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 مدخل إلى مرقس
له مرقس هو تعريف الناس بكون سيدنا  كان الهدف من الوحي الذي سجَّ

عيسى هو المسيح الملك؛ وهو لقب ال يحّق ألحد سواه. والكثير من األمور 
التي سّجلها مرقس مذكورة في ِسِجلَْي كّلٍ من متّى ولوقا (وبقدر أقلَّ في 

حي يعود إلى مرقس. كان سجّل يوحنّا)، ولكن قصب السبق في تسجيل الو
مرقس يُدعى أيضا يوحنّا، وكان مؤمنا وثيق الصلة بحواريي سيدنا عيسى 

المسيح، السيما بطرس الصخر. فقد رافق الحواري بطرس في أسفاره 
حسب ما هو معروف، واشتغل ترجمانا له. لذلك تسنّى له أن يعرف بطرس 

له يوسف برنابا في وتعاليمه عن قرب. كما يخبرنا الكتاب أنّه رافق خا
رحلة الدعوة، وبخاّصة إلى جزيرة قبرص. بعد ذلك نجده في روما صحبة 
الحواري بولس، ويبدو أّن هللا اختاره هناك ليسّجل وحي سيدنا عيسى. ذلك 
أّن روما كانت عاصمة اإلمبراطوريه الرومانية، وكان انتشار سجّل الوحي 

 وسهال. من هناك إلى كّل أطراف اإلمبراطورية سريعا
يعتبر سجّل مرقس ِلَوحي وسيرة سيدنا عيسى المسيح هو األقصر بين 
السجالت األربعة المثبتة في اإلنجيل. كما تتّسم سيرة السيد المسيح في 

سجّل مرقس بحركية أكبر لتركيزها على معجزاته وأعماله المدهشة. ويبدو 
ه لغير اليهود نظرا الهتمام الكاتب  بتفسير الكلمات أّن هذا السجّل موجَّ

 اآلرامية والعادات اليهودية الواردة فيه.
لقد صنع سيدنا عيسى العديد من المعجزات منذ بداية رسالته، كاشفا من 

خالل ذلك سلطته على األمراض، والعاهات، والجن، وقوى الطبيعة، وحتّى 
الموت. وهذه المعجزات العظيمة أظهرت صدق رسالته كنبي مرسل من 

هد تعاليمه وأعماله أنّه المسيح المنتظر الذي اختاره هللا ليكون هللا. كما تش
المنقذ لشعبه والحاكم عليه إلى األبد. وقد اعتقد العديد من القادة الدينيين أّن 
المسيح المنتظر سوف يأتي لتخليص اليهود من اضطهاد الرومان، وإعادة 

عليه الّسالم). عظمة مملكة إسرائيل التي كانت لها على عهد النبي داود (
وألّن سيدنا عيسى لم يظهر كقائد سياسي عظيم كما كانوا يتوقّعون، فقد 
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 رفضوا أن يعتبروه المسيح المنتظر.
لكّن الكثير من النّاس آمنوا بسيدنا عيسى المسيح واتّبعوا تعاليمه. فكان أن 

اعتبره القادة الدينيون خطرا على امتيازاتهم السياسية في ظّل االحتالل 
لروماني، نظرا الحتمال قيام االضطرابات بسبب تلك التعاليم. فدبّروا خطة ا

لقتله على يد السلطات الرومانية، لكنّهم لم يكونوا يعلمون أّن ذلك كان جزءا 
من الخطة التي أعّدها هللا مسبّقا لموت سيدنا عيسى ككبش أضحى (سيرة 

م أمام البشر من ) كي يفتح طريق النجاة من نار الجحي28: 4الحواريين 
 ).45: 10جميع األعراق، ويمنحهم الخلود في نعيمه (مرقس 
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  اإلنجيل الّشريف
  َمرقُس الّرفيق الوحُي الّذي سّجله
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 بسم هللا تبارك وتعالى 

 الوحُي الذّي سّجله َمرقُس الّرفيق
1 

 الفصل األّول
 زكريا بن يحيى الّنبيّ  ظهور

يرةُ اال 1 َدأُ ِس ا تَب ِ،ُهن ّيِ  وح ِن الرُّ يحِ. )١(ب ى الَمس يِّدنا ِعيس ارةُ بَس  )٢(البِش
" هنا تعريب للمصطلح الذي يُترجم عادة   )١(                                                                                                                                                                                             إن مصطلح "االبن الروحي 

عالقة لمعناه مطلقا في لغة الوحي اليونانية بعملية  بـ"ابن هللا". ولكن ال
اإلنجاب المألوفة؛ معاذ هللا! بل هو لقب للملك المختار الذي يجب أن يكون 

من ساللة النبي داود، فهذا اللقب يشير إلى الصلة الحميمة بين هللا والمسيح، 
وهذا  وعلى هذا األساس يمنح المسيح أتباعه الحقَّ ليكونوا أهل بيت هللا.

اللقب يعني أيضا أنّه المسيح المنتظر الذي يحكم المملكة األبدية التي وعد 
هللا بها عباده الصالحين. وإنّه كلمة هللا التي ألقاها إلى مريم العذراء 

وأصبحت إنسانًا بقّوة روح هللا. وحسب اإلنجيل، كلمة هللا هي صفة قائمة 
نرى كيف يكون لدى المسيح في ذاته تعالى. ومن هذا المنطلق نستطيع أن 
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ا  2 ا أن الى: ه َكتََب النَّبيُّ َمالكي عن قُدوِم الَمسيحِ (سالُمهُ علينا): "قاَل هللاُ تَع
ُد لَك الطَّريَق". ّيِ  3 )٣(أبعَُث أماَمَك َرسولي يَُمّهِ َك  )٤(وأباَن ِكتاُب أشعيا النَّب ذِل ُهم بقَوِلِه: "و وا نُفوَس سوُل في البَراري أّن على النّاِس أن يُهيِّئ سيُنادي هذا الرَّ

سوُل. ُد السُّبُُل ِلَمقَدِم َمِلٍك َعظيٍم". وَظَهَر هذا الرَّ اِر، 4 لَموالُهم َكما تَُمهَّ ِة والِقف ي األَوِدي ادي ف الم) يُن ه الّس  )٥(وهو النَّبيُّ يَحيى بِن َزَكريّا (علي
َد أن وأقبََل عليِه النّاُس  5أيّها النّاُس بالماِء وتُوبوا إلى هللاِ واستغِفروهُ. أن تََطهَّروا  ِر األُرُدّن بَع اِء نَه َرُهم بم دِس، فَطهَّ ن القُ وذا وِم اِء يَه عِ أنح ن َجمي ِم

وٍب ِم 6 اعتََرفوا بَخطاياُهم. تَتُِر بثَ ًدا، يَس الً زاِه الم) َرُج ه الّس ى (علي يُّ يَحي اَن النَّب ِر وك ن َوبَ
ا.  الً بَّري راًدا وَعَس ُل َج ِطِه، ويأُك ى َوَس ِد عل ن الِجل ا ِم ُع نِطاقً اِل، ويََض أتيَنَّ  7الِجم وُل: "لَي ا) ويَق ُر بقُرِب قُدوِم َسيِِّدنا عيسى الَمسيحِ (سالُمهُ علين كاَن يُبَّشِ

 (سالمه علينا) سلطة على بيت هللا كسلطة االبن البكر عند الناس.                                                                                                                                                                                           
"المسيح" وهو لقب يعني (الممسوح بالزيت) ويعني أيًضا (الذي اختاره   )٢( 

هللا). وكان المقصود من هذه العبارة أّن هللا أيّد بروحه الشخص الذي اختاره 
على تتميم مسؤولياته. وورد في التوراة كما في  ليكون المسيح الملك وأعانه

كتب األنبياء أن من يُدعى المسيح سيكون هو المنقذ الموعود الذي سوف 
يقيم مملكة النبي داود (عليه الّسالم) من جديد ويبسط عدالة هللا وسالمه على 

 األرض.
المنتظر، لقد أعلن هللا للنبّي مالكي (عليه الّسالم) عن قدوم المسيح   )٣( 

وقدوم النبي يحيى (عليه الّسالم) الذي سبق مقدم السيد المسيح، مع أّن النبي 
قبل الميالد. وهللا سبحانه وتعالى خاطب  450مالكي عاش تقريبًا في سنة 

 السيد المسيح قبل والدته في علمه وكالمه األزليين.
إلى  740العام عاش النبي أشعيا (عليه الّسالم) في مملكة يهوذا من   )٤( 

 ق.م. 701
كان النبي يحيى (عليه الّسالم) يقيم على األرجح في منطقة في صحراء   )٥( 

 يهوذا التي تقع بين القدس والبحر الميت.
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ُت  ي لَس ى إنّ ةً، حتّ ّوةً وأسمى َمنِزل ي ق دُّ ِمنّ و أَش ن ه ّلِ ِمن بَعدي َم أهالً ِلَح
وِل  8ِرباِط نَعليِه.  م بُحل و أرواَحُك ُر ه يَُطّهِ اِء، فَس اَدُكم بالم رُت أجس  ُروحِ هللاِ فيُكم".ولئن َطهَّ

 بالماء المسيح يطّهر يحيى النّبيّ 
ي  9 رةِ ف دةِ النّاِص ن بَل اِم، ِم َك األيّ ي تِل وقَِدَم َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا)، ف

ِر األُرُدّن. الَجليِل، وتََطهَّ  اِء نَه ي م ِه  10َر على يَِد النَّبّيِ يَحيى ف َد ُخروِج وِعن
ت،  ِه نََزلَ ٍة علي قَّْت، وُروُح هللاِ كَحمام د انَش ماواِت وق اِء، رأى السَّ ن الم د  11ِم ي، وق وحيُّ ل ُن الرُّ ُب، االب َت الَحبي وُل: "أن ماِء يَق ن الّس وُسِمَع َصوٌت ِم

 ضى".َرِضيُت بَك ُكلَّ الرِّ 
 عيسى سيّدنا إغواء يحاول الّشيطان

وادي،  12 ى البَ ُروحِ هللاِ إل اًدا ب هَ ُمنق اِل تََوجَّ ي الح يَن  13وف ا بَ اَم فيه فأق
 الُوحوِش أربعيَن يَوًما، تَخِدُمهُ الَمالئَكةُ، والشَّيطاُن يُحاِوُل إغواَءهُ اِمتِحانًا لهُ.

 أتباعه وأوائل عيسى سيّدنا
تُِقَل النَّبيُّ يَحيى بِن َزَكريّا، َخَرَج َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) وبَعَد أن اُع  14

ةُ هللاِ  15إلى الَجليِل ببِشاَرتِِه قائالً:  ت َمملَك ، واقتَربَ قُّ ُد الَح اَن الَوع د ح ا ق "ه
ارةِ".  ِذِه البِش وا به اُد، وآِمن ا الِعب وا أيُّه وَدةُ! فتوب يُِّدنا  16الَموع اَن َس ا ك وفيم

رة عيس ا (بُحي رةِ َطبَِريّ ، على شاطئ بَُحي ُر بالدَّعوةِ، َمرَّ ى (سالُمهُ علينا) يُبَّشِ
باَك،  اِن الّش َدراوُس يُلقي معاُن وأخوهُ أْن ا َس يّاَديِن ُهم َدعاُهما  17الَجليل) بَص ف

ا  تَجَمعاِن َحولَُكم ارةٍ، س َمَك بَمه اِن السَّ ا تَجَمع اني، فَكم اَل: "اتبَع ِه وق التّباِع
ها. البَ  ارةِ نَفِس َر بالَمه وِر.  18َش ى الفَ اهُ عل باِكِهما واتّبَع رِك ِش اَدرا بتَ فب دي  19 ن َزبَ وَب بِ التَقى يَعق يَر ف ا) الَمس الُمهُ علين ى (س يُِّدنا عيس َل َس وواَص

باَكُهما،  ِلحاِن ِش اِرِب يُص ي الق ا ف ا وكان اهُ يُوَحنّ َك  20وأخ ا تِل ا إن َدعاُهم وم
 )٦(كا أباُهما َزبَدي وُمعاونَْيِه في القاِرِب وتَبِعاهُ.الدَّعوةَ حتّى تَرَ 

سبب اتّباع هذين الصيادين للمسيح (سالُمهُ علينا) دون تفكير هو   )٦(                                                                                                                                                                                            
الذي بّشر به النبي الخلفية التي كانت لديهما عند شيوع خبر ظهور المسيح 
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 شيطان طرد في ومعجزته عيسى المسيح
َل  21 احوَم، وَدَخ وقََصَد َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) وأتباُعهُ َمعَهُ قَريَةَ َكفَرن

د ادتِِهم، وبَ وَن كع اُس يَجتِمع اَن النّ ُث ك ادةِ َحي ا للِعب بِت بَيتً وَم السَّ م يَ أ يُعَلُِّمُه ِه عن  22 ي تَعليِم ًزا ف لطاٍن، ُمميَّ ٍة وُس فذُِهَل َمن َحولَهُ، ألنّهُ كاَن يُعَلُِّمُهم بُحّج
َرَخ  23ُعلماِء التّوراةِ.  يطاِن فَص ن الّش وفَجأةً َدَخَل ذِلَك البَيَت َرُجٌل بِِه َمسٌّ ِم ياطين؟ أِجئَت  )٧("َدعنا وشأنَنا يا ِعيسى النّاِصرّي، 24قائالً:  ُن الشَّ ِلتُهِلَكنا نح

دَّس!"  وُل هللاِ الُمقَ َت َرس ا، فأن لطانًا علين َك ُس ُم أّن ل ا أعلَ يُِّدنا  25فأن أَمَر َس ف
ِل!"  ُج ن الرَّ ُرْج ِم َرْس واُخ ائالً: "اِخ ا  26ِعيَسى (سالُمهُ علينا) الّشيطاَن ق ِمّم

ُجَل يَتََخبَُّط صاِرًخا َصرَخةً انَسلَّ إث دةٌ  27 َرها الّشيطاُن ِمن َجَسِدِه.َجعََل الرَّ الةٌ َجدي وَوقََف النّاُس أماَم هذا الَمشَهِد، َمشدوهيَن ُمتَسائليَن: "أهي ِرس
يَن؟!"  ّروَن ُمطيع أُمُرُهم فيَِخ ياطيِن، ي ى الشَّ لطانُها إل المُ  28ِمن َحكيٍم َخبيٍر، يَمتدُّ ُس ِه (س ُر ُمعِجزتِ ِل َخبَ اِء الَجلي ي أنح اَع ف ذا ش رِد وك ي َط ا) ف هُ علين

 الّشياطيِن وُسلطانِِه عليِهم.
 بطرس زوجة أمّ  إبراء في المسيح معجزة

وَخَرَج َسيُِّدنا ِعيسى (سالُمهُ علينا) ِمن بَيِت الِعبادةِ، وَمعَهُ تابِعاهُ يَعقوُب  29
َدراو َس. ويُوَحنَّا إلى بَيِت َسمعان (الّذي َسّماهُ الَمسيُح، فيما بَعَد، بُطُرس) وأْن يَّدنا  30 دَّثوا َس ى أصابَتها. فَح راِش ِلُحّم وكانَت َحماةُ بُطُرَس تَرقُُد َطريَحةَ الِف

