهم ا، فالتَفَ ٍة  56َهَرُهم ى قَري وا إل وَمَض
 أُخرى.

 ذلك على واألجر المسيح للّسيّد اإلخالص
وفيما كاَن (سالُمهُ علينا) سائًرا وأتباَعهُ في َطريِقِهم إلى القُدِس، قَِدَم إليِه   57

يَت!" ا َمض َك أينَم ن أتباِع ٍد ِم َك كواح ي َمعَ هُ: "سأمِض اَل ل خٌص وق ال  فأجابَهُ بقَوِلِه: 58 )٩(َش ِر ف يُِّد البََش ا َس ها، أّم وِر أعشاُش ا وللطُّي ِب أوجاُره ِه". "للثَّعاِل أوي إلي هُ ي أَوى ل ا  59م ائالً: "َهيّ َر ق ا آَخ ا) َشخًص َب (سالُمهُ علين وخاَط
ن  وُكْن ِمن أتباعي". فأجابَهُ ذِلَك الشَّخُص: "أيا َسيِّدي، أتُمِهلُني حتّى أنتَهَي ِم

دي؟ ِن واِل ِم َدف وتى  60" َمراِس َن الَم هُ: "َدْع َدف اَل ل ا) ق الُمهُ علين هُ (س ِة إالّ أنّ اِم َمملَك اِن قي ِر بَي اُم بنَش َك القي َت فعلي ا أن اِس، أّم ن النّ ا ِم واِت ُروحي لألم
َك،  61 )١(هللاِ". ن أتباِع وقاَل آَخُر لعيسى (سالُمهُ علينا): "يا َسيِّدي، سأكوُن ِم

ي ما يُسّمى الضفة الغربية اليوم. ولم يعترف كانت منطقة السامرة شمال مدينة القدس ف  )٧(                                                                                                                                                                                            
السامريون بالقدس كمركز ديني إلقامة الصالة وتقديم الذبائح، وبدالً من ذلك أقاموا لهم مركًزا 

 خاصا في جبل جرزيم الذي يقع قرب مدينة نابلس اآلن.
يا بجنوده إلى النبي هؤالء األتباع يشيرون إلى حادثة معيّنة وهي أنّه عندما بعث الملك أخز  )٨( 

إلحضاره إلى الملك، أجابهم إلياس، "إن كنت أنا نبي هللا، فلتَنزل نار من السماء،  إلياس 
: 1وتحرقك والخمسين الذين معك". وفي الحال نزلت النار وأحرقت الجنود (سفر ملوك الثاني 

نفسه مع هؤالء الذين  ) وقد أحّس أتباع السيّد المسيح بأّن لهم الحّق والسلطان لفعل الشيء10
يعارضونهم، ولكن سيّدنا المسيح يعّلمنا أّن الهدى من هللا وأّن اإليمان ال يكون بالقّوة والعنف 

 وإن كانا إلهيين.
 يعني الرجل بهذه العبارات أنّه مستعّد أن يكون أحد أتباع السيّد المسيح المخلصين.  )٩( 
العصر تستمّر سنة حتّى الدفن النهائي، لذا طلب كانت طقوس الّدفن عند اليهود في ذلك   )١( 
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ُع أهلي ن  62وأقاِربي أّوالً!"  ولكْن َدعني أَُوّدِ فأجابَهُ (سالُمهُ علينا) بقَوِلِه: "َم
ِة  ي الَمملك ًرا ف وَن ُعنُص لُُح أن يَك ِرُث، ال يَص و يَح ُر َوراَءهُ وه بّانيِّة".يَنُظ  )٢(الرَّ

10 
 الفصل العاشر

 للّدعوة أتباعه يبعث علينا) (سالُمهُ  عيسى
اَء وَعَزَم َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) على  1 رى أثن زيارةِ بَعِض الُمُدِن والقُ

بعينَ  يِن وَس اَر اثنَ دِس. فاخت ى القُ ه  )٣(َمسيِرِه إل تثناء َحواريّي ِه (باس ن أتباِع ِم
يِن  يِص اثنَ اكِن بتَخص َك األم ى تِل ِه إل وا ُموفِدي لَُهم ليَكون ي عشر) وأرَس االثن

ٍة.  ّلِ ناحي ذيَن يَ  2لُك ائالً: "الّ اَطبَُهم ق َك خ َر ذِل م وإث وتي ُه غِ َدع وَن بتَبلي قوم
ن  الّيَن ِم َر الّض ا أكثَ اِد. فم ن الَحص ٍر ِم اَم واف َدِد أم ي العَ اديَن القَليل كالَحّص
دُّعاةِ  النّاِس الّذيَن ُهم كالَحصاِد الوافِِر! لذا فاْسألوا َربَُّكم أن يَبعََث َكثيًرا ِمن ال

هُ َحصاَدهُ. ِلِرسالتي َكما يَبعَُث صاِحُب الَحصاِد َكثيًرا ِممَّ  ُع ل وا  3ن يَجَم امُض
ن  عٍ ِم َط َجم الِخراِف َوَس ؤالِء ك يَن ه تَكونوَن بَ م س وا أنُّك ريِقُكم واعلَم ي َط ف

ئاِب.  ذِّ ن  4ال ًدا ع الً زائ ى نَع ا، وال حتّ االً، وال ِكيًس وا م يُكم أالّ تَحِمل وأُوص
روِرُكم  م في إلقاءأُوصيُكم أالّ تَُضيّعوا َوقتَكُ الّذي تَنتَِعلوَن. و اَء ُم اِت أثن التَِّحيّ

اِت.  ي الطُُّرق اِس ف يَن النّ ذا  5بَ ِل ه ى أه الُم عل وا: "السَّ ا فقول تُم بَيتً وإذا َدَخل
منه هذا الشخص مهلة قد تمتّد سنة كاملة. ولم يكن سيدنا المسيح غير مبال بواجب إكرام الولد                                                                                                                                                                                            

لوالده، ولكنّه عرف أّن هذا الشخص استعمل واجبه كعذر لعدم رغبته في اتّخاذ قرار بشأن 
 اتّباع المسيح.

الذي ال يحرث وبصره ممتّد ضمن خّط مستقيم أمامه حتّى يكون  هذه العبارة إشارة إلى  )٢( 
األخدود مستقيًما. وهذا يشير إلى سلوك الشخص الذي يقّرر دون أن ينفّذ، ملتفتًا بأفكاره وراءه 

 إلى طريقة حياته القديمة.
بي قائمة بأسماء الشعوب المنحدرة من الن 10هناك في التوراة في سفر التكوين في الفصل   )٣( 

 ذلك الرقم للمرسلين ليبيّن أّن رسالته لكّل األمم.شعبًا، ومن الممكن أن يكون سيدنا المسيح اختار  72وساللته، وتضّم هذه القائمة  نوح 
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ِت!"  ِه، وإالّ  6البَي لُّ علي الُم هللاِ يَُح الَم، فَس تَِحقُّ السَّ ٌل يَس اَك َرُج اَن ُهن وإن ك
وا وكو 7َرَجَع إليُكم السَّالُم الّذي ألقَيتُموهُ.  ِه وال تَنتَِقل ِت ذاتِ نوا نَُزالَء ذِلَك البَي

اِم  ن الّطع يُكم ِم موَن إل ّدِ ا يُقَ َربوا ِمّم أُكلوا وتَش م أن تَ ٍت، ولُك ى بَي ٍت إل ِمن بَي
اِب فتَنَ 8 والشَّراِب، فالعاِمُل يَستَِحقُّ على َعَمِلِه وَجهِدِه أجًرا. ا بالتِّرح ابَلَُكم أهلُه دةً وق تُم بَل ن وإذا َدَخل م ِم هُ لُك مونَ ا يُقَّدِ وا بم عَّم د  9َطيِّباٍت.  أنُّهم ق أَخبِروُهم ب اُهم، ف فاء َمرَض ى ِش درةَ عل نَُحُكم القُ ا أَم وها أن

ِة.  بّانيّ ِة الرَّ ى الَمملَك ُكم  10ُمنِحوا فُرصةَ الدُّخوِل إل دةً وَرفََض تُم بَل ا إذا َدَخل أّم
هوا إلى ساحتِها هاتِفيَن:  داِمنا،  11أهلُها، فتََوجَّ "إنّنا نَنفُُض ُغباَر بَلدِتُكم عن أق

ألّن هللاَ َغِضَب على أهِل هِذِه البَلدةِ، ولكْن تَيّقَنوا أّن هللاَ سيَقوُم قَريبًا بتأسيِس 
ى األرِض".  ِه عل وَم  12َمملَكتِ تُواِجهُ ي دةَ س ِذِه البَل م إّن ه وُل لُك اعي، أق ا أتب ي
َل  13 َعذاِب قوِم لوٍط في َمدينِة َسدوَم".الِحساِب َعذابًا أَشدَّ ِمن  ا أه ثُّم قاَل (سالُمهُ علينا): "َويٌل لُكم يا أهَل بَلدةِ كوَرزيَن! وَويٌل لُكم ي

ى  )٤(بَلدةِ بَيَت َصيدا! َنُكم عل رى بَي ا َج يدا م وَر وَص يَش يَدّي ِمن ُمعِجزاٍت، لَتابوا إلى هللاِ تَوبةً نَصلو َشِهَد الَوثَنيّوَن في ُص وًحا ُمنذُ أَمٍد بَعيٍد، ولَلَبِسوا الَخ
ماَد على ُرؤوِسِهم تَوبةً ونََدًما!  ا  14َغما وُحزنًا، ولََوَضعوا الرَّ م ي وُل لُك لذا أق

اِر  ن َمصيِر ُكفَّ يِن! أهَل بَلدتَْي كوَرزيَن وبَيَت َصيدا إّن َمصيَرُكم سيَكوُن أسَوأَ ِم ّدِ وَم ال يدا ي وَر وَص ا أ 15ُص م وأّم وَن أنُّك احوَم، أفَتَُظنّ َل َكْفَرن ا أه تُم ي ن
ى  م إل بَِطّن هللاُ بُك ل لَيَه ّديِن؟ ال، ب وَم ال ن األغراِب ي ستَكونوَن أعلى َمقاًما ِم

لُّ  16 أسفَِل سافِليَن! بعيَن: "ُك وِمن ثَمَّ قاَل َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) ألتباِعِه االثنَيِن والسَّ
م يُص غي لُك ن يُص د َم ني فق ن يَرفُُض ني، وَم ُكم يَرفُُض ن يَرفُُض ّي، وَم غي إل

 َرفََض هللاَ الّذي أرَسلَني".
 
 

كورزين وبيت صيدا قريتان يهوديتان، وكان أهلهما يعتقدون بأنّهم أفضل مّمن هم في   )٤(                                                                                                                                                                                            
ا هذه كانت قرية في الجليل قرب بحيرة طبريا، المدن التي يدين أهلها بالوثنية. وبيت صيد

 موقعها على األرجح في عين الطابغة اليوم.
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 والّسبعين االثنين عودة
ى  17 ذَّهاِب إل واستَجاَب األتباعُ االثناِن والسَّبعوَن ِلَرغبَتِِه (سالُمهُ علينا) بال

َرٌح  ِملَُهم فَ د َش ا وق ادوا ِمنه ّم ع اِء، ثُ ي األنح دات ف ِه البَل دَّثوا إلي يٌم وتََح َعظ
ِمَك،  ا باس اَن لن ذي ك لطاَن الّ َم السُّ ا أعَظ (سالُمهُ علينا) قائليَن: "يا َموالنا، م

ياطيُن".  يُِّدنا عيسى (سالُمهُ  18فقد َخَضعَت لنا بتأثيٍر ِمنهُ الِجنُّ والشَّ اَل َس فق
قوُطهُ  علينا): "قَبَل أن تُباِشروا ما َطلَبتُهُ ِمنُكم، شاَهدُت إبليسَ  اَن ُس يَنَهِزُم وك ى  19َسريعًا كالبَرِق ِمن السَّماِء!  ِه عل ِويتُم بِ ن هللاِ فقَ لطانًا ِم تُُكم ُس ي َمنَح ألنّن

ال  اِرَب ف اعَي والعَق ى األف لطاني حتّ وَن بُس يطاِن، وستَدوس ُكم الشَّ دّوِ وى َع ا أذًى! قِ لُكم ِمنه عادتُكُ  20يَِص ْن َس م: ال تَُك وُل لُك ْن أق وعِ ولك بَِب ُخض م بَس
ِجّلِ  ي ِس ماَءُكم ف َب أس م َكتَ ي أّن َربَُّك تَُكْن ف ل ِل م، ب ّنِ لُك ياطيِن والِج الشَّ

ساعتئٍذ امتَأل َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) بفََرحٍ ِمن ُروحِ هللاِ وناجى َربَّهُ  21 الخاِلديَن".
ا األُب الصَّ بحانََك أيُّه ا هللاُ، ُس َمواِت واألرِض، قائالً: "ُسبحانََك ي هَ السَّ َمُد، إل

ٍم،  حاُب ِعل اُء وأص م ُحَكم بوَن أنُّه ذيَن يَحَس ن الّ التي ع رَّ ِرس َت ِس د أخفَي فق
ا األُب  ا هللاُ أيُّه اِدَك! ي ن ِعب عيَن ِم طاِء الُمتََواِض ؤالِء البَُس فتَها له َك َكَش ولِكنّ

ُد".  َك الَحم حيُم، هذا ما ارتََضْيتَهُ. فَلَ مّ  22الرَّ ائالً:  ثُ ِه ق ى أتباِع هُ إل هَ َكالَم و، وال َوجَّ ي إالّ ه َمُد ُكلَّ َشيء، وال أَحَد يَعِرُف َحقيقت "قد أوَكَل إلّي هللاُ أبي الصَّ
اَس  الى والنّ هُ تَع وحيُّ ل ُن الرُّ ا االب َمِد إال أن ةَ هللاِ األِب الصَّ ِرُف َحقيق َد يَع أَح

َك".  اَل  23الّذيَن أَردُت أن أكِشَف لُهم ذِل ِه وق ا) بَحواريِّي َرَد (سالُمهُ علين وانفَ
َروَن،  ا تَ رى م ن يَ ا ِلَم م: "َهنيئً ن  24لُه ٌر ِم اَق َكثي ا ت ِمعتُم م ِهدتُم وَس د َش فلق

 )٥(األنبياِء والُملوِك إلى ُرؤيتِِه وَسماِعِه ولكنُّهم لم يَحَظوا بِِه"
 
 

هةً على وجه الخصوص إلى األنبياء والملوك   )٥(                                                                                                                                                                                             كانت الرسالة السماوية في الماضي موجَّ
الصالحين من بني يعقوب، لكن اآلن مع قيام مملكة هللا أصبح بإمكان جميع الناس معرفة 

 الرسالة.حقائق تلك 
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 الّصالح الّسامريّ  َمثَل
ّرةٍ فَقي 25 َرَح ذاَت َم الُمهُ وَط ى (س يِِّدنا عيس ى َس وراةِ عل اِء التَّ ن فُقَه ى هٌ ِم ِه أحَظ ذي بِ ُل الّ ا العََم ُم، م ا الُمعَلِّ ائالً: "أيُّه هُ ق ي يَمتِحنَ ألةً لَك ا) َمس علين

ِد؟!"  اِن الُخل ي ِجن يبي ف ي  26بنَص يَس ف ِه: "ألَ ا) بَقوِل الُمهُ علين هُ (س فأجابَ
َك؟!"  ى ذِل يُر إل ا يُش وراةِ م بَّ هللاَ  27التَّ اِب: "أَِح ن الِكت وٍل ِم هُ بقَ هُ الفَقي فأجابَ

َك".  بُّ نَفَس ا تُِح اَرَك َكم بَّ ج َك وأَِح َك وَعقِل َك وطاقَتِ َك ونَفِس ّلِ قَلبِ َك بُك َع  28َربَّ َت َم زَت وُكن ذِلَك، فُ َت ب نَت، وإن َعِمل ى: "أحَس يُِّدنا عيس ِه َس َردَّ علي ف
هَ  29 الخاِلديَن". ّن الفَقي اِر؟!"  ولك وُد بالج ن الَمقص اَل: "وَم هُ فق هُ  30أراَد إحراَج فأجابَ

ا  ًه دِس ُمتََوّجِ ن القُ ِه ِم ي َطريِق اَن ف بيٍل ك ابَِر َس ْب ع (سالُمهُ علينا) قائالً: "َه
وهُ ثُّم تََركوهُ ُملقًى  إلى أريحا، فقَبََض عليِه قُّطاُع الطُُّرِق وأشبَعوهُ َضربًا وَعرَّ

وِت وا بيِلِهم. بَيَن الَم ي َس وا ف اةِ وَمَض اِل  31لَحي ُد ِرج َك أَح َد ذِل ِه بَع رَّ بِ ّم َم ثُ
هُ  ابََع َطريقَ ِر وت دَّرِب اآلَخ ِب ال ى جانِ يِن األحباِر. وِعنَدما رآهُ ماَل َعنهُ إل هُ  32 )٦(دوَن االلتِفاِت إليِه.الّدِ ِت هللاِ، فإنّ ّداِم بَي ن ُخ اِدٌم ِم ِل خ ُج َل بالرَّ ذِلَك فَعَ  وك
اِم  رَّ دوَن االهتِم ِعنَدما َرآهُ ماَل َعنهُ أيًضا إلى الجانِِب اآلَخِر ِمن الطَّريِق وَم

ِه.  وذينَ  33بِ امريّيَن الَمنب ُد الّس ِة أَح ي النّهاي َدهُ ف َك  )٧(وقََص ى ذِل فََق عل فأش
َدما رآهُ،  ِل ِعن ُج ّم َحمَ  34الرَّ هُ، ثُ هُ َجراَح َد ل مَّ هُ وَض ِه وَعالَج تَمَّ بِ ى واه هُ عل لَ

ِه،  هُ بِ ابُِع ِعنايتَ َذ يُت اَك وأَخ هُ ُهن ُزِل فأنَزلَ ِد النُ ى أَح ِه إل اَدَرهُ  35دابّتِ ّم غ ثُ
ِه  َع إلي ُزِل إذ َدفَ اِحَب النُ ِه ص ى بِ َد أن أوَص الي، بَع وِم التّ ي اليَ امريُّ ف ُجُل الَجريُح َمَحطَّ الّس ِرعايتَِك، ولَك ُمقابَِل ديناريِن ِمن الِفّضِة وقاَل لهُ: "ِلَيُكن الرَّ

دتَُك".  ا نَقَ ى م هُ  36ذِلَك َمبلٌغ ِعنَد َعودتي زيادةً عل ُل الفَقي ُج ا الرَّ أنبِئْني أيُّه ي "ف اَء ف ا ج ُجِل الّذي َوقََع في أيدي قُّطاعِ الطُُّرِق بم أيُّ هؤالِء الثّالثِة َعِمَل للرَّ
يجعله نجًسا، واذا ما أصبح كذلك فعليه الدخول في طقوس ليصبح طاهًرا من جديد قبل قيامه تبعًا لما جاء في التوراة يعرف رجل الدين أّن لَْمس جسد الميت أو الدم السائل من جرح   )٦(                                                                                                                                                                                            

 المحتاج. بخدمة بيت هللا. وكان هؤالء مهتّمين بطهارتهم أكثر من اهتمامهم بمساعدة اإلنسان
كان اليهود والسامريون يكنّون لبعضهم البعض كراهية عظيمة، وقد اعتبر اليهود بأّن دين   )٧( 

 السامريين دين فاسد، وأدنى درجة.
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ِه  )٨(م ذاَك الّذي أشفََق عليِه".فأجابَهُ الفَقيهُ: "ثاِلثُهُ  37تِلَك الَوصيِّة؟!"  َردَّ علي ف
 َسيُِّدنا عيسى قائالً: "ها إّن لَك في الّسامرّيِ نِْعَم الَمثَل".

 ومريم مرثا
افَتُهم  38 ةً، فاستَض ِه قَري حبةَ أتباِع َل ُص ا) َدَخ الُمهُ علين يِرِه (س اَء َمس وأثن

ا  دعى َمْرث رأةٌ تُ ُمها  39ام قيقةٌ اس ا َش ت له د كانَ ِه وق َد قََدمي ت ِعن ريُم َجلََس َم
جاُل، يوفَها،  40 )٩(ُمصغيةً إليِه َكما يَفعَُل الّرِ في حيِن أّن َمرثا قاَمت لتَخِدَم ُض

ُل  ي أحِم ي أُخت د تََرَكتْن ي؟ فق ثُّم تَقَدََّمت ِمنهُ وسألَتهُ: "يا َسيِّدي! أال تُبالي لتَعَب
ألتَها ُمس الّ س دي، فَه اِل َوح ّلِ األعم بَء ُك يُِّدنا  42- 41اَعَدتي؟!" ِع ا َس فأجابَه

ُك  غلُِك وتُنِه وِر تَش ن األُم ٌر ِم اَك َكثي ا، ُهن عيسى (سالُمهُ علينا): "َمرثا، َمرث
د  ا، ولق ِغَل به تَِحقُّ أن نَنَش دةٌ تَس ةٌ واح ُد إالّ حاج هُ ال توَج يِن أنّ  ِمنها أبًدا".اختاَرت َمريُم النَّصيَب األعلى ولن يَنِزَعهُ أَحٌد فِكَرِك! في ح

11 
 الفصل الحادي عشر

 والّدعاء الّصالة
ثَهُ أَحُد  1 وذاَت يوٍم كاَن يَُصلّي، وبَعَد فَراِغِه (سالُمهُ علينا) ِمن َصالتِِه، َحدَّ

هُ؟"  ى أتباَع َم يَحي ا َعلَّ الةَ َكم ا الصَّ َك أن تُعَلَِّمن ل ل ا، ه ائالً: "َموالن ِه ق ائليَن: فأجاَب عيسى (سالُمهُ علين 2أتباِع وا هللاَ ق ا) َطلَبَهُ بَقوِلِه: "ِعنَد َصالتُِكم، ادُع
َك الَموعودةُ  تَقم َمملَكتُ حيم، تَبارَك اسُمَك وتَقَدََّس، ِل حَمن الرَّ "اللُهّم يا أبانا الرَّ

ي األرِض،  ي  4- 3ف ِة ف ْعيِ الَمالئك ى األرِض كَس اتَِك عل اُس لَمرض َع النّ َت يَوِمنا، واغِفْر لنا َسيّئاتِنا َكما نُساِمُح َمن أخَطأ في َحقِّنا السَّماِء. وارُزْقنا قُوِليَس
 ربّما لم يكن لدى الفقيه الرغبة في مجّرد التلفّظ بكلمة "السامري".  )٨(                                                                                                                                                                                            

وإنّه لمن األهميّة أن نرى تشجيع سيدنا كان طبيعيّا أن يجلس الُمريد عند قدَمْي شيخه،   )٩( 
المسيح المرأة كي تأخذ عنه المعرفة خصوصا وأّن جّل علماء اليهود كانوا ال يسمحون للنساء 

 بأن يأخذن العلم عنهم.
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يِر اللَّعيِن". ّرِ نا ِمن الِمَحِن والَبالِء وِمن الّشِ ثُّم َحدََّث (سالُمهُ علينا) أتباَعهُ عن الدُّعاِء فقاَل: "َهبوا أَحَدُكم اضُطر ِعنَد  5 ونَّجِ
هُ، ُمنتََصَف اللَّيِل القتِراِض ثَالثِة  ائالً:  6أرِغفٍة ِمن بَيِت َصديٍق لهُ فقََرَع بابَ ق

هُ".  ا أُطِعُم دي م يَس ِعن فَِر ولَ ن السَّ يٌف ِم اَءني َض د ج ديقي، ق ل  7"يا َص فه
تَتََخيَّلوَن أن يَقوَل لهُ َصديقُهُ ِمن َوراِء الباِب: "إليَك َعنّي ال تُزِعْجني! فالباُب 

ى  اٌم إل الي نِي ٌل اآلَن، وأطف وُض ُمقفَ عُني النُّه راِش، وال يََس ي الِف انِبي ف ج
ل  8ألقضَي لَك حاجتََك؟!"  ِة، ب ِذِه الطَّريق َك به ُردَّ علي ن يَ ديَق ل الّ! إّن الصَّ َك

ا،  وّدةٍ بَينَُكم ن َم َك ع م يُعِط هُ، وإن ل ا َطلَبتَ َك م َك ويُعطي َك حاجتَ ي ل ّحوا في ُدعائُِكم وسيَستَجيُب لُكم َربُُّكم، وأطيلوا البَحَث عن لذا أقوُل لُكم: ألِ  9 فسيُعطيَك ِليَحمَي ُسمعتَهُ.سيَقض
م.  تََح لُك ى يَف ِه حتّ رَق بابِ ائِل  10ضالِّتُكم حتّى تَِجدوها، وتابِعوا َط دَّ للسَّ ال بُ ف

اَب  ُرُق ب ن يَط دَّ ِلَم ِمن ُمجيٍب، وال بُدَّ ِلَمن يُتابُِع البَحَث أن يَِجَد ضالّتَهُ، وال بُ
حَمنِ  حَمُن.  الرَّ هُ إن  11ِمن أن يَفتََحهُ لهُ الرَّ وأقوُل َمن ِمنُكم أيُّها اآلباُء يَُردُّ ابنَ

أو َطلََب بَيضةً أعطاهُ َعقَربًا؟!  12َطلََب ِمنهُ َسَمكةً، وأعطاهُ بَدالً ِمنها أفعى؟!  ا ب 13 َرةَ، فم ا الَخيِّ اَءُكم العَطاي وَن أبن راًرا، تََهب ونُِكم أش َع ك ِ فأنتُم، َم ا الُُكم ب
وُكم  ائُِكم؟! وهللاُ أب ن آب يُكم ِم َرُب إل و أق ذي ه َرميَن والّ َرُم األك و أك ذي ه الّ

حيُم في ُعالهُ أحقُّ أن يََهَب ُروَحهُ تَقَدََّس وتَعالى لَمن يَطلُبُها".  الرَّ
 الّشيطان قّوة ال هللا قّوة

ن َشيطاٍن َسَكنَهُ وَجعَلَهُ وكاَن أن َخلََّص (سالُمهُ علينا) ذاَت يوٍم، َرُجالً مِ  14
ريَن  َب الحاِض اَر َعَج ا أث الَكالِم، ِمّم ِل ب ُج اُن الرَّ انَطلََق ِلس اَل  15أخَرَس، ف فق

يِهم  يَطرةِ عل ياطيِن للسَّ يِس الشَّ إبليَس َرئ ى ب تَعيُن عيس ا يَس ُهم: "إنّم ن  وأراَد آَخروَن امتِحانَهُ ِليََروا 16وتَخليِص النّاِس ِمنُهم". بَعُض سوُل ِم إن كاَن الرَّ
ٍة  17 ِعنِد هللاِ َحقا، فَطلَبوا ِمنهُ َدليالً ِمن السَّماِء على ذِلَك. ي َمملَك قاُق ف َع االنِش م: "إذا َوقَ ُهم قاَل لُه وألنّهُ (سالُمهُ علينا) يَعلَُم ِسرَّ