ا  31ِعيسى عن َمَرِضها،  فاقتََرَب ِمنها وأمَسَك بيَِدها وأنَهَضها وقد زالَت َعنه
ا 32 الُحّمى، فقاَمت تَخِدُمُهم. ى عيسى (سالُمهُ علين م َمرضاُهم، وبَعَد الَمغيِب، جاَء النّاُس إل ) وَمعَُه

ياطيِن، ن الشَّ سٌّ ِم م َم ن بِِه ي  33 )٨(وَم اِب ف ى الب دةِ عل ِل البَل لُّ أه َف ُك وَوقَ
يحيى (عليه الّسالم) والذي جاء في الكتب السماوية باإلضافة إلى شيوع                                                                                                                                                                                            

 تعاليمه التي كان قد باشر نشرها بين الناس.
 أي عيسى من بلدة الناصرة.   )٧( 
سبب مجيء الناس بعد الغروب أنّهم انتظروا نهاية يوم السبت تحاشيًا   )٨( 

 م السبت.لوقوعهم في ُحرمة يو
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ريَن.  اِم الَكثي ن أجس ياطيِن ِم رِد الّش ن الَمرض 34انتِظاِر ُمعِجَزتِِه في ِشفاِء الَمرضى، وَط ًرا ِم فى كثي ا)، وَش الُمهُ علين ى (س يُّدنا عيس م َس تَجاَب لُه ى فاس
ديِث  َدِم الَح ياطيَن بعَ ا) الشَّ الُمهُ علين َر (س اِس، وأَم ن النّ ياطيَن ِم َرَد الّش وَط

 )٩(َعنهُ، ألنُّهم كانوا على ِعلٍم بَحقيقتِِه.
 الجليل في الّرسالة نشر

ي  35 احوَم ف دةَ َكْفَرن ا) بَل ى (سالُمهُ علين وفي اليوِم التّالي، تََرَك َسيُِّدنا ِعيَس
ِل، ِد اللّي ا هللاَ،  َكبِ لِّيًا ُمناجيً عًا ُمص ِه، خاِش ِه بنَفِس ى في ًرا اختَل ا قَف َد َمكانً وقََص اةَ  36 ألوهُ ُمالق دوهُ، َس َدما َوَج هُ، وِعن وَن َعن وَخَرَج بُطُرُس وبَقيّةُ أتباِعِه يَبَحث

م: "ال بُ 38"َجميُع النّاِس في البَلدةِ يَطلُبونََك".  37النّاِس وقالوا:  اَل له هُ ق دَّ لكنّ
ُت".  َك بُِعث ِل ذِل ن أج ي ِم ا، ألنّ اِورةِ أيًض رى الُمج هُ،  39ِمن نَشِر ِرسالِة هللاِ في القُ هُ أتباُع وساَر َسيُِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) يَطوُف في أنحاِء الَجليِل وَمعَ

 س.ُمبَّشًرا بالّرسالِة في بُيوِت الِعبادةِ، ُمستَِمرا في َطرِد الّشياطيِن ِمن النّا
 األبرص شفاء

ا  40 ِه، جاثيً الً إلي ى، ُمتََوّس يِِّدنا ِعيَس ى َس البََرِص عل اٌب ب ٌل ُمص َل َرُج ِجِس". وأقبَ رَّ ي ال ِر َمَرض ى تَطهي اِدٌر عل َت ق ئَت، فأن ائالً: "إن ِش ِه ق ى ُركبتَي ا 41عل ُجِل ِلَكونِِه نَِجًس ا  )١(،فلم يَشَمئزَّ َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ِمن الرَّ ل َدن َك بَ ْع َعن َر، فَليُرفَ يئَتي أن تَطُه ل َمش ائالً: "ب ِدِه ق َدهُ بيَ ا َجَس ِفقًا، الِمًس هُ ُمش ِمن
سبب ذلك يعود إلى أّن السيد المسيح (سالُمهُ علينا) خاف أن يرتبط في   )٩(                                                                                                                                                                                            

أذهان الناس بصلة مع الشياطين لكونهم أّول من أخبر عن حقيقته. وهناك 
أنّه المسيح المنتظر لكن ليس كما  بعدها سيعرف الناس من خالل تعليمهربّما سبب آخر، وهو أنّه (سالُمهُ علينا) أراد أن تكون هدايته للناس أوالً، 
كان مصّوًرا في األذهان بأنّه ذاك البطل الوطني الذي يحارب أعداء بني 

 إسرائيل بالسيف.
أمر هللا في التوراة باعتزال األبرص بسبب نجاسته، والحكمة في ذلك   )١( 

 عدم انتقال العدوى إشفاقًا على الناس.
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جُس".  َرُص،  42الّرِ ُجُل في الحاِل وَذَهَب َعنهُ البَ يُِّدنا  43فبَِرَئ الرَّ َرفَهُ َس وَص
ًرا إيّاهُ بِشّدةٍ قائالً:  يٍء "إ 44ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ُمَحذِّ ًدا بَش َر أَح اَك أَن تُخبِ ّم يّ َت، ثُ َك بَِرئ اآلن، ولِكِن اذَهْب إلى أَحِد األحباِر فيَراَك، ويُعطيَك الشَّهادةَ بأنّ

وراةِ  ي تَ اَء ف ا ج ا ِلم المتَِك وتَحقيقً ى َس ِ عل ًدا  ةَ َحم ذّبَائَح الَمفروَض م ال ّدِ قَ
َك بَ  ا بأنّ َك بُرهانً وُن ذِل ى، ويَك ّيِ موس َت". النَّب َد  45رئ َل بَع ُج إالّ أّن الرَّ

ى  يِِّدنا ِعيَس ى َس عَُب عل ى َص اٍن، حتّ ّلِ َمك ي ُك فائِِه ف َر ِش اَع َخبَ رافِِه أش انِص
اِر  ي الِقف ِزُل ف بََح يَن ةً، فأص دةٍ َعالني ِة بَل ى أيّ دُّخوُل إل ا) ال الُمهُ علين (س

 ليِه ِمن ُكّلِ َحدٍب َوَصوٍب.والبَراري، ولِكّن ذِلَك لم يَمنَعِ النّاَس ِمن اإلقباِل ع
2 

 الفصل الثّاني
 كفرناحوم بلدة في الكسيح إبراء

دةِ. بَعَد أيّاٍم، عاَد َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) إلى بَلدةِ َكفَرناحوم، فأَخذَ النّاُس  1 َك البَل ي تِل يٌم ف هُ ُمق وا أَنّ اُن بال 2يَِفدوَن عليِه بَعَد أن َعَرف تَظَّ الَمك اِس واك نّ
ا  ا ُمنَبِّئً نَُهم واِعًظ ا) بَي ى (سالُمهُ علين حتّى ُسدَّ باُب البيِت. وَوقََف َسيُِّدنا ِعيَس

ا  4وأقبََل عليِه أربَعةُ أشخاٍص َيحِملوَن َكسيًحا على فِراِشِه،  3بِِرسالَِة هللاِ.  فلّم
حاِم، فَتَحوا في َسقفِ  اَن  َرأوا أّن الُوصوَل إليِه َعسيٌر ِلَكثرةِ الّزِ ذي ك البيِت الّ

ِه.  يحِ  5فيِه َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ثُغرةً، وأدلَوا ِمنها الَكسيَح وهو على فِراِش ى الَكس هَ إل ِه، فتََوجَّ انِِهم بِ ّوةَ إيم ا) قُ وُهنا َعِلَم َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين
اَك".  ورةٌ َخطاي ّي، َمغفُ ا بُن ائالً: "ي ضُ  6ق رَّ بَع يِن  وأَس ن بَ وراةِ ِم اِء التّ ُعلم
ِهم:  ي أنفُِس ائليَن ف اِس، ق وعِ النّ ِه  7ُجم ٌر، فَِللّ ُل ُكف ُج ذا الرَّ ِه ه هَ بِ وَّ ا تَفَ "إّن م
اِل  8َوحَدهُ القُدرةُ على َمغِفرةِ الذُّنوِب!"  ي الح ا) ف ى (سالُمهُ علين َم ِعيَس هَ إليِهم قائالً: "ِلماذوَعِل ذا ما في قُلوبِِهم، فتََوجَّ ا تُِسّروَن في ُصدوِرُكم أّن َكالمَي ه

هُ  9ُكفٌر؟  وَل ل اَك أو أن أق ورةٌ َخطاي يحِ َمغف أيُّ األمَريِن أيَسُر: أن أقوَل ِللَكس
ِض؟  َك وام ْل فِراَش افًى واحِم َدَميَك ُمع ى قَ م عل ْض وقُ تََروَن  10أال انَه س
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لطانًا ِم ِر ُس يِِّد البََش تَعلموَن أّن ِلَس أعيُنُِكم وس ى ب ذُّنوَب عل ِه ال ُر بِ َن هللاِ يَغِف
ائالً:  هَ ِللَكسيحِ ق َك!"  11األرِض". ثُمَّ تََوجَّ اِمالً فِراَش َك ح ى بَيتِ ِض إل م وام "قُ ُجُل في الحاِل ُمعافًى، حاِمالً فِراَشهُ، ماشيًا على قََدَميِه أماَم النّاِس.   12 فقاَم الرَّ
ِذِه فذُِهَل الحاِضروَن ولََهَجت ألِسنَتُُهم  بتَسبيحِ هللاِ وتَمجيِدِه قائليَن: "ما َرأينا ِله

 الُمعِجزةِ َمثيالً قَطُّ!"
 الوي دعوة

ِه  13 وعاَد َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) إلى شاِطِئ بَُحيرةِ َطبَريّا، وقَِدَمت إلي
و يَمشي، وفي 14َجماعةٌ َكبيرةٌ ِمَن النّاِس، فَجلََس بَينَُهم، يَهديِهم ويُعَلُِّمُهم.  ما ه

عِ  ِص ِلَجم ع الُمَخصَّ ي الَموِض ا ف ي جاِلًس ن َحلف ُمهُ الوي بِ الً اس ى َرُج التَق
هَ إليِه َسيَُّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا)  وماِن الُمحتلِّين. فتََوجَّ الضَّرائِِب ِلِحساِب الرُّ

اَن  15قائالً: "اِتبَعني!" فقاَم وتَبِعَهُ على الفَوِر.  َع وبَعَد ذِلَك، ك ى َم يُِّدنا ِعيَس ن َس نُهم َم اَن ِم ِت الوي، وك ي بَي اَم ف اَولوَن الطَّع أتباِعِه في َجمعٍ ِمَن النّاِس يَتَن
عائِِر  ِزميَن بالشَّ ايَعَملوَن َمَع الوي في َجمعِ الضَّرائِب، وآَخروَن لَم يَكونوا ُملتَ ن أتب ن هؤالِء ِم ُر ِم ى (سالُمهُ الّدينيِّة ِمثلَُهم، وقَد أصبََح الَكثي يِِّدنا ِعيَس عِ َس

ا).  ةَ  16علين ؤالِء َحفيظ َع ه اَم َم ا) الطَّع الُمهُ علين ى (س اُوُل ِعيَس اَر تَن وأث
ِه  ا بِ ائليَن: "م ِه ق دَّثوا ُمريدي وراةِ فَح اِء التّ ن ُعلم ديَن ِم ّدِ َن الُمتش ٍة ِم َجماع

وماِن ويأَُكُل  م؟" يُجاِلُس الّضالِّيَن وجاِمعي الضَّرائِب ِللرُّ يُّدنا  17َمعَُه ِمَع َس فَس
ِعيَسى (سالُمهُ علينا) قَولَُهم هذا، فالتَفََت إليِهم قائالً: "ال يَحتاُج األِصّحاُء إلى 
ُهم  وَن أنفَُس ن يَُظنّ ِة َم ُت ال ِلِهداي ٌب، بُِعث ا َطبي ى. وأَن ل الَمرض ٍب، بَ َطبي

 صاِلحيَن، بل ِلألخِذ بأَيدي الّضالّيَن".
 الّصوم

ديَن. فجاَءت َجماعةٌ وكاَن  18 الَوقُت َوقَت َصوٍم ألتباعِ النَّبّيِ يَحيى والُمتشّدِ
ِمَن النّاِس إلى َسيِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) قائليَن: "أال يَصوُم أتباُعَك النَّوافَِل 

ديَن؟"  ى (سالُمهُ  19َكما تَصوُم َجماعتا يَحيى والُمتشّدِ يُِّدنا ِعيَس فنََظَر إليِهم َس
ِل علي ِن األك وا َع رِس أن يَمتَنِع يوِف العُ ِق ِلُض َن الالّئِ يَس ِم اَل: "لَ ا) وق ن
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نِِهم َغصبًا  20 )٢(والعَريُس بَينَُهم، ن بَي ريُس ِم ِه العَ ذُ في وٌم يُؤَخ ولِكن سيأتي يَ
ًدا ذِلَك بقَوِلِه: " 21َعنُهم، فَِحينئٍذ يَصوموَن".  ديَن ُمَؤّكِ هَ إلى الُمتشّدِ تُم ثُمَّ تََوجَّ أن

ا  ُع ثَوبً ن يَُرقِّ ِل َم تُريدوَن ألتباعي أن يَستَمِسكوا بِعاداِتُكم القَديمِة، فَمثلُُكم كَمث
ا،  ُدُهما ِكليِهم ٍد، فَيُفِس ألَ  22قَديًما بُِرقعٍة ِمن قُماٍش َجدي ن يَم ِل َم ثلُُكم كَمث أو َم

يرُ  ُر العَص اَزجٍ، فيَتَخمَّ ٍب ط يِر ِعنَ ةً بعَص ةً جافّ ةً قَديم ةُ  قِرب تَِفُخ الِقرب وتَن
دةٌ  ةٌ َجدي هُ قِربَ ُب أن تَحتِويَ اَزُج يَِج ُق ويَنَسِكُب العَصيُر. فَالعَصيُر الّط وتَتََمّزِ

 )٣(ليِّنةٌ َطريّةٌ ِلتَستوِعبَهُ".
 الّسبت قوانين حول الجدال

حِ  23 وَم وأثناَء َطواِف َسيِِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) وأتباِعِه بَيَن ُحقوِل القَم يَ أُكلوَن.  نابَِل وي وَن السَّ هُ يَقِطف َرَع أتباُع بٍت، َش ذا  24َس دوَن ه ّدِ تَنَكَر الُمتََش فاس
َك  اِلُف أتباُع َف يُخ ا): "َكي الُمهُ علين ى (س الوا لِعيَس بِت وق وَم السَّ َل يَ بِت؟!"العََم وَم السَّ هُ يَ لُّ َعَملُ ابَُهم  25 )٤(الشَّريعةَ ويَعَملوَن ما ال يَِح ا فأج ائالً: "أم ق

نُهم،  َل  26قََرأتُم َخبََر النّبّيِ داود وما فَعَلَهُ وِرجالُهُ ِعنَدما ناَل الُجوعُ ِم د َدَخ فق
اِر،  يِس األحب ر َرئ ي أَثي ِن أب ي َزَم َك ف ِت هللاِ، وذِل ي بَي إلى الَمكاِن الُمقَدَِّس ف

ي وأَخذَ الُخبَز الّذي كاَن ُمقَدًَّما إلى هللاِ تَعالى َكقُربانٍ  َعهُ على ِرَجاِلِه، ف ، وَوزَّ
م ثُمَّ َعلََّق َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا)  27ِحيِن لم يَُكن ذِلَك جائًزا إالّ ِلألحباِر؟"  اِن، ول ِة اإلنس بَت ِلِخدم َل هللاُ السَّ د َجعَ ائالً: "لَقَ على هذا الَحَدِث التّاريخّي ق

وانيِن ولِ  28يَجعَِل اِإلنساَن ِلِخدمِة الّسبِت.  تَعلَموا أّن ِلَسيِِّد البََشِر ُسلطانًا على قَ
 يَوِم السَّبِت".

 هُ علينا) يشير إلى نفسه َمجازا بلقب "العريس".كان سيدنا عيسى (سالمُ   )٢(                                                                                                                                                                                            
يرمز المسيح (سالُمهُ علينا) هنا إلى تعاليمه بالثوب الجديد، ويرمز إلى   )٣( 

تقاليد اليهود بالثوب البالي القديِم، ُمحذّرا ِمن أَّن الخلط بين االثنين يُفسدهما 
بِل تعاليم اليهود التي معًا. ويرمز كذلك إلى ِرسالته بعصير عنب طازجٍ، مقا  يرمز إليها بالقربة القديمة.

اعتبر المتشّددون عمليةَ القطف هذه نوًعا من أعمال الحصاد، أيِ العمل   )٤( 
 الُمحّرم عليهم في التوراة القياُم به في الّسبت.
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3 
 الفصل الثّالث

 الّسبت في الّشفاء
اَن  1 ُث ك ادةِ َحي وَرَجَع َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا)، بَعَد ذِلَك، إلى بَيِت الِعب

ٌل يَ  نِهم َرُج ن بَي اَن ِم ِدِه أّدى النّاُس ُمجتِمعيَن يَوَم السَّبِت، وك ي يَ لالً ف شكو َش
موِر.  ى الضُّ ا إل اِس  2به َن النّ ةٌ ِم ا) َجماع الُمهُ علين ى (س َربََّص بِعيَس وتَ

الُخروجِ عن  ِه ب بَبًا التِّهاِم َك َس وُن ذِل بِت، فيَك ائ 3تَفسيِرِهم ِللتّوراةِ. يُراقِبونَهُ َهل يَشفيِه في يَوِم الّس ريِض ق ُجِل الَم هَ إلى الرَّ عِ!" فَتََوجَّ َط الَجمي ْف َوَس الً: "قِ م  4 لَّ لُك ل أُِح بِت؟! ه ي السَّ م ف لَّ لُك اذا أُِح َرفََض ثُمَّ التَفََت إلى الحاِضريَن وقاَل: "م ا؟!" ف وِس أم إزهاقُه اُء النُّف ؟! إحي ّرِ ِل الشَّ ِر، أم بعََم ِل الَخي اُم بِعََم اوَب. الِقي ُع التَّج يُِّدنا ِعيَس 5الَجمي اَل َس ا أج يِهم وُهن َر ف ا) النََّظ الُمهُ علين ى (س
ُجِل قائالً: "ُمدَّ يََدَك!"  والغََضُب َوالُحزُن يَمآلنِِه ِلِشّدةِ تَعَنُّتِِهم. ثُمَّ التَفََت إلى الرَّ

وا  6فَمدَّها ِلتَعوَد َصحيحةً كاألُخرى.  اَن، وذََهب دوَن الَمك ّدِ َرَك الُمتََش وِعنَدها تَ ِه َم ى قَتِل اُوِر عل ُروُدس. ِللتَّش ن هي اس بِ ِك أَْنتيب دي الَمِل يُِّدنا  7َع ُمَؤيِّ ا َس أّم
ّلِ  ن ُك ٌر ِم ٌع كبي ِه َجم َق بِ هَ وأتباُعهُ إلى بُحيرةِ َطبَريّا، َحيُث لَِح ِعيَسى، فَتََوجَّ

وذا،  ِل، ويَه ن الَجلي طيَن: ِم اِء فِلَس ةَ،  8أنح اِطِق األدوميّ ن َمن دِس، َوِم والقُ
فَقد ذاَع َخبَُر ُمعِجزاِت  )٥(ّن، َحتّى ِمن أنحاِء ُصوَر وَصيدا.َوَشرِق نَهِر األُردُ 

فأَمَر أتباَعهُ فَهيَّؤوا لهُ قاِربًا  9َسيِِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) في َجميعِ األنحاِء. 
اِس،  َن النّ عِ ِم َك الَجم ًدا عن ذِل ِه بَعي َس في ى يَجِل اِطِئ َحتّ رَب الّش اَم  10قُ إذ ق

ى بِِشفاِء َكثي هُ والُحصوَل عل دوَن لَمَس هُ يُري وَن َحولَ ريَن، فأَخذَ النّاُس يَتَزاَحم
فاِء ِمثلَُهم.  رُّ  11الّشِ ياطينُُهم تَِخ ذَت َش د أَخ يطانيٌّ فَقَ سٌّ َش أّما الّذيَن كاَن بِِهم َم

 "!ِ يُّ  وح ُن الرُّ َت االب ُرُخ: "أن اِجدةً وتَص ا) س الُمهُ علين ى (س يِِّدنا ِعيَس ِلَس
أكثر سكان فلسطين كانوا من اليهود، أّما أكثر سكاِن صور وصيدا   )٥(                                                                                                                                                                                            

 لوثنيين.فكانوا من ا
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ِه.  12  وكاَن َسيُِّدنا ِعيَسى يُِلحُّ َعليها بِشّدةٍ أَالّ تَبوَح بِِسّرِ
 عشر االثني للحواريّين عيسى سيدنا تسمية

ِة،  13 َك الِمنَطق ي تِل بَالً ف َك، َج َد ذِل ا)، بَع َوَصِعَد َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين
ا  َد أن َدع ذ 14بَع ُم الّ مائِِهم، وُه ا بأس َر َشخًص ي َعَش ِه اثنَ يَن أصبَحوا َحورايِّي

فاِء  15الُمرافِقيَن لهُ الّذيَن َسيَنُشروَن ِرسالتَهُ للنّاِس،  ى الّشِ درةِ عل ديَن بالقُ ُمَؤيَّ
ياطيِن.  رِد الّش ى َط لطاِن عل ذي  16وبالسُّ معاُن الّ م: َس وَن ُه ؤالِء الَحواريّ وه

ى ويَعقوُب ويُوَحنّا ولَدا َزبَدي، ( 17 )٦(َسّماهُ بُطُرَس، يُِّدنا ِعيَس ّماُهما َس وقد َس
ا- الُمهُ علين ِد)، -س ع يِ الرَّ ى  18 )٧(ابنَ اي وَمتّ ُن تَلم ُب َواب َدراُوُس وفيلي وأَن

ُس،  تََحّمِ َوطنيُّ الُم معاُن ال ّداوُس وَس وذا  19وتُوما، ويَعقوُب بُن َحلفي، وتَ ويَه  النِّهايِة. اإلسَخريوطيُّ الّذي خاَن َسيَِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) في
 التوراة علماء على رّده في عيسى المسيح

اُس  20 ذَ النّ ِه، وأَخ اِن إقاَمتِ ى َمك ا) إل الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس اَد َس وع
ن  اِمِهم ِم اوُل َطع ِه تن ى أتباِع َيجتَِمعوَن َحولَهُ ِمن َجديٍد، َحتّى تَعَذَّر َعليِه وعل

ِه وازَدرى بَعُض ا 21ِشّدةِ االزِدحاِم.  ائِليَن إّن بِ ا) ق لنّاِس ِعيَسى (سالُمهُ علين
اؤوا  هُ، ج اِس ل اِرِه وازِدراِء النّ اِر احتق اُؤهُ بأخب َمسا َعقليا. وِعنَدما َسِمَع أقِرب

ذوهُ،  َن  22ِليأُخ اُءوا ِم ذيَن ج وراةِ الّ اُء التّ ِه ُعلم ى علي ذي ادَّع ِت الّ ي الَوق ف
َكنَهُ بَ  د َس وِلِهم: "لق دِس بقَ ياطين!القُ ُر الشَّ وُل كبي ى  )٨(علََزب لطانُهُ عل ا ُس وم

ا)  25- 23الشَّياطيِن إالّ ُسلطاُن إبليَس َعليِهم".  ولِكّن َسيَِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين
اِن  اَزَع اثن إن تَن َدعاُهم إليِه وَضَرَب لُهم َمثالً فقاَل: "ِلُكّلِ َمملكٍة َمِلٌك واحٌد، ف

اَرِت المَ  ِك، انه ى الُمل ردان، عل ِت فَ ِة البَي وَل ِرئاس اَزَع َح ذا إذا تَن ةُ. وَك ملك
ال  ا، ف انقَسَمِت العَائلةُ وانهاَر البَيُت. وَهذا هو الحاُل مع َمملكِة الشَّيطاِن أَيًض

 كلمة "بطرس" باللّغة اليونانية تعني الصخر.  )٦(                                                                                                                                                                                            
 ابنا الرعد أي سريعَيِ الغضب.  )٧( 
كان اليهود يُلقون نعوتًا مشينةً على إبليس كبير الشياطين مثل لقب   )٨( 

 "بعلزبول" ويعني "كبير القذارات".
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ُل،  زاُع والتَّقاتُ اَر  26يُعقَُل أن يَطُرَد َشيطاٌن َشيطانًا، وإالّ َدبَّ بَينَُهما النِّ إذا ث ف
تُُهم. َشيطاٌن ِمَن الشَّ  ٍذ َمملك اَرْت حينئِ إبليُس  27ياطيِن على ُسلطِة إبليس، انه ف

َدهُ  ا ِعن زاُع م ِه وانتِ ُجِل القَوّيِ الُمهيِمِن على بيتِِه. ال يُمكُن اِقتِحاُم بَيتِ هو َكالرَّ
وراةِ  28 إالّ إذا قُيَِّد أّوالً، وَهذا ما َحَصَل فِعالً". اَء التّ ذًّرا ُعلم قَّ ثُمَّ أضاَف ُمَح قَّ الَح ائِالً: "الَح ِه ق ِة اتِّهاِم ن عاقبَ ِه ِم ري َعلي َر أو يَفت انًا آَخ اٌن إنس ؤذي إنس َدما يُ وراةِ، ِعن أَقوُل لُكم يا ُعلماَء التّ
اَب،  هُ إن ت وٌر ل هُ َمغف َل، فََذنبُ ى ُروحِ هللاِ  29الباط ْب إل ْر ويَنِس ن يَكفُ ا َم أّم

!" السُّوَء، فما ِلَذنبِِه ِمن َمغِفرةٍ  .  30 أبًَدا، بَل َمأواهُ الِعقاُب األبَديُّ  وَهكذا فَنََّد َمزاِعَم َمِن اتَّهموهُ بِالَمّسِ
 وإخوته عيسى سيدنا أمُّ 

هُ َمريُم (عليها الّسالم) وإخَوتُهُ  31 اَن  32وأرَسلوا يَطلبونَهُ،  )٩(وجاَءت أُمُّ وك
كَ    فقيَل لهُ:  يَجِلُس َوَحولَهُ َجمٌع َغفيٌر، - 33وإخَوتَُك خاِرَج الّداِر يَطلُبونََك"  "أُمُّ

ي  34 م أُّم ن ُه أُخبُِرُكم َم اَل: "َس َرهُ وق ريَن بََص ي الحاِض اَل ف هُ أج واني! ولَكنّ ي وإخ ى أُّم ولُكم إلَ روا َح واني. اُنُظ م  35وإخ وَن هللاَ ُه ذيَن يُطيع إّن الّ
 أهلي َحقّا وإخواني".

4 
 الفصل الّرابع

 رسالته إلبالغ المسيح متابعة
واجتََمَع َحولَهُ َحشٌد كبيٌر ِمَن النّاِس، فََصِعَد إلى قاِرٍب كاَن فَوَق الماِء وَجلََس وتابََع َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ِهدايَتَهُ ِللنّاِس ِعنَد شاِطِئ بَُحيرةِ َطبَريّا.  1

اِطِئ،  ى الّش ديَن عل َب الُمحتَِش ِه وخاَط ًرا ِم 2في ا َكثي الَتِِه ُمبِلغً اليِم ِرس ن تَع
إخوة من أمه، ومنهم من يعتبر من المفّسرين َمن يقول إّن للسيد المسيح   )٩(                                                                                                                                                                                            

 أّن لفظ اإلخوة يعود على أقربائه حسب المفهوم اليهودي في ذلك الوقت.
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ِة،  4ليَبذَُر فيِه البُذوَر. "أَيُّها النّاُس، ِعندي َلُكم َمثٌَل فاستَِمعوا إليِه: َخَرَج أَحُد الّزاِرعيَن إلى َحقِلِه  3 ضاِربًا لهُم األمثاَل: ِة الَمحروث وبَينَما كاَن يَنثُُرها َسقََط بَعُضها خاِرَج التُّرب وُر، ا الطُّي رعٍة.  5 فالتَقََطته ت بُِس خريٍّة، فنَبَتَ ٍة َص ى تُرب ها عل قََط بَعُض وَس قََط  7ولِكّن الشَّمَس أحَرقَتْها فماتَت في الحاِل، ألنّها لم تَُكن ذاَت ُجذوٍر.  6 وَس
ْر.  م يُثِم ي  8بَعٌض بَيَن الشَّوِك، فُخنَِق ول قََط ف ذوِر فَس َك البُ ن تِل اقي ِم ا الب أّم

ي ال بِة ف ِة الِخص عفًا، التُّرب يَن ِض هُ ثالث ى بَعُض َر، وأعَط ا وأثَم ِل، فَنَم َحق
ةً".  هُ ِمئَ تّيَن، وبَعُض هُ ِس اِن  9َوبَعُض هُ أُذُن ن ل اَل: "َم َر وق يِهم النََّظ َم ف مَّ أنعَ ثُ

 ِللسَّمعِ فْليَسَمْع!"
 األمثال المسيح ضرب في العبرة

يَِّدنا 10 ي  وَسأََل األتباُع والَحواريّوَن االثنا َعَشَر َس ا) ف ى (سالُمهُ علين ِعيَس
وا  11َخلوةٍ، َعن َمعنى ما َضَرَب ِمن األمثاٍل  يُكم أن تَعِرف َم َعل د أُنِع فقاَل: "لَق

ِر  اِهُر الَخبَ م إالّ ظ يَس له يِر، ِسرَّ الَمملكِة الَربّانيِّة. أّما اآلَخروَن خاِرج دائَرتِنا فلَ َك  12باألمثاِل دوَن تَفس بِهوَن أُولئ م يُش يُّ أشعيا فَُه نُهم النّب َر ع ذيَن أخبَ الّ
 قاِئالً:

 لُهم ُعيوٌن يَشَهدوَن بها أعمالي، ولَِكن ال يَفَهمونَها،
 ولَُهم آذاٌن يَسَمعوَن بها أقوالي، ولَِكن ال يَفقهونَها.