ٍض ا ى بَع ُهم عل هُ بَعُض َم أهلُ ٍت انقََس َدَم ما انهاَرْت على أصحابِها، وُكلُّ بَي نَه
ياطيِن.  18وزاَل.  ن الشَّ اَس ِم ُص النّ يَس أَُخلِّ وِن إبل ي بِعَ وَن أنّ تُم تَزُعم وأن
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قاُق؟!  ِه الّشِ ي َمملَكتِ َع ف هُ إذا َوقَ رُّ إن  19فَكيَف للشَّيطاِن أن يَدوَم ُطغيانُهُ وَش ف
َدما اُعُكم ِعن تَعيُن أتب بَِمن يَس يَس، ف ّوةِ إبل ياطيَن بق ُرُج الشَّ ُت أُخ ُردوَن  ُكن ةَ  20الشَّياطيَن أيًضا؟! فلئن سألتُموُهم فسيَشَهدوَن عليُكم ويَُرّدوَن عليُكم َمزاِعَمُكم. يَط بّانيّ ةَ الرَّ ى أّن الَمملك ٌل عل ذا َدلي وِن هللاِ، وه ياطيَن بعَ أطُرُد الشَّ ا ف ا أن أّم

ي  21 َظَهَرت بَينَُكم حقًا! هُ ف وُن أمتِعَتُ وّيٍ تَك الحٍ قَ ِه بِس َرهُ وُممتلَكاتِ يُس قَص ُرُس إبل يَن يَح فح
اٍن،  هُ  22أم ِزَع ِمن ِه ويَنت َب علي َرهُ ويَتَغَلّ هُ فيَقَه وى ِمن و أق ن ه أتَي َم ى ي حتّ

ائَم.  ن َغن ِه ِم َل علي ا َحَص عُ م َوّزِ ّم يُ ِه ثُ ُد علي اَن يَعتِم ن  23ِسالَحهُ الّذي ك فَم
جٍ لَيَس  ى نَه م عل اَس ويَجَمعُُه دي النّ ن ال يَه ّدي، وَم ا ِض يَكوُن َحتًم ي فَس َمع

 قَويٍم يُِضلُُّهم.
 المطرودين الّشياطين عودة

إّن الشَّيطاَن إذا َخَرَج ِمن إنساٍن، يَنَسِحُب ِمنهُ هائًما في الِقفاِر باِحثًا عن  24
يهة: "سأعوُد إلى ذِلَك اإلنساِن الّذي الّراحِة دوَن طائٍل، ثُّم يَقوُل لنَفِسِه بَعَد ُهنَ

اَن حينئٍذ يَمضي  26ثُّم يأتيِه فيَِجُدهُ ِمثَل بَيٍت نَظيٍف ُمَرتٍَّب،  25َسَكنتُهُ ثُّم فاَرقتُهُ!"  دُخلوَن ذاَك اإلنس ا فيَ هُ ُخبثً دَّ ِمن ِه أَش ن أقرانِ بعةً ِم هُ َس َطِحُب َمعَ  )١(اإلنساِن أخيًرا أَسَوأَ ِمن حالَتِِه األُولَى".وَيسُكنونَهُ، فتُصبُِح حالَةُ ذَِلَك ويَص
 النّاس من المباركون

ت األُمُّ  27 ةً: "بُوِرَك وعِ هاتِف وفيما هو يَتََكلُِّم، انبََرت امرأةٌ ِمن بَيِن تِلَك الُجم
عَتَك".  الِم هللاِ  28الّتي َولََدتَْك وأرَض ِغي ِلَك ن يُص ورَك َم القوِل: "وبُ ا ب فأجابَه

 بِِه". عاِمالً 
 
 

كان السيد المسيح يشير إلى أّن اإلنسان الذي تّم تحريره وطرُد الشياطين منه يحتاج في ما   )١(                                                                                                                                                                                            
لة المسيح لتسكن فيه روح هللا التي تستطيع وحدها منع الشياطين من بعد إلى أن يؤمن برسا

 عودتهم.
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 يونس النّبيّ  آية
ائالً:  29 ثُُهم ق ّدِ وتََحلََّق َحوَل َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) َجمٌع َغفيٌر فأَخَذ يَُح

ّن  ي، ولك وا ب ى يُؤِمن زةٍ حتّ ا بُمعِج "إّن هِذِه الَجماعةَ ِمن النّاس يُطاِلبوَن دائًم
هُ  30نَّبّيِ يُونِس. هللاَ لن يُعطيَُهم ُمعِجزةً إالّ تِلَك الّتي كانَت لل َل َمعَ ذي َحَص فالّ

إنّما كاَن َدليالً ألهِل َمدينِة نينوى بأّن هللاَ أرَسلَهُ إليِهم، وهكذا فإّن ما سيَحُدُث 
اِس.  ؤالِء النّ يالً له يَكوُن َدل ِر س بأ 31َمَع َسيِّد البََش ةَ َس وَم  )٢(إّن َمِلك تُبعَُث ي س

ن أقاصي الّديِن َمَع تِلَك الِفئِة شاِهدةً  عليِهم، وَكيَف ال تَشَهُد وهي الّتي أتَْت ِم
ماعِ  وَن آذانَُكم عن َس األرِض ِلتَسَمَع ِحكمةَ النَّبّيِ ُسليماَن، في حيِن أنُّكم تَُصمُّ

يِم!  ليماَن الَحك ّيِ ُس ن النَّب ُم ِم و أعَظ ن ه ُل  32َم ُث أه اعةُ يُبعَ وُم الّس وَم تَق ويَ ِهديَن عليِهم، فُهم قد تابوا ِعنَد َسماِعِهم إنذاَر النَّبّيِ نينوى َمَع هِذِه الَجماعِة شا
 يُونَِس، بَينَما أنتُم تَرفُضوَن التَّوبةَ على يَِد َمن هو أعَظُم ِمن النَّبّيِ يونَس!

 للّرسالة الّسليمة الّرؤية
َت ِغط 33 ّيٍ أو تَح اٍء، ال يُوقَِدنَّ أَحُدُكم الِمصباَح ليَحُجَب نوَرهُ في َمكاٍن َخف

ور.  ى النُّ ات إل ي الظُّلُم ن ف ِرَج َم كاةٍ ليُخ ي ِمش عَهُ ف َدهُ ويََض ِه أن يُوقِ إذا  34بل علي اِن، ف ِل اإلنس ى داِخ وِر إل عاعُ النّ ذُ ُش ا يَنفُ ن ِخالِله ي ِم ي الّت يُن ه ّلِ َذرّ والعَ ى ُك ا إل ذَ نوُره ةً، نَفَ ن الِة نِظرةً ُمتََمعِّ س وِر الّرِ ى ن َك إل ي نََظَرْت َعينُ يٍن ةٍ ف ا بعَ رَت إليه الِة أو إذا نََظ س َك الّرِ ن تِل َرَك ع َرفَت نَظ ا إذا َص َك، أّم ٍس! ِكيانِ الٍم داِم ي َظ َك ف اَش ِكيانُ َك وع ا َعن َت نوَره ٍة، َحَجب وِهَمّن  35َكليل ال تُ ف
ُكنُ  ةً تَس اَن َعتم ا ك ، فُربَّم قُّ وُر الَح و النّ ِه ه يُش في ذي تَع وَر الّ َك نَفَسَك أّن النّ

َك!  ي َجوارِح يُم ف َك  36وتُق اَرهُ وَجعَلَ َك أن ى داِخِل َذ إل الِة إذا نَفَ س وَر الّرِ ألّن ن
 تَعيُش َحياتََك في نوٍر وُكنَت كَمن يَستَضُئ بَِضوِء ِسراجٍ ُمنيٍر".

 الّدين رجال نفاق
ٌل ِم 37 اهُ َرُج اِس، َدع ِه للنّ ن ُمخاَطبَتِ ا) ِم الُمهُ علين ِه (س َد انتِهائِ ن وِعن

َك  ِزَل ذِل ا) َمن َل (سالُمهُ علين ديَن إلى مائَدتِِه، فقَبَِل تِلَك الدَّعوةَ، ثُّم َدَخ الُمتََشّدِ
 تُعرف ملكة سبأ عند العرب باسم بلقيس.  )٢(                                                                                                                                                                                            
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ِه،  ى مائَدتِ َس إل ِل وَجلَ ُج ى  38الرَّ يَِّدنا عيس َد ألّن َس ّدِ ةُ الُمتََش ابَت الدَّهش فأص
ودّي،(سالُمهُ علينا) لم يَغِسل يََديِه قَبَل الطَّعاِم َحَسَب التَّقليِد  هَ  39 )٣(اليَه ِة فتََوجَّ ى نَظاف دوَن عل ّدِ ا الُمتََش ديٌد أيُّه إليِه َسيُِّدنا عيسى بالَكالِم قائالً: "ِحرُصُكم َش

يِن أّن  ي ح َدين، ف أِس واليَ حِن والَك ِة الصَّ وَن بنَظاف ظاِهِر األشياِء، إنُّكم تَهتَّم
وَن أيُّها الَجهَ  40قُلوَبُكم َمملوءةٌ َجَشعًا وُخبثًا.  ا تُخف ُم م لةُ أال تَدروَن أّن هللاَ يَعلَ وَن؟  ا تُعِلن ى  41وم الٍص، حتّ دٍق وإخ ن ِص راِء ع ى الفُقَ َدقاتُُكم عل تَُكْن َص فل

اِهًرا.  م ط يٍء لُك لُّ َش بَِح ُك وَن  42يُص م تُقيم دوَن، إنُّك ّدِ ا الُمتََش م أيُّه ُل لُك الَوي
ديِم ال وِر كتَق غائِر األُم ي َص ايا هللاِ ف ن َوص ى ِم ِ حتّ وِلُكم  ن َمحص ِر ع عُش

اِب، ائِر األعش عتَِر وس د  )٤(النَّعناعِ والصَّ ةَ هللاِ! فق دَل وَمحبّ وَن العَ ا تُهِمل ِر. بَينَم عِ العُش اِل َدف ا  43كاَن ِلزاًما عليُكم أن تَلتَِزموا ذِلَك دوَن إهم م أيُّه ُل لُك الَوي
وسَ  وَن الُجل م لَتُِحبّ دوَن إنُّك ّدِ ادةِ،  الُمتََش وِت الِعب ي بُي ى ف فوِف األُول ي الصُّ ف

فالَويُل لُكم ُكلُّ الويِل  44وتَهتَّموَن بتَلَقّي تَحيّاِت النّاِس وتَقديِرِهم في األسواِق، 
اُس دوَن  ا النّ اِهرةٍ يَطؤه ألنُّكم تُشبِهوَن في تأثيِرُكم على النّاِس قُبوًرا َغيَر ظ

َك  45 )٥(وَن".أن يَعلَموا أنُّهم بذِلَك يَتَنَِجسّ  ُم، إنّ ا الُمعَلِّ ائالً: "أيُّه وراةِ ق اِء التَّ ن فُقَه هٌ ِم عِ فَقي يِن الَجم ن بَ اَم ِم فق
ذا!"  َك ه تُُمنا بَقوِل م  46لَتَش ُل لُك ا): "والَوي الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس هُ َس فأجابَ

اًء ال  اَس أعب وَن النّ ل م تَُحِمّ وراةِ، إنُّك اَء التَّ ا ال أيًضا يا فُقَه ا، بَينَم م به َل لُه قِبَ كوَن لُمساَعَدتِِهم َطَرفًا.  اؤُكم  48- 47تَُحّرِ َل آب د قَتَ افِقوَن، لق ا الُمن فالويُل لُكم أيُّه
األنبياَء، وأنتُم تَدفِنونَُهم، إنُّكم بذِلَك تُوافِقونَُهم. إّن اآلباَء قَتَلوا األنبياَء واألبناُء 

ةُ:  49م في زينَتِها. يَدفِنونَُهم في أضِرحٍة أسَرفتُ  لذِلَك قالَت َعنُكم الِحكمةُ اإللهيّ
ا".  وا فَريقً ا وَظلَم نُهم فَريقً وا ِم َل فقَتَل ُس اَء والرُّ يِهم األنبي لنا إل ذِلَك  50"أرَس ل

كان لدى طائفة المتشّددين قانون صارم يقضي بغسل اليدين قبل تناول الطعام خصوًصا   )٣(                                                                                                                                                                                            
 إذا كان أحدهم خارج منزله.

التوراة في مسألة إعطاء العشر من كل شيء  (انظر سفر  كان المتشّددون يتبعون أحكام  )٤( 
 )30: 27، سفر الالويين 22: 14التثنية 

من المفترض أن تكون القبور مطليّة بالكلس حتّى ينتبه الناس فيحذروا لمسها. ذلك أّن   )٥( 
ود الشخص الذي يلمس جسد الميت أو القبر يُعتبر نجًسا وعليه الدخول في طقوس معيّنة ليع

 طاهًرا وذلك قبل التوّجه إلى العبادة مع غيره من اليهود.
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الَميَن،  دًءا  51يُحاِسُب هللاُ ُكلَّ َمن َرفََض األنبياَء وَسفََك ِدماَءُهم ُمنذُ َخْلِق الع بَ يَن الِمحراِب ِمن َدِم هابي ريِف بَ َرِم الشَّ ي الَح وهُ ف ذي قتَلتُم َل إلى َدِم َزَكريّا الّ
ا! اِء َجميعً ى َدِم هؤالِء األنبي ِذِه الَجماعة عل ِة  52 )٦(والَمذبَحِ. نَعم، سيُحاِسُب هللاُ ه واِب َمعِرف اتيحِ أب ُكم بَمف تُم ألنفُِس د احتَفَظ وراةِ فق والَويُل لُكم يا ُعلَماَء التَّ

ديَن وفُقَهاِء  53 ، فما فَتَحتُم أبوابَها فَدَخلتُم ِرحابَها، وال َسَمحتُم لآلَخريَن بالدُّخوِل".هللاِ  ِد، وقد زاَد َغيُظ الُمتََشّدِ وَخَرَج (سالُمهُ علينا) ِمن بَيِت الُمتََشّدِ
تِمراٍر،  ألونَهُ بِاس بَحوا يَس ِه إذ أص وراة علي اَءهُ  54التَّ يَن أخط ِل ُمتََحيِّن ن أج ِم

 إدانتِِه.
12 

 الفصل الثّاني عشر
 النّفاق

َل  1 اًدا َجعَ ا) ازدي ِه (سالُمهُ علين داُدها لرؤيتِ اَق، وبَينَما كانَت الُحشوُد تَزداُد أع َذروا النِّف هُ أّوالً: "اِح ا أتباَع َف ُمخاِطبً ا، َوقَ ُهم بَعًض دوُس بَعُض اَس يَ النّ
ديَن!  دَّ ألنّهُ سيأت 2َخميَر الُمتََشّدِ اًرا. ي يَوٌم ال بُدَّ لُكّلِ َمستوٍر فيِه أن يَنَكِشَف، وال بُ ُع ِجه هُ الَجمي وِر فيَعلَُم ن الظُّه ا ِم اَن خافيً ا ك ّلِ م ي  3لُك هُ ف ا تَتَناقَلونَ وم

ي  ِه ف وَن بِ ا تَتَهاَمس اِر، وم ح النّه ي َوَض ا ف موًعا ُمعلَنً بُِح َمس ات سيُص  فَوِق ُسطوحِ الَمناِزِل.ُحُجراتُِكم سيُعلَُن ِمن العَتَم
 النّاس ال هللا اخشوا

ا  4 ِد م ِل الَجَس يَس لقاتِ َد، فلَ ُل الَجَس ن يَقتُ افوا ِممَّ أقوُل لُكم يا أعّزائي: ال تَخ
ولكْن أُخبُِرُكم بَمن عليُكم أن تَخافوا، إنّهُ هللاُ الّذي لهُ  5يَستَطيُع فِعلَهُ بَعَد قَتِلِه! 
 إلنساَن ويُلقيَهُ بَعَد ذِلَك في الَجحيِم!القُدرةُ على أن يُميَت ا

يبيّن هنا السيّد المسيح أّن معارضة هؤالء ألنبياء هللا تستحّق العقاب بشكل خاّص. وما دام   )٦(                                                                                                                                                                                            
جميع األنبياء قد أشاروا إلى ظهور السيّد المسيح، لذا فإّن معارضت (سالُمهُ علينا) تعتبر 

 اء.معارضة لجميع األنبي
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ثََمٍن  6 ةُ َعصافيَر ب اَع َخمس الى! أَالّ تُب وهُ تَع يُكم أن تَخَش م: عل نَعم، أقوُل لُك
ا،  ٍد ِمنه فوٍر واح ةَ َعص بَخُس قيم ّن هللاَ ال يَ دوَديِن؟ ولك يِن َمع ٍس، فِلَس افوا إذن، واعلَموا أنُّكم تَفوقوَن بقيمِتُكم ِعنَد هللاِ قي 7بَخ ال تَخ مةَ هِذِه العَصافيِر. ف

اَم  8 إّن هللاَ لَيَعلَُم ِمنُكم َعَدَد َشعِر ُرؤوِسُكم فَكيَف تَخَشوَن النّاَس وأنتُم في ِحماه. هُ أم ِر، أبايعُ يَّد البََش ا َس إّن ُكلَّ َمن بايَعني أماَم النّاِس واتَّبَعَني فإنّني، أن
اِر.  ِة األطه ن 9الَمالئك ا َم َك  وأّم ي ذِل رهُ ف إنّني أُنِك ًرا، ف ي ُمنِك َرهُ ل أداَر َظه

يَغِفُر  10الَمقاِم أماَم الَمالئكِة.  وَمن َرمى َسيَّد البََشِر بُسوٍء ثُّم تاَب وأصلََح، فس
ذا  هللاُ لهُ، وأّما َمن لَجَّ في إنكاِرِه لَشهاَدةِ ُروحِ هللاِ، وَرفََض الِهدايةَ والتَّوبةَ فه

ادةِ،  11 لن يُغفََر لهُ. وِت الِعب وإذا ساقَُكم النّاُس في يَوٍم ما وأوقَفوُكم في الَمحاِكِم أو في بُي
فاعِ عن  ّدِ أو بَيَن يََدْي ُوالةِ األمِر وِرجاِل السُّلطِة ليُدينُوُكم، فال تَقلَقوا بشأِن ال

 ليُكم قَولَهُ".ألنُّكم ستَنعَموَن في تِلَك الّساعِة بِهدايِة ُروحِ هللاِ بما ع 12أنفُِسُكم، 
 الغبيّ  الغنيّ  مثل

ا  13 ا): "ي ثُّم َوقََف َشخٌص ِمن الحاِضريَن وقاَل لَسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علين
راِث".  ن المي يبي ِم ي نَص ي أن يُعطيَن ل ألخ وَك: قُ ُم، أرج هُ  14ُمعَلّ فأجابَ

يِم اإلرِث  ي تَقس يًا ف ا قاض اَمني بَينَُكم ن أق ُل، َم ُج ا الرَّ ا): "أيُّه الُمهُ علين (س
اةِ  15والُممتَلَكاِت؟"  ةَ َحي َع! ألَنَّ قيم اُكم والطَّم اُس إيّ ى ذ 16 اإلنساِن ال تُقاُس بما يَمِلُك".ثُّم تابََع قائالً: "يا أيُّها النّ ثَالً عل م َم َرَب لُه ّم َض ريٌّ ثُ ٌل ثَ ى َرُج ا َمض ي م اَن ف ِه: "ك َك بَقوِل ِل

فَحدََّث نَفَسهُ قائالً: "ضاقَت  17عاَدت عليِه أرُضهُ بَحصاٍد وافٍِر ونِتاجٍ َغزيٍر. 
ُل؟  يَِّدنَّ أضَخَم  18َمخازني بِِغالِل أرضي، فماذا أعَم ِدَمنّها وَألَُش اَل: أله ّم ق ثُ

اتي رابًا،  19، ِمنها ِلتَسَع ِحنطتي وُكلَّ ُممتَلَك ا وَش بََع َطعاًم َم وأش نَعِّ َرَح وأتَ وأف
ا  20فإّن ما في َمخازني ِمن ُمَؤٍن يَكفيني ِسنيَن َعديدةً!"  فخاَطبَهُ هللاُ تَعالى: "ي

ا  لُّ م َيؤوُل ُك ن س َك، فِلَم ِة ُمتََوفّي ِذِه اللَّيل ي ه إنّي ف ! ف يٌّ َك لَغَب اُن إنّ َك؟!" أيُّها اإلنس ذ 21َجَمعَت لنَفِس ِه ل اَل لنَفِس ُز الم ن يَكنِ لَّ َم اُس أّن ُك ا النّ وا أيُّه ِلَك اعلَم
 فإنّما َمصيُرهُ إلى َزواِل، ولن يَكوَن، ِعنَد هللاِ، َغنيا".
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 هللا على االتّكال
م: ال  22 وُل لُك ذا أق ائالً: "ِله هُ ق ثُّم خاَطَب َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) أتباَع

اتُِكم ب ي َحي وا ف َوِتُكم، تَهتَّم اِمُكم وِكس اٍم  23َطع ِد َطع رَّ ن ُمَج ى ِم اةُ أغنَ فالَحي
ِد ِكساٍء تَلبِسونَهُ!  ا ال  24تأكلونَهُ، والَجَسُد أهمُّ ِمن ُمَجرَّ أال تَروَن الِغرباَن؟ إنّه

ا  ا، ألّن هللاَ يَرُزقُه ُن َمؤونَتَه ّزِ ي ال تَُخ َد وه زَرَع أو تَحُص ى أن تَ اُج إل تَحت
ى! َطعاًما يَكفيه وِر أول ِذِه الطُّي ن ه ي  25ا. وأنتُم بال َشّكٍ ِعنَد هللاِ أرفَُع وِم وإنّ

إنُّكم وال  26لَسائلُُكم: أيَستَطيُع أَحٌد، َمهما حاَوَل، أن يُطيَل ُعمَرهُ ولو ساعةً؟! 
م!  و وتأ 27َشكَّ عن ذِلَك عاِجزوَن وهو ِعنَد هللاِ يَسيٌر، فأَعِرضوا َعّما َشغَلَُكم عن َربُِّك نابَِق َكيَف تَنم ائِها-ّملوا الزَّ ناعِة ِكس مَّ ِص ُل َه ي ال تَحِم إّن  -هي الّت ف

إن  28النَّبيَّ ُسليماَن وهو في قِّمِة َمجِدِه وُسلطانِِه، لم يَرتَِد ِمثَل ِكسائِها بَهاًء!  ف
مّ  وَم ثُ ِل اليَ ي الَحق و ف ذي يَنم ُب الّ اَء، العُش ذا الِكس َب ه و العُش اَن هللاُ يَكُس  ك
ي  ا قَليل َوكم ي ى أن يَكُس ادٍر عل يَس هللاُ بق م؟ ألَ َف بُِك وًدا، فَكي ًدا َوق وُن َغ زِق،  29اإليماِن؟! يَك ّرِ فَال تَهتَّموا بِما ستأُكلوَن َوتَشَربوَن، وإيّاُكم والتَّفكيَر في ال حَمن ألّن أهَل الدُّنيا هم الّذيَن يَسعَوَن َوراَء ذِلَك، أّما أنتُم فإّن هللاَ أب 30 رَّ اُكم ال

اِتُكم،  و أدَرى بحاج وِن، وه األِب الَحن اُكم ك بيِل  31يَرع ي َس عيُُكم ف يَُكْن َس ِه. ول اجوَن إلي ا تَحت لَّ م ا، ُك افةً إليه رُزقُكم هللاُ، إض ة، فيَ ِة اإللهيّ ال  32الَمملَك ف
َمُد أن  َي هللاُ األُب الصَّ د َرِض غيرةُ، فلق ي الصَّ ا َرعيّت َزَعنَّ ي ى تَج ُكم إل مَّ يَُض

بّانيّة! كم  33 الَمملَكِة الرَّ ذوا ألنفُِس اِرٍق، وال لذِلَك بِيعوا ُممتَلَكاتُِكم، وتََصدَّقوا بأثمانِها على الفُقَراِء، واتَّخ ُد س هُ يَ ال تَنالُ ى، ف ًزا ال يَفنَ م َكن َد َربُِّك روا ِعن أكياًسا ال تَبلَى، وادَّّخ
هِ  هُ إلي وُس َطريقَ ِرفَّن الّس ا  34. يَع ةٌ َحيثُم ه وبُِكم ُمَوجَّ ةَ قُل أّن َرغب وا ب واعلَم

روَن ُكنوَزُكم".  تََدّخِ
 سيّدكم للقاء استعّدوا

ابيُحُكم  35 تَُكْن َمص يٍن، ول ٍت وح ّلِ َوق ي ُك ابي ف ا أحب ؤوا ي تَِعّدوا وتََهيّ "اس
َموالُهم ِمن العُرِس، حتّى إذا جاَء وَطَرَق عليِهم الباَب، فَتَحوا لهُ دوَن إبطاٍء. بانتِظاِر َعودةِ فتَكونوا بذِلَك َعبيًدا واقِفيَن  36ُمضاَءةً وقد ارتََديتُم ثياَب الَخَدِم، 
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وقد أفلََح أولئَك العَبيُد الّذيَن إذا جاَء َسيُِّدُهم َوَجَدُهم أيقاًظا. وأقوُل لُكم يَقينًا  37
ن ُر ع ّمِ زاء، فيَُش َر َج يُِّدُهم َخي َيجزيُهم َس ؤالِء س ى  إّن ه ُهم إل اعَديِه ليُجِلَس س

وإذا جاَءُهم ِعنَد ُمنتََصِف اللّيِل، أو ِعنَد الفَجِر  38المائدةِ ويَقوَم على ِخدمتِِهم! 
م!  ا لُه ا فَهنيئً َدُهم أيقاًظ ا، فَوَج ِت  39أيًض اِحُب البَي َرَف ص و َع وا أن ل واعلَم

ِرقَهُ  َت فيَس هُ البَي َرَك ل ا تَ اِرِق، لََم دوِم الّس اعةَ قُ يِّد  40! س اِء َس تَِعّدوا ِلِلق فاس
ا  41 البََشِر، فإنّهُ سيُفاجئُُكم في ساعٍة ال تَتََوقَّعونَهُ فيها!" َل لن ذا الَمثَ وُق ه يَِّدنا أتَس ا َس ائالً: "ي خُر ق ُرُس الصَّ ِه بُط َت إلي والتَفَ

ة؟!"  اِس عاّم ةً، أم للنّ ا): 42خاّص الُمهُ علين يُح (س يُِّد الَمس هُ السَّ ا  فأجابَ "إنّم
َل  وَرهُ، وقَب هُ أُم يُِّدهُ فَكلَّفَ ِه َس َق بِ يٍم َوثِ يٍن َحك ٍد أم ّلِ َعب َل لُك َك الَمثَ أضِرُب ذِل

ِه.  ي حينِ ِدِه ف ّلِ َعبي اِم ُك َرهُ بإطع فَِرِه أَم َدهُ  43َس ذي َوَج ُد الّ َك العَب َح ذِل د أفلَ ق
يُوِكُل وال 44َسيُِّدهُ، ِعنَد ُرجوِعِه إليِه، قائًما بعََمِلِه.  يَِّدهُ س م، إّن َس وُل لُك قَّ أق َح

والَي  45إليِه أمَر َجميعِ ُممتَلَكاتِِه!  ُر َم يَتأخَّ ائالً: "س هُ ق ُد نَفَس أّما إذا َحدََّث العَب
ربِِه  ِه وُش ي أكِل جوعِ". فأَخذَ يَتََسلَُّط على العَبيِد والَجواري، ويَتَماَدى ف في الرُّ

َكَر،  ِر فيَس ّم يَع 46للَخَم يُِّد ثُ ُب السَّ ّرةٍ، فسيَغَض يِن ِغ ى ح ذُهُ عل يُِّدهُ فيأُخ وُد َس
قُهُ إَربًا إَربًا ُمعتَبًِرا إيّاهُ كافًرا ِمن الُكفّار! ويَكوُن ِعقابُهُ  َغَضبًا حتّى ليَكاُد يَُمّزِ

ا أُوِك 47َشديًدا،  اَم بم َض القي هُ َرفَ هُ، ولكنّ َل ألنّهُ كاَن يَعِرُف ما يُريُد َسيُِّدهُ ِمن
تَِحقُّ  48إليِه.  ا يَس ُل م والهُ، ويَعَم ذي يُرضي َم . أّما ذاَك الّذي ال يَدري ما الّ

ن  ِم، فَم ن نِعَ الِعقاَب، فسيَكوُن ِعقابُهُ أهَوَن. إّن هللاَ يُطاِلبُُكم بقَدِر ما يَمنَُحُكم ِم
 أوَكَل هللاُ إليِه َكثيًرا فسيُطاِلبُهُ بقَدِر ما أوَكلَهُ".