َف ثُمَّ أن 13 إنُّهم َعِن الهدايِة ُمدبِروَن، وِللتَّوبِة تاِركوَن، وَعن َمغِفرةِ هللاِ ُمعِرضوَن". ّزاِرعِ؟ فَكي ِل ال تُم َمغزى َمثَ اِت  14لَُكم إن لم تَعوهُ أن تَعُوا َغيَرهُ ِمَن األمثاِل؟ عََم النََّظَر في الَجميعِ قائِالً: "أما َوَعي ِل َكِلم ذوِر َكَمث ُل البُ ا َمثَ إنّم
ِر،  ُع  15هللاِ يُلقيها الّداعي إلى هللاِ في نُفوِس البََش ا يَقَ ذوِر م َن البُ ي األُذُِن فَِم ف

اِل.  ي الح ا ف ا  16ُوقوَع البَذرةِ على الّطريِق، فيأتي الشَّيطاُن فيَنَزُعه ا م وِمنه
ا،  َرُح صاِحبُها به نّفِس فيَف ي ال َك  17يَقَُع ف وُن ِلتِل ال يَك اٍس ف ٍب ق هُ ذو قَل ولِكنّ

دَّ عل الِة ارتَ س بِب الّرِ اٍن بَس َض المتِح رَّ إن تَعَ ِه ف أثيٌر في اِت تَ ِه الَكِلم ى َعِقبَي
َب.  َهواتِِه  19- 18وانقَلَ ٌد ِلَش اِحبُها َعب واٍء، ص ٍس ذاِت أه ي نَف ُع ف ا يَقَ ا م تَخَدُعهُ الدُّنيا ويُغِويِه الماُل، فيَكوُن ذِلَك بَمثابِة األشواِك الَّتي تَخنُُق ِرسالةَ هللاِ وِمنه
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ا يَ  20في نَفِسِه فَتَموُت، فال أثََر لها وال ثََمَر.  َر وِمنها م ّيٍ فيُثِم ِب َح ي قَل ُع ف قَ
َن األضعاِف  يَن ِم اِلحِة ثالث أعماالً صاِلحةً كما تُثِمُر البُذوُر في األرِض الّص
هُ  اِت هللاِ، وقَلبُ اِب َكِلم ي ِرح هُ ف لُّ نَفُس اِلُح تََظ أَو ِستّيَن أو ِمئة. كذا العَبُد الّص

 في ُخشوعٍ ال يَنقَِطُع".
 ألتباعه مثال السراج ضربه

 ثُمَّ أَضاَف قاِئالً:  21
يَس  ريِر؟! ألَ َت السَّ "أيَجوُز أن يُوَضُع الِمصباُح تَحَت ِمكياِل الُحبوِب أو تَح

اٍل؟  اٍن ع ي َمك عِ ف ي الواقِ عُهُ ف ُف  22َموِض النُّوِر تَكِش الَةُ هللاِ َك ذا ِرس هك
وِس".  ي النُّف اَن ُمضَمًرا ف ا ك ُن م ا، وتُعِل َب  23األسراَر وتُظِهُر الَخفاي ّم َعقَّ ثُ

 قاِئالً: "َمن لَهُ أُذُناِن ِللسَّمعِ فليَسَمْع!"
 بالتعاليم الصادق األخذ

اليِم  24 ن تَع يُكم ِم َي َعل ا أُلق ذوا م ائِالً: "ُخ هَ َسيُِّدنا ِعيَسى إلى أتباِعِه ق وتََوجَّ
درِ  ا، فَبِقَ ي تَطبيِقه دوا ف وِلُكم  هللاِ. واغتِرفوا بِقَدِر ما تَستَطيعوَن ِمنها واجتَِه قُب

ُد.  يُكم ويَزي تَُح هللاُ َعل ا يَف ى  25له هُ عل هُ وَعقلُ ْل قَلبُ م يُقبِ ي ول ذَ ِمنّ ن أَخ ا َم أّم
سالَِة، فَحتّى ما ِعنَدهُ ِمن َمعِرفٍة َسيأُخذُها هللاُ ِمنهُ ولن يَفتََح هللاُ َعليِه".  الّرِ

 النامي والزرع الخصبة األرض َمثَل
ِل وتابََع َسيُِّدنا ِعيسَ  26 ِة َكَمث بّانيّ ِة الرَّ ُل الَمملك ائِالً: "وَمثَ ى َضرَب األمثاِل ق

ذوَرهُ  ّزاِرعُ بُ ا ال ذُُر فيه ي يَب ِة الّت ي  27األرِض الطَّيّب اًء وف ا َمس ّم يَتُرُكه ثُ
دري.  و ال يَ َرْت وه ت وأثَم ا نَبَتَ ُد أنّه باحِ يَِج نَتها  28الصَّ ي احتََض ذرةُ الّت فالبَ نابِِلها  األرُض الطَّيّبةُ  ِل َس ن ثِقَ ُدها  29تَنبُُت وتُبَرِعُم فتَنَحني ِم ُج فيَحِص وتَنُض  )١(الّزارعُ. كذا أنتُم الُمؤِمنوَن بِِرسالِة هللاِ".

المقصود أّن البذرة الصالحة التي هي تعاليم السماء التي زرعها عيسى   )١(                                                                                                                                                                                            
(سالُمهُ علينا) في نفوس أتباعه ِلتنبَت وتُثمَر، وعندما تحين ساعة حصادها 

ال واألخالق الصالحة ألتباعه التي ستنتشر وسيلمس الناس تتجلّى في األعم
 آثارها.
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 الخردل حبة مثل
ِة،  30 بّانيّ ِة الرَّ رَّ الَمملك م ِس ُح لُك َف أوّضِ ائِالً: "َكي ِه ق هُ ألتباِع ابََع َحديثَ ذوِر،  31وبِماذا أَُشبُِّهها؟ وت َذها  32إنّها تُشبِهُ َحبّةَ الَخردِل الّتي هي أصغَُر البُ أَخ

ّلِ  ى ُك إنساٌن وبََذَرها في األرِض فانَشقَّْت َعن نَبتٍَة ساِمقٍة ربَت في طوِلها عل
ا  ُكَن فيه ُر ليَس ا الطَّي األشجاِر، وأصبََحت َعظيمةً في َكثافِة أغصانِها، يَرتاُده

َش بَيَن أغصانِها اِل،  33 ".ويُعَّشِ الةَ هللاِ إالّ باألمث وكاَن َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ال يُعَلُِّم النّاَس ِرس
ي  34وذِلَك على قَدِر استيعابِِهم.  تفاَض ف ِه اِس إالّ أنّهُ كاَن إذا َخال إلى َحواريِّي

 الشَّرحِ والتِّبياِن.
 الطبيعة في المِسيح معجزة

َب  35 اِء، َطلَ َد الَمس فِة وِعن ى الّضِ وَر إل ِه العُب ن َحواريِّي ى ِم يُِّدنا ِعيَس َس
َرَك الُحشوَد  36األُخرى ِمن بَُحيرةِ َطبَريّا،  َد أن تَ وَجلََس ُهناَك في القاِرِب بَع

رى.  واِرُب أُخ هُ قَ اِرُب وتَبِعَتْ ِه الق اَر بِ اِطِئ، وس ى الّش ت  37عل أةً َهبَّ وفَج
اًء. عاِصفةٌ َشديدةٌ وأَخذَِت األمواُج  ُئ م اَد يَمتَل ى ك اِرَب َحتّ إالّ  38تَضِرُب الق

هُ  ى أيقََظ ادةٍ َحتّ ى ِوس هُ عل ِه وَرأُس ي نَوِم تََمرَّ ف ا) اس أّن ِعيَسى (سالُمهُ علين
ُك؟!"  اُد نَهِل َك أنّنا نَك ا  39َحواِريّوهُ بفََزعٍ قائِليَن: "يا فَضيلَةَ الُمعَلِِّم، أما يَُهمُّ فم

هُ إالّ أن نَ اَن ِمن اُح ك ي ا الّرِ َدئي أيَّتُه ائِالً: "اِه واَج ق اَح واألم ي َر الّرِ َض، وأََم َه
فةُ  دأِت العاِص واُج وَه كنَِت األم اُح وَس ي ت الّرِ واُج!" فََكفَّ ا األم ُكني أيَّتُه واُس

م  40وساَد الَجوَّ ُسكوٌن َعميٌق.  ائفيَن؟ ألَ م َخ ا لُك ائِالً: "م هَ إلى أتباِعِه ق ثُّم تََوجَّ
ذا  41 ا بي بَعُد؟"تُؤِمنو رُّ ه ا ِس ائِليَن: "م ٍض ق ى بَع ُهم إل رَّ بَعُض يَن، وأَس انوا ذاِهل نُّهم ك ولِك

ياَح فتُِطيعُهُ، وِمياهَ البَُحيرةِ فَتُجيبُهُ؟!"   اإلنساِن الّذي يَأُمُر الّرِ
  
  
 



18 
 

5 
 الفصل الخامس

 الخنازير وغرق الجنّ  طرد 
ى  1 هُ إل ى وأتباُع يُِّدنا ِعيس َل َس ا َوَص ا، ولّم رةِ َطبَريّ ِل ِلبُحي اطِئ الُمقابِ الّش

يّيَن.  ّمى الِجراس ِه (سالُمهُ  2نََزلوا في ِمنطقٍة َيسُكنُها الَوثنيّوَن تُس َد نُزوِل وِعن
ُب  ابِِر، َغري ِة الَمق ن ِمنطق ارٌج ِم ٌل خ هُ َرُج ا ِمن أةً َدن اِرِب فَج َن الق ا) ِم علين

اُن،  هُ  3األطواِر تَسُكنُهُ الج رةٌ أعمالُ وِد َخطي ى القُي ُر أعت اُس، فيَكِس ُدهُ النّ ، يُقيِّ ا  5وال أَحَد يَقوى على لَجِمِه، كانَِت القُبوُر لهُ َمسكنًا  4والسَّالِسِل،  ردَُّد بَينَه ارةِ. يَت َدهُ بالِحج ا َجس ًح يًا، ُمَجّرِ َدّوِ ائًِحا ُم يُم ص اَر، ويَه َل نَه اِل لي يَن الِجب - 6وبَ
يَِّد فلّما شاَهَد َسيَِّدنا عِ  8 َر أّن الّس يسى (سالُمهُ علينا) َعن بُعٍد، أسَرَع إليِه، َغي

َد  يُّ َجَس ا الِجن ُرْك أَيُّه ائالً: "اُت هَ إليِه وخاَطَب الِجنَّ الّذي يَسُكنُهُ ق الَمسيَح تََوجَّ
ِه  يَن يََدي ى بَ َل إالّ أِن انَحن ُج اِكِن الرَّ ّيِ الّس َن الِجن اَن ِم ا ك ِل!" فم ُج ذا الرَّ ه

ائِ  ُن ص ا االب ى، أيُّه ا ِعيَس ائالً: "ي ِل، ق ُج اِن الرَّ ى ِلس وتِِه، عل أعلى َص ًحا ب
ذّبَني!"  ِ أالّ تُعَ ا تَحلفَُك ب ِ العَلّي، َدعني وشأني! أس وحيُّ  يُِّدنا  9الرُّ ألَهُ َس فس
روَن.  ا َكثي ةٌ، ألنّن اَب: "اسمي َكتيب ُمَك؟" فأج ا اس يُِّدنا  10ِعيَسى: "م أراَد َس ف

ِه أن ِعيَس لوا إلي نَّ تَوسَّ ِل. إالّ أّن الِج ُج اَدرةِ الرَّ اقيَن بُِمغ أُمَرهُ والب ى أَن ي
ا،  ُرَدُهم ِمنه ِة وأالّ يَط َك الِمنطق ي تِل ُرَكُهم ف ي  13- 11يَت وَل ف ليَن الُحل ُمفَّضِ

ذِلكَ  م ب . الَخنازيِر الّتي تَرعى على ُمنحَدِر الَجبَِل ُهناَك، فأِذَن َسيُّدنا ِعيَسى لُه
َك  َد أّن تِل َدًدا. بَي يِن َع اَهَزْت األلفَ ي ن ازيِر الّت ي الَخن نُّ ف ِت الِج ذا َحلَّ وهك
ُث  رةِ َحي ِط البَُحي ى َوَس َدِر إل ى الُمنَح الَخنازيَر تَدافَعَت تَدافُعًا أسقََطها ِمن أعل

عاةُ الّذيَن كانوا ُهناَك الحاِدثةَ، فنََشروا الَخبَرَ  14َغِرقَْت.  اِس  وَشَهَد الرُّ َروا بَيَن النّ ِة ليَ َك الِمنطق اِء تِل ن أنح اُس ِم َل النّ اِورةِ فأقبَ اِف الُمج ِة واألري ي القَري ف
اِدِث،  َن الح وا ِم نُّ  15بأعيُنِِهم ما َجرى ويتَحقَّق ِت الِج ذي كانَ َل الّ ُج رأوا الرَّ ف

ِل.  ليَم العَق هُ َس ا ثِيابَ افًى البًِس دوٍء ُمع ا بُِه ُكنُهُ، جاِلًس وُف، تَس ُم الَخ تَبَدَّ بِه فاس ا)  16 الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس ِه َس اَم بِ ا ق اٍن م هوِد عي ن ُش وا ِم َد أن َعَرف بَع
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ُجِل والَخنازيِر. اِرِهم،  17 بُِخصوِص الرَّ ن دي َل َع ِه ِليَرَح ُل إلي وُر يَتَوسَّ َذ الُجمه م، 18فأَخ تَجاَب لُه  )٢(فاس
َق بِ ِه لَِح ي قاربِ و ف هُ وبَينَما ه َب ِمن انُّ وَطلَ ُكنُهُ الج ت تَس ذي كانَ ُل الّ ُج ِه الرَّ

هُ،  َل َمعَ حي َك  19الرَّ ى بَيتِ ْب إل ائالً: "اِذَه اِء ق َرهُ بالبَق ى أَم يَِّدنا ِعيس ّن َس ولك
َك".  ِه علي َك وبَرحمتِ هُ هللاُ ل ا َعِملَ ّلِ م ْرُهم بُك م، وأخبِ َق َمعَُه َك واب و 20وأهِل ُل، يَط ج انَطلََق الرَّ رِ ف ُدِن العََش اِء الُم يَن أنح هُ  )٣(ُف بَ نَعَهُ لَ ا َص ا م ُمعِلنً

ِب النّاِس وَدهَشتِِهم.  َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا)، فكاَن ذِلَك َمثاَر تَعَجُّ
 المسيح ثوب لمست الّتي والمرأة منير ابنة الّصبيّة

اطِئ وانتَقََل َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) في القاِرِب مَ  21 ى الّش رى إل ّرةً أُخ
اِطِئ،  ى الّش ٌر عل اِس َكبي َن النّ ٌد ِم هُ َحش اجتََمَع َحولَ رةِ، ف َن البُحي ِر ِم َد  22اآلَخ َع ِعن ٌر، وَوقَ ُمهُ ُمني ادةِ اس ِت الِعب ى بَي وَن عل ن يَقوم ٌل ِمّم َم ِمنهُ َرُج وتَقَدَّ