 الفخ بل سالم ال
َرها  49 التي ألنُش ى األرِض بِرس ُت إل د ِجئ ائالً: "لق ا) ق الُمهُ علين ابََع (س ولكن عليَّ قَبَل ذِلَك أن  50فتَسري كالنّاِر، وَكم أرجو لو أنّها بَدأْت بالسََّرياِن! وت

وال تَُظنّوا أنّي  51أنغَِمَس في اآلالِم، وما أَشدَّ ِضيقي وَكربي إلى أن يَتِمَّ ذِلَك! 
تََروَن جِ  ئُت ألُقيَم الّسالَم بَيَن المؤمنيَن وَغيِر المؤمنيَن في األرِض. ال، بل َس

ِدها  52عليها ِخصاًما!  ي أَح اَن ف إن ك قاُق، ف وِت الّشِ ي البُي دَّ ولَيَقعَنَّ ُمنذُ اآلن ف ةٌ ِض ريقَيِن: ثَالث قاُق بَينَُهم ويَختَِصموَن ويُصبِحوَن فَ  َخمسةُ أفراٍد فسيَقَُع الّشِ
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ا،  53اثنَيِن أو اثناِن ِضدَّ ثَالثٍة،  يَن األُّمِ وابنَتِه ِه وبَ يَن األِب وابنِ ويَقَُع الِعداُء بَ  وبَيَن َزوجِة االبِن وَحماتِها".
 الّزمن هذا في هللا عالمات

روَن  54 يَن تَ م ح ائالً: "إنُّك اِس ق ى النّ والتَفََت َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) إل
حابةَ آت ُر. السَّ ُل الَمط ٌر، ويَهِط حاٌب ُممِط وَن َس رِب، تَقول ن الغَ ةً ِم وإذا  55ي

ديٌد.  ، ويَسوُد بَعَد ذِلَك َحرٌّ َش دِركوَن  56َهبَّت ِريٌح َجنوبيّةٌ ِمن ِجهِة الصَّحراِء تَنَبَّأتُم بَِحّرٍ وَن، وال تُ ا تَعلَم ِة م ن الطَّبيع وَن ِم َف تَعلَم افِقوَن، َكي ا الُمن ا أيُّه في اِء  57الماِت هللاِ في َزمانُِكم هذا؟ عَ  ن تِلق ِه ِم اُم بِ يُكم القي وِلماذا تَجَهلوَن ما عل
واِت األواِن؟!  َل فَ ُكم قَب َت  58أنفُِس ه ثَالً: إن تََوجَّ م َم ِرُب لُك وني أض َدع

دينََك  ى ال يُ ِه، الوَخصَمَك إلى الَمحكمِة، فاجتَِهْد أن تَتَصالََح َمعَهُ أثناَء الطَّريِق حتّ َك في ذي يُلقي اِرِس الّ ى الح لَِّمَك إل جِن، فيَُس َك بالسَّ َي علي ي ويَقض َك  59قاض ؤّدَي حقَّ َخصِمَك علي ى ت جِن حتّ ن الّسِ ُرَج ِم ن تَخ إنَّك أيُّها الَمسكيُن ل
 إلى آِخِر فِلٍس!"

13 
 الفصل الثّالث عشر

 التّوبة إلى الّدعوة
هُ  1 موَن ل ي وأقبََل على َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) في تِلَك األثناِء َجماعةٌ يُقَّدِ انيُّ ف وم يالُطُس الرُّ والي ب تَلَُهم ال َشكَواُهم في شأِن بَعِض الَجليليّيَن الّذيَن قَ

ذَّبائحِ  ِدماِء ال ٍذ ب اؤُهم ِحينئ ي الَحَرِم الشَّريِف في القُدِس وَكيَف اختَلََطْت ِدم الّت
 .ِ مونَها  ّدِ انوا يُقَ ا  2ك ؤالء إنّم وَن أّن ه ل تَُظنّ ا): "ه م (سالُمهُ علين اَل لُه فق

ا؟!  يَن إثًم ُر الَجليليّ م ال، وإن  3كاَن َهالُكُهم على هذا النَّحِو ألنُّهم أكثَ وُل لُك أق
ِو هَ  ى نَح م عل تَهِلكوَن ُكلُُّك ى هللاِ، فس وا إل وبَُكم وتَرِجع وا ذُن م تَتُرك م! ل الِكِه لواَن  4 دِس أوزاًرا؟ وأولئَك الثَّمانيَةَ َعَشَر الّذيَن انهاَر البُرُج عليِهم في القُدِس قُرَب َحّي ِس ي القُ م  5فماتوا، هل تَُظنّوَن أنُّهم كانوا أكثََر النّاِس ف الّ، وإن ل َك
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 تَتوبوا فستَلَقوَن العاقِبةَ َعينَها فتُصبِحوَن ِمن الخاِسريَن".
 التّينة َمثَل

تاٍن  6 ي بُس اَن ف اَل: "ك ثُّم ساَق لُهم عيسى (سالُمهُ علينا) َمثَالً َعن التَّوبِة فق
ًرا،  ا ثََم َف ِمنه راًرا ِليَقِط ا ِم تاِن عليه اِحُب البُس َردََّد ص يِن، تَ ن التِّ َجرةٌ ِم َش

نَواٍت وأ 7ولكنّهُ لم يَِجد فيها ثََمًرا.  ِذِه فقاَل للبُستانّي: "ُمنذُ ثَالِث َس ُد ه ا أقِص ن
ن  ًزا ِم ِغُل َحيِّ ا تَش ا ألنّه ًرا! فاقَطْعه ا ثََم ُد فيه ال أِج دةٍ!" التِّينةَ ألقِطَف ِمنها ثََمًرا ف َر،  8األرِض دوَن فائ ا آَخ َدُعها عاًم يِّدي، أال تَ ا َس : "ي تانيُّ هُ البُس فأجابَ

َدها،   ِمْر قََطعتُها".لعلّها تُثِمُر، وإْن لم تُث 9فأُقلَِّب تُربَتَها وأُسّمِ
 الّسبت يوم في الّشفاء

ٍت  10 ي بَي ا) ف يُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين اَن َس وفي أَحِد أيّاِم السَّبِت، ِعنَدما ك
َرة  11للِعبادةِ يُعَلُِّم النّاَس،  ا)  12ها َظهٌر. َسنةً فَجعَلَها َحدباَء ال يَستَقيُم لأقبَلَت امرأةٌ قد أصابَها َمسٌّ َشيطانيٌّ ُمنذُ ثَمانَي َعَش ُرهُ (سالُمهُ علين َع نََظ وِعنَدما َوقَ

ِك!"  ن َمَرِض اةٌ ِم ِت ُمعاف رأةُ أن ا الَم ا: "أيّتُه اَل له ّم  13عليها، َدعاها إليِه وق ثُ
 ِ بيحِ  انُها بالتَّس َج ِلس اِل، ولََه ي الح ا ف تَقاَم َظهُره ا فاس ِه عليه َع يََدي ئيُس ف 14 وَحمِدِه.َوَض رَّ فاِء وَغِضَب ال ا) بِش اَم عيسى (سالُمهُ علين ادةِ، إذ ق ِت الِعب اُس، ي بَي ئيُس يُخاِطُب النّاَس قائالً: "أيُّها النّ وا الَمرأةِ في يَوِم السَّبِت. وَوقََف هذا الرَّ ا وال تَنتَِهك فوا ِخاللَه الَوا واستَش إنّما لُكم ِستّةُ أيّاٍم يُباُح لُكم فيها العََمُل، فتَع

ا  15بِت!" ُحرمةَ السَّ  افِقوَن، أم ا الُمن فأجابَهُ السَّيُِّد الَمسيُح (سالُمهُ علينا): "أيُّه
قُوها؟  ي تَس ِرُكم َك راِنُكم وَحمي اَط ثي وَن ِرب دى  16تَعَملوَن في يوِم السَّبِت؟ ألَستُم تَُحلّ ى َم يُس عل ا إبل د َربََطه راهيم وق ّيِ إب ن آِل النَّب فما بالُُكم بهِذِه الَمرأةِ ِم

اِط ثَ  ماني َعَشَرة َسنةً؟ أما كاَن األجدى أن أُحلَّها في هذا اليوِم الُمقَدَِّس ِمن ِرب
يِم؟"  يطاِن األث يبوا  17الشَّ ِه أُص ا) ِلَكالِم الُمهُ علين وُمهُ (س تَِمَع ُخص ا اس فلّم

ِه  ن أعماِل ا رأوا ِم وا ِلَم هُ ففَِرح دوا أماَم ذيَن احتَش اُس الّ ا النّ الِخزي، أّم ب
 ةِ.الَمجيد
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 الخميرة وَمثَل الخردل حبة َمثَل
م  18 وقاَل َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) يُخاِطُب الحاِضريَن: "َكيَف أِصُف لُك

ا؟  ه م نُموَّ اِرُن لُك اذا أُق ةَ، وبم بّاني ةَ الرَّ رَدٍل  19الَمملَك ة َخ ِل َحبّ ا كَمث إّن َمثَلَه
رةً، َصغيرةٍ التَقََطها َرُجٌل ثُّم ألقاها في  بُستانِِه فنََمت حتّى أصبََحت َشَجرةً َكبي

ة؟!  20 )٧(واتََّخذَت ُطيوُر السَّماِء بَيَن أغصانِها أعشاًشا لها". بّانيّ ةَ الرَّ م الَمملَك اِرُن لُك ا أُق اذا أيًض وتابََع (سالُمهُ علينا) قائالً: "وبِم ّدُر بأكياٍس ثَالثٍة ِمن الطَّحيِن، إنّما َمثَلُها كَمثِل َخميرةٍ ألقَتْها امرأةٌ في ما يُقَ   21
لتَجعَلَها ُخبًزا، وَرغَم قِلِّة الَخميرةِ، فقد اختََمَر ذاَك الِمقداُر الَكبيُر ِمن الطَّحيِن 

 ُكلّهُ".
 الّضيّق الباب

اَس  22 ُم النّ ِدس، يُعَلِّ ِت الَمق ُدِن ووتابََع َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) َمسيَرهُ إلى بَي ي الُم ا. ف رُّ به ي يَُم رى الّت َدُد  23القُ ٌل َع يَِّدنا، أقَلي ا َس ٌل: "ي ألَهُ َرُج وس
يِن؟" فقاَل (سالُمهُ علينا) للحاِضريَن:  "اجتَِهدوا َكي تَدُخلوا  24النّاجيَن يوَم الّدِ

هُ ال  وَن ُولوَج ن يَرَغب ِق ِممَّ ن الَخل ًرا ِم َب أّن َكثي ال َري يِّق، ف اِب الضَّ ن الب ِم
تَطيعو ا  25َن! يَس ُكم ُوقوفً تَِجدوَن أنفَُس اَب، فس َك الب ِت ذِل َق َربُّ البي ي وإذا أَغلَ ن ف ُرُكم َم ا!" ويُنِك تْح لن يَِّدنا اف ا َس اِرخيَن: "ي اَب ص وَن الب هُ، تَطُرق خارَج

فتَقولوَن: "َكيَف، وقد  26الّداِخِل قائالً: "ال أعِرُف َمن أنتُم وال ِصلةَ لي بُكم". 
ِربن واِرِعنا". أَكلنا وَش ي َش ا ف َت تُعَلُِّمن د ُكن َف وق ا، َكي ةً:  27ا َمعً بُُكم ثاني فيُجي

دوَن!"  ا الُمفِس ي أيُّه ُدوا عنّ تُم، فابتَِع َن أتي ن أي ِرُف ِم ي ال أع ٍذ  28"إنّ حينئ
راهيَم وإسحَق  َروَن إب َدما تَ ّروَن، ِعن ا وَحسرةً تَِص ستَبكوَن، وبأسناِنُكم َغيًظ

بّانيِّة، وأنتُم ِمنها َمطُرودوَن. ويَعقوَب وُكلَّ األن وسيأتي   29بياِء في الَمملَكِة الرَّ
ا،  ماِلها وَجنوبِه ا، ِش ِرقِها وَمغربِه ورةِ، َمش اِء الَمعم ّلِ أنح النّاُس ُزَمًرا ِمن ُك
ِك  ى األرائِ يَن عل وَن، ُمتَّكئ ة يَلتَق بّانيّ ِة الرَّ ي الَمملَك حَمِن ف رَّ دةِ ال وَل مائ َح

ورد في كتاب النبي دانيال أّن االمبراطور العظيم (نبوخذنصر) يشبه شجرة تلتجئ إليها   )٧(                                                                                                                                                                                            
) وقد استُعملت تلك االستعارة أيضا كتشبيه في مزمور 12: 4جميع الشعوب في العالم (دانيال 

104  :13. 
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وَن. ن  30 )٨(يَفَرح دُّنيا َم ِذِه ال ي ه وذيَن ف ن الَمنب وُل: إّن ِم ا أق انتَبِهوا ِلَم ف
ن  ن سيَصيروَن ِم دُّنيا َم ي ال يَن ف سيُصبِحوَن ِمن األّوليَن، وِمن هؤالء األّول

 الَمنبوذيَن".
 القدس على حزنه

َك،  31 ُج بنَفِس ُرْب وان ائليَن: "اُه ديَن ق ّدِ ُض الُمتََش َك، بَع اَء ذِل هُ أثن ا ِمن وَدن
وا  32فاألميُر أَْنتباُس بِن هيروُدس يُريُد قَتلََك!"  فأجابَُهم (سالُمهُ علينا): "اذَهب

بِ  َك الثَّعلَ ى ذِل في  )٩(إل ياطيَن وسأَش ًدا الشَّ وَم وَغ أطُرُد الي أنّني س روهُ ب وأخبِ
َدفي. المَ  ُم َه عيي  33رَضى، وفي اليَوِم الثّالِث سأُتَّمِ ي َس اٍض ف ا م ا أن أجل، ه

وِد أن  دى اليَه ِق لَ ِر الالئ ن َغي ِدِه، فِم َد َغ إلى القُدِس في يَومي هذا وَغِدِه وبَع
اتِلي األنبي 34 يُقتََل نَبيٌّ ِمن األنبياِء خاِرَج القُدس! ا ق دِس، ي َل القُ ا أه دِس، ي َل القُ ا أه انوا ي ذيَن ك ي الّ اِء وراِجم

ةُ  إليُكم ُمرَسليَن! َكم َمرةً أَردُت أن أُضمَّ َجميَع بَنيِك يا قُدُس َكما تَُضمُّ الدَّجاج
َوذا هللاُ  35فِراَخها تَحَت َجناَحيها، لكنُّكم لذِلَك رافِضوَن.  يَّ اآلَن! ُه اصغُوا إل

وْ  ن تَحَظ م ل تُِكم. أال إنُّك وا: يَرفَُع ِحمايتَهُ عن بَي ى تَقول َد اآلَن حتّ ي بَع ا بُرؤيت
 بُوِرَك الَمِلُك اآلتي باسِم هللاِ َرّبِ العالَميَن".

 
 
 
 

جميع البشر (أشعيا  تحّدث النبي أشعيا عن وليمة هللا تعالى العظيمة في الجنة، والتي تضمّ   )٨(                                                                                                                                                                                            
). وبرغم ذلك، ففي زمن السيّد المسيح قد تعلّم اليهود بأّن تلك الوليمة هي من أجل 6: 25

اليهود فقط وذلك في وقت يكونون قد أحرزوا فيه انتصاًرا على أعدائهم. وقد اعتبر اليهود أّن 
دون الشعوب  شرف الجلوس إلى جانب األنبياء إبراهيم إسحق ويعقوب هو امتياز لهم من

 األخرى غير اليهود.
كان سيّدنا عيسى في المنطقة التي يحكمها األمير أنتيباس عندما حدث هذا. وكانت كلمة   )٩( 

. 3. المخادع 2.الشخص الذي ليس له أهمية 1"ثعلب"، في زمن سيدنا المسيح، تعني التالي: 
 المخّرب . وكّل هذه الصفات كانت تنطبق على األمير أنتيباس.
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14 
 الفصل الّرابع عشر

 المقّدس الّراحة يوم في الّشفاء
اِر  1 وفي أَحِد أيّاِم السَّبِت، جاَء َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) إلى بَيِت أَحِد ِكب

ديَن ليَتَ  ّدِ هُ، الُمتََش ؤالء يُراقِبونَ اَن ه داَء، وك هُ الغَ اَوَل َمعَ ُف  2ن ٍل يَِق وإذا بَرُج
قاِء،  َرِض االستِس اَن ُمصابًا بَم هُ ك جلَيِن ألنّ ّرِ َديِن وال أَل  3أماَمهُ ُمنتَِفَخ اليَ فس

وَن  اذا تَقول ِه: "م وراةِ بَقوِل ديَن وُعلماَء التّ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) الُمتََشّدِ
راٌم؟!" في  و أم َح الٌل ه بِت، أَح ي السَّ فاِء ف ذَ  4الّشِ ِه، فأَخ ن إجابتِ امتَنَعوا َع ف

راِف.  َرهُ باالنِص فاهُ وأَم ريِض وَش ى  5(سالُمهُ علينا) بيَِد الَم ةً إل َت ثاني والتَفَ
ٍد  قََط لواح إذا َس بِت؟! ف ي السَّ ِل ف ا بالعََم وَن حقّ ائالً: "أَوالَ تَقوم ديَن ق ّدِ الُمتََش

اِلِه؟" ِم ى انتِش ِرُع إل ال يُس بِت أفَ وَم السَّ ٍر يَ ي بِئ وُرهُ ف هُ أو ثَ َي  6نُكم ابنُ فبَِق
دوَن صاِمتيَن ِلعَجِزِهم َعن اإلجابِة.  الُمتََشّدِ

 واإلحسان التّواضع
دُعّويَن  7 ِس، الَم ي ذاِت الَمجِل ا) ف الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس َظ َس والَح

"إذا َدعاَك أَحٌد  8دارةِ، فانتََهَز الفُرصةَ ليَنَصَحُهم قائالً: يَتََخيَّروَن َمجاِلَس الصَّ 
ذا  وُن ه د يَك دارةِ، فق ِد الصَّ ي َمقاع وَس ف إلى َوليمِة ُعرٍس، فال تَختاَرنَّ الُجل

دعّويَن،  يَن الَم ا بَ لُّ َمقاًم و أَج ن ه ُد ِلَم اِحُب  9الَمقعَ اَءَك ص َت ج إذا َجلَس ف
ِل ل َك: "أخ ي العُرِس وقاَل ل تَجِلَس ف الً ِل َحبَت َخَج َك فانَس َدَك". فأحَرَج هُ َمقعَ ى إذا  10آِخِر َمقعٍَد.  ِر، حتّ اِن األخي ي الَمك وَس ف اختَْر الُجل لذِلَك إذا ُدعيَت، ف

اٍن  ي َمك تَجِلَس ف ا صاِحبي ِل ْل ي اَل: "تَفَضَّ َك وق رآَك صاِحُب العُرِس أتى إلي
ِر الحا ي نََظ دَرَك، أفَضَل". ِمّما يَرفَُع ف ريَن قَ ِه  11ِض الَى بنَفِس ن تَع لَّ َم إن ُك

داًء أو  12 َوَضعَهُ هللاُ، وُكلُّ َمن تَواَضَع َرفَعَهُ هللاُ". َت َغ ًحا: "إذا أقَم والتَفََت عيسى (سالُمهُ علينا) إلى الُمضيِف ناِص
اِء، وال  واِن واألقِرب حاِب واإلخ ى األص َك عل ي َدعوتِ َرنَّ ف ال تَقتَِص اًء ف َعش
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نُهم  ذِلَك ِم اُل ب وَك فتَن ةً َدع اموا َحفل ى إذا أق اِء، حتّ ن األغني راِن ِم ى الجي عل
ا،  زاًء وثَوابً وتِِهم َج ي َدع انَِك ف ى إحس اقيَن  13عل اكيَن والُمع ل ادُع الَمس ب

َك،  ذِلَك هللاُ في اِرُك ب اَن، فيُب اَن والعُمي ا  14والعُرج وَن م ؤالِء ال يَمِلك ألّن ه
ِه ع ُرّدوَن بِ َع يَ ِة َم وَم القيام َك ي ن َربِّ زاَء ِم اَل الَج م، فتَن انَِك لُه ى إحس ل

 حيَن".الّصالِ 
 والمدعّوين الوليمة مثل

وقاَل أَحُد الجاِلسيَن َحوَل المائدةِ ِعنَد َسماعِ َكالِمِه (سالُمهُ علينا): "َهنيئًا  15
بّانيّ ِة الرَّ ي الَمملَك حَمِن ف رَّ ِد ال ى َموائ يَأُكلوَن عل ن س الُمهُ  16ِة!" ِلَم اَل (س فق

َل  اِس، فقَبِ ن النّ ًرا ِم ا َكبي ا َجمعً ا إليه اِخرةً، وَدع ةً ف ٌل َوليم علينا): "أقاَم َرُج
دَّعوةَ.  ؤالِء ال اِر  17ه َدهُ إلخب يُف َعب َل الُمض دةُ أرَس َرت المائ وَم َحَض وي

تِقباِلِهم،  اِهٌز الس يٍء ج ذو 18الَمدعّويَن بأنَّ ُكلَّ َش نُّهم أَخ تِثناٍء، ولك ا، دوَن اس
د  ذًرا، ق ُدُهم: "ُع اَل أَح دَّعوةِ. فق اِحِب ال ا لص يئوَن فيه ذاٍر يُس ِذروَن بأع ِه". يَعتَ ذَّهاِب اآلَن ِلُمعاينتِ َطرٌّ لل ي ُمض الً وإنّ تََريُت َحق ُت  19اش ُر: "قُم اَل آَخ وق

ن ُمعاينَتِ  ي اآلَن ِم ّد ل راِن، وال بُ ن الثِّي ة أزواجٍ ِم اعِ َخمس ل بابتِي ا ألرى ه ه
واعتََذَر آخُر َعن الدَّعوةِ بقوِلِه: "إنّي َحديُث  20تَصلُُح للِحراثِة أم ال، فعُذًرا". 

واجِ، فلَيَس بَمقدوري الُحضوُر". َر  21 العَهِد بالزَّ ِة وأَم ُب صاِحِب الَوليم اَر َغَض وعاَد العَبُد ليُخبَِر َموالهُ بما َحَصَل، فث
قْ  ِه: "انَطِل َدهُ بَقوِل اكيِن  َعب د بالَمس ِة، وُع وارعِ واألزقّ ي الشَّ اِل ف ي الح ف

ريَن". فنَفََّذ العَبُد أمَر َموالهُ، وِعنَد َعودتِِه أخبََرهُ  22والُمعاقيَن والعُرجاِن والعُمياِن".  ع للَكثي اِن ُمتَّس ي الَمك ا زاَل ف ِه، وم ي بِ ا أَمرتَن ُت بم د قُم ائالً: "لق فقاَل لهُ َسيُِّدهُ: "انَطِلْق خاِرَج الَمدينِة، وُجْب الطُُّرقاِت والَمزاِرَع، وُكْن في   23ق
م،  ُت بِِه َئ البَي ا، فيَمتَِل وِلِهم ولَبِقً ى قَب را عل اَس ُمِص َك النّ ؤالء  24َدعوتِ ا ه أّم

 الّذيَن َدعوناُهم ولم يأتوا، فلن يَذوقوا لُقمةً ِمن هذا العَشاِء!"
 اتّباعه وشرط علينا) هُ (سالمُ  عيسى

ِق،  25 ي الطَّري وأثناَء َمسيِرِه (سالُمهُ علينا) كانَت أفواٌج ِمن النّاِس تُرافِقُهُ ف
ي  26فالتَفََت إليِهم قائالً:  هُ ل تَُكْن َمحبّتُ "َمن أراَد ِمنُكم أن يَكوَن ِمن أتباعي، فل
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ِه وَزوِجِه وأوالِدِه و ن أكثَر ِمن َمحبّتِِه ألبيِه وأُّمِ َر ِم ل أكثَ ِه، ب ِه وأَخواتِ إخوانِ
اعي.  ن أتب وَن ِم ن يَك ا، وإالّ فل ن  27َمَحبّتِِه لنَفِسِه أيًض وَن ِم ُن أن يَك ليِب.وال يُمِك ييِد بُ 28 أتباعي َمن لم َيُكن ُمستَِعدا للتَّضحيِة بنَفِسِه َموتًا على الصَّ َس وأقوُل: ِلنَفِرْض أّن أَحَدُكم َعقََد َعزَمهُ على تَش ِه أن يَجِل رجٍ، فعَلَي

َك. ويَحِسَب ُكلفةَ إنجاِزِه، فإن كاَن قاِدًرا عليها أنَجَز ما َعَزَم عليِه وإالّ َعَدَل عن  يَكوُن  29ذِل َك فس ى ذِل ِه عل ن قُدرتِ ِه ِم اَء دوَن تََحقُِّق َر البِن اَمَر فباَش وإذا غ
اِس  يَن النّ خريٍة بَ َع ُس ذ 30َموِض َر ه وَن: "باَش اَء دوَن أن فيَقول ُل البِن ُج ا الرَّ

يتِِه  31 يَكوَن قاِدًرا على إتماِمِه!" وكذِلَك شأُن الَمِلِك الّذي يُواِجهُ َخصًما ِمن الُملوِك دوَن استِشارةِ حاش
ِه  حتّى يَرى إن كاَن قاِدًرا بعََشرةِ آالِف ُجندّيٍ على ُمواَجهِة َخصِمِه اآلتي إلي

ٍف،  ريَن أل ى  32بِعش أ إل هُ، أن يَلَج ًدا َعن هُ بَعي دوُّ ا داَم َع ِه، م اَن علي أو إن ك
َك  ُل ذِل ذي ال يَفعَ ُك الّ روِطِه. فالَمِل ن ُش هُ َع الُمصاَلحِة فيُرِسَل وفًدا يَسأُل َعدوَّ

خريٍة.  َع ُس وُن َموِض تَطيعوا  33يَك ن تَس م ل دِركوَن أنُّك يِن تُ ذيِن الَمثَلَ ن َه وِم ا  34 َخلّيتُم عن ُكّلِ ما لََديُكم ِمن ُممتَلَكاٍت.اتِّباعي إالّ إذا تَ  هُ، م ُح َطعَم َد الِمل إّن َمثََل أنصاري كَمثَِل الِملحِ في َجودتِِه، ولكن إذا فَقَ
ِه!  رِن وال  35استَطاَع أَحٌد أن يُرِجعَهُ إلي ُح ال للفُ ذا الِمل ن يَصلَُح ه ٍذ، ل وحينَئ

وَن!"فَلْ  )١(للسَّماد، بل سيُلقَى بَعيًدا.  يَسَمع الّساِمعوَن، وْليَفقِه الُمتَبَصّرِ
 
 
 
 
 
 

كان الملح يستعمل أحيانا ليجعل الِزبل طازًجا كسماد، كما كان يستعمل كعنصر يساعد   )١(                                                                                                                                                                                            
اشتعال الِزبل المجفّف في الفرون المصنوعة من الطين في ذلك العصر. لذلك إذا فقد الملح 

 ملوحته، أصبح غير مفيد لهذه األهداف.
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15 
 الفصل الخامس عشر

 الّضالّ  الخروف َمثَل
وا  1 الّيَن أّن يُقبِل ن الّض ٍة ِم اِن وَمجموع وم ِة الرُّ اةِ ِجزي ادةِ ُجب ن ع اَن ِم وك

ِه،  ماعِ تَعاليِم ا) لَس الُمهُ علين ى (س يِِّدنا عيس ى َس ةَ  2عل اَر َحفيظ ا أث ِمّم
تَقبُِل المُ  َل لَيَس ُج ذا الرَّ ائليَن: "إّن ه روَن ق ديَن وُعلَماِء التَّوراةِ فأَخذوا يَتََذمَّ تََشّدِ

م".  ُل َمعَُه الّيَن، ويأُك م  3الّض اِربًا لُه ا) ض الُمهُ علين ى (س اَطبَُهم عيس فخ
اَل:  ال 4األمث ا، أف ًدا ِمنه وٍم واِح َد ذاَت ي روٍف وافتَقَ ةُ َخ ِدُكم ِمئ اَن ألَح  "إن ك

ا عن ذاَك  َع حارٍس َبحثً ِة َم ي البَِري ا ف ًدا  5الّذي َضلَّ َطريقَهُ؟! يَنَطِلُق تاِرًكا التِّسعةَ والتِّسعيَن َخروفً ِه عائ ى َكتِفَي ا عل هُ فَِرًح ِه أال يَحِملُ ُر علي َدما يَعثُ وِعن
دُت َخروف 6إلى البيِت  م: "َوَج وَل لُه راَن ليَق هُ األصحاَب والجي ي جاِمعًا َحولَ

ِه!"  ا بعَودتِ ْل َمعً ، فْلنَحتَِف الَّ َرُح هللاِ  7الّض وُن فَ ذِلَك يَك هُ لَك م أنّ ُد لُك ى أُؤّكِ بل
ن  عٍة وتِسعيَن ِم َرِحِهم بتِس وَمالئكتِِه بَمن يَتوُب بَعَد َضالِلِه، وذِلَك أكثَُر ِمن فَ

 .الُمعتَّديَن بَصالِحِهم ِمّمن يَروَن أنُّهم لَيسوا بحاجٍة إلى تَوبٍة"
 الّضائع الّدرهم َمثَل

َعَشرةَ َدراِهَم فِّضةً وافتَقََدت واحًدا ِمنها، أفال تَقوُم بالبَحِث َعنهُ بَعَد أن تُشِعَل وتابََع (سالُمهُ علينا) َسوَق األمثاِل قائالً: "وْلنَفتَِرْض أّن امرأةً كانَت تَمِلُك  8
ديقاتِها  9 ِمصباَحها فتَُكنُِّس بَيتَها وتَجتَِهَد لتَِجَدهُ؟! ت َص ِه َجَمعَ َرت علي فإذا َعثَ

ائَع!"  ي الّض دُت ِدرَهم د َوَج ي، فق َرْحَن َمع ةً: "اف َرُهّن قائل ا لتُخبِ  هكذا تَفَرُح الَمالئكةُ بذِلَك التّائِب الُمهتَدي بَعَد َضالِلِه".  10وجاراتِه
 الّضالّ  االبن َمثَل

اَن  11 اَل: "ك َل فق ذا الَمثَ اِمِعيِه ه ا) لس الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس اَق َس مَّ س ثُ
راِث اآلَن!"  12لَرُجٍل ابناِن،  فقاَل لهُ األصغَُر: "أبي، أعِطني نَصيبي ِمن الِمي

ِه،  يَن ولَدي هُ بَ َع أمالَك اٍم  13فاستَجاَب الواِلُد لَطلَِب ابنِِه وَوزَّ الَل بِضعِة أيّ وِخ
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َو  باعَ  االبُن األصغَُر ُكلَّ نَصيبِِه ِمن األمالِك، وَجَمَع أثمانَها وسافََر بَعيًدا ِليَلُه
ا.  ا وُمجونً ًدا تِلَك األمواَل َعبَثً َك  14ُمبَّدِ ُك، أصابَت تِل ا يَمِل لَّ م ِه ُك َد إنفاقِ قيَم أَوَدهُ فالذَ وَمضى ليُ  15الِبالَد َمجاعةٌ َشديدةٌ، فَوقََع ذِلَك الّشابُّ في الحاجِة. وبَع

ِه.  ِد ُحقوِل ي أَح ذي  16بَرُجٍل َوثنّيٍ ِمن أهِل تِلَك البِالِد، فعَِمَل ِعنَدهُ راعيًا للَخنازيِر ف الُخرنوِب الّ ِه ب لَء بَطنِ تَهي َم اَن يَش هُ ك ن كاَن َحووبَلََغ الُجوعُ ِمنهُ َمبلَغَهُ حتّى إنّ اٍل  17 لَهُ استَجاَب لهُ وأطعََمهُ.كانَت الَخنازيُر تَأُكلُهُ، وال أَحَد ِممَّ ن ُعّم ي ِم ِت أب ي بَي ا ف َر م ا أكثَ ِه: "م ي نَفِس ثُّم عاَد إليِه ُرشُدهُ فقاَل ف
ا!  ا ُجوًع وُت ُهن اُد أم أقوُل  18يَفيُض َعنُهم الطَّعاُم، وأنا أك ي ف ى أب أعوُد إل س
َك،  ي َحقّ ّقِ هللاِ وف ي َح د أخطأُت ف ُت أ 19لهُ: "يا أبي، لق وَن ولَس أن أك هالً ب

اهُ  20 ابنََك بَعَد اآلن، فاجعَلني عاِمالً ِمن ُعّماِلَك". ِه فأت ةُ بابنِ هُ الّرأف وهكذا، عاَد االبُن إلى أبيِه، ورآهُ أبوهُ عن بُعٍد فأَخذَت
هُ إلى َصدِرِه ُمعانِقًا ُمقَبِّالً.  ِت  21َهرَولةً فاتًِحا ِذراَعيِه ِليَُضمَّ فقاَل االبُن: "يا أبَ

َد اآلَن". ل َك بَع وَن ابنَ ُت أهالً ألن أك ِك، ولَس ي َحقِّ اهُ،  22قد أخطأُت في َحّقِ هللاِ وف وٍب وألبِسوهُ إيّ أفَخِر ثَ ِه ب ِرعوا إلي ائالً: "أس َدهُ ق أّما األُب، فقد أَمَر َعبي
الً. ِه نَع ي قدَمْي عُوا ف اتٍم، وَض بَعَهُ بخ وا إص َل  23 )٢(وَزيِّن روا الِعج وأحِض

اةِ، السَّمي ى الَحي ي إل ودةِ ابن االً بعَ ا،  24َن فاْنَحروهُ حتّى نأُكَل احتِف اَن َميّتً إذ ك
ِت،  25 فاهتَدى بَعَد َضالِلِه!" وهكذا أُقيَمْت االحتِفاالُت. ن البَي ِه ِم َد اقتِرابِ ِل، وِعن ي الَحق ُر ف ُن األكبَ اَن االب َك ك وفي أثناِء ذِل

اٍء و مِعِه أصداُء ِغن ى َس اَهى إل ٍص، تَن ا  26َرق ائالً َعّم ِد ُمتَس َد العَبي ادى أَح فن
ميِن  27يَجري،  ِل السَّ ِر الِعج وَك بنَح اَم أب اَد أخوَك، فق د ع ُد: "لق هُ العَب فقاَل ل

حِة والسَّالمِة!"  ِن  28ُمَهنئًا نَفَسهُ على َعودتِِه إليِه بالّصِ ن االب ُب ِم فأَخَذ الغََض
دُخَل. األكبَِر مأَخَذهُ، وَرفََض ُدخوَل ا ِه ِليَ ُل إلي ِه األُب يَتََوّس َرَج إلي لَمنزِل، فَخ ٍد  29 دمتَِك كعَب ى ِخ َديَك وعل يَن ي فقاَل االبُن األكبَُر ألبيِه: "اسَمْع! إنّي قُمُت بَ

ي  ي ف م تََهبن َك ل طُّ، إالّ أنّ ًرا ق َك أم َمِن، ِخاللَها لم أعِص ل ُمدةً َطويلةً ِمن الزَّ
َع أصحابي. أثنائِها ولو َمّرةً َجديً  ِه َم َل بِ أنَحَرهُ وأحتَِف َك  30ا ف ودةِ ابنِ َد َع وِعن

 العائلة، والنعل يبيّن أنه ابن وليس بعبد، إذ أّن العبيد لم يكونوا ينتعلون شيئًا في أقدامهم.يّد، وكان الخاتم رمًزا إلى علّو المكانة في هذا يبيّن أّن والد الشاّب تقبّله كابن له بشكل ج  )٢(                                                                                                                                                                                            



69 
 

ِه.  31 هذا الّذي بَدََّد مالََك َمَع الفاِجراِت، قُمَت بِنَحِر الِعجِل السَّميِن لهُ!" الي ُكلِّ َك م ا ول ي دائًم ْن  32فأجابَهُ األُب: "يا بُنَّي العَزيز، أنَت َمع ولك
تَ  َرَح ونَب ا أن نَف يَس لن َد ألَ ديًا بَع ِه، وُمهتَ َد َموتِ ا بَع اَد حي د ع اَك ق ِهَج، ألّن أخ

 ضالِلِه؟"
16 

 الفصل الّسادس عشر
 المحتال الوكيل َمثَل

اَل:  1 حابِِه فق اِل ألص رَب األمث ا) َض الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس َل َس وواَص
اَن يُس َل ك ذا الَوكي َم أّن ه ِه، فعَِل ى ماِل الً عل ٌي َرُج َل َغن ذيِر "َوكَّ ي تَب ِرُف ف

َك؟  2الماِل،  َمعُهُ َعن ذي أس ذا الّ ا ه هُ: "م اَل ل تََدعاهُ وق هُ إالّ أن اس فما كاَن ِمن
دََّث  3أطِلعني على ِحساباتَِك فأنَت لَسَت أهالً ألن تَكوَن َوكيلي بَعَد اآلَن".  فَح

ال الَوكيُل نَفَسهُ قائالً: "ما َعساَي أن أفعََل بَعَد أن يَنِزَع َسيِّدي  ِمنّي الوكالةَ؟ ف
َل".  وَّ تَحي أن أتََس ي َألس ِة األرِض، وإنّ ى فِالح ي عل ةَ ل دََّر  4طاق َر وقَ ّم فَكَّ ثُ

ي  بيَن ب َرّحِ ي وُم وقاَل: "ها قد اهتََديُت إلى َحّلٍ لكي أجعََل النّاَس راضيَن عنّ
يِّدي!"  ُرُك َس َدما أت انَ  5في بُيوتِِهم ِعن ن ك ّلِ َم تِدعاِء ُك اَم باس يِّدِه  وق دينًا لَس َم

ٍل  فقاَل لهُ: "ِمئةُ  6َشخًصا َشخًصا، فقاَل لألّوِل: "َكم يَبلُُغ َدينَُك لَسيِّدي؟"  يَن". بَرمي ِه َخمس ل علي ّجِ َك وَس ّكِ َك بَص ُل: "إلي هُ الَوكي اَل ل وِن". فق يت هُ  وقاَل آلَخر: "وأنَت َكم يَبلُُغ َدينَُك؟!" فقاَل: "ِمئةُ ِكيٍس  7ِمن َزيِت الزَّ اَل ل حِ". وق ِمن القَم
انيَن".  ِه ثَم ل علي ّجِ َك وَس ّكِ ا  8الَوكيُل أيًضا: "إليَك بَص يُّد بم َم السَّ َدما َعِل وِعن

َل  َب ِمن َذكاِء َوكيِلِه في ِرعايِة َمصالِحِه الذّاتيّة. وأقوُل لُكم إّن أه َجَرى، تَعَجَّ
 م ِمن أهِل الِهدايِة".الدُّنيا يا أحبابي أكثَُر ذَكاًء في ِرعايِة َمصالِحهِ 

 
 

 واألمانة المال
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 )٣(ثُّم أضاَف (سالُمهُ علينا): "وبِناًء على ذِلَك أقوُل لُكم: 9
 فَمن في القَليِل يَُكْن ُمخِلًصا يَُكْن في الَكثيِر وفّي العُهودْ   10 ُجودوا بماٍل على الفُقَراء لكي تُقبَلوا في دياِر الُخلودْ 

 ولْم نََر َعبًدا لهُ َسيِّداِن فإّما ُمِحبٌّ ِلذا أْو َحقودْ   13 وإن لم تَُكن في الّذي َسيَبيُد أمينًا فَكيَف بما ال يَبيدْ   12 فإن ُكنَت في ذي الَحياة خؤونًا فَمن يأتَِمْنَك بحّقٍ يَسودْ   11 خائنًا يَُكن في الَكثيِر َكثيَر الُجحودْ وَمن في القَليِل يَُكن 
 نوا لَموالي والماِل نَفَس العَبيْد"فلَيَس بَمقدوِرُكم أن تَكو
 المتشّددين ينذر علينا) (سالُمهُ  عيسى

وَن  14 دوَن َكالَمهُ (سالُمهُ علينا) فَسِخروا ِمنهُ ألنُّهم كانوا يُِحبّ يُم.  15 )٤(الماَل.وَسِمَع الُمتََشّدِ اِطِنُكم َعل فقاَل لهم: "تَتَظاِهروَن بالصَّالحِ أماَم النّاِس، وهللاُ بب
ُرها النّاُس وهي ِعنَد هللاِ ِرْجٌس!و ّيِ  16 ما أكثَر األشياء الّتي يُقَّدِ يِء النّب ى َمج اِء حتّ ُحَف األنبي وراةِ وُص ريعةَ التَّ اُس َش َن النّ د أعلَ ولق

َر  ا أكثَ ِة هللاِ، وم وِر َمملَك اِن بُظه الِن البَي ى. واآلَن، آَن األواُن إلع يَحي
ن  ِة هللاِ! الّراغبيَن في أن يَكونوا ِم ِر طاع َوةً بغَي ا ُعن أال وإّن َزواَل  17داخليه

لقد ارتبط قول الّشعر، في التصّور التقليدي، بمصدر غيبّي عادة ما يقترن بالّشياطين   )٣(                                                                                                                                                                                            
تّهم بعض األنبياء مثل محّمد بأّن القرآن الذي قاله والجنون والعفاريت. وعلى هذا األساس اُ 

شعٌر أملته عليه الّشياطين. وقد نفي النبّي محّمد ذلك، وأّكد أّن القرآن ليس بالّشعر وال بالنّثر 
وإنّما هو وحي من هللا. وال نرى أّن نطق السيّد المسيح بالّشعر يتنّزل ضمن هذه الّرؤية 

لّدراساُت النّقديّة الحديثةُ للّشعر، والتي تنّزله منزلةَ غيره من أجناس التّقليديّة التي تجاوزتها ا
الكتابة مثل النّثر والمسرح، وال تُسند إليه أيّة خلفيّة غْيبيّة ذات داللة أخالقيّة سلبيّة. وإنّما هو، 

على عكس ذلك، ومن المنظور الحديث، عالمة على الحكمة وناطق بالخبرة وكاشف عن عمق 
 لمتكلّم للكون والوجود وأسرار الحياة.تمثّل ا

ظّن هؤالء المتشّددون أّن هللا قد أعطاهم ثروتهم بسبب التزامهم الشديد بأحكام التوراة. وقد   )٤( 
ينتقد تقاليدهم الخارجية ويقول إنّها  16و 15استنكر سيّدنا عيسى هنا ظنّهم. وفي اآلياتين 
 17لدخول المملكة الربانية عنوةً. وفي اآليتين مرفوضة عند هللا، وهي في الحقيقة محاولة 

يكشف كيف أنّهم يخالفون وصايا التوراة في سبيل الحفاظ على تقاليدهم، كما في حال  18و
 يبيّن لهم أّن جمع األموال ليس بالضرورة دليال على مرضاة هللا. 31- 19الطالق. وفي اآليات 
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وراةِ أو  ن التَّ رٍف ِم الّسماواِت واألرِض أهَوُن ِعنَد هللاِ ِمن َزواِل نُقطٍة في َح
ذِلَك،  اِء! ل اَن  18ِمن ُكتُِب األنبي أُخرى خ َج ب َزوَّ هُ وتَ َق امرأتَ ن َطلَّ لَّ َم إّن ُك ف

ذي العََهَد الَّذي كاَن بَينَُهما ِد الّ ى العَه ّدى عل د تَعَ ٍة فق َج بُمَطلَّق َزوَّ ن تَ ، وُكلَّ َم
 )٥(كاَن لها َمَع َزوِجها األّوِل".

 والمسكين الغنيُّ 
داِء  19 نَعَُّم بارتِ ٌي يَتَ ا َمضى َغن ي م اَن ف ثُّم أضاَف (سالُمهُ علينا) فقاَل: "ك

ِة، ويَ  ِة النّاِعم ِة الكتّانيّ اِب األُرُجوانيّ ِر الثّي ِد أفَخ ى الَموائ وٍم عل لَّ ي ُس ُك جِل َدهُ،  20الفاخرةِ.  روُح َجَس ت القُ د َغطَّ وكاَن ُهناك َشّحاذٌ َمسكيٌن اسُمهُ ُعَزيٌر ق
ا  ًرا ُجوًع ّوِ ّيِ ُمتََض اِب الغَن َد ب ُس ِعن اَن يَجِل ِد  21وك اِت َموائ ى بفُت هُ يَحَظ َعلَّ

الَب كانَ ِه أّن الِك ن َعذابِ ا زاَد ِم ّيِ، وِمّم هُ. الغَن ةً قُروَح ِه الِحس ُل علي ت تُقبِ راهيَم. 22 ّم  )٦(وماَت ُعَزيٌر، فَحَملَتْهُ المالئكةُ فكاَن َمقاُمهُ إلى جانِب النّبّيِ إب ثُ
ِه،  َد َدفنِ . وبَع يُّ اَت الغَن ى  23م َرهُ إل َع بََص ِرِه، َرفَ ي قَب ذُّب ف اَن يَتَعَ ا ك راهيَم. األعلى فرأى ِمن بَعيٍد ُعزيًرا إلى جانوبَينَم ا  24ِب النّبّيِ إب ذَ يَصيُح: "ي فأَخ

هُ  لُ اني بإصبَِعِه يُبَلِّ ُد ِلس ّرِ هُ يُبَ ًرا َعلَّ ّي ُعزي ْل إل ي وأرِس راهيُم، ارَحمن ِت إب ِب".أبَ ذا اللَّهي ي ه ذٌَّب ف ّي،  25 )٧(بالماِء، فإنّي ُمعَ ا بُنَ راهيُم: "ي يُّ إب هُ النَّب فأجابَ
ذَت نَصيبَكَ  ي  تَذَكَّر أنَّك أَخ اَل ف د ن ٌر فق ا ُعَزي اَك، وأّم ي ُدني راِت ف ن الَخي ِم

َت  ا، وأن ا ُهن ِه ذاَك نَعيًم َضهُ هللاُ عن بؤِس ُدنياهُ نَصيبَهُ ِمن البؤِس، وها قد َعوَّ
راَر  26تَلقى ما تَلقاهُ ِعنَدَك ِمن َعذاٍب أليٍم.  ولقد ثَبََّت هللاُ بَينَنا وبَينَُكم ُهوةً ال قَ ن عُ  ا ع ا، وإنّن ور". له ى العُب اِدريَن عل ا بق تُم إلين ا أن اِجزوَن، وم ا لع بوِره

اهية، لكن سيّدنا المسيح أقّر بأّن عقد الزواج أباح بعض علماء اليهود الطالق ألسباب و  )٥(                                                                                                                                                                                            
غير قابل للفسخ ويمتّد طول العمر. وبناًء على ذلك، فمن حاول فسخ عقد زواجه وتزّوج امرأة 

 أخرى يكون قد ارتكب معصية الزنى.
 الصورة هنا تبيّن أّن عزيرا ُمنح مقاًما مشّرفًا فكان مجلسه إلى جانب النبي إبراهيم.  )٦( 
لم يقصد السيّد المسيح بكلمة "اللّهيب" أّن الغنّي كان في جهنّم، وإنّما كان يمّر بما يُسّمى   )٧( 

"عذاب القبر" وهو عذاب يسبق العذاب األبدّي الذي سيناله األشرار بعد الحكم عليهم في يوم 
خير  الدين. أّما الصالحون فيكونون في حالة من الراحة والسعادة خالل هذه الفترة في انتظار

 الجزاء من رّبهم يوم الدين.
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دي،  27 ِت وال ى بَي يُم، إل راهيُم الَحل ِت إب ا أبَ لُهُ إذن، ي الّ تُرِس : "فَه فقاَل الغَنيُّ حتّى يُنِذَر إخوتي الَخمسةَ ليَحَذروا هذا العَذاَب األليَم، فال يَكوُن َمصيُرُهم  28
بيُّ إبراهيُم: "وَكيَف ال يَدروَن، وبَيَن أيديِهم التَّوراةُ فأجابَهُ النّ  29كَمصيري!" 

ا!"  اَء فيه ا ج ا  30وُصُحُف األنبياِء فيها يَنُظروَن؟ فليَعَملوا بم : "ي يُّ اَل الغَن فق
ذِلَك  أخبََرُهم ب واِت ف ُد األم َث أَح ن إذا بُِع ي! ولك ذا ال يَكف راهيُم، إّن ه أبَِت إب

ي فأ 31الَمصيِر، فسيَتوبوَن!"  اَء ف ا ج انوا بم ائالً: "إن ك راهيُم ق  التَّوراةِ وفي ُكتُِب األنبياِء ال يَعَملوَن، فما ُهم ِمن بَعِث األمواِت بُمتِّعظيَن".جابَهُ النَّبيُّ إب
17 

 الفصل الّسابع عشر
 علينا) (سالُمهُ  عيسى أقوال بعض

اَس  1 ُل النّ ن يَجعَ أتَي َم دَّ أن ي ُب أنصاَرهُ: "ال بُ ا) يُخاِط وقاَل (سالُمهُ علين
لِّليَن،  ذاِب الُمَض وِل َع ا لََه ن ي بيِل، ولك واِء السَّ ن َس لّوَن ع ٌر  2يَِض هُ لََخي ألَحِدِهم أن يُرَمى بِِه في البَحِر وفي ُعنُِقِه َحَجُر طاحوٍن، ِمن أن يُواِجهَ عاقبِةَ إنّ

عَفيَن. تَض وَن!  3ليِل أَحِد هؤالِء المؤمنيَن الُمستَض ا المؤمن َك، أيُّه ذَروا ذِل فاح
اِمْحهُ،  ئن  4فإن أساَء إليَك أخوَك المؤمُن فعاتِْبهُ، وإن َرَجَع عن إساءتِِه فس ول

وَن  5 أساَء إليَك َسبَع َمّراٍت في اليوِم ثُّم َطلََب َصفَحَك، فاصفَْح َعنهُ". اَل الَحواريّ ا". فق ّوي إيمانَن َك تُق ا): "لَيتَ الُمهُ علين يحِ (س يِِّد الَمس للّس ّم  6 اٍن، ثُ ن إيم رَدٍل ِم ن َخ ٍة ِم داُر َحبّ وبُِكم ِمق ي قُل اَن ف و ك ائالً: "ل ابَُهم ق فأج
ِر"  ي البَح أَمرتُم هِذِه التّوتةَ أن: "انَزعي ُجذوَرِك ِمن هِذِه التُّربِة وانغَِرسي ف

ى  8- 7 ٍر.ألطاَعتُْكم دوَن تأخي ِه، أو عل ِة َحقِل ى ِحراث ا عل ًدا قائًم ِدُكم َعب ِرْض أّن ألَح ابي: ِلنَف ا أحب ي
ل  ِه ب ِه وطعاِم ى راحتِ هَ إل هُ أن يَتّجِ يَس ل ِرعايِة َغنَِمِه، فإذا فََرَغ ِمن َعَمِلِه فلَ

َمهُ إليِه، فإذا فََرغ ِمن ذِلَك أَكلَ  َطعاَمهُ واستَراَح.  عليِه أن يُِعدَّ َعشاَء َسيِِّدِه ليُقَّدِ ٍل  9 ن َعَم ّلِ  10لَيَس إالّ واجبًا ِمن واِجباتِِه الّتي فُِرَضت عليِه. ولَيَس ِمن الواِجِب أن يَشُكَرهُ َسيُِّدهُ على ذِلَك، ألّن ما قاَم بِِه العَبُد ِم تُم بُك إذا قُم تُم ف ذِلَك أن وك
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نَ ٌد لَس ُن َعبي ا نح هُ ال ما أوَصيتُُكم بِِه، فقولوا: "إنّم ا، ألنّ تَِحقَّ ثَوابً ُل ِلنَس ا نَعَم
 ُشكَر على واِجٍب".