ِه  غيرةُ  23قَدَمي ي الصَّ ائِالً: "ابنت ِه ق الً إلي وِت! ُمتََوّسِ ِك الَم ى َوَش ةٌ عل َمريض
فى!"  ي تُش ِدَك ك ها بيَ ِب  24تَعاَل والِمْس ا) ِلَطلَ ى (سالُمهُ علين تَجاَب ِعيَس فاس

َر  ى تَعَسَّ هُ َحتّ اِس يَزَحمونَ َن النّ ٌر ِم ٌع َكبي ِه َجم َق بِ هُ، ولَِح َب َمعَ ُجِل وذََه الرَّ
ابَها  25 عليِه السَّيُر. رأةٌ أص عِ ام يَن الَجم اَن بَ نةً، وك رةَ َس ي َعَش ذُ اثنَتَ ٌف ُمن د  26نَزي وق

ّن  ُك، ولِك عالَجها َكثيٌر ِمَن األطبّاِء دوَن فائِدةٍ، وأنفَقَت في ِعالِجها ُكلَّ ما تَمِل
وًءا.  زداُد ُس ت تَ ا كانَ يِِّدنا  27حالَتَه زاِت َس ِمعَت بُِمعِج د َس ا، وق اَن ِمنه ا ك فم

يِِّدنا ِعيَسى في ِشفاِء الَمرضى إالّ أن تََسلَّ  ِف َس َن َخل ةً ِم لَت بَيَن الَجمعِ، ُمقتَِرب
ِدها  ِه بيَ َرَف ثَوبِ فائِها.  28ِعيَسى الِمَسةً َط اٍف ِلِش َك ك ةً أّن ذِل ذا  29ُمؤِمن وهك

َك  كاَن، إذ أََحسَّت أّن النَّزيَف قد تََوقََّف في الحاِل، وأدَرَكت أنّها ُشفيَت ِمن ذِل
وذلك ِلما جال في خاطر هؤالء الوثنيين بأنّه إنّما استطاع طرد الجان   )٢(                                                                                                                                                                                            

 بقّوة السحر.
كانت المدن العشر مجموعة مدن إغريقية تدين بالديانة الوثنية (ومن   )٣( 

ضفة الشرقية من األردن وإجماال في بينها دمشق وعّمان) وتقع بمنطقة ال
 ناحية بالد الشام.
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ى  وأَحسَّ َسيُِّدنا 30الّداِء.  َت إل هُ، فالتَفَ ت ِمن ِعيَسى في تِلَك اللَّحظِة بِقُّوةٍ َخَرَج
وبي؟"  َس ث ن لََم اِئالً: "َم وعِ ق دافَعوَن  31الُجم اَس يَتَ هُ: "إّن النّ هُ أَتباُع فأجابَ

َك؟!"  ن لََمَس أُل َعمَّ َف تَس َرهُ  32َحولََك ويَتَزاَحموَن عليَك! فَكي اَل بََص هُ أج لِكنّ
تهُ. بَيَن النّاِس، ليَ  هُ  33رى الّتي لََمَس ّدَمت ِمن ٍة، فتَقَ رأةُ بَِرهب َك الَم عَُرت تِل وَش

اهُ  رةً إيّ هُ ُمخبِ ت ثَوبَ ي لََمَس ي الّت ا ه ةً أنّه هُ، ُمعِلن ت أماَم ُف، وارتََم تِها. تَرتَِج هَ إليها قائِالً: "يا َعزيَزتي، إنّما إيمانُِك بي هو الّذي  34بتَفاصيِل قِصَّ فتََوجَّ
يُِّدنا  35، فامضي في َطريِقِك بأماِن هللاِ ُمعافاةً ِمن دائِِك". َشفاكِ  اَن َس ا ك اِس وبَينَم َن النّ ٌع ِم ٍر َجم ى ُمني َل عل رأةَ، أقبَ َك الَم ُث تِل ّدِ ا) يَُح ِعيَسى (سالُمهُ علين

مِ  ى إزعاجِ فَضيلَِة الُمعَلِّ ةَ إل ْد حاَج م تَعُ ائليَن: "ل هُ ق ، كانوا في داِرِه، يُخبِرونَ
م،  36فَصغيَرتَُك قد ماتَت!"  ي". بَيَد أّن َسيَِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) لم يأبَْه ِلكالِمِه ؤِمَن ب َك إالّ أن تُ ا َعلي ْف! م ائالً: "ال تََخ ِت ق ِد البِن ى واِل هَ إل ّم  37وتََوجَّ ثُ

وبَ  قيِق يَعق ا َش وَب ويُوَحنّ ُرَس ويَعق ِه، بُط ِض َحواريّي َع بَع هَ َم ى  38، تََوجَّ إل
راَخ.  َل والصُّ ِمعوا الَعوي وِلِهم َس َد ُوص ادةِ، وِعن ِت الِعب ى بَي ائِم عل بيّةُ  39داِر الق اُء، والصَّ جيُج والبُك ذا الضَّ فَدَخَل َسيُِّدنا ِعيَسى الّداَر ُمتَسائِالً: "ِلماذا ه

ذَ وَسِخَر الُحضوُر ِمنهُ، فأخَرَجُهم ِمَن ا 40لم تَُمْت، لِكنّها نائِمةٌ؟"  ّم أََخ ّداِر، ثُ ل
بيّةُ.  ُد الصَّ ُث تَرق ى َحي هَ إل هُ، وتََوجَّ انوا َمعَ ذيَن ك َدتَها والّ بيِّة ووال َد الصَّ فنَهَضت في الحاِل،  42وقاَم ُمخاِطبًا الفَتاةَ ُممِسًكا بيَِدها: "قُومي يا َصبيّةُ!"   41واِل

َذتِ  نة. فأَخ رةَ َس ي َعَش ةَ اثنتَ ِت ابن َن  وقاَمت تَمشي، وكانَ َذها ِم ةُ مأخ الدَّهش
أن  43الُمشاِهديَن.  ِر، وب اِء الَخبَ َدِم إفش َرُهم بِعَ ا) أََم ولِكّن ِعيَسى (سالُمهُ علين

  يَهتَّموا بالفَتاةِ ويُطِعموها.
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6 
 الفصل الّسادس

 المسيح تُخِرج النّاصرة
ِه وغاَدَر َسيُِّدنا ِعيَسى الَمكاَن الّذي كاَن فيِه َمَع أتباِعِه وَحوار 1 ى بَلدتِ ِه إل يِّي رة.  بِت.  2النّاِص وِم السَّ ي ي ادةِ ف ِت الِعب ي بَي التِِه ف اليِم ِرس َر تَع ابََع نَش وت

ذا  ِدُر ه بيَن قائليَن: "َكيَف يَق واستَنَكَر َكَ◌ثيٌر ِمَن النّاِس تَعاليَمهُ وَمآثَِرهُ ُمتعَّجِ
ُجُل أن يَعَمَل ُكلَّ ما يَعَملُهُ؟ وِمن أيَن لهُ ُكلَّ  دَّهُ  الرَّ ذي أَم ِن الّ هِذِه الِحكمِة، وَم

زاِت؟  نََع الُمعِج ِة ويَص هَ بالِحكم وَّ لطاِن ِليَتفَ ِم والسُّ ذلَك الِعل و إالّ  3بِ ل ه وه
ا  هُ ه ت أَخواتُ ْمعان؟ ألَيَس وذا وَس وَب ويوسي ويَه النَّّجاُر ابُن َمريم، أخو يَعق

ا)  ولكنّ  4ُهنا؟!" وَرفَضوا اإليماَن بِِه ُمستكبِريَن.  ى (سالُمهُ علين يَِّدنا ِعيَس ِه". َس ِه وأهِل يَن أقاِربِ ِه، وبَ ي َوطنِ هَ إليِهم قائالً: "ال َكرامةَ لنَبّيٍ ف ذََّر  5تََوجَّ وِب وتَعَ وةِ قُل رةِ لقَس ي النّاص ِه ف اُر ُمعِجزاتِ ا) إظه الُمهُ علين ى (س ى ِعيَس عل
َدهُ ع َع ي ذيَن َوَض ى الّ َض الَمرض وِمِه، إالّ بَع فاُهم. قض يِهم وَش َب  6ل رة، وتَعَجَّ َن النّاِص َرَج ِم ِه. وَخ انِِهم بِ َدِم إيم هُ وَع ِه ل (سالُمهُ علينا) ِمن تَكذيِب قوِم

 وقََصَد القُرى الُمجاِورةَ لَدعوةِ النّاِس وِهدايَتِِهم.
 عشر االثني َحواريِّيه المسيح بعثة

ا) حَ  7 ى (سالُمهُ علين يُّدنا ِعيَس تَدعى َس َب ثُمَّ اس َر، وَطلَ ي َعَش ِه االثنَ واريِّي
ي  نُهم ف ياطيِن، ِمنُهم أن يَطوفوا الُمُدَن والقُرى ويَنُشروا تَعاليَمهُ، وأرَسَل ُكلَّ اثنَيِن ِم ّنِ والشَّ ى الِج هُ عل لطاٍن ِمن َدُهم بُس اٍه، وأيَّ ائالً: "ال  8اتِّج اُهم ق وأوص

ا ٍق إالّ َعًص ن َرفي ذا ِم اِلُكم ه ي تِرح اَل. تأُخذوا ف َز، وال زاَد، وال م ال ُخب ، ف ٍت  10وْليَنتَِعْل ُكلُّ واِحٍد ِمنُكم نَعالً وْليَلبَْس ثوبًا ال َغيَر. هذا ما يَلَزُمكم لُمِهّمتُِكم".  9 ي أّوِل بَي وا ف ة، أقيم وَن قَريَ َدما تَبلُغ ائالً: "ِعن م ق هُ لُه َل َحِديثَ وواَص
ُب أهلُهُ بُِكم. اليَمُكم وإذا َدخَ  11 )٤(يَُرّحِ ابِليَن تَع َر ق ا َغي دَُّكم أهلُه ة َوَص تُم قَريَ ل

القصد هنا البقاء في ذاك البيت إلعالن البشارة، وليس اختيار البيت   )٤(                                                                                                                                                                                            
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ِب هللاِ  اُهم بِغَض ِذريَن إيّ داِمُكم، ُمن ن أق اَر َع وا الغُب ا، وانفُض ارَحلوا عنه ف
ِة،  12 عليِهم، ُمخبِريِهم بُسوء ُمنقَلَبِِهم". ى التَّوب اَس إل دعوَن النّ وَن يَ َرَج الَحواِريّ َر  13فَخ ُردوَن الَكثي ن ويَط ِم

يِت.  الشَّياطيِن، ويَشفوَن النّاَس بَدهِن ُرؤوِسِهم بالزَّ
 وموته زكريّا بن يحيى النّبيّ 

ِه،  14 التُهم في َرت َمق اِس وَكثُ يَن النّ ا) بَ ى (سالُمهُ علين اُر ِعيَس وشاَعِت أخب
ري  بَِب تَج ذا السَّ واِت وله يِن األم ن بَ اَم ِم ى ق يُّ يَحي فِمنُهم َمن قاَل: "هو النَّب

اُس  15لى يََديِه الُمعِجزاُت". ع يُّ إلي هُ النَّب الوا: "إنّ َك فق َر ذِل ُرُهم َغي نَّ َغي وَظ
ِه" ن َغيبتِ َع ِم يَن".  )٥(َرَج اِء األّول ِد األنبي يٌّ كأَح و نَب ل ه ُهم: "ب اَل بَعُض وق ى  فلّما َسِمَع الَمِلُك أَْنتيباُس ابُن هيروُدس بأنباِء َسيِِّدنا ِعيَسى قاَل: "إنّهُ  16 يَحي

ا".  َث َحي د بُِع هُ وق ُت رأَس ذي قََطع ى  17الّ بََض عل د قَ روُدس ق ُن هي اَن اب وك
َك  َجها وكانَت قَبَل ذِل جِن إرضاًء لهيروديّة الّتي تََزوَّ النَّبّيِ يَحيى وقَيَّدهُ في الّسِ

َب،  ِه فيلي َرأةَ أِخي زَّ  18ام َك ال روُدَس أّن ذِل ُن لهي ى يُعِل يُّ يَحي اَن النَّب واَج وك
اهُ  20- 19َحراٌم.  ى ويَرع يَّ يَحي اُب النَّب َك يَه ّلِ ذِل َم ُك روُدس َرغ ُن هي اَن اب وك

هُ  ي َجعَلَت ِه الّت ِه وتَعاليِم ى أحاديثِ لِعلِمِه بَصالِحِه وقُُدِسيّتِِه، ويُِحبُّ اإلصغاَء إل
ه  ى (علي َربَُّص بيَحي ت تَتَ د كانَ ة فق ا هيروديّ ِرِه، أّم ن أم الم) في َحيرةٍ ِم الّس ُن  21وتُريُد أن تَقتُلُهُ حتّى حانَت لها فُرَصةُ االنتقاِم ِمنهُ.  ُك اب اَن الَمِل يَن ك وِح

ِدِه،  رى َموِل ي ِذك ِل ف بّاِط وأعياِن الَجلي ابَ  23- 22هيروُدس يُقيُم َحفلةً للنُّبالِء وِكباِر الضُّ ريَن  َدَخلَت ابنةُ هيروديّة لتَرقَُص بَيَن الُجموع، فأثاَرت إعج الحاِض
و  ى ل ائِيَن، حتّ ا تَش ِك م ائالً: "ل َم ق ا، فأقَس هُ به اَر لبُّ ذي ط روُدس الّ ِن هي واب

هُ،  24َطلَبِت نِصَف َمملكتي!"  ا تَطلُبُ ي م يرةً ف ا، ُمستَش ه ى أُّمِ اةُ إل َذَهبَِت الفَت ف
 األفضل ألصحابه من حيث الطعام والراحة.                                                                                                                                                                                           

كان هناك اِعتقاد سائٌد بين اليهود بأّن النبي إلياس الذي عاش منذ أكثر   )٥( 
. والذي لم يمت بل رفعته زوبعة إلى السماء، ليس إالّ سنة ق.م 800من 

نبيا غائبا سيعود من غيبته قبل يوم هللا العظيم المهيب. وذلك االعتقاد كان 
 مؤّسسا على النبوءات التي أنبأ بها النبي مالكي (عليه الّسالم).
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ِك،وُهِرَعِت الفَتاةُ إلى المَ  25 فأشاَرت َعليها أن تَطلَُب َرأَس النّبّيِ َيحيى. ةً:  ِل ا قائل هُ بَطلَبِه ي    وأخبََرت َر ل ُد أن تُحِض "أُري
اِل! ي الح ديًدا،  26  " َرأَس يَحيى بِن َزَكريّا على َطبٍَق ف ا َش ُك ُحزنً ِزَن الَمِل فََح

عِ،  اَم الَجمي ا أم َدهُ.  ولَِكنّهُ، وقد أقَسَم له َث َوع أ أن يَنُك م يَش يّافًا  27  لَ َل َس فأرَس
جينًا.  على الفَوِر، اَن َس ذي ك ى الّ َر َرأَس يَحي َع   وأَمَرهُ بأن يُحِض َذَهَب وقََط ف

ها.   وأحَضَرهُ على َطبٍَق، 28  رأَسهُ، َغ  29ثُّم َسلََّمهُ إلى الفَتاةِ فقدََّمتهُ ألُّمِ ا بَلَ وٍر ولّم ٍر َمحف ي قَب عوهُ ف هُ وَوَض ذوا ُجثمانَ وا وأَخ ى، ذََهب ّيِ يَحي اَع النَّب ُر أتب الَخبَ
 َوَسَط الَحَجِر.