 البرص من مصابين عشرة يبرئ علينا) (سالُمهُ  عيسى
يَن  11 ا بَ اًزا م ِدس ُمجت ِت الَمق ى بَي ِه إل ي َطريِق ا) ف الُمهُ علين ى (س وَمض

بالبََرِص وقد وَوَصَل قَريةً فاستَقبَلَهُ فيها َعَشرةُ ُمصابيَن  12الّسامرةِ والَجليِل.  ا  13َوقَفوا بَعيًدا َعنهُ بَسبَِب نَجاسِة بََرِصِهم،  ِه صائحيَن: "ي ولكنُّهم استَغاثوا بِ
اَك!"  ى، ُرحم يَِّدنا عيس اَطبَُهم  14َس رآُهم وخ ا) ف الُمهُ علين يِهم (س َت إل فالتَفَ

ا، وشاَهدوا فانَطلَقوا َجميعً  )٨(قائالً: "اِذَهبوا واعِرُضوا أنفَُسُكم على األحباِر".
ِر هللاِ  15 بأعيُنِِهم، وُهم في َطريِقِهم سائروَن، َزواَل البََرِص َعنُهم. انُهُ بتَكبي َج ِلس د لَِه ا) وق فقَفََل أَحُدُهم عائًدا إلى عيسى (سالُمهُ علين

ِه،  اَن  16وتَعظيِم اِكًرا، وك ا) ش الُمهُ علين ِه (س َد قََدَمي ِه ِعن ى َوجِه رَّ عل وَخ
رةِ  17ساِمريا!  ةُ العََش َن بَقيّ ريَن: "أي ا) للحاِض فقاَل َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين

ذا  18الّذيَن تَمَّ ِشفاُؤُهم؟  َر ه ِ على فَضِلِه َغي أَما كاَن فيِهم َمن يَرِجُع ُمَسبًِّحا 
اَك". 19الغَريِب؟!"   ثُّم قاَل لهُ: "قُم وامِض في َسبيِلَك، فإيمانَُك بي قد نَجَّ

 هللا مملكة ظهور
ى  20 ائليَن: "َمت وٍم ق ا) ذاَت ي الُمهُ علين ى (س يَِّدنا عيس دوَن َس ّدِ أَل الُمتََش وس

ُل  ِة هللاِ دالئ وَر َمملَك بُِق ُظه ابَُهم: "ال يَس ةُ؟" فأج بّانيّ ةُ الرَّ ُر الَمملَك تَظَه
بّا 21َمنظورةٌ،  ةُ الرَّ اَك، فالَمملَك ا أو ُهن ا ُهن وِل إنّه ن القَ ُن ِم رةٌ تَُمّكِ ةُ حاِض نيّ ِه  22 أماَمُكم اآلَن!" تاقوَن في ٌن تَش يَأتيُكم َزَم اَل: "س ِه وق ى أتباِع ا) إل ثُّم التَفََت (سالُمهُ علين

ُد.  ُت بَع ذا الوق ن ه م يَِح ْن ل ِد، ولك ا!" وسيَفتَري بَعُض النّاِس على هللاِ َكِذبًا فيَقولو 23إلى ُرؤيِة َمجيِء َسيِِّد البََشِر وُحكِمِه الَمجي َن: "إّن الُمَخلَِّص البَشيَر ُهن
ال  بيِل، ف واِء السَّ ن َس ؤالِء ع لَُّكم ه ُرُكم أن يُِض ذِّ ي أَُح اَك!" ولكنّ هُ ُهن ًحا  24تَتبَعوُهم، أو "إنّ يَكوُن ُحضوُرهُ واِض ٍب، وس هُ دوَن َري تَعِرفوَن َمجيئَ م س ألنُّك

كان المصابون بالبرص يخضعون في العادة لفحص من قبل رجال الدين إلعطائهم   )٨(                                                                                                                                                                                            
 الشهادة بأنّهم قد شفوا، وذلك قبل تمّكنهم من العودة للعيش كأفراد في المجتمع اليهودي.
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َل  25، كالبَرِق الّذي يُضيُء نوُرهُ أرجاَء السَّماِء ُكلِّها ولكن على َسيِِّد البََشِر قَب
عِب.  ذا الشَّ َض ه انَي َرف ةً وأن يُع ا َعظيم َي آالًم َك أن يُقاس اَن  26ذِل ا ك وَكم

ِر.  يِّد البََش َد َمجيِء َس الَِم ِعن ي الع الُُهم ف وُن ح وحٍ، يَك ّيِ ن اتِهِ  27النّاُس في َعهِد النَّب ي حي يَن ف وحٍ ماض ِد نُ ي َعه ؤالِء ف اَن ه د ك ي لق تَغِرقيَن ف دُّنيا ُمس م ال
َذُهم  فينِة، وأَخ ى السَّ وٌح إل ِعَد ن ى َص زاُوجٍ، حتّ رٍب وتَ ٍل وُش ن أك ا ِم ُمتَِعه

ا  28الّطوفاُن َجميعًا.  ذِلَك، َكم ِر ك يِّد البََش ِن َمجيِء َس ي َزَم اُس ف وسيَكوُن النّ
يِّة ِمن أكٍل وُشرٍب وبَيعٍ كانوا في َعهِد النَّبّيِ لُوٍط ُمستَغِرقيَن في ُمتَِعِهم الدُّنيو

اٍء،  راٍء وَزرعٍ وبِن دينَتَُهم  29وِش وٌط َم اَدَر ل ِه غ ذي في وُم الّ اَءُهم اليَ ى ج تَِعلةً حتّ ارةً ُمش اًرا وِحج يِهم ن ماُء عل َرت السَّ ةً وأمَط ذاُب بَغت َسدوَم، فأَخَذُهم العَ
ر! كذِلَك يَكوُن حاُل النّاِس يوَم يَظ 30فأهلََكتُهم َجميعًا.  يُِّد البََش وُل  31َهُر َس وأق

ٍذ  لُكم: في ذِلَك اليَوِم ال يَهتََمنَّ أَحُدُكم بَمتاعِ الَحياةِ الدُّنيا، فإن كاَن أَحُدُكم حينئ
ى  على َسطحِ بَيتِِه، فال يَنِزلَنَّ ألخِذ َمتاِعِه، وَمن كاَن في الَحقِل، ال يَرِجعَنَّ إل

هُ.  يٍء ِمن ِذ أّيِ َش ِه ألخ ا!و 32بَيتِ يانَها وعاقِبتَه وٍط وِعص رأةَ ل روا ام ذَّكِ ن  33 )٩(تَ ُرها، إال أّن َم دُّنيا فسيَخَس ي ال ِه ف ى حياتِ اَظ عل لذِلَك َمن أراَد ِمنُكم الِحف
ِر،  34يَخَسُر حياتَهُ ِمن أجلي، فقد َحِفَظها.  يُِّد البََش أتي َس وَم ي هُ ي م إنّ وأقوُل لُك

ُرُك  اِب، ويَت َدُهما للِعق ا. سيَكوُن َشخصاِن نائَميِن على َسريٍر واحٍد فيأُخذُ هللاُ أَح َر نائًم ذُ هللاُ  35اآلَخ حٍ، فيأُخ ى طاحوِن قَم يِن عل اِن ُمجتمعتَ تَكوُن امرأت وس
وسيَكوُن الفالّحاِن في الَحقِل  36أنِها". واِحدةً ِمنُهما للِعقاِب، تاِرًكا األُخرى لش

ر.  ُرُك اآلَخ َدُهما، ويَت ذُ هللاُ أَح املَيِن فيأُخ ا  37ع ائليَن: "ي هُ ُمتَس اَل أتباُع فق
ذا  تَعِرفوَن ه ا): "س الُمهُ علين ابَُهم (س ذا؟" فأج اِب ه اُن الِعق َن َمك ا، أي َموالن

 عِ النُّسوِر".الَمكاَن َكما تُعَرُف َمطاِرَح الُجثَِث ِمن تََجمُّ 
 

18 
وراءهم لمشاهدة خرابها.  أَمَر المالكان لوطا وعائلته بالفرار من مدينة سدوم دون النظر  )٩(                                                                                                                                                                                            

 ولكّن امرأة لوط سيطر عليها فضولُها فنظرت خلفها، فاستحالت عمودا من الملح.
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 الفصل الثّامن عشر
 والقاضي األرملة َمثَل

ِه ُوجوَب  1 م في وَضَرَب َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) لَحواريّيِه َمثَالً يُبَيُِّن لُه
اٍض  2الُمواَظبِة على الدُّعاِء دوَن َكلٍَل أو َملٍَل  ُدِن ق ي إحدى الُم فقاَل: "كاَن ف

أتي بصورةٍ  3هاُب النّاَس، ال َيخاُف هللاَ وال يَ  ةٌ ت ِة أرَمل وكانَت في تِلَك الَمدين
ذي  ن الّ فُني ِم َك تُنِص القَوِل: "ليتَ ِه ب ةً علي ي ُمِلّح َك القاض ى ذِل تَِمّرةٍ إل ُمس

ا  4َظلََمني".  َن له ى أن أذَع ا، إل ِض َطلَبِه ي َرف تَِمرا ف لَّ ُمس ولكّن القاضي َظ
ي اَس،  أخيًرا قائالً في نَفِسِه: "إنّ اُب النّ ا ال أخاُف هللاَ وال أه ِذِه  5َحقً ْن ه ولك

إذا  6 الَمرأةُ تُزِعُجني، فسأستَجيُب لَطلَبِها فأنِصفَها وأنتَهي ِمن إزعاِجها". رةٌ، ف وُهنا قاَل (سالُمهُ علينا): "فلتَُكْن لُكم في قِّصِة القاضي الظاِلِم ِعب
اِلمِ  ذا القاضي الظ َع ه ذِلَك َم ُر ك اَن األم حيِم، أال  7، ك رَّ اِدِل ال ِ الع ا َف ب فَكي

اَر؟  َل نَه ِه لي عيَن إلي ّرِ ُدعائِِهم ُمتََض وَن بِ يَن يُِلّح اريَن ح يُنِصُف أولياَءهُ الُمخت
َكالّ، بل ستَكوُن استِجابتُهُ َسريعةً فيَنُصُرُهم! وَرغَم  8وهل يُمِهُل في اإلجابِة؟ 

 األرِض َمن يؤمُن بِِه ِعنَد َمجيئِه؟" ذِلَك، فهل سيَِجُد َسيُِّد البََشِر على
 الّضرائب وجابي المتشّدد َمثَل

ُهم  9 دوَن أنفَُس ن يَعتَِق أِن َم ثَالً بش ا) َم يُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين َرَب َس ثُّم َض
َرِم  10صاِلحيَن، ويَنُظروَن بتَعاٍل إلى اآلَخريَن،  ى َح الِن إل هَ َرُج اَل: "تََوجَّ فق ِت هللاِ إلقام َد بَي ُر أَح ديَن، واآلَخ ّدِ ِة الُمتََش ن طائف ُدُهما ِم اَن أَح الةِ. وك ِة الصَّ

اِن.  وم رائِب للرُّ اِمعي الضَّ مَّ،  11ج ائالً: "اللُّه هُ ق ُد نَفَس ّدِ دََّث الُمتََش اَك َح وُهن
أَحَمُدَك ألنَّك لم تَجعَلني ِمثَل الَجشعيَن والُمفِسديَن والُزناةِ ِمن سائِر النّاِس، أو 

اَك، كَ  ِف ُهن رائِب الواقِ ابي الضَّ بوعيا، وأُؤّدي  12َج وَمين أس وُم يَ إني أص ف
ّفِ  13 )١(َزكاةَ العُشِر عن ُكّلِ َدخلي". ي الصَّ َف ف د َوقَ أّما جابي الضَّرائِب فق

ى  ِرُب عل و يَض دعو هللاَ وه َذ يَ ّم أَخ ن هللاِ. ثُ الً ِم ِرِه َخِج عًا ببََص ِر خاِش األخي
، وقد حافظ المتشّددون على   )١(                                                                                                                                                                                             فرض هللا على اليهود في التوراة إعطاء العشر من دخلهم 

 تطبيق ذلك الحكم.
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هِ  دِرِه بيََدي الّيَن".  َص ن الّض ي لِم ي إنّ َك َربّ ائالً: "َرحَمتُ ا ق يًا وُحزنً ا  14تأّس ي
ن  َرَض ع هُ، وأع َي َعن رائِب فَرِض ابي الضَّ اَء ج َل هللاُ ُدع د تَقَبَّ ابي لق أحب
ن  َل ِم اآلَخر. إّن ُكلَّ َمن َرفََع ِمن قَدِر نَفِسِه َوَضعَهُ هللاُ، وُكّل َمن تَواَضَع وقَلّ

 فَعَهُ هللاُ".شأِن نَفِسِه رَ 
 األطفال يبارك علينا) (سالُمهُ  عيسى

اِرَكُهم،  15 ُهم فيُب الَُهم ليَلُمَس َك أطف اَء ذِل ا) أثن الُمهُ علين ِه (س اُس إلي دََّم النّ وقَ
ِه  16فنََهَرُهم أتباُعهُ (سالُمهُ علينا) وأبعَدوُهم،  ولكنّهُ (سالُمهُ علينا) َدعاُهم إلي

الَ  وا األطف ائالً: "اتُرك ِة  ق بّانيّ ِة الرَّ َل الَمملَك وُهم، ألّن أه ّي وال تَمنَعُ أتوَن إل ي
وُن  ُكم: إّن الدُّخوَل إلى َمملَكةِ والَحقَّ أقوُل ل 17ِمثُل هؤالِء األطفاِل،  هللاِ ال يَك

 إالّ ببَساطِة األطفاِل الّذيَن ال يَنَشِغلوَن بالَمراتِِب الدُّنيويِّة".
 انيّة؟الّربّ  المملكة يدخل الّذي من

ا  18 ائالً: "أيُّه ألَهُ ق أٍن فس وجاَء إلى َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) َرُجٌل ذو ش
ِد؟"  داِر الُخل وِز ب ِه للفَ اُم بِ يَّ القي هُ  19الُمعَلُِّم الّصاِلُح، ما العََمُل الّذي عل فأجابَ

اِلَح الحقَّ هو (سالُمهُ علينا) قائالً: "ِلماذا َدَعوتَني صاِلًحا؟! أال تَدري أّن الصّ 
ْل،  20هللاُ الواِحُد؟!  وأنَت تَعلَُم بما َوصَّى هللاُ بِِه النَّبيَّ موسى: ال تَزِن، وال تَقتُ

راِم".  َم اإلك َك نِع اَك وأُمَّ ِرْم أب وِر، وأك زُّ هادةَ ال َهْد َش ِرْق، وال تَش ِذهِ  21وال تَس ُجُل: "أيُّها الُمعَلُِّم، إنّي ألعَمُل به باي".  فأجابَهُ الرَّ ذُ ِص ا ُمن الَوصايا ُكلِّه لَّ  22 ْع ُك ْب، وبِ ذُهُ: اِذَه ِوُزَك تَنفي ٌر يُع َي أم ا): "بَِق الُمهُ علين ى (س اَل عيس فق
ُممتَلَكاتَِك وتََصدُّْق بثَمنِها على الفُقَراِء، فسيَكوُن لَك بذِلَك َكنٌز َعظيٌم ِعنَد هللاِ، 

هُ فَحِزَن ا 23ثُّم تَعاَل إليَّ واتبَعني".  ديًدا، ألنّ ا َش َك ُحزنً ماِعِه ذِل َد َس ُجُل ِعن لرَّ
ِه  24 كاَن ذا ثَروةٍ طائلٍة. ى أتباِع ا) إل ُجُل الَمجِلَس، فالتَفََت َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين وغاَدَر الرَّ

بّانيّةَ!  وأقوُل إّن ُدخوَل  25قائالً: "َكم هو َعسيٌر أن يَدُخَل األغنياُء الَمملَكةَ الرَّ
ب  اِط (ثق ّمِ الَخيّ ي ُس ِل ف وِل الَجَم عوبةَ ُدخ عٌب ُص اِل لََص ى الم ِل عل الُمتِّك

ابَُهم (سالُمهُ  27فقاَل الحاِضروَن: "فَمن هم النّاجوَن إذن؟!"  26اإلبرة)!"  فأج
 علينا): "ما تَعِجزوَن َعنهُ هو بيَِد هللاِ الّذي هو على ُكّلِ َشيٍء قَديٌر".
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ا و 28 يٍء َوراَءن لَّ َش ا ُك د تََركن ا ق ا: "ه ًس خُر ُمتََحّمِ ُرُس الصَّ اَل بُط ق
ى عن  29واتّبعنَاَك!"  ن تََخلّ لُّ َم م: ُك وُل لُك ّق أق ا): "الح هُ (سالُمهُ علين فأجابَ

ِة،  بّانيّ ِة الرَّ ِل الَمملَك ن أج ِه أو أوالِدِه، ِم ِه أو والَدي ِه أو إخوانِ ِه أو امرأتِ  هُ أضعاُف تِلَك ِمن هللاِ في الدُّنيا، وسيَكوُن لهُ النَّعيُم في اآلِخرةِ".كاَن ل  30بَيتِ
 وبعثه موته عن األخير علينا) (سالُمهُ  إعالنه

ا  31 م: "إنّن وَل لُه َر ليَق ي َعَش ِه االثنَ ا) بَحواريّي الُمهُ علين ى (س ّم اختَل ثُ
ِب صاِعدوَن إلى القُدِس وفيها سيُنَفَّذُ َوعُد هللاِ في َسيِّ  ي ُكتُ اَء ف ا ج ِر َكم ِد البََش تُمونَهُ  32األنبياِء،  ِه ويَش تَهِزئوَن بِ َوثَنيّيَن فيَس ى ال ى إل ُس األعل لُِّمهُ الَمجِل فيَُس

ثُّم يَجِلدونَهُ ويَقتُلونَهُ، إالّ أنّهُ في اليوِم الثّالِث يُبعَُث حيا!"  33ويَبُصقوَن عليِه،  زوا ولم يَفقَْه الَحواريّوَن َكال 34 م فعََج ا عن إدراِكِه اهُ َمحجوبً َمهُ، بل َظلَّ َمعن
 عن فَهِمِه.

 األعمى شفاء
ِة  35 ن َمدين ِه ِم اَن بِرفقتِ ن ك ا) وَم يِِّدنا عيسى (سالُمهُ علين وِعنَد اقتِراِب َس

ِق،  ِب الطَّري اَهى  36أريحا، صاَدَف وجوُد ُمتََسّوٍل أعمى على جان َدما تَن وِعن
ى َض معِ األعم ى َس ري. إل ا يَج هُ َعّم ن َحولَ أَل َم وِد س روِر الُحش جيُج ُم ِق".  37 َرَخ  38فأخبَروهُ قائليَن: "هذا عيسى النّاصرّي يَُمرُّ ِمن هذا الطَّري فَص

ّيِ داوَد!" ِة النَّب َث َمملَك ا َوري ى، ي ا عيس اَك ي ائالً: "ُرحم ن  39 )٢(ق َرهُ َم فَزَج
روهُ بالسُّ ِب، وأَم ِة الَموِك ي َطليع انوا ف يُح ك ذَ يَص َف أَخ كوِت. إالّ أّن الَكفي

رِش داوَد!"  ا صاِحَب َع ُك، ي ا الَمِل ا  40بَصوٍت أعلى قائالً: "ُرحماَك أيُّه ولّم
ألَهُ:  هُ س َرَب ِمن َدما اقتَ اِرِه. وِعن َر بإحض َف وأَم ا) تََوقّ الُمهُ علين ِمعَهُ (س ى 41َس هُ األعم َك؟!" فأجابَ َل ل ي أن أفعَ ُد ِمنّ اذا تُري ا "م َر، ي ُد أن أُبِص : "أُري

فاَك".  42َموالي!"  د َش ي ق َك ب َك، فإيمانُ فقاَل لهُ (سالُمهُ علينا): "ِليَُكْن لَك ذِل والهُ.  43 ُع َم و يَتبَ بُِّح هللاَ وه َذ يَُس اِل، فأَخ ي الح ى ف ُر األعم دَّ بََص ذا ارتَ وهك
دونَ  ِ ويَُمّجِ بِّحوَن  ذوا يَُس د أَخ اُس وق ِه النّ اَهدوا  وأحاَط بِ َد أن ش هُ بَع َعَظمتَ

يكون من عائلة يَّسى، والد النبي  كان شعب بني يعقوب يتوقّعون أّن المسيح المنتظر سوف  )٢(                                                                                                                                                                                            
 )1: 11داود. وذلك كما جاء في نبّوة النبي أشعيا (أشعيا 
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 ذلَك.
19 

 الفصل التّاسع عشر
 وزكيّ  علينا) (سالُمهُ  عيسى

، 2وَدَخَل (سالُمهُ علينا) أريحا.  1 يٌّ ُمهُ َزِك ٌل اس ا َرُج اَن به ن  )٣(وك و ِم وه
راِء.  ديُد الثَّ رائِب، َش اةِ الضَّ اِر ُجب ى  3ِكب يِِّدنا عيس ةَ َس اِوُل ُرؤي اَن يُح وك

ِر  اِم وِلِقَص ح رةِ الّزِ تَِطع لَكث م يَس هُ ل وِد، ولكنّ يَن الُحش ن بَ ا) ِم الُمهُ علين (س
ٍز،  4قامتِِه.  ي َجرةِ ُجمَّ رِب َش رَّ بقُ ا) أن يَُم َك عيسى (سالُمهُ علين وِعنَدما أوَش

ينا) فقاَل لهُ: "أنا َضيفَُك اللّيلةَ، يا فرآهُ (سالُمهُ عل 5أسَرَع َزكيٌّ إليها وتََسلّقَها 
، فانِزْل بُِسرعة!"  ُجُل في الحاِل واستَقبَلَهُ بُسروٍر،  6َزكيٌّ ا  7فاستَجاَب الرَّ ِمّم

َد  يفًا ِعن وَل َض اَر الُحل د اخت ريَن: "لق ذَّمِ الوا ُمتَ أثاَر َغيَظ بَعِض الحاِضريَن فق
الّيَن!"  ن الّض ٍل ِم يٌّ  8َرُج ِمَع َزك الُمهُ وَس ى (س اَل لعيس اَم وق الَم فق َك الَك ى ذِل اتي عل َع نِصِف ُممتَلَك َك تَوزي ُن أماَم يِّدي، أُعِل ا َس عِ: "ي اَم الَجمي علينا) أم

ُض ِلَمن اغتََصبُت مالَهُ بُحّجِة الضَّرائِب أربَعةَ أضعاِف ما  الَمساكيِن، وسأُعّوِ
يُِّدنا عيسى  9 )٤(أَخذتُهُ ِمنهُ!" ذا فقاَل لهُ َس ُل ه اَز أه وَم ف ا): "اليَ (سالُمهُ علين

ُجَل هو أيًضا ِمن ذُّريِّة إبراهيَم، فقد جاَء َسيُِّد  10 )٥(البَيِت بالنّجاةِ، ألّن هذا الرَّ
 البََشِر يَبَحُث عن ِمثل هؤالِء الّضالّين ِليُنِقذَُهم إلى األبِد".

هذا هو المعنى العربي لالسم العبري األصلي (زّكاي) ومعناه "الطاهر" ثّم صار اسمه   )٣(                                                                                                                                                                                            
 باللغة اليونانية التي ُكتب بها هذا الوحي (زكيوس).

ود قانون يفرض على الشخص التعويض عن كّل ما أخذ كان عند كّلٍ من الرومان واليه  )٤( 
عن طريق السرقة أو الغّش، مضافًا إليه غرامة. كما جاء في التوراة أّن الحّد األقصى ِلما يُدفع 

 ).22: 1هو أربعة أضعاف القيمة المسروقة (سفر الخروج 
كان محّل احتقار  وعد هللا بمباركة النبي إبراهيم وساللته، ومع أّن عمل هذا الجابي  )٥( 

الحشود، فما زال باستطاعته التوبة والحصول على تلك البركة التي وعد هللا بها إبراهيم 
 وذريّته.
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 الذّهبية الّدنانير َمثَلُ 
ِه (سالُمهُ وكانَت أسماعُ الُحشوِد ُمتَّ  11 ن فَِم ُرُج ِم اَن يَخ ا ك ّلِ م ى ُك ةً إل ِجه

ن  ّلِ َم ى ُك ثَالً إل اَق َم ا، س ِدس قُربً ِت الَمق ن بَي ا ازداَد ِم علينا) ِمن َكالٍم. ولّم
اِل، ي الح يَكوُن ف ِة س بّانيّ ِة الرَّ وَر الَمملَك نُّ أّن ُظه اَن يَُظ اَن  12 )٦(ك اَل: "ك فق

َك على أَحِد األُمراِء أن يُسافِ  ِة، وذِل ِدِه. َر إِلى بَلٍَد بَعيٍد، إلى عاِصمِة اإلمبِراطوريّ ى بَلَ وُد إل ّم يَع ا ثُ ُر َمِلًك هُ القَيص َج ن  13ِليُتَّوِ رةً ِم ا َعَش ِه َدع َل ُمغاَدرتِ وقَب
يِن  ى ح ُوكالئِِه وَسلََّم ُكلَّ واحٍد ِمنُهم ديناًرا َذَهبيًا قائالً: "تاِجروا بهذا الماِل إل

ى اإلمبِراطوِر قَيصَر  14 َعودتي". ِرِه إل ي إث ًدا ف لوا َوف هُ، فأرَس عبُهُ يَكَرهونَ اَن َش وك
ا".  ا علين ُل َمِلًك ُج ذا الرَّ َج ه وَّ ي أن يُتَ ةٌ ف ا َرغب يَس لن ائليَن: "لَ ُروهُ ق ن  15ليُخبِ تَدعى َم غِم ِمن ذِلَك، فإّن القَيصَر َوالّهُ عليِهم. وِعنَدما عاَد اس وعلى الرَّ

نُهم، َوكَّلَ  ٍد ِم ّلِ واح ِب ُك داَر َمكَس رى ِمق ِه، ِليَ ن ُوكالئِ ِه ِم ارةِ بماِل م بالتِّج ُه انيَر!"  16 رةَ دن اُرَك َعَش َح دين والَي، َربِ ا َم اَل: "ي اَء األّوُل وق هُ  17فج فأجابَ
رِ  ى َعَش ةُ عل  الَمِلُك: "نِعَم الخاِدُم األميُن أنَت! اُؤتُِمنَت على القَليِل، فلََك الِوالي

ي".  ُح  18ُمُدٍن في َمملَكت َغ ِرب د بَلَ والي، لق ا َم اَل: "ي اني وق ُل الثّ ُج اَء الرَّ وج
ُدٍن  19ديناِرَك ِمقداَر َخمسِة دنانير".  ِس ُم ى َخم ا عل َت واليً ن أن هُ: "وُك فأجابَ

ُ 20في َمملَكتي".  اُرَك َخبَّأت ُجُل الثّالُث فقاَل لهُ: "يا َموالَي، ُهَو ذا دين ه أّما الرَّ
ِرَك،  21لَك ِحفاًظا عليِه،  ِب َغي ن تَع فقد ِخفُت ِمنَك، ألنَّك َرُجٌل قاٍس، تَربَُح ِم

زَرْع".  م تَ ا ل ُد م د  22وتَحُص ُر! لق اِدُم الَحقي ا الخ بًا: "أيُّه ُك غاِض هُ الَمِل فأجابَ
م أزَرعْ  ُث ل ن َحي ُد ِم ي، وأحُص ، َظنَنَت أنّي َشديُد القَسوةِ وأنّي آُخذُ ما لَيَس ل ين  23 تَِردَّهُ ح يارفِة ألس َد الصَّ الي ِعن ْع م م تََض َم ل ذِلَك، فِل ُر ك اَن األم إْن ك

با؟"  هُ  24َعودتي وقد أُضيَف إليِه الّرِ ذوا ِمن ًرا: "ُخ ريَن آِم هَ إلى الحاِض وتََوجَّ
انير!"  رةَ دن هُ َعَش َغ ِربُح ن بَلَ وهُ ِلم يناَر، وأعُط ّدِ ا  25ال ائليَن: "ي ابوهُ ق فأج

فقاَل  26نا، إّن لذِلَك الَوكيِل ما يَكفيِه ِمن الماِل وقد صاَر ديناُرهُ َعَشرةً!" َموال
كان بعض اليهود يعتقدون أّن المسيح المنتظر عند قدومه لتأسيس مملكة هللا، سوف يقهر   )٦(                                                                                                                                                                                            

هود يعتقدون أّن العالم الروماَن ويعيد لبني إسرائيل أرَضهم وحريّتهم. وكان آخرون من الي
 بأسره سيتغيّر عند تأسيس المملكة الربّانيّة.
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يَن إالّ  افُِئ الُمتَقاِعس ادةِ، وال أُك اِمليَن بالّزي افِىُء الع ي أُك وا أنّ ُك: "اعلَم الَمِل
ّي،  27ُخسرانًا.  روُهم إل يِهم، فأَحِض ا عل أّما أعدائي ِمّمن َرفَضوا تَتويجي َمِلًك

 )٧(قوموا بإعداِمِهم َجميعًا أمامي".و

 علينا) (سالُمهُ  عيسى تستقبل القدس
ا  28 اَر ُمنَطِلقً ى الُحضوِر، س ةَ عل َك الِقّص ا) تِل صَّ (سالُمهُ علين ِدس،وبَعَد أن قَ ِت الَمق ى بَي هُ إل ا َحجَّ ِه ُمتابِعً ى رأِس أتباِع ن  29 )٨(عل ِه ِم َد اقتِرابِ وِعن

ن قَريتَْي بَيِت فَجَّ و يِن ِم َل اثنَ دِس، أرَس يتوِن بقُرِب القُ بَيِت َعْنيا ِعنَد َجبَِل الزَّ ِه  ا  30أتباِع تَِجداِن َجحًش ا، وس ا أماَمُكم ي تََريانِه ِة الّت ى القَري يرا إل ائالً: "ِس ق
ا،  ى ُهن راهُ إل هُ وأحِض الّ ِرباَط ُل، فُح ن قَب ٌد ِم ِه أَح م يَعتَِل ا ل وإن  31َمربوًط

ا)،  32 ّما فَعَلتُماهُ، فقوال لهُ: "َموالنا بحاجٍة إليِه"."سأَلُكما أَحٌد عَ  َد  33فَذَهَب التّابعاِن وَوَجدا الَجحَش َكما َوَصفَهُ لُهما (سالُمهُ علين وِعن
اِط  ّلِ ِرب اِن بَح اذا تَقوم حابُهُ: "ِلم ا أص اَل لُهم ِش ق اِط الَجح ّلِ ِرب ا بَح قياِمِهم

والُهم.  35اُج إليِه". فقاال: "َموالنا يَحت 34َجحِشنا؟"  ى َم ِه إل َدين بِ يا عائ وَمَض
الُمهُ  ى (س تَالهُ عيس ّم اع ِرِه ثُ ى َظه ابَُهم عل ا) ثِي الُمهُ علين هُ (س ى أتباُع وألقَ

ا).  ا.  36علين هُ واحتِراًم ديًرا ل ِه تَق ى َطريِق ابَُهم عل وَن ثي اُس يَفُرش ذَ النّ فأَخ ِل ا 37 َدِر َجبَ ن ُمنَح هُ ِم ّوِ َد ُدن ِه وِعن ن أتباِع وِد ِم لُّ الُحش ذَت ُك وِن، أَخ يت لزَّ
ي  زاِت الّت ّلِ الُمعِج ن ُك عٍ ع وٍت ُمرتَِف ثيَن بَص ّدِ ا، ُمتََح ِ فََرًح بيحِ  بالتَّس

اَهُدوها،  الَميَن!"  38ش ِم َرّبِ الع اِدُم باس ُك الق اَرَك الَمِل وَن: "تَب انوا يَقول وك
ي  ِ ف الُل  ماِء والَج ي السَّ الُم ف اله!" "السَّ ى  39ُع يِِّدنا عيس ى َس َت إل فالتَفَ

ا فَضيلةَ  ائليَن: "ي وعِ ق يَن الُجم انوا بَ ديَن ِمّمن ك (سالُمهُ علينا) بَعُض الُمتََشّدِ
الِم!"  ذا الَك ن ه َك ع ْر أتباَع ُم، اُزُج ئن  40الُمعَلِّ ا): "ل الُمهُ علين ابَُهم (س فأج

ا  41 الِحجارةُ عاليًا".َسَكَت هؤالِء َعن هذا الَكالِم َهتَفَت بِِه  اِء عليه أَجَهَش بالبُك دِس، ف ِة القُ ى َمدين ا) عل الُمهُ علين َرَف (س وأش الَم  42 ّن الّس الُمَك ولك ِه َس ا في ذا، م ِك ه ي يَوِم و ف ِرفيَن، ول ِك تَع ائالً: "لَيتَ ق
 لقد أخذ السيّد المسيح هذا المثل من قّصة تتويج هيرودس الكبير.  )٧(                                                                                                                                                                                            

 توّجه سيدنا المسيح إلى القدس مع بعض الحّجاج بمناسبة عيد الفصح.  )٨( 
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ياًجا 43أصبََح َعنِك َمحجوبًا!  ِك ِس  وسيأتي عليِك َزَمٌن فيِه يََضُع أعداؤِك َحولَ
ٍة،  ّلِ ِجه ن ُك رونَِك ِم ِه، فيُحاِص ِك بِ ّكانَِك، وال  44يُحيطونَ َحقونَِك وُس اَن ويَس وَم ك ى هللاِ يَ ن ِرَض ِت ع َك أعَرض ٍر. ألنّ ى َحَج ًرا عل ِك َحَج وَن في  )٩(ِرضاهُ قَريبًا ِمنِك".يَتُرك

 الحرم من التّجار طرد
َرمَ  45 ا) َح الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس َل َس ّم َدَخ رِد  ثُ َرَع بَط ِت هللاِ، وَش بَي يارفِة والباعِة ِمن الَمكاِن  عيا  46الصَّ ّيِ أَش اِب النَّب ي ِكت َزَل هللاُ ف د أن قائالً: "لق

ًرا  وهُ َوك نُّكم َجعَلتُم اِس،" ولك لى للنّ َي ُمَص ُت بَيت ي أقَم الى: "إنّ هُ تَع قَولَ
ا. وأراَد وكاَن (سالُمهُ علينا) يأتي ليُعَلَِّم ال 47 للُّصوِص!" ريِف يَومي َرِم الشَّ ي الَح نّاَس ف

بيالً،  48 )١(ِكباُر األحباِر والفُقَهاِء واألعياٍن قَتلَهُ، َك َس ى ذِل  فقد كانَت الُحشوُد تَتَلَقَُّف َكالَمهُ بَحماسٍة وال تُفاِرقُهُ َطرفةَ َعيٍن.ولكنُّهم لم يَِجدوا إل
 
 
 
 
 
 

20 
 الفصل العشرون

أخمد الرومان ثورة اليهود في القدس،  م، 70تحقّقت نبّوة سيّدنا المسيح تلك. ففي العام   )٩(                                                                                                                                                                                            
وقاموا بتدمير أسوار عديدة في المدينة، كما قاموا بتدمير بيت هللا كليّا، آخذين معظم السّكان 

 لبيعهم باعتبارهم عبيدا.
خاف هؤالء الرجال من سيّدنا عيسى فإذا كان بالفعل هو المسيح، الملك المنقذ، الذي   )١( 

 ذلك أّن سلطتهم وقّوتهم على وَشِك الزوال.سيقود شعب هللا، فمعنى 
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 الّسلطان؟ علينا) هُ (سالمُ  عيسى منح َمن
ا  1 ريِف ُمعِلنً َرِم الشَّ ي الَح اَس ف ُم النّ ا يُعَلِّ ا) يَوًم الُمهُ علين اَن (س ا ك اِء وبَينَم ن ُعلَم ٌض ِم اِر وبَع اُر األحب اَءهُ ِكب ودةِ، ج ِة هللاِ الَموع اِم َمملَك رى بقي البُش

َت "َمن َمنََحَك السُّ  2التَّوراةِ وَمشايخِ الشَّعِب ُمتَسائليَن:  لطاَن حتّى تَفعََل ما فَعَل
ذِلَك؟"  َك ب ن أِذَن ل ريِف؟! وَم ائالً:  3في الَحَرِم الشَّ ا) ق ابَُهم (سالُمهُ علين فأج

أَجيبوني:  ؤاالً. ف يُكم س هَ إل ا، أن أَُوّجِ ا أيًض ُد، أن قَّ  4"أُري ى َح نََح يَحي ن َم َم
فيما بَينَُهم قائليَن: "لو أجْبنا  فتَشاَوروا 5التَّطهيِر بالماِء؟ أهو هللاُ، أم النّاُس؟!"  ِه؟!  وا بِ م تُؤمن اذا ل ا: وِلم اَل لن هُ هللاُ لق يَقوُم  6بأنّ اُس"، فس ا "النّ و أجبن ول

ابتُُهم:  7الحاِضروَن َجميعًا بَِرجِمنا، فَُهم يَنِسبوَن النُّبُّوةَ إلى يَحيى".  فكانَت إج
ن أِذَن فقاَل لُهم عيسى (سالُمهُ علينا): "أ 8"ال نَدري".  نا أيًضا لن أجيبَُكم َعمَّ

 لي في تَطهيِر بَيِت هللاِ!"
 األشرار الفالّحين َمثَل

ى بَلَثُّم أَخَذ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) يُخاِطُب َمن كانوا َحولَهُ: "قاَم صاِحُب  9 افََر إل يَن وس ن الفَالّح ٍة ِم ى َجماع َرهُ إل ٍد بُستاٍن بغَرِس ُكروٍم فيِه، ثُّم أجَّ
ةٍ َطويلٍة.  هُ بِنَصيبِِه  10آَخَر لُمدَّ أتَي ل ِدِه لي وفي َموسِم الِقطاِف، أرَسَل أَحَد َعبي

ربًا  َد َض بَعوا العَب يَن أش ّن الفَالّح م. ولك ِه َمعَُه َب اتّفاقِ ِه َحَس روِم أرِض ن ُك ِم
َربوهُ  فأرَسَل َربُّ الُكروِم َعبًدا آَخرَ  11وأعادوهُ إلى َسيِِّده خالَي الِوفاِض.  فَض

ِل بال َمحصوٍل.  اَد  12أيًضا وأهانوهُ فعاَد ِمثَل األوَّ وكذا فَعَلوا بالعَبِد الثّالِث فع رى،  13كسابِقَْيِه ُمثَخنًا بالُجروحِ خالَي اليََديِن.  تاِن: "تُ ِحينئٍذ قاَل صاِحُب البُس
م يَ  ِب لَعَلَُّه دي الَحبي اِل َولَ ن إرس ي ِم دَّ ل ُل؟! ال بُ اذا أفعَ ابُوهُ م هُ فيَه عِرفونَ

اَجوَن  14ويَرِجعوا إلى ميثاقِنا األّوِل".  ذوا يَتَن ا!" ولكّن الفَالّحيَن ِعنَدما َرأوهُ، أَخ راُث إلين ؤوَل الِمي هُ فيَ تاِن! ِلنَقتُْل و واِرُث البُس ذا ه ائليَن: "ه نَُهم ق ا بَي يَكوُن انتِق 15فيم َف س وهُ. فَكي تاِن وقَتَل ارَج البُس ن فَرَموهُ خ تاِن ِم اُم صاِحِب البُس
ِرميَن؟!  ِة الُمج ّم  16الَخَون تُلَُهم ثُ يِهم ويَق وَد إل ن أن يَع هُ ِم دَّ ل م: ال بُ أقوُل لُك س

َمَح هللاُ!"  روَن: "ال َس اَل الحاِض ِرِهم". فق ى َغي تانَهُ إل لُِّم بُس هُ  17يَُس إالّ أنّ
اَل: "إَذن، فم ا وق يِهم َملي وِر: (سالُمهُ علينا) نََظَر إل ب ي الزَّ اَء ف ا ج ى م ا َمعن
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ِت هللاِ"؟  ي بَي م  18"الَحَجُر الّذي َرفََضهُ البُناةُ صاَر َحَجَر األساِس ف وُل لُك وأق
إذا  دَوى: ف ذا أيُّ َج م ه وَن لعََمِلُك ن يَك ِر وَردَّهُ فل ذا الَحَج َع ه اَولتُم َدف ا ح يُكم َهشََّمهم َع عل م، وإذا َوقَ اَولتُم َردَّهُ َحطََّمُك اُء  19 )٢(َمُكم!"ح اَوَل العُلَم وح
هُ  وا أنّ ا) إذ أدَرك ى عيسى (سالُمهُ علين بَض عل واألحباُر في تِلَك الّساعِة القَ
ِل  ةَ ُردوِد فِع َك َمخاف ن ذِل وا ع نُّهم أحَجم ِة، ولك َك الِقّص يِهم بتِل اَن يَعن ا ك إنّم

 الُجُموعِ الُمحتَِشدةِ.
 قيصر جزية

يَس  20 لوا َجواس ّم أرَس ا)، ثُ الُمهُ علين ى (س يَِّدنا عيس وَن َس ذوا يُراقِب فأَخ
وا  ا، وِليُثبِت ٍة يَقولُه الِل َكِلم ن ِخ ِه ِم اعِ بِ الحِ لإليق التَّقوى والصَّ اِهروَن ب هُ. يَتَظ ى يَعتَِقلَ انّيِ حتّ وم اِكِم الرُّ اَم الح ِه أم ةَ علي ؤالِء  21التُّهم ُد ه ألَهُ أَح فس

َك، الَجواسي َك وتَعليِم ِس قائالً: "يا فَضيلةَ الُمعَلِّم، نَعِرُف أنَّك صاِدٌق في َكالِم
تَقيِم.  جِ هللاِ الُمس ى نَه الَحّقِ إل اَس ب ُد النّ ا:  22وال تُحابي أَحًدا، بل تُرِش فأخبِْرن

راٌم؟!"  ا) 23أيَِحلُّ َدفُع الِجزيِة إلى القَيصِر أم أّن ذِلَك َح  وأدَرَك (سالُمهُ علين
ن  24َمكَرُهم فأجابَُهم قائالً:  أَل: "ِلَم ِه وس "أُروني ديناًرا". فأَروهُ إيّاهُ فنََظَر في

َر".  ابوا: "لقَيص ِه؟!" فأج عاُر علي ورةُ والّشِ ا  25الّص وا م اَل: "إذَن أَعُط فق
 ."ِ  ِ ا  َر، وم َر لقَيص اَم  26لقَيص دةٍ أم ٍة واح وهُ بَكِلم دروا أن يُوقِع م يَق ولَ

 وعِ، بل تََملََّكتُهم الدَّهشةُ فَصَمتوا.الُجم
 اآلخرة في زواج ال

ِة  27 ن طائف يِن ِم ّدِ اِل ال ُض ِرج ا) بَع الُمهُ علين ى (س يِِّدنا عيس ن َس ا ِم وَدن
ّدوقيّينَ  ألوهُ:  )٣(الصَّ رةَ فس َث واآلِخ روَن البَع انوا يُنِك ن ك ُم،  28ِممَّ ا الُمعَلِّ "أيُّه َف جاَء عن النّبّيِ موسى في ال رأةٍ دوَن أن يَُخلِّ ن ام تَّوراةِ: "إذا ماَت َرُجٌل َع

ِه  َر إرُث أخي اِب أوالٍد فيَنَحِص ِه إلنج راُن بأرَملتِ ِه االقتِ ى أخي هُ، فعل َولًَدا يَِرثُ
 أشار سيدنا عيسى بالعبارة حجر الزاوية إلى نفسه.  )٢(                                                                                                                                                                                            

كان الصّدوقيون من أثرياء اليهود الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع رجال الدين في بيت   )٣( 
يم الذبائح هناك. ولم هللا. وكانوا يعلّمون بأّن أهّم األشياء في الحياة هو الذهاب إلى بيت هللا وتقد

 يكونوا يعتقدون أّن هناك حياة بعد الموت، ألّن ذلك لم يرد حرفيا في التوراة.
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ٍد،  29فيِهم".  ُوفِّي دوَن َولَ ّم تُ رأةً ثُ ُرُهم ام َج أكبَ وكاَن ِعنَدنا َسبعةُ إخوةٍ، فتََزوَّ ا األ 30 َجه اني فتََزوَّ م  31ُخ الثّ ُث ول ا الثّال َجه ّم تََزوَّ ٍد، ثُ ا دوَن َولَ ُوفَِّي َعنه وتُ
وا  د تُُوفّ َجها الّسابُِع، وتُُوفَِّي َعنها. وق تُنِجْب لهُ أوالًدا وهكذا َدوالَيَك حتّى تََزوَّ

ِر دوَن أوالٍد.  َر اآلَخ ُد إث رأةِ الواِح َك الَم ن تِل رأةُ.  32ع ت الَم ّم تُُوفِّيَ ثُ ي ف 33 ا ف تَُهم َجميعً ت َزوج ا كانَ رةِ، ألنّه ي اآلِخ تَكوُن ف أخبِرنا: َزوجةَ َمن س
واَج ألهِل الدُّنيا ولَيَس ألهِل   34الدُّنيا؟!"  فأجابَُهم (سالُمهُ علينا) قائالً: "إّن الزَّ
ِة،  35اآلِخرةِ،  ِل الَجنّ ِة أه ن َطبيع واَج لَيَس ِم ي  36ألّن الزَّ وَن ف ن يَك هُ ل وألنّ

اُء هللاِ اآلخِ  م أولي ِة. فُه ا كالَمالئك الُخلوِد فيه وَن ب اِن يَنعَم ُل الِجن وتَى، رةِ َموٌت، فأه ةُ الَم ا قيام دةٍ! أّم اةٍ َجدي ى َحي بوَن وقد انتَقَلوا إل ا  37الُمقَرَّ اَر إليه د أش فق
َجرةِ ا ي الشَّ ِة: النّبيُّ موسى في التَّوراةِ ِحيَن ناداهُ َربُّهُ ِمن َوَسِط النّاِر ف لُمقَدَّس

وَب". َحَق ويَعق راهيَم وإس هُ إب ا هللاُ، إل ي أن اَد  38 )٤("يا موسى إنّ َك أّن ِعب وذِل وَن".  م يُرَزق اِء:  39هللاِ لَيسوا أمواتًا بل ُكلُُّهم أحياٌء ِعنَد َربِِّه ُض الفُقَه اَل بَع فق
ُل".  ُم الفاِض ا الُمعَلِّ َك أيُّه ي َمقاِل بَت ف د ُمنذ 40"أَص م يَعُ ِن ول ٍد ِممَّ دى أَح ٍذ ل ئ

 انَدسَّ بَيَن ُجموعِ أتباِعِه (سالُمهُ علينا) الُجرأةُ على َطرحِ أسئلٍة َجديدةٍ.
 المنتظر؟ الملك هو َمن

هَ إليِهم َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) بَعَد ذِلَك ُمتَسائالً: "َكيَف يَقوُل  41 ثُّم تََوجَّ
هُ؟ النّاُس إّن الَمسيَح الُمنتََظَر ُمنحَ  ِرُث َعرَش هُ يَ ِصٌر في ُساللِة النّبّيِ داُوَد وإنّ س  42 والَي، اجِل الى لَم بوِر: "قاَل هللاُ تَع وقد قاَل َعنهُ النّبيُّ داُوُد نَفُسهُ في الزَّ

دَميَك صاِغريَن".  43عن يَميني،  َت قَ إذا  44حتّى أقَهَر أَعداَءَك وأجعَلَُهم تَح ف
يَح الُمنتَ  ا داُوُد الَمس يَح َدع ى أّن الَمس يالً عل ذا َدل يَس ه والي،" أفلَ َر "َم َظ

 )٥(الُمنتََظَر أعَظُم ِمن داُود؟!"
 الفُقهاء احذُروا

ريَن:  45 ن الحاِض َمعٍ ِم ى َمس ائالً عل ِه ق ى أتباِع ى إل يُِّدنا عيس َت َس والتَفَ
 اإلشارة هنا إلى األنبياء الذين ماتوا هي دليل على أنّهم أحياء عند ربّهم.  )٤(                                                                                                                                                                                            

وقد أشار يعتقد اليهود أّن شأن ذريّة النبي داود يجب أن يكون دائما أقّل من داود نفسه،   )٥( 
 سيدنا عيسى هنا أّن المسيح المنتظر سيكون شأنه أعظم من شأن النبي داود.
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ا 46 ي تَِحيّ أبَهوَن إالّ لتَلَقّ ديِرِهم "إيّاُكم وفُقَهاَء التَّوراةِ، ألنُّهم ال يَ اِس وتَق ِت النّ
ةَ  اِخرةِ، وإّن نَزع يِن الف ّدِ اِل ال ِس ِرج واِق بَمالبِ ي األس وَن ف م يَمش ا ُه فيم
رِف  ِد الشَّ ادةِ، أو َمقاع وِت الِعب الصَّدارةِ بالُجلوِس في الَمقاعِد األماميِّة في بُي

راؤوَن ا 47ِعنَد ُكّلِ َوليمٍة لَتَتَملُّكُهم تََملًُّكا!  م ليُ لَواتِِهم، وإنُّه وَن َص اَس فيُطيل لنّ
 في حيِن يَنَهبوَن بُيوَت األراِمِل، أال إّن ألولئَك أَشدَّ العَذاِب".

21 
 الفصل الحادي والعشرون

 الّصادقة الّصدقة
ُب  1 َذ يُراقِ ريِف، أَخ َرِم الشَّ ي الَح عاِت، األغنياَء الّذيَن جاؤوا بالصَّ وبَينَما كاَن َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) ف رةٌ  2َدقاِت إلى ُصندوِق التَّبَرُّ فأتَْت أرَملةٌ فَقي

فقاَل (سالُمهُ علينا) ُمخاِطبًا الحاِضريَن: "لقد تََصدَّقَت هِذِه  3وجاَدت بِفلَسيِن. 
ا،  ِه هؤالِء َجميعً دََّق بِ ا تََص رةُ بأضعاِف م د أعطى هؤالِء  4األرَملةُ الفَقي فق

يِض  ن فَ ِم ُجزًءا يَسيًرا ِم ى َرغ َديها عل ا لَ لَّ م ت ُك د أَعَط ي فق ا ه اِلِهم، أّم م
 فَقِرها وهو ما كاَن يَِجُب أن تُنِفقَهُ على نَفِسها لتَعيَش!"

 القدس خرابُ 
ِت هللاِ،  5 َرِم بَي ثوَن عن َح ّدِ َك يَتََح َد ذِل وأَخذَ بَعُض أتباِعِه (سالُمهُ علينا) بَع

ِ. وعن َروعِة ما فيِه ِمن أحجاٍر َجميلٍة  ذورةٍ  ٍف َمن َت  6تَُزيِّنُهُ وِمن تَُح فالتَفَ
ٌن  إليِهم عيسى (سالُمهُ علينا) قائالً: "إّن ُكلَّ ما تَرونَهُ إلى َزواٍل، فسيأتي َزَم

نُ  7 يَُهدَُّم فيِه الَحَرُم بما فيِه، ولن يَبقَى فيِه َحَجٌر على َحَجٍر". وُن َزَم اُت  فسألوهُ: "أيُّها الُمعَلُِّم، َمتى يَك ي الَعالم ا ه راِب، وم َك الَخ ذِل يأتي  8الّتي تَسبِقُهُ؟"  بيِل! فس ٌد عن السَّ لَُّكم أَح َذروا أن يُِض فأجابَُهم قائالً: "اح
د  ُب هللاِ!" و"ق ا َحبي ائالً: "أن ُدُهم ق دَّعي أَح ي، فيَ وَن لَقَب ن يَنتَِحل روَن ِممَّ الَكثي

قوا هؤالِء مُ  روٍب  9طلَقًا. اقتََربَت الّساعةُ!" فال تَُصّدِ َمعوَن عن ُح م ستَس وإنُّك
وفِتٍَن تَقوُم في األرِض، فال تَخافوا ألنّهُ ال بُدَّ ِمن ُظهوِر هِذِه الَعالماِت، ولئن 
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ا.  ن فَوِره وَم ِم ن تَق اعةَ ل إّن الّس َرت ف دَُّوِل  10َظَه يَن ال ا بَ أال وإّن ُحروبً
الِزُل وا 11والَممالِك ستَقوُم،  رةٍ وستَُحلُّ الزَّ اٍء َكثي ي أنح ةُ ف اُت واألوبئ لَمجاع
هيبةَ ِمن األرِض، وستُب ٌم واضِطهاٌد، وسيَسوقُُكم  12 الُكبرى! دي السَّماُء آياتِها الرَّ يُكم ُظل يَُحلُّ عل ا، س وِر ُكلِّه ِذِه األُم ولكْن قَبَل ه

ينيِّة والسُّجوِن، وسيَتَِّهموَنُكم أماَم الُملوكِ  أنُّكم  النّاُس إلى الَمحاكِم الّدِ ُوالةِ ب وال
اري!  ِأل،  13أنص ى الَم يَّ عل هاَدتُِكم ف الِن َش تَُكم إلع َك فُرص تَكوُن تِل وس ُكم،  14 فاعِ عن أنفُِس ةَ  15ولكْن ال تُرِهقوا أنفَُسُكم بإعداِد الّدِ أمنَُحُكم لُغ ي س ألنّ

ا".  اِجزيَن أماَمه يَخونُكُ  16البَياِن والِحكمِة الّتي يَِقُف ُخصوُمُكم ع اؤُكم وس م آب
ا.  يُقتَلوَن أيًض ُكم س ل إّن بَعَض دقاؤُكم، ب اؤُكم وأص وانُُكم وأقرب ي.  17وإخ وَف  18وستَكونوَن َموِضَع بُغِض َجميعِ النّاِس إلخالِصُكم ل ن ال َخ ولك

َكت ثُّم تابََع (سالُمهُ علي 20 ألنُّكم بثباتُِكم ِعنَد تِلَك الُمِلّماِت ستَكِسبوَن أنفَُسُكم. 19عليُكم،  د أوَش دِس وق ةَ القُ روَن َمدين َدما تَ اَن. نا) يَقوُل: "وِعن د ح ا ق َد َخرابِه دوا أّن َموِع وُش، فتأّك ُرْب  21أن تُحيَط بها الُجي ٍذ ليَه حينئ
ن  ا َم َمن كاَن في ِمنطقِة يَهوذا إلى الِجباِل، وليَهُجر القُدَس َمن كاَن فيها. وأّم

دُخْلها،  ال يَ ا ف اَن خاِرَجه ن هللاِ. فف 22ك ا ِم دُس ِعقابَه تَناُل القُ رةِ س َك الفَت ِة. ي تِل ِب الُمقَدَّس ي الُكتُ اَء ف ا ج ِل  23ويَتََحقُّق الَوعُد الحقُّ َكم ٍذ للَحوام ٌل حينئ وَوي
ن هللاِ  ٍب ِم ن اضِطراباٍت وَغَض ِذِه األرِض ِم ي ه يَُحلُّ ف والُمرِضعاِت ِمّما س

عِب  ذا الشَّ يُقتَُل بَ  24على ه ذي س اقوَن الّ اُق الب يِف، وسيُس ّدِ السَّ هُ بَح ٌض ِمن ع
 َسبايا إلى ُكّلِ األَُمِم، وسيَحتَلُّ األغراُب الَمدينةَ الُمقَدَّسةَ إلى أجٍل ُمَسمى.