 شخص آالف خمسة يطعم المسيح
ى (سالُمهُ  30 الِة ِعيَس وعاَد الَحواريّوَن بَعَد أن طافوا بَيَن النّاِس بتَعاليِم ِرس

وهُ.  ا َعلّم وهُ وم ا َعِمل روهُ بتَفصيِل م ِت  31علينا) إلى االجتِماعِ بِِه وأخبَ وكانَ
ى إّن الَحواريّيَن لم يَِجدوا وقتًا ِلتَناوِل الُحشوُد بَيَن ذاِهٍب وآٍت تَمأل الَمكاَن حتّ 

ائالً:  اِس ق ِن النّ اَد َع ا) االبتِع َطعاِمِهم. فَطلََب ِمنُهم َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين
ِة".  َن الّراح َطُكم ِم ذوا قِس ٍر، ِلتأُخ اٍن ُمقِف ى َمك ًدا إل ذَهْب بَعي وا  32"فلنَ فَرِكب دوا َمكانً َدُهم، وقََص اِرَب َوح ِزالً. الق وا  33ا ُمنعَ نُهم الَحظ ريَن ِم ّن َكثي ولك

اِطئ  ى ش ائِريَن عل بَقوُهم س وٍب، وَس دٍب وَص ّلِ َح ن ُك وُهم ِم اَدُهم، فتَبِع ِه. ابتِع وا في ِه واجتَمع لوا إلي اِرِب فَوَص زوِل الق اَن نُ دوا َمك د َرَص رةِ، وق ى وِعنَد نُزوِل َسيِِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) وحَ  34البُحي دََّم إل اطِئ تَقَ واريِّيِه إلى الّش
م،  ذَ يَِعُظُه ال راعٍ. فأَخ نٍَم ب م كغَ سَّ أنُّه يِهم إذ أَح فََق عل اِس، وأش وعِ النّ ُجم

اَءهُ  35ويُعلُّمُهم أُموًرا َكثيرةً.  ى ج ٍر، حتّ هُ وبَِقَي على تِلَك الحاِل إلى َوقٍت ُمتأّخِ البيَن ِمن هُ ط وهُ وأتباُع أ 36َحواريّ ى أن يَس راَف إل وَد االنِص َك الُحش ِه، َل تِل اتوَن بِ ا يَقت راِء م اورةِ لِش زاِرعِ الُمج ى  37الَمناِزِل والَم يَّدنا ِعيَس إالّ أّن َس
َذُهم  أُكلوا". فأَخ تُم ِليَ وُهم أن ائالً: "أعط ِه ق ى َحواريِّي َت إل ا) التَفَ الُمهُ علين (س

ا دِ  َدينا ِمئَت اَن ل و ك ى ل الوا: "حتّ ُب وق ذا العََج َم ه ِدُر أن نُطِع ا ال نَق اٍر فإنّن ين
َد!" َدِد  38 )٦(الَحش ن َع َق ِم نُهم التََّحقُّ َب ِم ا) َطلَ الُمهُ علين ى (س ّن ِعيَس ولك

 قيمة مئتي دينار آنذاك تعادل أجر عامل لمّدة ثمانية أشهر.  )٦(                                                                                                                                                                                            
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فأَمَرُهم أن يُجِلسوا النّاَس على  39األرِغفِة، فقالوا: "َخمسةُ أرِغفِة وَسَمكتان" 
يُّدنا  41فَرٍد أو َخمسوَن. َعَدُد أفراِدها ِمئةُ  40العُشِب األخَضِر َحلَقاٍت  ذَ َس ماِء وأَخ ى السَّ ِرِه إل ِعيَسى (سالُمهُ علينا) األرِغفة الَخمسة والسَّمكتَيِن ُمتّجًها بنََظ

ى  دََّمها إل َمِك، وقَ حاِمًدا هللا شاكًرا إيّاه على نَعمائِِه، ثُّم قاَم بِتَقسيِم الُخبِز والسَّ
عِ ال ى َجمي ا عل ِه لتَوزيِعه اِس. َحواريِّي َدُد  44- 42نّ َغ َع ي بَلَ وُع الّت ِت الُجم فأَكل

لَّةً  َرة َس ا َعَش جاِل فيها َخمسةَ آالِف َرُجٍل، وَشبِعوا، وتَبَقّى ِمَن الطَّعاِم اثنَت الّرِ
 َمملوَءةً َرفَعَها الَحواِريّوَن.

 الماء على وسيره المسيح
ى وَطلََب َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ِمن َحواريّ  45 بِقوهُ إل يِه وأتباِعِه أن يَس

َي  اَك. وبَق ى ُهن اِرَب إل وا الق ِل فَرِكب اطِئ الُمقابِ َد الّش يدا ِعن ِت َص ِة بَي قَري
َدهُ  46(سالُمهُ علينا) يَصِرُف الُحشوَد.  وبَعَد انتَِهائِِه ِمن ذِلَك، َصِعَد الَجبََل َوح ى  47للصَّالة.  ِه إل َد َعودتِ ِل، ِعن الِم اللّي اِطئ، وفي َظ اِرَب  48الّش رأى أّن الق

ي  اَء ف وَن العَن م يُالق رةِ، وَرآُه ِط البُحي ي َوَس ا زاَل ف وهُ م هُ َحواريّ ذي َرِكبَ الّ
ِر  َل الفَج َدُهم قُبَي اِربِِهم. فقََص اِه ق ياحِ الّتي َهبَّت بِعَكِس اتّج التَّجديِف بَِسبَِب الّرِ

ى َوَش اَن عل رةِ، وك اِه البَُحي وَق ِمي يًا فَ اوَزُهم، ماش َد  49ِك أن يَتَج وا ِعن ففَِزع
يِهم،  بالً عل ذعوريَن.  50ُرؤيتِِه يَسيُر على الماِء، وَظنّوهُ َشبًَحا ُمق َرخوا َم ا فَص وا! أن ائالً: "اطَمئِنّ م ق ن َروِعِه ئًا ِم ّدِ ا) ُمه ى (سالُمهُ علين يِهم ِعيَس َت إل فالتَفَ

انِبِهِ  51  ِعيَسى فال تَخافوا!" ى َج ِعَد إل اِء، وَص ى الم اِرُب عل ادى الق يُح وتَه ّرِ ٍذ ال كنَْت ِحينئِ م. فَس
ةً.  تُُهم َعظيم ت َدهش ِة  52فكانَ زةِ األرِغف َزى ُمعِج وا َمغ انوا أدَرك و ك ول

ليًما،  ُرُهم َس اَن بََص الَخمسِة، لَما ُدِهشوا ِمن ُمعجزةِ َسيِرِه على الماِء. ولئن ك
 فقد كانَت قُلوبُهم َعمياَء.

 متعّددة أمراض من اإلبراء في زتهومعج المسيح
َط  53 اِطئِها، وَربَ َزَل بِش ا ونَ اَك. وَعبََر َسيَُّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) بَُحيرةَ َطبَريّ اِرَب ُهن وهُ الق ِه،  54وَحواريّ اُس بِقُدوِم َم النّ ا َعِل ِه  55وحالَم وا علي أقبَل اُهم عل اِمليَن َمرض اِء، ح ّلِ األنح ن ُك ِرعيَن ِم ِه. ُمس يَن إلي ُرِش ُمتِّجه ى الفُ
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عوَن َمرضاُهم  56 ِة يََض اِكِن النّائِيَ رى واألم ُدِن والقُ ي الُم وكانوا َحيثُما َحلَّ ف
ِه  َرِف ثَوبِ ن َط و ِم ـوهُ ول ا) أن يَلِمس في الّساحاِت ويَطلُبوَن ِمنهُ (سالُمهُ علين

 فيُشفَوا. وهذا ما َحَدَث.
7 

 الفصل الّسابع
 هللا شرع وترك لتّقاليدل األعمى التّعّصب

ن  1 ديَن وِم ّدِ ِة الُمتََش ن طائف ةٌ ِم دِس َجماع َن القُ ى ِم يِِّدنا ِعيَس وَسعَت إلى َس
وراةِ.  اِء التّ َل  2ُعلم ديِهم قَب ِل أي ِه َغس ِض أتباِع زاِم بَع َدَم التِ َد أن َرأوا َع وبَع اِم،  روا 3الطَّع ِدِهم، أنَك وِد وتَقالي اداِت اليَه الفيَن ِلع ت  ُمخ َك، إذ كانَ يِهم ذِل ادي عل ِل األي ائِِهم َكغَس ن آب ا ِم رةٍ َوِرثوه َد َكثي ُك بتَقالي ديَن تَتَمسَّ ّدِ ةُ الُمتََش َجماع

ٍة،  اِق.  4بِِعناي ي واألطب ِل األوانِ وِق، وَغس َن السُّ ودةِ ِم َد العَ اِل بَع واالغتِس دوَن والعُلماُء ِعيَسى (سالُمهُ علينا)  5 ُك وطالََب الُمتَشّدِ لوَن قائليَن: "ِلماذا ال يَتََمسَّ َم ال يَغِس ِد، ِل اداِت والتَّقالي َن الع يَن ِم ا األّول ن آبائِن الَموروِث ع َك ب أتباُع
ا  6أيديِهم قَبَل تَناُوِل الطَّعاِم؟"  فنََهَرُهم َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) قائالً: "أيُّه

رَع الُمنافِقوَن! أتَأُخذوَن على أتباعي َعدَ  خوَن َش تُُم النّاِس ِدُكم، وأن عُب َم التِزاِم تَقالي ذا الشَّ اِب: "ه ي الِكت اَل ف يُكم، إذ ق عيا ف ّيِ أش وءةُ النّب َدقَت نُب د َص هللاِ! لق
ي.  ٌد َعنّ هُ فبَعي ا قلبُ انِِه، أّم ي بِلس واَءُهم  7يُكِرُمن وَن أه اَدتُُهم إذ يَتَّبِع ةٌ ِعب باِطل

اغوها  ي ص َدُهم الّت ِديِهم"! وتَقالي ائالً:  9- 8بأي هُ ق ى َكالَم يُِّدنا ِعيَس ابََع َس وت
رعِ هللاِ  ن َش كوَن، وَع ِريِّة تَتََمسَّ وانِينُِكم البََش وَن، وبِقَ اَم هللاِ تُهِمل "أأحك
ِة  رائِِعُكم الَمكتوب اِذ َش بيِل إنف ي َس ائِط ف تُعِرضوَن؟ وتَضِربوَن بِِه ُعرَض الح

ِديُكم؟  َرُكم ا 10بأي د أَم م فلق اَل لُك َك" وق اَك وأُمَّ ِرْم أب ائالً: "أك ى ق يُّ موس لنَّب
َب".  هُ فِعقابُهُ الَموُت ال َري ى  11أيًضا: "َمن أهاَن أباهُ وأُمَّ ايَلتُم عل م تَح إالّ أنُّك

اَدةِ  هُ لِعب ذََر مالَ ن نَ وُل: "َم عتُموها تَق ذِلَك واستبَحتُُم الُخُروَج َعنهُ بِفَتوى َوَض
َديِن".  12ِل، هللاِ في الَهيَك ى الوال اِق عل َن اإلنف ّلٍ ِم ي ِح د صاَر ف ذا  13فق فهك
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 أبَطلتُم بِفَتواُكم َشرَع هللا، وِمثُل ذِلَك َكثيٌر".
 نجًسا اإلنسان يجعل ما

ا  14 وا م َمعوا َوع ائالً: "اس وَع ق ا) الُجم ى (سالُمهُ علين يُِّدنا ِعيَس ا َس مَّ َدع ثُ
هُ ما ِمن َشيٍء يَدخُ  15أقوُل لُكم.  َسهُ، إنّما النَّجاسةُ تَخُرُج ِمن ُل فََم اإلنساِن فَيُنَّجِ

الهُ وبَعَد أن تََرَك َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ُحشوَد النّاِس، عاَد إلى البَيِت،  17 َمن لهُ أذُناِن للسَّمعِ فليَسَمْع". 16َعبَر أقواِلِه وأفعاِلِه.  ا ت َزى م ن َمغ هُ َع َرهُ أتباُع ة.  فاستفَس ِر النَّجاس ي أْم وعِ ف ى الُجم َعل فالتَفََت إليِهم قائالً: "ما لي أراُكم كغَيِرُكم ِمَن النّاِس ال تَفقهوَن! أال تَعلَموَن   18
هُ؟  ُس راٍب ال يُنّجِ اٍم وَش ن َطع ى  19أّن ما يَدُخُل َجوَف اإلنساِن ِم دُخُل إل ا يَ فم ي ِجسِم اإلنساِن إنّما يَدُخُل َجوفَهُ ال قَلبَهُ  ِد". وف َن الَجَس َك ِم َد ذِل ، ثُمَّ يَخُرُج بَع و  20هذا ُحكٌم بَِطهارةِ ُكّلِ الطَّعاِم،  اَن ه ُس اإلنس نَّجِ ا يُ ثُّم أضاَف قائالً: "إّن م

فالقَلُب َموِضُع َطهارةِ اإلنساِن وَموِضُع  21ما يَصُدُر َعنهُ من أخالٍق وأفعاٍل، 
يَن َجنبَي ي بَ هُ الّت ِه، ونَفُس ّرِ اِب َش ي ارتِك ّرِ ف اِت الشَّ هُ نِيّ ُل ل ّوِ ي تَُس ي الّت ِه ه

ٍد  22اآلثام، ِمن فِسٍق وَسِرقٍة وقَتٍل وِزنى  وٍر وَحَس ّشٍ وفُج ٍث وِغ عٍ وُخب وَطَم
يٍش.  ٍر وَط ٍة وتَكبُّ ا ألّن  23ونَميم اَن حق ُس اإلنس نَّجِ ي تُ ي الّت اُم ه ِذِه اآلث ه

 َمصَدَرها باِطُن نَفِسِه".
 الفينيقيّة أةالمر إيمان

ا  24 هَ َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ِمن ثَّم إلى ِمنطقِة ُصور، وَدَخَل بيتً وتََوجَّ
تَحيالً.  اَن ُمس ِر ُحضوِرِه ك َن  26- 25ِمَن البُيوِت راجيًا أالّ يَعلََم بِِه أَحٌد، ولكّن إخفاَء أْم سٌّ ِم ا َم بيّة بِه ا َص رأةٌ له َرَعت فقد َسِمعَت بقُدوِمِه ام يطان. فأس الشَّ
ا وإخراَج  فاَء ابنتِه ِه ِش لةً إلي ِه، ُمتوّس َد قدَمي ها ِعن ةً بنَفِس اِل، ُملقي إليِه في الح
ّي،  ورّيٍ فينيق ن أصٍل ُس ى ق 27الشَّيطاِن الُمتلبِِّس بها، وكانَت الَمرأةُ َوثنيّةً أجنبيّةً ِم ُر عل مَّ الَخي ي فخاَطَب الَمرأةَ قائالً: "يَِجُب أن يَعُ الَحقُّ لبَن ومي أّوالً، ف
ُل  ذا، فَمث م ه ن حقِِّه ى  28 ذِلَك كَمن يُطِعُم الحيواناِت األليفةَ ُدوَن أوالِدِه".يَعقوَب في َكراماتي وال يَجوُز لي أن أُعِطَي األغراَب ِم ن حتّ يِّدي، ولك ا َس فما كاَن ِمَن الَمرأةِ إالّ أن باَدَرتْهُ بقوِلها: "َصحيٌح ي
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نَصيٌب تَلتِقُطهُ ِمن الفُتاِت الّساقِِط ِمن مائدةِ أربابِها على األرِض".  للَحيواناتِ  د  29 ِك وق تَِجديَن ابنتَ فقاَل لها: "اِذَهبي، فلِك ما َسألِت ِمن أجِل قَوِلِك هذا، وَس
دةً  30غاَدَرها الشَّيطاُن".  ا راقِ َدت ابنتَه ُث وَج ا َحي فانَصَرفَت الَمرأةُ إلى بَيتِه

 وقد تََرَكها الشَّيطاُن. في الِفراِش 
 األصمّ  إبراء في معجزته

يدا،  31 ى َص ًجا عل ا. ثُمَّ غاَدَر َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ِمنطقةَ ُصور، ُمعّرِ رةِ َطبَريّ وَل بَُحي ي َح ِة الّت هُ  32مارا بالُمُدِن العََشِر في َطريِق َعودتِِه إلى الِمنطق اهُ بَعُض وِلِه أت َد ُوُص هُ وِعن ِه أن يَلِمَس لوا إلي م، وتََوّس ّمٍ أبَك خٍص أَص م بَش
ِفيَهُ.  َع  33ويَش مَّ َوَض ِد، ثُ ن الَحش ًدا ع راٍد، بَعي ى انِف ى عل يُِّدنا ِعيَس ذَهُ َس فأَخ

ِل  ُج ُجِل، وتَفََل على أَصابِعِه ولََمَس ِلساَن الرَّ ا  34إصبَعَيِه في أُذنَيِ الرَّ ًه ُمتوّجِ
م ى السَّ ِرِه إل تَْح" أي بِبََص ِة "اِتفَ ِة اآلراميّ ائالً باللُّغ عداَء ق ا الصُّ اء، ُمتنفًّس

اَم  35"اِنفَتِْح".  انُهُ وق َق ِلس مِعِه وانَطلَ ةُ َس ِل حاّس ُج ى الرَّ اَدت إل وفي الحاِل ع
ِر، ل 36 ُمعافًى َصحيَح السَّمعِ َسليَم اللِّساِن. ذا األم اِن ه ريَن بِكتم ى الحاِض يُِّدنا ِعيَس ى َس دََّد وأوص ا َش ن ُكلم ك

َر،  هُ أكث انوا يُذيعُونَ اِن، ك ي الِكتم يِهم ف ديدةٍ  37عل ٍة َش هُ بَِدهش ثيَن َعن ّدِ ُمتَح
بُكَم  َمعوَن وال مَّ يَس ُل الصُّ و يَجعَ ُل! فه ُج ذا الرَّ هُ ه ا يَفعَلُ ة م ا لعَظم قائليَن: "ي

 يَنِطقوَن!"
8 

 الفصل الثّامن
 شخص آالف أربعة يُطعم المسيح

ٌد  وفي تِلكَ  1 ا) َحش َع َمّرةً أُخرى َحوَل َسيِِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين الفَترةِ تََجمَّ
ائالً:  هُ ق ِذِه  2َكبيٌر، وما ِمن َشيٍء لديِه ليَأُكلوهُ، فَدعا أتباَع ى ه ِفٌق عل ي ُمش إنّ

اٍم.  اٍم ُدوَن َطع ِة أيّ ذُ ثالث نُهُم  3الُجموعِ الّتي تُالِزُمني ُمن ُت ِم ى إن َطلَب وأخَش
ةً أّن ا ِق، خاّص ي الطَّري واُهم ف وَر قُ ائِعوَن، أن تَخ م ج وتِِهم وُه ى بُي ودةُ إل لعَ
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بَِع هؤالِء  4بَعَضُهم جاؤوا ِمن بَعيد!"  ا أن نُش َب أتباُعهُ قائِليَن: "َكيَف لن ي؟!" فتَعَجَّ ى (سالُمهُ  5ونحُن ال نَمِلُك في هذا القَفِر من الُخبِز ما يَكف ألَُهم ِعيَس وس
ا) بعِة  علين وى َس وَن ِس م ال يَمِلك َرَف أنُّه َديِهم وَع ي ل ِز الّت ِة الُخب ن ِكميّ ع

ٍة.  ى  6أرِغف َكَرهُ عل َد هللا وَش ةَ وَحِم ذَ األرِغف وَس، وأَخ اَس الُجل أَل النّ فَس
ا.  هُ لتَوزيِعه ا أتباَع َمها وأعطاه ِه، وقَسَّ َن  7نَعمائِ يٌء ِم ِه َش َع أتباِع اَن َم وك

غير َمِك الصَّ ن السَّ َب ِم ّم َطلَ يِهم، ثُ ا َعل نَّ به ي َم ِه الّت ى نَعمائِ َكَر هللاَ عل ، فَش
الٍل  8أتباِعِه تَوزيعَهُ أيًضا.  بعةَ ِس فأَكَل الَجميُع حتّى َشبِعوا ثُّم َجَمَع أتباُعهُ َس

ز،  ة آالِف  9َمملوءةٍ ِمن ِكَسِر الُخب اِرُب األربعَ اَن يُق َدَد الُحشوِد ك َم أّن َع َرغ
خٍص. و اس َش اِل النّ ى ح ا) عل الُمهُ علين ى (س أّن ِعيَس َد أِن اطَم ذا بَع هك

ميَن َشطَر ِمنطقِة َدْلمانوثة. 10َصَرفَُهم   وَرِكَب َمَع أتباِعِه القاِرَب ُميّمِ
 المسيح السيّد من آية يطلبون المتشّددون

ديَن وقد َسِمعوا بِقُدوِمِه َمَع  11 أتباِعِه، فأَخذوا وَوفََدت عليِه طائفةٌ ِمَن الُمتََشّدِ
ماءِ  َن السَّ ةً ِم اِلبيَن آي هُ ط ُر.  )٧(يُجادلونَ يُح الُمنتََظ هُ الَمس نِعُهم بأنّ َر  12تُق فَزفَ

ى  رُّ عل ِة تُِص ِذِه الطَّائف ا له سيُّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ِمن َصميِمِه وقاَل: "م
ر لُك ن يُظِه م: إّن هللاَ ل وُل لُك قَّ أق زةٍ؟ الَح اِر ُمعِج ّروَن إظه ي تُِص ةَ الّت م اآلي

ا!"  َن  13عليه ِر ِم َرِف اآلَخ ى الطَّ اِرَب إل هُ الق َب وأتباَع َرَكُهم وراَءهُ وَرِك وت
 البَُحيرةِ.

 هيرودس ابن وخمير المتشّددين خمير
ى  14 َل ُوصوِلِهم إل ِه، وقَب ا) وأتباِع ى (سالُمهُ علين وأثناَء َعودةِ َسيِِّدنا ِعيَس

َذكَّروا اطِئ تَ ٍد.  الّش ٍف واِح وى َرغي ّزاِد ِس َن ال وَن ِم م ال يَمِلك َت  15أنُّه فالتَفَ
روُدس!"  ِن هي ديَن واب ّدِ وا  16إليِهم قائالً: "إيّاُكم وَخمير الُمتَش م يَتَبَيَّن نُّهم ل ولِك

رغم أّن عيسى (سالُمهُ علينا) أجرى أمامهم معجزات كثيرة، إالَّ أنّهم   )٧(                                                                                                                                                                                            
استمّروا ُمصّرين عليه في طلب آية من الّسماء على غرار آية النبي موسى 
(الَمّن من السماء) والنبي إلياس (النار من السماء) ألّن تلك بعض عالمات 

 المسيحِ المنتظر ِطبقا لتقليد اليهود.
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ِف؟!"  غي َك الرَّ وى ذِل ّزاِد ِس َن ال ْر ِم م نُحِض ا ل اَءلوا: "أألنّن ِه فتَس َزى قوِل َم ِعيَس 17َمغ تُم فعَِل ا فَهم ائالً: "أم يِهم ق َت إل وَن فالتَفَ ا يَقول ا) بم الُمهُ علين ى (س
هل لُكم  18َمغَزى َمقالتي تِلَك؟ َكيَف تَُظنّوَن أنّي أُشيُر إلى َعَدِم وُجوِد الُخبِز؟ 

َف ال  ا؟! فَكي َمعوَن به َديُكم آذاٌن ال تَس ل ل ا، وه روَن به وٌن ال تُبِص ُعي
متُها ألم َيكُ  19تَتَذكَّروَن؟!  َدما قَسَّ ة ِعن ةَ أرِغف رٍد َخمس ة آالِف فَ اُم َخمس ْن َطع

لَّةً".  َرةَ َس ا َعَش الوا: "اثنت م  20بَينَُكم؟ وَكم تَبَقّى ِمن أرغفتِِهم تِلَك؟" ق ال: "أل ق
ا  يَُكن َطعاُم أربعِة آالِف فَرٍد َسبعةَ أرِغفٍة ِعنَدما قَسَّمتُها َبيَنُكم؟ فَكم َرفَعتُم ِمّم

 فقاَل: "أفال تُبِصروَن بَعُد؟" 21ِمنها؟" قالوا: "َسبعةَ ِسالٍل" تَبَقّى 
 صيدا بيت قرية في أعمى شفاء

وِعنَدما َوَصَل َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) وأتباُعهُ إلى قَرية بَيِت َصيدا،   22
اَدهُ فأَخَذ بيَِد األعم 23جاَء بَعُضُهم إليِه بأعمى وتََوسَّلوا إليِه أن يَلِمَسهُ،  ى واقت

ائالً:  َرهُ ق ّم استَفَس ِه ثُ ا يَدي َع عليِهم خاِرَج القَريِة، وُهناَك تَِفَل في َعينَيِه وَوَض
يئًا؟"  ُر َش اٍد  24"هل تُبِص االٍت ألجس اُد أرى َخي ائالً: "أك ِه ق ِرِه إلي هَ بنََظ فاتََّج

ى (سالمُ  25بََشريٍّة وكأنّها أشجاٌر تَمشي".  يُِّدنا ِعيَس َع َس ِه فَوَض ا) يََدي هُ علين
رى  بََح يَ ل فأص ُج ِر الرَّ ن بََص َف َع رى، وَكَش ّرةً أُخ ِل َم ُج ْي الرَّ ى َعينَ عل

هَ إلى بَيتِِه قائالً:  26األشياَء بُوضوحٍ.  وَطلََب ِمنهُ ِعيَسى (سالُمهُ علينا) التََّوجُّ
 )٨(لَك". "ال تَدُخْل هِذِه القَريَةَ، وال تُخبِْر أَحًدا ِمن أهِلها بِما َجَرى

 المسيح بحقيقة يِقرّ  بطرس
َب، 27 ريّة فيلي رى قَيص ى قُ هُ إل ى وأتباُع يُِّدنا ِعيَس هَ َس مَّ تََوجَّ اَء  )٩(ثُ وأثن

ي؟!"  وَن عنّ اذا يَقول اِس؟ وم ي رأي النّ ا ف ن أن هُ: "َم أَل أتباَع يِرِهم س َس
قد يكون سبُب منعه (سالُمهُ علينا) الرجَل من العودة إلى القرية التي   )٨(                                                                                                                                                                                            
كان فيها، مخافتَه أن يعود الرجل إلى التسّول كما كان شأنه قبل أن يبصر. 

 لذلك جاء في بعض التفاسير أن الرجل كان متسّوالً.
)، هذه المنطقة هي منطقة بلدة بانياس اليوم (وهي غير بنياس الساحل  )٩( 

 وهي تقع في سفح جبل الشيخ قرب بحيرة طبريّا.
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روَن: 28 وُل آخ ى، ويَق يُّ يَحي َت النّب ُهم أن وُل بَعُض ابوهُ: "يَق يُّ  فأج َت النَّب أن
اِء".  ُد األنبي َك أَح ُرُهم إنّ وُل َغي ِه. ويَق ن َغيبَتِ َع ِم ألَُهم  29إلياُس وقد َرَج مَّ س ثُ

يُح  َك الَمس ائالً: "إنّ خُر ق ثانيةً: "وأنتُم! َمن تَحسبُونَني؟!" فانبَرى بُطُرُس الصَّ
 ِعندئٍذ أَمَرُهم بِكتماِن األمِر. 30َصفيُّ هللاِ الُمنتََظُر". 

 وقيامته موته بخبر مّرة أّول ينبئ المسيح
عِب  31 ادةَ الشَّ آلالٍم، وأّن ق ُض ل وأَخَذ َسيُِّدنا ِعيَسى يُخبُِر أتباَعهُ بأنّهُ سيَتَعرَّ

يِن وُعلماَء التَّوراةِ سيَرفُضونَهُ، وأنّهُ سيُقتَُل ولكنّهُ سيَقوُم بَعَد  وِكباَر ِرجاِل الّدِ
ثَهُ على وكا 32ثالثَة أيّاٍم َحيا.  َن يَُحِدُّث أتباَعهُ بذِلَك َعالنِيَةً. إالّ أّن بُطُرَس َحدَّ

ِه. اَر بَموتِ تَنِكًرا اإلخب هُ ُمس راٍد وعاتبَ الُمهُ  33 )١(انِف ى (س يُِّدنا ِعيَس َت َس فالتَفَ
ا  ي ي َك عنّ ائالً: "إلي َرهُ ق علينا) وَرأى أتباَعهُ ُملتَفِّيَن َحولَهُ، فَوبََّخ بُطُرَس ونََه

ِد هللاِ!"  )٢(َشيطاُن، ِم َمقاِص ن فَْه ًدا َع اِس وبُع إّن في قَلبَِك ِحرًصا كِحرِص النّ َر  34 ِه أّوالً أن يُنِك ي فعلي ثُّم َدعا إليِه النّاَس وأتباَعهُ وقاَل: "َمن أراَد أن يَتبَعَن
ي.  ّم يَتبَعُن بيلي، ثُ ي َس ن  35ذاتَهُ، ويُهيّئ نَفَسهُ للتَّعذيِب َصلبًا والَموِت ف ا َم أّم

ا  ّحوَن به ن يَُض يُريدوَن الِحفاَظ على َحياتِِهم الدُّنيا فأولئَِك ُهُم الخاِسروَن، وَم
و  36في َسبيلي وفي َسبيِل ِرسالتي فأولئَِك ُهُم الفائِزوَن.  اَن ل ُع اإلنس فماذا يَنفَ اُن ما ِمن َشيء في هِذِه الدُّنيا  37َربَِح العالَم ُكلَّهُ، وَخِسَر نَفَسهُ؟  يَستَطيُع اإلنس ،  38أن يَفِدَي بِِه نَفَسهُ!  اّلِ وَمن َخِجَل بي وبَِدعوتي بَيَن أفراِد هذا الشَّعِب الّض

ى  أتي إل َدما ي هُ ِعن وَن نَصيًرا ل ن يَك ِر ل ُمنِكًرا أنّهُ ِمن أتباعي، فإّن َسيَِّد البََش
َمِد َمرفوقًا بالَمالئكَ    ِة األطهاِر!"العالَِم في َجالِل هللاِ أبيِه الصَّ

  
 

كان بطرس يرى أن مكانة المسيح (سالُمهُ علينا) أرفع من أن ينال منها   )١(                                                                                                                                                                                            
 مثل تلك األخبار.