 الّساعة قيام عالمات
مِس والوتابََع (سالُمهُ علينا) قائالً: "وستَبدو بَعَد ذِلَك في السَّماِء َعالماٌت َعجيبةٌ  25 ي الشَّ ٌب ف ِطراٌب وُرع َم األرِض اض يُب أَُم وِم، وسيُص ِر والنُّج قََم

ا،  ورةِ أمواِجه اِر وثَ اِن البِح بَِب َهيَج ا  26بَس وِل م اِس ِلَه ى النّ يُغَمى عل وس
ماويِّة  راِم السَّ ةُ األج َطِرُب َحَرك الَِم، إذ تَض ى الع ٍف عل اٍر زاِح اِم ِعندئٍذ  27 )٦(فتَفِقَد تَوازنَها،يََرونَهُ ِمن َدم َن الغَم سيََرى النّاُس َسيَِّد البََشِر قاِدًما في ُظلٍَل ِم

كان االعتقاد سائدا في القديم أّن النجوم هي قوى روحانية، بينما كان البعض يجعلون   )٦(                                                                                                                                                                                            
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ٍة،  ُكم  28بُكّلِ ِعّزةٍ وَهيب وا ُرؤوَس وا وارفَع ِه، قِف َك ُكلِّ دوَث ذِل َروَن ُح يَن تَ فح
رو 29 بافتِخاٍر ألّن نَجاتَُكم صاَرت قَريبةً!" َدما تَنُظ ائالً: "ِعن ثَالً ق ا) َم م (سالُمهُ علين ِة أو وَضَرَب لُه ى التِّين َن إل

د  30َغيِرها ِمن األشجاِر،  يَف ق وَن أّن الصَّ ا، تَعلَم راَر أوراقِه َروَن اخِض وتَ
ِة  31اقتََرَب.  اِم الَمملَك َد قي وا أّن َموع وكذِلَك ِعنَدما تَروَن هِذِه األحداَث، فتَيَقَّن

بّانيِّة باَت قَريبًا.  َل أن  والحّق أقوُل لُكم، إّن ُكلَّ هِذهِ  32الرَّ تَحُدُث قَب األشياِء س
اٍق  33تَنقَضَي هِذِه الَجماعة.  ي ب أال وإّن السَّماواِت واألرَض زائالٌت، وَكالم

ي  34 لن يَزوَل! رَق ف ذّات والغَ ي الَملَ اَس ف كَر واالنِغم وا السُّ ُكم واجتَنِب انتَبِهوا ألنفُِس هُ. ف ٍة َعن ي َغفل تُم ف ةً وأن ُب بَغت هي وُم الرَّ َك اليَ ِه األرِض.  35ُهموِم الَحياةِ، ِلئالّ يأتَي عليُكم ذِل ى َوج ّيٍ عل اٍن َح ّلِ إنس يأتي لُك ه س ذٍَر  36إنّ ى َح وا عل فكون
اَم وواِظبوا عل وا أم تَِن ِلتَِقف ِذِه الِف اَم ه موِد أم ى الدُّعاِء طاِلبيَن القّوةَ على الصُّ

ي  37 َسيِِّد البََشِر ِعنَد َمجيئِِه". اًرا ف اَس نَه َم النّ ا) أن يُعَلِّ الُمهُ علين ى (س يِِّدنا عيس ادةِ َس ن ع اَن ِم وك
يالً  ِت لَ دِس للَمبي ن القُ ُرُج ِم ّم يَخ ريِف، ثُ َرِم الشَّ وِن.  الَح يت ِل الزَّ ي َجبَ ف ُر َصباًحا إلى الَحَرِم لإلصغاِء إليِه.  38  وكانَت ُجموُع النّاِس تُبَّكِ

 
 
 
 

22 
 الفصل الثّاني والعشرون

 الّدين ورجال يهوذا مؤامرة
النجوم نظير الشعوب، لذا فإّن ما ذكره سيّدنا المسيح قد يعني بأّن هللا سيزلزل القوى األرضية                                                                                                                                                                                            

 شعوب) أو القوى الروحانية التي تعارض هللا (الجن والشياطين).(ال
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ِد  1 اُل بِعي تِمُّ االحتِف ِه يَ ذي في بوعِ الّ َل األُس حِ وقَب وِم الِفص راِب يَ َع اقتِ وَم
ِل عيسى  2الفَطيِر،  را ِلقَت طوَن ِس وراةِ يَُخّطِ اُء التَّ اِر وفُقَه اُء األحب اَن ُرؤس ك

ِه.  َي بِ ذي َحِظ اهيِر الّ َد الَجم ابوَن تأيي م يَه ا)، ألنُّه الُمهُ علين يَطَر  3(س وَس
ر،  ي َعَش ِه االثنَ ِد َحواريّي َخريوطّي أَح وذا اِإلس ى يَه يطاُن عل َرَك  4الشَّ فتَ

الُمهُ علي يَح (س ِت هللاِ الَمس َرِس بَي ادةِ َح اِر وق اِء األحب ى ُرؤس هَ إل ا) وتََوجَّ ى  5ليَتَشاَوَر َمعَُهم في أمِر اإليقاعِ بَموالهُ، ن هُ عل وا َمعَ وِد واتّفَق ففَِرَح قادةُ اليَه
اِل.  ن الم غٍ م َل َمبلَ َك ُمقابِ يَُّن  6ذِل َخريوطيُّ يَتََح وذا اِإلس َذ يَه َك أَخ َر ذِل وإث

 ناِسبةَ لتَسليِمِهم عيسى (سالُمهُ علينا) ِعنَدما يَكونوَن َوحَدُهم.الفُرصةَ المُ 
 العيد يوم

ِد،  7 راِف الِعي حِ ِخ ُد ِذب اَن َموِع َدما ح الُمهُ  8وِعن ى (س يُِّدنا عيس َل َس أرَس
ِد.  اِء الِعي داِد َعش ا إلع خر ويوَحنّ َن  9علينا) بُطُرَس الصَّ ائلَْين: "وأي فسأالهُ ق

ا؟" سيَكوُن َموِضُع  ا َموالن هُ ي نُِعدُّ ذي س ا)  10العَشاِء الّ ا (سالُمهُ علين فأجابَُهم
اهُ  قائالً: "سيُقابِلُُكما ِعنَد ُدخوِلُكما الَمدينةَ الُمقَدَّسةَ َرُجٌل يَحِمُل َجّرةَ ماٍء. فاتبَع

وِت.  َد البُي دُخَل أَح ى يَ ةُ  11حتّ ي ُغرف َن ه ُم: أي ألَُك الُمعَلِّ هُ: "يَس وال ل ّم ق ثُ
فسيَصعَُد بُِكما إلى ُغرفٍة  12لضُّيوِف الّتي سأتناَوُل فيها العَشاَء َمَع أتباعي؟" ا

اَءنا".  ّداِن َعش اَك تُِع ا  13واِسعٍة َمفروشٍة، ُهن خُر ويوَحنّ ُرُس الصَّ َرَج بُط وَخ
َب وقام ا َطلَ ا وَدَخال القُدَس وَوَجدا ُكلَّ ما أخبََرُهما (سالُمهُ علينا) بِِه. فنَفَّذا م

 بتَجهيِز العَشاِء.
 التّذكاريّ  العشاء

دةِ.  14 ى المائ ِه إل َع َحواريّي ا) َم الُمهُ علين َس (س اِء َجلَ ِد العَش َد َموِع وِعن َل أن  15 م قَب اِء الِفصحِ َمعَُك اُوِل َعش ى تَن ي إل َجهَ إليِهم قائالً: "َكم تاَق قَلب وتَوَّ
ن آالٍم.  يِه ِم ا سأُقاس ا أُؤّكِ 16أُقاسَي م ا أن وِم وه َد الي ى بَع ن أحَظ ي ل م أنّ ُد لُك

بّانيِّة".  َد  17بذِلَك حتّى يُقيَم هللاُ هِذِه الَوليمةَ في الَمملَكِة الرَّ ثُّم تَناَوَل كأًسا وَحِم م،  ي ُكلُُّك َربوا َمع َد  18هللاَ وقاَل: "ُخذوا هِذِه الكأَس واش ي بَع وَن ل ن يَك هُ ل فإنّ
ائالً:  19 صيِر الَكرمِة حتّى يُقيَم هللاُ َمملَكتَهُ".اليوِم أن أشَرَب َمَعُكم ِمن عَ  ِه ق ى َحواريّي هُ عل َع َف وَوزَّ غي َم الرَّ َكَر هللاَ وقَسَّ ا وَش ذَ َرغيفً ّم أَخ ثُ



89 
 

ِز  ذا الُخب ن ه وا ِم م. فُكل ن أجِلُك ِه ِم ّحي بِ ذي أَُض دي الّ ُز َجَس َوذا َرم "ُه
أُس وبَعَد العَشاِء، أَخذَ  20لتَذُكروني دائًما".  الكأَس َمّرةً أُخَرى، وقاَل: "هِذِه ك

ن  21الميثاِق الّذي يُبَرُم بَِسفِك َدمي ِمن أجِلُكم.  )٧(ميثاِق هللاِ الَجديِد َمعَُكم، ولِك
اَم اآلن!  ُمنا الطَّع يَخونُني يُقاِس ن س َمعوا، إّن َم ٌر  22اس ِر أم يِِّد البََش وُت َس فَم

هُ  ن يَخونَ نَُهم  23!" َمحتوٌم، ولكْن الَويُل ِلَم ا بَي اَءلوَن فيم وَن يَتَس َذ الَحواريّ  َكيَف يُمِكُن ألَحِدِهم أن يَقوَم بهذا العََمِل الشَّنيعِ.فأَخ
 الحقيقيّة العظمة

اِم  24 وَم قي ى ي َب األعل يَحتَلُّ الَمنَص نُهم س ن ِم وَل َم اَدلوَن َح ذوا يَتَج ّم أَخ ثُ
ِة،  بّانيّ ِة الرَّ وُك  25الَمملَك لُِّط ُمل ّي: يَتََس غوا إل ا): "أَص الُمهُ علين م (س اَل لُه فق

يِهم.  اَن إل يَن اإلحس عوبِِهم زاِعم ى ُش دُّنيا عل وا  26ال ُب أالَّ تكون تُم فيَِج ا أن وَن أّم ِد أن يَك ى القائ ِب، وعل ى الَمراتِ ِمثلَُهم، إّن العَظيَم فيُكم يَِجُب أن َيحتَلَّ أدن
ذي  أليسَ  27خاِدَم قَوِمِه.  ن الّ أنًا ِم ُم ش و أعَظ َل ه دةِ ليأُك ى المائ ُس إل م. َمن يَجِل َدِم َمعَُك ِد الَخ ُف كأَح رَّ ا أتََص والُكم، فأن ي َم َع أنّ ِه؟! فَم وُم بِخدمتِ تُم  28يَق أن

َمُد  29الّذيَن َوقَفتُم َمعي بإخالٍص في ِمَحني،  ي الصَّ ي هللاُ أب ولذِلَك فَكما َوَهبَن
ى َمملَ  وَد عل ي أن أس وا َمع بُُكم أن تَمِلك ا أَه ا أَيًض ِه، فأن أُكلوا  30كتِ وأن ت

روٍش  ى ُع وِس عل ي أدعوُكم للُجل وتَشَربوا على مائدتي في َمملَكتي، َكما أنّن
 لتُحاِكموا باسمي َعشائَر بَني يَعقوَب االثنَي َعَشَر".

 
 المسيح للّسيّد الّصخر بطرس نكران

الصَّخر قائالً: "يا َسمعان يا َسمعان، لقد  وخاَطَب (سالُمهُ علينا) بُطُرسَ  31
الُّح  ُل الفَ ا يُغَربِ استَأذَن الشَّيطاُن هللاَ في امِتحانُِكم َجميعًا، وَسوَف يُغَربِلُُكم َكم

يَن  32قَمَحهُ!  لذِلَك، فإنّي َدعوُت هللاَ ألجِلَك يا َسمعان كي ال يَنهاَر إيمانَُك. فح
تَ  َك أن تُثَبِّ ّي، َعلي وُد إل اعي".  تَع ن أتب َك ِم خُر  33إخوانَ ُرُس الصَّ َردَّ بُط ف

أعطى هللا تعالى ميثاقًا للنبي موسى عندما منحه الشرائع التي من خالل تطبيقها تستقيم   )٧(                                                                                                                                                                                            
حياة بني يعقوب. وهنا يقول السيّد المسيح إّن هللا سيأتي بميثاق جديد لكّل البشر (انظر سفر 

 ).34- 31: 31النبي إِرميا 
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وِت!"  ى الَم ل إل جِن ب ى الّسِ اَل  34بقَوِلِه: "إنّي ُمستَِعدٌّ يا َسيِّدي لُمرافِقتَِك إل فق
َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا): "يا َصخُر، اعلَْم أنَّك ستُنِكُرني ثالَث َمّراٍت قَبَل 

يِك اللّيلةَ!" ثُّم سألَُهم (سالُمهُ علينا): "هل احتَجتُم إلى َشيٍء ِعنَدما سألتُُكم أن تَذَهبوا  35 ِصياحِ الّدِ
ابوهُ: "ال".  افّيٍ؟!" فأج ذاٍء إض ى ِح يِس زاٍد وال حتّ وٍد وال ِك ال نُق دَّعوةِ ب اٌل  36لل َدهُ م اَن ِعن ن ك م: َم وُل لُك ي اآلَن أق ا): "ولكنّ الُمهُ علين اَف (س فأض

ن  وا فْليأُخْذهُ، وَم يوٌف فَبيع َديُكم ُس ن لَ م يَُك هُ، وإن ل يُس زاٍد فْليَِحمْل هُ ِك اَن ل ك
يوِف، راء السُّ ُكم ِلِش عيا:  37 )٨(َمالبَس ّي أَش ي للنّب اَل هللا عنّ ا ق َق م ى يَتََحقَّ اِء حتّ ِب األنبي ديَن". ألّن ُكّل ما أخبََر هللاُ بِِه عنّي في ُكتُ "َحِسبوهُ في ِعداِد الُمتََمّرِ

يَتَ  ةَ". س يفَين!"  38َحقٌَّق ال َمحال َدينا َس يَِّدنا، إّن لَ ا َس ر ي ائليَن: "انُظ ابوهُ ق فأج
 فقاَل لُهم: "يَكفي!"

 الّزيتون جبل في
هيَن  39 َوّجِ ِة ُمتَ ن الغُرف هُ ِم ا) وأتباُع الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس َرَج َس ّم َخ ثُ

يتوِن،  ي وِعنَد ُوصولِ  40كعاَدتِِهم إلى َجبَِل الزَّ ِهم قاَل لُهم: "اسألوا هللاَ العوَن ف
ة".  القَوِل:  41الِمحن هُ ب ا َربَّ َع داعيً يالً وَرَك نُهم قل َد َع ي  42وابتَعَ ا أب مَّ ي "اللُه

ا  اُء ال م ا تَش َيُكْن م ْن ل ي، ولك وِت عنّ أَس آالِم الَم َمُد، إن ِشئَت، فادفَْع ك الصَّ
اُء".  ا يَُش 43أش ِه َمالًك َل هللاُ إلي يٍق  44دُّ أزَرهُ، وأرَس ِة ِض ي حال اَن ف هُ ك ولكنّ

راِت دٍم  يُل كقََط ِه ويَس ن َجبينِ ُد ِم َشديٍد فانَهَمَك في الدُّعاِء وكاَن العََرُق يَتَفَصَّ
وِم إذ  45 على األرِض. وِعنَد فَراِغِه (سالُمهُ علينا) عاَد إلى أتباِعِه فَوَجَدُهم غاِرقيَن في النّ

وا  46ِه. أنَهَكُهم ُحزنُُهم علي باتُِكم؟ أال قوم ي ُس فأيقََظُهم وسألَُهم: "ِلَم تَغَرقوَن ف
هوا إلى َربُِّكم بالدُّعاِء والصَّالةِ! وإالّ فستَُحلُّ الِمحنةُ عليُكم وتأخذُُكم".  وتََوجَّ

 علينا) (سالُمهُ  عيسى على القبض
المُ  47 ِه (س اَءت إلي اَرهُ ج ُث أنص ّدِ ا) يَُح الُمهُ علين و (س ا ه ا) وفيم هُ علين

أخبر سيّدنا المسيح أتباعه بأن يجلبوا األشياء الضرورية للرحلة الخطيرة، وأن يكونوا   )٨(                                                                                                                                                                                            
 على استعداد ألّي شيء يحدث.
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ي  ِه االثنَ ُد َحواريّي وذا اإلسَخريوطّي أَح ِهم يَه ى رأِس اِل عل ج ن الّرِ َجماعةٌ ِم
ا  48َعَشَر، فاقتََرَب ِمنهُ يَهوذا وقَبَّلَهُ،  ا): "ي فقاَل لهُ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين

ر؟"  يَِّد البََش وُن َس ٍة تَخ وذا، أبِقُبل وَن  49يَه هَ الَحواريّ ا تَنَبَّ يَحُدُث، ولّم ا س ِلم
ٍد  50انَدفَعوا صارخيَن: "أنَضِرُب بالسَّيِف، يا َسيَِّدنا؟!"  وَهَجَم أَحُدُهم على َعب

ى.  هُ اليُمن َر أُذنَ اِر، فبَتَ َرئيِس األحب ا):  51ل الُمهُ علين ى (س اَل عيس ٍذ ق حينئ
اِل والتَفََت (سالُمهُ علينا) إل 52"َكفى!" ثُّم لََمَس أُذَُن العَبِد فُشفيْت.  ى ِكباِر ِرج

ِة  َك الَجماع ي تِل ادةِ ف اقي الق ِت هللاِ وب يِن ِمن الحاِضريَن وُضبّاِط َحَرِس بي يا؟ الّدِ يوفًا وِعص اِمليَن ُس ّي ح وا عل تُم ِلتَقبِض ى ِجئ ورةٍ حتّ ُد ثَ ا قائ اَل: "أأن ُد على الَحَرِم الشَّريِف يَوميا، فِلَم لَْم تَعتَقِ  53وق ْن وقد ُكنُت أتََرّدِ لوني آنذاَك؟! ولك
 أقوُل لُكم هذا أَوانُكم، أواُن َظالِم اللّيل وَسيَطرةِ الظُّلِم".

 علينا) (سالُمهُ  لعيسى صخر إنكار
ى داِر  55- 54 ادوهُ إل اِل واقت ج ن الّرِ بةُ ِم َك العُص ا) تِل ثُّم أوقَفَتْهُ (سالُمهُ علين

ى ى أصبََح  َرئيِس األحباِر، وأَخذَ بُطُرُس الصَّخُر يَسيُر عل ا حتّ ِرِهم ُمتََخفّيً إث
ا.  َدفّؤوا به دوها ليَتَ ي أوقَ اِر الّت وَل النّ ةٌ  56جاِلًسا بَيَن الُحّراِس َح هُ جاري فرأتْ

ى!"  َع عيس ا َم اَن أيًض ُل ك ُج ذا الرَّ ت: "ه ِه وقالَ ي وجِه دَّقَت ف ّن  57وَح ولك
يَن!"  ن تَتََكلِّم ُل َعّم ي أجَه رأةُ إنّن ا الَم ائالً: "أيّتُه َك ق َر ذِل خُر أنَك ُرُس:  58بُطُرس الصَّ هُ بُط اِرِه". فأجابَ ن أنص َك ِم ّد أنّ اٍت: "ال بُ َد ُهنَيه ُدُهم بَع اَل أَح ّم ق ثُ

ى ذِل 59"َكالّ، يا َرُجُل إنّني ال أعِرفُهُ!"  ُر عل ٌل آَخ َد ُمضّيِ ثُّم َعقََّب َرُج ا". َك بَع ِل أيًض ن الَجلي و ِم اعِ عيسى، فه ن أتب َب ِم هُ وال َري ائالً: "إنّ وُل!"  60نَحَو ساعٍة ق ا تَق ُم م ي ال أفَه ُل، إنّ ُج ا الرَّ القَوِل: "أيُّه فَردَّ عليِه بُطُرُس ُمستَنِكًرا ب
يِك،  ّدِ ياح ال وُت ِص ِمَع َص ٍذ، ُس ى إل 61ِعندئ يُِّدنا عيس َت َس ُرَس فالتَفَ ى بُط

ي  د أنَكرتَن تَكوُن ق ا): "س الُمهُ علين ى (س وَل عيس ُرُس ق َذكََّر بُط خر، فتَ الصَّ
يِك".  ٍة  62ثَالثًا قَبَل ِصياحِ الّدِ َي بُحرق ّداِر ِليَبك ةَ ال فغاَدَر بُطُرُس إثَر ذِلَك باح

ى (س 63 وَمرارةٍ. يِِّدنا عيس ن َس تَهِزئوَن ِم ّراُس يَس ذَ الُح َك أَخ َد ذِل ا) وبَع الُمهُ علين
ثُّم َعَصبوا َعينَيِه واستََمّروا في َضربِِه قائليَن: "إن ُكنَت نَبيا،  64ويَضِربونَهُ، 
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 وانهالوا عليِه بأَحّطِ الشَّتائِم. 65فأخبِرنا َمن الّذي َضَربََك؟!" 
 الّدينيّة المحكمة أمام وقوفه

ِر، 66 َد الفَج وِم ِعن ايخِ القَ ُس َمش أَم َمجِل اِر  )٩(والت اُر األحب يِهم ِكب اَن ف وك
ألوهُ:  اَمُهم وس وِل أم ا) للُمث َت  67والفُقَهاِء، وأتَوا بعيسى (سالُمهُ علين ل أن "ه

قوا،  ّدِ م تَُص ذِلَك ل رتُُكم ب و أخبَ ائالً: "ل ابَُهم ق ُر؟" فأج ذُ الُمنتََظ يُح الُمنِق تُم.  68الَمس ا أجب ِر، 69ولو واَجهتُُكم م يُِّد البََش ا َس ي أن يُِّد  إنّ يَجِلُس َس وِم س َد الي وبَع دير!"  يِن هللاِ القَ ن يَم ِر ع زُعُم إذن  70البََش نُهم إالّ أن صاحوا: "أتَ اَن ِم ا ك واَب.فم تُُم الصَّ ابَُهم: "قُل ِ؟!" فأج وحيَّ  ا  71  " أنَّك االبَن الرُّ ا حاَجتُن الوا: "وم فق
َرهُ ونَ َن ُكف د أعلَ ِه؟! لق هوٍد علي ى ُش ذا إل َد ه ِه بَع ى َكالِم ا عل ُن َجميعً ح

 )١(شاِهدوَن!"
 
 
 
 

23 
 الفصل الثّالث والعشرون

 الّرومانيّ  الحاكم أمام عيسى
والي  1 ى ال ا) إل الُمهُ علين ى (س يَِّدنا عيس ذوا َس ِه فأَخ ُس ُكلِّ ضَّ الَمجِل ّم انفَ ثُ

المجلس المذكور هنا كان مؤلّفًا من ممثّلين عن مختلف جماعات اليهود، وقد سمح   )٩(                                                                                                                                                                                            
للدين اليهودي. وألّن الرومان الرومان لهذا المجلس بسماع القضايا التي تخّص جرائم مخالفة 

لم يسمحوا لهم بإنزال حكم اإلعدام، فقد حاولوا أن يتّهموه بمخالفة قانون روماني تستوجب 
 مخالفته عقوبة الموت، حتّى يعدمه الرومان بدال عن اليهود.

م إن زَعَم أحد أنّه ملك بغير إذن القيصر، فإنّه يُعتبَر خائنا بحّق القيصر ويستحّق حك  )١( 
اإلعدام. وألّن سيّدنا عيسى اعترف هنا أنّه ملك، ظّن أعضاء المجلس أنّهم حصلوا على اتّهام 

 واضح ضّده.
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هوا إليِه العَديَد ِمن التُّهِم قائِليَن: "إنَّا َوَجدنا ه 2بيالُطَس  ًرا وَوجَّ َل ُمثي ُج ذا الرَّ
هُ  ا أنّ َر زاِعًم ِة ِلقَيص دِم أداِء الِجزي ى َع ُهم عل ُض عِب، يَُحّرِ يَن الشَّ تَِن بَ ُر!"للِف ُك الُمنتََظ وِد؟"  3 )٢(الَمسيُح، أي الَمِل ُك اليَه َت َمِل ل أَن يالُطُس: "ه ألَهُ ب فس

هُ، فبَعَد المَ  4فقاَل َسيُِّدنا عيسى: "نَعم، األمُر َكما تَقوُل!"  ِق َمعَ ن التَّحقي ِد ِم زي
اِم  بٍَب التّه ن َس يِن والُجموعِ قائالً: "لَيَس ِم ِل". التَفََت بيالطُس إلى ِكباِر ِرجاِل الّدِ ُج ذا الرَّ ّلِ  5ه ي ُك ُم ف ا يُعَلِّ عَب بِم ُر الشَّ هُ يُثي ائليَن: "إنّ وا ق رُّ نُّهم أََص ولك

 َن يَِصُل إلى ُهنا!"ِمنطقِة يَهوذا! لقد بَدأ بالَجليِل وها هو اآل
 هيرودس ابن الحاكم أمام

ِل؟!"  6 ن الَجلي و ِم ل ه يالُطُس: "ه اَل ب اِب.  7فق روَن باإليج اَب الحاِض فأج
ِه  لَهُ إلي ِل، فأرَس اكِم الَجلي ِحينئٍذ أدَرَك أّن ِعيَسـى تابٌِع لُسلطِة ابن هيروُدَس ح

َك ال ِت.ألّن ابَن هيروُدَس كاَن في زيارةٍ للقُدِس في ذِل َل  8 )٣(َوق َدما َوَص وِعن
هُ  ِمَع َعن هُ َس ن (سالُمهُ علينا) إلى ابِن هيروُدَس فَِرَح برؤيتِِه (سالُمهُ علينا) ألنّ زةٍ ِم ِة ُمعِج ى رؤي وٍق إل ي َش ٍة، ف رةٍ َطويل ذُ فَت هُ، ُمن ا َجعَلَ َر، ِمّم الَكثي

ا.  َمُع َعنه اَن يَس ي ك زات الّت ئلةً  9الُمعِج ِه أس ى علي اَم وألق هُ  فق رةً إالّ أنّ َكثي
يِن والفُقَهاِء الّذيَن رافَقوا  10(سالُمهُ علينا) َرفََض اإلجابةَ.  أّما ِكباُر ِرجاِل الّدِ

هُ  وَن ل اِء يَكيل َك األثن ي تِل انوا ف روُدَس، فك ِن هي عيسى (سالُمهُ علينا) إلى اب
ا)، وابُن هيروُدس نَفُسهُ أَخَذ، بَعَد َصمِت َسيِِّدنا  11التُّهَم.  عيسى (سالُمهُ علين

ا).  يِِّدنا عيسى (سالُمهُ علين تِهزاَء لَس خريةَ واالس خريِة.يَكيُل هو أيًضا وُجنوُدهُ السُّ ِد السُّ ا ِلَمزي ا ُمَزرَكًش ِه ثَوبً عوا علي  بَينَُهما َطويٍل. وتَصالَح ابُن هيروُدُس وبيالُطُس في ذِلَك اليوِم بَعَد ِخصامٍ   12 )٤(ثُّم أعاُدوهُ إلى بيالُطَس وقد َوَض
بما أّن الرومان كانوا يحتلّون أرض فلسطين، فال يمكن ألّي شخص إعالُن نفسه ملًكا   )٢(                                                                                                                                                                                            

 عليها. والسلطة الرومانية هي وحدها القادرة على منح هذا المنصب العظيم.
كان أنتيباس بن هيرودس حاكًما على الجليل في ذلك الوقت، ولم يكن لدى بيالطس   )٣( 

الرغبة في تولّي هذه القضية، لذا فقد أرسل سيدنا عيسى إلى أنتيباس. وعلى الرغم من أّن 
مركز حكم أنتيباس كان في مدينة طبريّا على شاطئ بحيرة طبريّا، فقد كان آنذاك في القدس 

 الفصح.لالحتفال بعيد 
 فعلوا ذلك به سخريةً ألنّه اعتبر نفَسه الملَك الموعود.  )٤( 
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 علينا) (سالُمهُ  عيسى على باإلعدام الحكم
ريَن  13 لَّ الحاِض يِن وُك ّدِ واستَدعى بيالُطُس ُرؤساَء األحباِر وِكباَر ِرجاِل ال

عِ:  اَم الَجمي راَرهُ أم ا قَ ارةِ  14ُمعِلنً وهُ بإث ذي اتَّهمتُم ِل الّ ُج ذا الرَّ وني به "ِجئتُم
ا! الِفتنِة. وقد قُمُت بالتّحق هُ بَريئً ذِلَك  15يِق َمعَهُ بُحضوِرُكم، إالّ أنّني َوَجدتُ وك

َل  ُج ذا الرَّ هُ! فَعََل ابُن هيروُدس ُمصِدًرا الُحكَم نَفَسهُ ليُعيَدهُ إلينا. إنّني أرى أّن ه ُب إعداَم يئًا يُوِج ل ش م يَفعَ بيِلِه".  16ل إخالِء َس ّم ب ِدِه ثُ آُمُر بَجل ي س لكنّن ر 17 ِد. وكاَن ِمن العُ بِة الِعي َجناِء بُمناس ِد السُّ راَح أَح يالُطُس َس َق ب ِف أن يُطِل ى  18 ا عيس اَس، أّم راَح باراب ْق َس ٍد: "أطِل وٍت واح روَن بَص َرَخ الحاِض دِس  19فاقتُْلهُ!" فَص ي القُ غَِب ف ِه للشَّ بَِب إثارتِ جِن بَس ي الّسِ ذا ف اُس ه اَن باراب وك
ٍل. ِضدَّ السُّلُطاِت إضافةً إلى اقتِر ةَ قَت ُل  20افِِه َجريم اَن يَمي يالُطَس ك إالّ أّن ب

ِر  ي أم ةً ف اَورتَُهم ثاني اَوَل ُمح ا)، فح الُمهُ علين ى (س بيِل عيس الِء َس ى إخ إل
ةً  22لكنُّهم صاحوا قائليَن: "اُصلُْبهُ، اُصلُبهُ!"  21إخالِء َسبيِلِه،  فأَصرَّ َمّرةً ثالث

و  ُر على َرغبتِِه قائالً: "ِلَم، وما ه ّرِ ا يُبَ ُد م ي ال أِج هُ؟! إنّن ذي ارتََكبَ رُم الّ الُج
راَحهُ".  ُق َس ّم أُطِل ِدِه ثُ أقوُم بَجل ذا س داِم، ل ِه باإلع َم علي ْت  23الُحك ن تَعالَ ولك

ا)،  الُمهُ علين ِه (س ة بقَتِل ى الُمطالَب يَن عل ِرّ ريَن ُمِص واُت الحاِض ا  24أص ِمّم
دامِ  م بإع ِة يَحُك ي النّهاي هُ ف َد  َجعَلَ زوالً ِعن لبًا، نُ ا) َص الُمهُ علين ى (س عيس

ي  25َرغبَتِِهم،  ليِب. وهكذا أُخل فأصَدَر أمَرهُ بَوضِعِه (سالُمهُ علينا) على الصَّ
ِد.  َسبيُل باراباَس القاتِل الُمتََمّرِ

 
 

 وقتله صلبه
ن  26 ٍل آٍت ِم روُر َرُج داِم، صاَدَف ُم اُق لإلع ا) يُس وفيما كاَن (سالُمهُ علين

وُد ال َك الُجن ا. فأمَس ي ليبي ا ف ِة قورين ن َمدينَ معاُن ِم يِف إلى الَمدينِة اسُمهُ ِس الُمهُ ّرِ ى (س يِِّدنا عيس َف َس يِر َخل ليِب والسَّ ِل الصَّ ى َحم روهُ عل معاَن وأجبَ دأَن  27 )٥(علينا).بِس نَُهم نِسوةٌ بَ اِس، بَي ن النّ ٌر ِم وهكذا ساروا وَخلفَُهم َحشٌد َغفي
كان الرجل المحكوم بالموت صلبا ُمجبَرا في العادة على حمل خشبة من أخشاب الصليب   )٥(                                                                                                                                                                                            
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ائالً:  28ِء والنّواحِ ُحزنًا عليِه (سالُمهُ علينا)، في البُكا يِهّن ق َت عيسى إل فالتَفَ
 ، نَّ ُكنَّ وأوالِدُك ى أنفُِس ل عل ّي بَ يَن عل يأتي  29"يا نِساَء القُدِس، ال تَبك هُ س م ألنّ َوقٌت يَكوُن فيِه َخراُب القُدِس وِحينئٍذ سيُقال، "َهنيئًا للعاقِِر الّتي لم تَحِمل ول

ع!"  تَِلد م تُرِض اُل،  30ول ا الِجب َدكَّ علين م: "فلتُ ّدةِ َهلَِعِه ن ِش اُس ِم يَقوُل النّ وس
ذاب!"  ذا العَ ن ه تريَح ِم وَت فنَس ا كي نَم ي أعماقِه تّالُل ف إن  31ولتُوارنا ال ف

ا  َروَن، فَم ا تَ واِن م ذاِب والَه ن العَ ي ِم لَّ ب د َح ُكنُت أَنا، الغُصَن األَخَضَر، ق
َع  32 )٦(ِبُكم، وأنتُم ُغصوٌن يابِسةٌ؟" َعساهُ يَُحلَّ  وهكذا ساقوهُ (سالُمهُ علينا) َم

داِم.  ديَن لإلع ّرِ ن الُمتََم لبِِه  33اثنَيِن ِم اموا بَص ة، ق لَّ الُجمُجم وِغِهم تَ َد بُل وِعن
اِر. هُ  34 )٧(بَيَن هذيِن االثنَيِن، أََحُدُهما َعن اليَميِن واآلَخُر َعن اليَس َع رأَس فَرفَ

وبَُهم،  إلى ؤالِء ذُن ر له حَمُن، اغِف رَّ ا األُب ال مَّ، أيُّه السَّماِء بالدُّعاِء قائالً: "اللُه
ِب،  35 ألنُّهم يَجَهلوَن ما يَفعَلوَن". وكاَن الُجنوُد يَتناَزعوَن ثيابَهُ بَينَُهم بالقُرعِة. هي َهِد الرَّ ذا الَمش ى ه اِرِهم إل يَن بأبص وٌف شاِخص اُس ُوق ا النّ وبَينَم ريَن، ا َذ اآلَخ ا أنقَ َد نبََرى بَعُض ِرجاِل اليَهوِد النّافِذيَن يَقولوَن استِهزاًء: "لطالم ن ِعن َل ِم اَر، الُمرَس َك الُمخت وآن األواُن ِليُنِقذَ نَفَسهُ إن كاَن هو الَمسيَح الَمِل

موَن إليِه نوًعا َرديئًا 36هللاِ حقا!"  ر،  )٨(ثُّم أَخذَ الُجنوُد الساِخروَن يُقَّدِ ِمن الَخَم َك!"  37 ْذ نَفَس ا أنِق ا، فَهيَّ وِد حقً َك اليَه َت َمِل ائليَن: "إن ُكن ّم  38ويَتَصايحوَن ق ثُ
ُك  و َمِل ذا ه ِه: "ه َب علي ا ُكتِ ليِب لَوًح ى الصَّ ي أعل ِه ف وَق رأِس وا فَ َعلَّق

َت  39 )٩(اليَهوِد". ل أن ائالً: "ه هُ ق هُ يُهينُ لبا َمعَ َدْيِن اللَذيِن ُص وأَخَذ أَحُد الُمتََمّرِ
كيلوغرام) إلى مكان اإلعدام. وفي ذلك الوقت كان سيدنا عيسى  20(التي كان وزنها تقريبا                                                                                                                                                                                            

ال يستطيع أن يحمل خشبة الصليب، فأجبر الجنود أحد الموجودين ضعيفا من تأثير التعذيب 
 هناك على حملها.

رّبما يعني القوَل التالي: "إذا كان هذا يحصل مع الرجل البريء، فماذا يحصل مع الرجل   )٦( 
 المذنب برأيكم؟"

يحظوا طبّق الرومان حكم اإلعدام صلبا على العبيد فقط وعلى أدنى المجرمين الذين لم   )٧( 
 بالجنسية الرومانية. وعلّقوا هؤالء على الصلبان بمسامير كبيرة في معاصمهم وكعوبهم.

 هذا النوع من الخمر كان حامًضا ورخيًصا ولم يكن يشربه سوى الفقراء من الناس.  )٨( 
كانت العادة تقضي أنّه، إذا حكم الرومان على أحدهم باإلعدام، أن تُكتَب جريمته على لوح   )٩( 

 يُعلَّق فوق رأسه على الصليب. وألّن عيسى لم يكن مذنبًا، فقد كتبوا: "هذا هو ملك اليهود".
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ن  َت ِم ا إن ُكن َك وإنقاِذن اِذ نَفِس م بإنق عبِنا؟ إذن قُ ذُ لَش يُح الُمنِق ا الَمس حقً
َد اآلخَر قاَل ُمعتَِرًضا: أال تَخاُف هللاَ، حتّى وأنَت  40الّصاِدقيَن!"  ولكّن الُمتََمّرِ

آثٍم!"  41َشِك الَموِت؟ على وَ  يَس ب َل لَ ُج ذا الرَّ اهُ، إالّ أّن ه ا نَلق تَِحقُّ م نَحُن نَس ي  42 ى، اذُكرن يِّدي عيس ا َس اَل: "ي ا) وق الُمهُ علين ى (س ى عيس َت إل ّم التَفَ ثُ
ا):  43ِعنَدما تَجِلُس على َعرِشَك في َمملَكِة هللاِ!"  هُ عيسى (سالُمهُ علين فأجابَ

 ، لَتَكونَنَّ اليوَم َمعي في فِردوِس النّعيِم"."الحّق أقوُل لكَ 
 علينا) (سالُمهُ  عيسى موت

تََمرَّ  45- 44 ٌف اس الٌم َكثي يََّم َظ مُس فَخ ت الشَّ وِم، احتََجبَ َك اليَ رةِ ذِل ي َظهي وف
ى  فيق إل ِت هللاِ الصَّ اُب بي أةً ِحج قَّ فَج ّم انَش ِر، ثُ ى العَص ُر األرَض حتّ حيُم،  فصاحَ  46َشطَرين. يَغُم رَّ ا األُب ال ا هللاُ، أيُّه ا): "ي بََّح هللاَ  47 هِذِه روحي ِمنَك إليَك، أستَوِدُعها بَيَن يَديَك!" ولَفََظ نَفََسهُ األخيَر.َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين َرى، َس ا َج ومانيُّ الواقُِف على إعداِمِه م وِعنَدما رأى الّضابُط الرُّ

جُ  ا".وقاَل: "لقد كاَن هذا الرَّ ي  48 )١(ُل صاِلًحا بَريئً دةُ الّت وعُ الُمحتَِش ا الُجم أّم
ةً  ةً ناِدب ا الِطم ى بُيوتِه اَدت إل د ع َهِد، فق َك الَمش جاَءت ِخّصيًصا لُحضوِر ذِل

هُ  49ِعنَدما رأت ما َجرى.  وَظلَّ أصحابُهُ (سالُمهُ علينا) والنِّساُء اللّواتي تَبِعنَ
 يُشاِهدوَن ما يَحُدُث. ِمن الَجليِل واقِفيَن عن بُعدٍ 

 
 علينا) (سالُمهُ  عيسى دفن

ي  50 ة ف ام دةِ الرَّ ن بَل ى ِم ِس األعل اِء الَمجِل ن أعض اِلٌح ِم ٌل ص اَن َرُج وك
ُمهُ يوسُف،  تَنَكَر  51ِمنطقِة يَهوذا اس د اس ِة، وق بّانيّ ِة الرَّ وَر الَمملَك ُر ُظه ريَنتَِظ ن قَ اٍل. ُكلَّ ما َصَدَر عن ِرجاِل الَمجِلِس ِم وِت  52اراٍت وأعم َد َم هَ بَع فتََوجَّ

في هذا المقطع فّسر لوقا معنى ما سّجله متّى ومرقس بأّن الضابط الروماني صّرح بأّن   )١(                                                                                                                                                                                            
. وفي الوحي الذي سّجله لوقا كلمة تستعمل في أحد المعنيين:  إما عيسى هو االبن الروحي 

أنه "صالح" وإّما أنه "بريء". وقد تعّمد لوقا بيان كون الضابط أقّر بأن سيدنا عيسى بريء 
 وقد عانى الُظلم.
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ا). الُمهُ علين ى (س اَن عيس اَءهُ ُجثم هُ إعط ا ِمن يالُطَس طاِلبً ى ب ى إل ن  53 )٢(عيس اٍش ِم هُ بقُم َذهُ وَكفَنَ ليِب وأَخ ى الصَّ ن عل اَن ِم وهكذا أنَزَل يُوسُف الُجثم
هِ  دفَن في م يُ خِر ل ُل.  َكتّاٍن وأودَعهُ قَبًرا َمحفوًرا في الصَّ ن قَب ٌد ِم اَن  54أَح وك

وِم  دِء ي مِس وبَ ِب الشَّ َل َمغي عِ قَب بِت، الواقِ ِة السَّ داِد لراح وَم اإلع ذاَك اليَوُم يَ
ي  55 الِعيِد الَمجيِد. اَن ف ِه وهكذا َذَهبَن بَعَد ذِل 56القَبِر. وأّما النِّسوةُ الَجليلياُت، فأَخذَن يُتابِعَن يوسَف فشاهْدنَهُ يُوِدُع الُجثم دَهنَّ بِ ا ِليَ ا وَحنوًط زَن ِطيبً ِت وَجهَّ ى البي َك إل

واَل  ِل َط الُجثماَن بَعَد انِقضاِء السَّبِت. وِعنَد ُغروِب الّشمِس امتَنَعَن عن العََم
 )٣(ذِلَك اليوِم تَنفيذًا ِلما جاَء في ِكتاِب هللاِ.

24 
 الفصل الّرابع والعشرون

 علينا) (سالُمهُ  عيسى قيامة
ا)  10- 1 ِرِه (سالُمهُ علين ى قَب ت النِّسوةُ إل َه ِد، تََوجَّ وَمَع بُزوغِ فَجِر يوِم األَح

ةُ  ةُ وَحنّ ريُم الَمَجدليّ ّن: َم ؤالِء ُه هُ، وه ذي أعَددنَ وَط الّ َب والَحن ي َن الّطِ يَحِمل
َخرةَ  دَن الصَّ َر، َوَج وَمريُم أُمُّ يَعقوَب وأُخَرياٌت َغيرهّن. وِعنَد وصوِلِهّن القَب
ا).  الّتي كانَت تَُسدُّ َمدَخلَهُ قد ُدحِرَجت، فَدَخلَن ولم يَِجدَن ُجثمانَهُ (سالُمهُ علين
ريٍّة  ٍة بََش ى َهيئ أوبَينَما ُهّن في َحيرةٍ ِمن األمِر، َظَهَر أماَمُهنَّ فَجأةً َمالكاِن عل ٍة، فس ُرؤوٍس ُمنَكَّس َن ب َزعَن وَرَكع اَر. ففَ ُر األبص اَء تَبَه اٍب بَيض لَُهنَّ بثي
َث  د بُِع ا، لق يَس ُهن هُ لَ الَمالكاِن: "ِلَم تَبَحثَن عن الحّيِ في َمثوى األمواِت؟! إنّ
حيا! أال تَذِكرَن ما أخبََرُكّن وأنتُّن َمعَهُ في الَجليِل؟! أما قاَل: إّن َسيَِّد البََشِر ال 

َث حي ّم يُبعَ لََب ثُ راِر فيُص ِة األش ى قَبض لََّم إل دَّ أن يَُس اٍم"؟! بُ ِة أيّ َد ثالث ا بَع
قد خاطر يوسف بمركزه باعتباره عضوا في مجلس اليهود من خالل إجراء مراسم دفن   )٢(                                                                                                                                                                                            

 الئقة لسيدنا عيسى.
م الجمعة، وليس هناك ِمن عمل كان السبت يوم راحة اليهود، وهو يبدأ مع غروب يو  )٣( 

 يُجرى في يوم السبت، بما في ذلك عملية دفن الجثث ومسحها بالطيب والحنوط.
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َع  َر وَجمي فتََذَكَرت النِّسوةُ ذاَك الَكالَم، وَرِجعَن ليُخبِرَن الَحواريّيَن األَحَد َعَش
هُ  11أتباِعِه (سالُمهُ علينا) بذِلَك الَخبَِر.  ا َذَكْرنَ ا ِلم ْر اهتِماًم م يُِع إالّ أّن أَحًدا ل

أّما بُطُرُس الصَّخُر فَرَكَض إلى القَبِر  12ٌت، ألّن الَحواريِّيَن َظنُّوا أنَُّهنَّ واِهما
وانَحنَى فَرأى الَكفَن الَملفوَف بال ُجثماٍن، فعاَد إلى بيتِِه والَحيرةُ تَستَبِدُّ بِِه ِمن 

 َجّراِء ذِلَك ُكلِِّه.
 ِعْمواس طريق في

وَ  13 ا) ُمتَ ى وفي ذِلَك اليَوِم نَفِسِه كاَن اثناِن ِمن أتباِعِه (سالُمهُ علين ّجَهْيِن إل
بعةِ قَريِة ِعْمَواس الّتي تَ  ا.  بعُُد عن القُدِس َمسافةَ َس اٍل تَقريبً ا  14أمي ا ُهم وفيم

ا  15سائراِن يَتََحّدثاِن عن ما َجرى،  ا) ِمنُهم اقتََرَب َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين
يِر،  ي الَمس ا ف َك. 16ورافَقَُهم ا ذِل َب هللاُ عنُهم اهُ إذ َحَج م يَعِرف دَّثَُهما  17 فل فَح

ا  بَْين ُحزنً ن تَتََكلّماِن في هذا الدَّرِب؟!" فتََوقّفا ونََظرا إليِه ُمقَّطِ ّم  18قائالً: َعمَّ ثُ
م  ذي ل ُد الّ ُر الَوحي دِس الّزائ قاَل أَحُدُهما وكاَن اسُمهُ َكليوباُس: "لَكأنَّك في القُ

اِم العَصيبِة؟!"  ِذِه األيّ ي ه ا ف أَل (سالُمهُ  19يَدِر بما َجرى ِمن أحداٍث فيه فس
ى  ةُ بعيس داُث الُمتَعَلِّق اهُ: "األح داُث؟!" فأجاب َك األح ي تِل ا ه ا): "وم علين

ريّ  اِس. النّاص ّلِ النّ َد هللاِ وُك ِه ِعن الً، الَوجي والً وَعَم ديِر ق ّيِ القَ د  20، النَّب لق
اِن  وم ى الرُّ لَّموهُ إل يِن وَس ّدِ اِل ال ن ِرج لبًا. قَبََض عليِه ُرؤساُء األحباِر وَغيُرُهم ِم داِم َص َم اإلع ِه ُحك ذوا في هِ  21كي يُنَفِّ منا في ًرا إذ تََوسَّ ِه َكبي ا في اَن أملُن  وك
َك  ى تِل رَّ عل د َم وَب. وق ي يَعق ُر بَن ِه تَحري ى يََدي وُن عل ذي يَك َذ الّ إالّ أّن بَعَض النِّسوةِ ِمن َجماعتِنا َذَهبَن إلى قَبِرِه اليَوَم  22األحداِث ثالثةُ أيّاٍم، الَمِلَك الُمنِق

يِِّدنا لم يَُكن فقد أَخبَْرنَنا بأن ُجثماَن سَ  23باِكًرا وُعدَن حاِمالٍت أخباًرا ُمدِهشةً. 
 . يٌّ ى ح يَِّدنا عيس ّن إّن َس اال لُه يِن ق َن َمالَك نَّ رأي ِر، وأنُّه ي القَب عى  24ف وَس

م  نُّهم ل ا: " 25 يََروهُ".بَعُضنا إلى القَبِر للتَّأكُِّد ِمن األمِر، فتََحقَّقوا ِمّما أخبََرت بِِه النِّسوةُ، ولك ا) لُهم الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس اَل َس يٌر فق ا! أَعس وِر فَهِمُكم ا لَقُص ي
ى  26عليُكما تَصديُق ُكّلِ ما أنَزلَهُ هللاُ ِمن آياٍت على أنبيائِِه؟!  هُ عل َر أنّ أَما ذُِك

ثُّم أَخَذ (سالُمهُ  27الَمسيحِ ُمعاناةُ ُكّلِ هِذِه اآلالِم قَبَل ُدخوِلِه في َزَمِن َمجِدِه؟!" 
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ُرُهما بما في التَّوراةِ  ي  علينا) يُذّكِ ا َوَرَد ف لَّ م ا ُك ًرا لُهم اِء، ُمفَّسِ ِب األنبي وُكتُ
وِعنَدما اقتََربوا ِمن ِعْمواس أبَطأ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) في َمسيِرِه  28 شأنِِه في تِلَك الُكتُِب.

ائلَيْ  29كأنّهُ يُريُد ُمفاَرقتَُهما،  ا ق ي الُمضّيِ َمعَُهم ِه ف ا علي ِه ألّح ِن: إالّ أّن تابِعَْي
َد  َزَل ِعن ِب". فنَ ى الَمغي مُس عل َكت الشَّ د أوَش َدنا، فق ةَ ِعن يَت اللّيل ا "هالَّ أمَض اَوَل  30َرغبَتِِهم ّم تَن اِء، ثُ اُوِل العَش ا لتَن َس َمعَُهم ِت وَجلَ ى البي ا إل ورافَقَُهم

ت الِغشاوةُ عن بَصيَرتَ  31َرغيفًا وَشَكَر هللاَ وقَسََّمهُ وأعطاُهما.  يِهما وُهنا زالَ
ن  ا) ع الُمهُ علين اَب (س ى غ اهُ حتّ ا إن َعَرف ْن م اِل، ولك ي الح اهُ ف فقاَل أَحُدُهما لآلَخِر: "ألم يُفِعم قَلبيَنا بَحرارةِ اإليماِن ِعنَدما كاَن  32أنظاِرِهما. فعََرف

ُر لنا في الطَّريِق ما جاَء في الِكتاِب؟!"  ِهما إلى بَيِت الَمقدِ  33يُفَّسِ س وعادا لتَّوِ
ا  34فَوَجدا الَحواريّيَن ُمجتَِمعيَن َمَع بَقيِّة األتباعِ وُهم يَقولوَن:  "لقد بُِعَث َموالن

ُرَس!"  َر لبُط ا وَظَه ا  35حي َر لُهم َف َظَه ا، وَكي رى لُهم ا َج ا َعّم ٍذ تََكلَّم ِعندئ
هُ َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) وُهما سائراِن في َطريِقِهما، وَكيَف أدَركا حَ  قيقتَ

 ِعنَدما قاَم بتَقسيِم الُخبِز.
 للحواريّين علينا) (سالُمهُ  عيسى ظهور

ائالً:  36 ِطِهم ق ي َوَس وفيما هم يَتََكلَّموَن، َظَهَر َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) ف
يُكم!"  الُم عل ا.  37"الّس بوهُ َطيفً د َحَس ذُّعُر وق م ال تَبَدَّ بِِه اذا  38فاس ألَُهم: "لم فس

ّكوَن؟  أنتُم أنّني  39ُمضَطِربوَن؟ وبي تَُش وا ب َدَمّي لتَتََحقّق َدّي وقَ ى يَ روا إل ا، اُنُظ ُت َطيفً ا ولَس ا وَعظًم ثلَُكم لَحًم أنّني ِم دوا ب دي لتتأّك وا َجَس عيسى! وتََحسَّس
هُ!"  َد ل الطَّيُف ال َجَس وا.  40ف ِه ليَتََحقَّق ِه وقََدَمي ا) يََدي الُمهُ علين م (س وأراُه قيَن. فقاَل لُهم: ولِ  41 فَرِط فَرَحتِِهم بُظهوِرِه َوقَفوا حائِريَن ُمنَدِهشيَن َغيَر ُمَصّدِ
فأَكلَها وُهم  43فناولوهُ قِطعةً ِمن السَّمك الَمشوّيِ،  42"ماذا لََديُكم ِمن َطعاٍم؟!" 

ا  44 )٤(يُراقِبونَهُ. أن م نَُكم ب ُت بَي ي ثُّم قاَل: "ُكنُت قد أنبأتُُكم ِعنَدما ُكن اَء عنّ ج
َق". دَّ أن يَتََحقَّ بوِر ال بُ ي  45 )٥(في تَوراةِ موسى وُكتُِب األنبياِء والزَّ ثَّ ف ّم بَ ثُ

 كان أكل سيّدنا عيسى للطعام وسيلة إلثبات أنّه ليس شبًحا.  )٤(                                                                                                                                                                                            
كان سيّدنا عيسى يشير لمجموع الكتب السماوية الثالثة في زمنه، وهي التوراة وكتب   )٥( 
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ًرا ما جاَء في الُكتُِب السَّماويِّة،  ي  46أذهانِِهم نوًرا شاِرًحا ُمفَّسِ اَء ف اَل: "ج وق
رةً  َث  ِكتاِب هللاِ أّن على الَمسيحِ الُمنتََظِر أن يُقاسَي آالًما َكثي ّم يُبعَ وَت ثُ ّم يَم ثُ

راِن  47حيا بَعَد ثالثِة أيّاٍم.  ائُر ُغف ِة وبَش الةُ التَّوب ِم ِرس ّلِ األُم ى ُك تَُزفُّ إل وس
دِس.  ن القُ دًءا ِم مي، بَ دعو باس ي ويَ ؤمُن ب ن يُ ّلِ َم ذُّنوِب ِلُك تُم اآلَن  48ال وأن

وِر،  ُل إل 49ُشهوُد ِعياٍن على ُكّلِ هِذِه األُم َد هللاُ وسأُرِس ا َوَع يُكم ُروَح هللاِ َكم
يُكم  وحِ عل رُّ وِل ال ى أواِن ُحل ِة حتّ ِة الُمقَدَّس ي الَمدين امُكثوا ف َمُد، ف ي الصَّ أب

 فتَغُمُرُكم قّوةٌ َسماويّةٌ".
 الّسماء إلى علينا) (سالُمهُ  عيسى صعود

ى َمقرُ  50 اٍن عل ى َمك ا) إل ِت ثُّم اقتاَدُهم َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علين ن بَي ٍة ِم ب
اَرَكُهم،  ِه وب َع يَدي ا وَرفَ ونِِهم.  51َعْني اَم ُعي ماِء أم ى السَّ هُ هللاُ إل ا َرفَعَ وُهن ُهم الفََرُح   52 وا أماَمهُ إجالالً وتَعظيًما، ثُّم عادوا إلى بيِت الَمقِدس وقد َعمَّ فَخرُّ

تِ  53العَظيُم.  َرِم بي ي َح ديَن ف اِكفيَن ُمتَعَبِّ وا ع ذا َظلّ ِدِه  وهك بِّحيَن بَحم هللاِ ُمَس
 بالعَشّيِ واإلبكاِر.

بور. أّما المجموعة الثالثة، وهي "الكتابات" فقد كانت أيًضا معروفة باسم الزبور، األنبياء والز                                                                                                                                                                                           
 ألّن السفر األّول فيها كان كتاب الزبور أو المزامير، وأخذت المجموعة كلّها هذا االسم.