كان بطرس، بعتابه رسول هللا عيسى (سالُمهُ علينا)، يعارض ما كتبه   )٢( 
 .هللا على نبيه، ولذلك كان تصّرفه تصّرَف شيطان
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9 
 الفصل التّاسع

وأضاَف: "الحقَّ أقوُل لُكم: إّن فيُكم َمن َسيَشَهدوَن ُظهوَر الَمملكِة الّربّانيِّة  1
 )٣(بقّوةٍ قَبَل أن يَموتوا!"
 وموسى إلياس ومجيء المسيح السيّد تجلّي

ُرَس ويَ  2 ا) بُط الُمهُ علين ى (س يُّدنا ِعيَس َع َس اٍم، َجَم تِّة أيّ َد ِس وَب وبَع عق
ويوَحنّا، وَصِعَد بِِهم فوَق َجبٍَل ُمرتِفعٍ ُمنفِرًدا بِِهم، وُهناَك تََجلّى لُهم في َمشهٍد 

يٍم،  اَعتِها،  3َعظ ى نَص ِر عل درةَ للبََش اَر ال قُ ُف األبص اَء تَخَط اٍب بَيض بثي ا 4 ذا يُحاِدث الم) وأَخ ا الّس ى (عليهم يُّ موس اُس والنّب يُّ إلي ُم النّب َر لُه ِن وَظَه
ا  6- 5ِعيَسى (سالُمهُ علينا).  بِِّهم، وَدن ذَ بِلُ يُم وأَخ فهاَل الَحواريِّيَن الَمشَهُد العَظ

و  م ه والَي، َك يِّدي وَم ا َس اَل: "ي ا) وق بُطُرُس ِمن َسيِِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين
ّيِ ُموسى مَ  اٌم، وللنّب َك َمق اٍت: ل ةَ َمقام يُم ثالث ا! نُق ا ُهن ى ه يٌم أن نَبقَ اٌم، َعظ ق

وذا  7 )٤(وللنّبّيِ إلياُس َمقاٌم". اِئالً: "ه ا ق وٌت ِمنه اُهم َص حابةٌ وأت ثُّم َظلَّلَتُْهم َس
وهُ!"  هُ وتُطيع َمعوا ل ُب أن تَس ذي يَِج و الّ ي، ه يُّ ل وح ُن الرُّ ُب، االب ى  9 وتَفاجؤوا ِعنَدما التَفَتوا َحولَُهم، فلم يَِجدوا ِسوى ِعيَسى (سالُمهُ علينا). 8الَحبي يُِّدنا ِعيَس َب َس زوِلِهم َطلَ اَء نُ هوا َصوَب َسفحِ الَجبَِل ناِزليَن، وأثن يِن ثُمَّ تََوجَّ ن بَ ِر ِم يِِّد البََش (سالُمهُ علينا) ِمنُهم ِكتماَن ما شاهُدوهُ، إلى حيِن انبِعاِث َس

واِت،  ي َحي 10األم انوا ف م ك يَّتَهُ، إالّ أنُّه افِظيَن َوِص َر ح وا األم ن فَكتَم رةٍ ِم
كان سيدنا عيسى يشير بكالمه عن قيام المملكة الربّانية إلى بعثه من   )٣(                                                                                                                                                                                            

الموت وتتويجه بصفته المسيح الملك، وهو الحدث الذي سيتّم بعد عام 
 تقريبا.

كان بطرس يعتقد أّن على النبي إلياس أن يقيم على األرض بعض   )٤( 
السائد بين الناس. لذا  الوقت بعد رجوعه من الغيب، وذلك كان االعتقاد
 استحسن بناء مقام إللياس ولموسى وعيسى أيًضا.
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واِت،  يِن األم ن ب ِر ِم يِِّد البََش ِة َس َك  11أمِرِهم َحوَل َمعنى قِيام ن ذِل ألوهُ َع فَس
َل َمجيِء  قائليَن: "لماذا يَقوُل ُعلماُء التّوراةِ إّن َمجيَء النَّبّيِ إلياَس َسيكوُن قَب

اُس أّوالً ويُصِلُح فأجابَُهم قائالً: "نعم. يَجيء النَّبيُّ إلي 12 )٥(الَمسيحِ الُمنتََظِر؟"
َن  )٦(أُموَر البََشِر. يَلقَى األذى ِم ِر س يَِّد البََش ا إّن َس وُل أيًض ولكّن ِكتاَب هللاِ يَق

هُ،  13النّاِس وسيَنبُذونَهُ.  الً، وأساؤوا ُمعاملتَ اَء فِع د ج اَس ق م إّن إلي وأقوُل لُك
 )٧(َكما جاَء عنهُ في ُكتُِب األنبياِء".

 شيطانيّ  مسّ  من صبيا يشفي علينا) ُمهُ (سال المسيح الّسيّد
ِه  14 ةَ أتباِع َرأى بَقيّ وعاَد َسيُِّدنا ِعيَسى وَحواريّوهُ الثّالثة إلى َسفحِ الَجبَِل، ف

انوا  اِس، وك َن النّ ٌر ِم ٌع َكبي ولَُهم َجم َق َح د تََحلَّ اِرِه، وق ي انتِظ انوا ف ذيَن ك الّ
ن م 15يُجاِدلوَن ُعلماَء التَّوراةِ.  وا وأسَرعوا ولِك ى انَدَهش ُع حتّ ا إن َرآهُ الَجم

اعي؟"  16إليِه ُمحيِّيَن.  نِهم  17فَسألَُهم قائالً: "فِيَم تَتَجاَدلوَن وأتب ن بَي انبََرى ِم َم، ف هُ أبَك يطاِن َجعَلَ اُد وإنّهُ ليَِزيُد في أذا 18َرُجٌل وقاَل لهُ: "يا ُمعَلُِّم، ِجئُت إليَك بابني وبِِه َمسٌّ ِمَن الشَّ ريٌر تَك بّيِ َص ناِن الصَّ هُ ِحيَن يَصَرُعهُ حتّى يُسَمَع ألس
م  َك، وُه دوِم أتباِع ُت بِقُ ا َعِلم لَُّب. فلّم فتَيِه ويَتََص ُد َش بَ و الزَّ هُ، ويَعل تَتََكسَُّر ِمن
ذي  يطاِن الّ رَد الشَّ ي وَط فاَء ابن على ما َسِمعُت َعنُهم ِمن َكراماٍت، َسألتُُهم ِش

ِه، ف لَّ في َك". َح ن ذِل زوا َع ِد  19عََج ى الَحش ا) إل الُمهُ علين ى (س هَ ِعيَس فاتََّج
ى  ى َمت ِد؟ إل ى األبَ م إل اٍق َمعَُك ي ب وَن أنّ ! أتَُظنّ الُّ عُب الّض ا الشَّ ا: "أيُّه ُمؤنِّبً

طرح الحواريون هذا السؤال العتقادهم أن النبي إلياس سيمكث في   )٥(                                                                                                                                                                                            
األرض مّدة من الزمن قبل بعث األموات ويوم الدين. لكن عندما ظهر 

ته في إلياس أمامهم، ولم يمكث، احتاروا في كالم سيدنا عيسى عن قيام
 المستقبل القريب.

يشير سيدنا عيسى هنا إلَى نبّوة النبي مالكي، الذي أنبأ بعودة النبي   )٦( 
إلياس قبل يوم الدين قائالً: "ها أنا أْرِسُل إليُكم النبيَّ إلياس قبل أْن يأتَِي يْوُم 

ِهيِب".  قضاِء هللاِ العَظيِم الرَّ
أّن النبي يحيى قد حقّق بظهوره الوعود  كان المسيح يقصد بهذا الكالم  )٧( 

 التي جاءت عن النبي إلياس.
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ُل َعَدَم إيمانُِكم بي وبأتباعي؟ هاتوا الصَّبيَّ ألراهُ".  فِجيَء لهُ (سالُمهُ  20أتََحمَّ
َع علينا) بال بِيَّ وَوقَ بََّط الَص بِّيِ، وما إن لََمَحهُ الشَّيطاُن الُمتلبُِّس بِِه حتّى تََخ ّوى. صَّ ًدا يَتَلَ ا ُمزبِ َك ُمرغيً َر ذِل بِّيِ  21إث ِد الصَّ ى واِل ا) إل الُمهُ علين هَ (س فتَوجَّ

ذ ائالً: "ُم هُ األُب ق بَالَء؟!" فأجابَ ذا ال اني ه ُدَك يُع ى وَول ذُ َمت اَن  سائالً: "ُمن ك
ي  22ِطفالً،  ِه ف اَن يُلِقي اهُ، فك ا يَلق ِه م بِِّس في يطاِن الُمتل ن أذى الشَّ ى ِم كاَن يَلقَ

َت  ألَُك، إن ُكن ي أس هُ! وإنّ اِوالً إهالَك رى ُمح ارةً أُخ النّاِر تارةً، أو في الماِء ت
اِعَدنا!"  ا وتُس ِفَق علين يء، أن تُش ِل َش ى فِع يُِّدنا  23قاِدًرا عل هُ َس ى فأجابَ ِعيَس

ٌن إن  يٍء ُممِك لَّ َش (سالُمهُ علينا) قائالً: "ِلَم تَقوُل: "إن ُكنَت قادًرا؟" أال إّن ُك
َك،  24َوثِقَت بي، فإّن للُمؤِمِن بي ما يَشاُء!"  ؤِمٌن بِ ا ُم ا: "أن فصاَح األُب باكيً

اِس  25فساِعدني حتّى يَزيَد إيماني!"  اَل النّ ا) إقب ى (سالُمهُ علين َظ ِعيَس  والَح
ا  ائالً: "أيّتُه بيَّ ق َك الصَّ بَِّس ذِل يطاَن الُمتل عليِه، فما كاَن ِمنهُ إالّ أِن انتََهَر الشَّ
ًدا!"  ِه أبَ جوعِ إلي َدِم الرُّ بّيِ وَع ذا الصَّ ن ه الُخروجِ ِم ُرِك ب وُح البَكماُء، آُم ا)، وان 26الرُّ الُمهُ علين ى (س ِر ِعيَس ا ألواِم يطاُن ُمكَرًه تَجاَب الشَّ هُ فاس لَّ ِمن َس
نَّ  ِت، وَظ ى األرِض كالميِّ بَِحَركٍة َجعَلَتْهُ يَتََخبَُّط حتّى أصبََح َصريعًا ُملقًى عل

بيَّ قد ماَت فِعالً.  ى  27الَجمُع أّن الصَّ ولكّن َسيَّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) قاَم إل
بّيِ وأنَهَضهُ فقاَم ُمعافًى. هَ َسيُِّدنا ِعيَسى ( 28 الصَّ هُ وتََوجَّ ِه أتباُع َرَد بِ َدما انفَ ِت وِعن ى البَي ا) إل سالُمهُ علين

وحِ  رُّ َك ال ن تِل بّيِ ِم َك الصَّ فاِء ذِل ن ِش اِجزيَن َع ا ع اذا ُكنّ ألوهُ: "لم َس
تِطيعوَن  29الشَّيَطانيِّة؟!"  اَل: "ال تَس ا) وق ى (سالُمهُ علين يُِّدنا ِعيَس فأجابَُهم َس

ياطيِن ِمن تِلقاِء أنفُِسُكم، إنّما يَكوُن َطرُدهُ بَِطلَِب أن تَطُردوا هذا النَّوَع ِمَن الشَّ 
 َعوِن هللا باجتِهاٍد وتَواُضعٍ".
 ثانية مّرةً  وقيامته بموته ينبئ المسيح

ي أن  30 ا ف ن راِغبً م يَُك ِل. ول ّروا بالَجلي هُ وَم ى وأتباُع يُِّدنا ِعيَس ثُّم َخَرَج َس
تَتِمُّ ألنّهُ أرا 31يَعلََم أَحٌد بُوجوِدِه،  م: ""َس اَل لُه ِه، فق يِم أتباِع َد أن يُكثَِر ِمن تَعل

ا  يَبعَثُهُ حي هُ إالّ أّن هللاَ س اةِ، فيَقتلونَ اةِ الطُّغ ى البُغ ليِمِه إل خيانةُ َسيِِّد البََشِر بتَس
ساَر ولم يَفَهْم أتباُعهُ نُبوءتَهُ تِلَك، ولِكنُّهم لم يُحاِولوا االستِف 32بَعَد ثالثِة أيّاٍم". 
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 ألنُّهم تَهيَّبوا ذِلَك.
 األعظم هو من

َد  33 احوم. وِعن دةِ َكفرن ى بَل َك إل َد ذِل ِه بَع َع أتباِع ى َم يُِّدنا ِعيَس هَ َس وتََوجَّ
تُم  يَم ُكن ائالً: "ف يِهم ُمتَس َت إل ِه، التَفَ وَن في انوا يُقيم ذي ك َت الّ وِلِهم البَي و  فَصَمتَ  34تَتَجاَدلوَن أثناَء الطَّريِق؟" وُص ن ه الَجميُع، ألنُّهم كانوا يَتجاَدلوَن َعمَّ

يِهم.  ُم ف ِه  35األعَظ ِه َحواِريِّي ا إلي ا)، وَدع الُمهُ علين ى (س َس ِعيَس ٍذ َجلَ ِحينئ
م  ا لُك َيُكن خادًم ا، فْل يُكم َعظيًم وَن ف ن أراَد أن يَك م: "َم اَل لُه َر وق االثنَي َعَش

 ." ائالً:  وأَخذَ ِطفالً، وأوقفَهُ  36وآِخر الُكّلِ ِه ق هُ إلي في َوَسِطِهم، وبَعَد ذِلَك َضمَّ ذي  37 َل هللاَ الّ د قَبِ ي فق "َمن قَبَِل َمبعوثي ولو كاَن ِطفالً، فقد قَبِلَني، وَمن قَبِلَن
 أرَسلَني".

 منّا فهو يواجهنا ال َمن
ا َرُج 38 والَي: َرأين ي وَم الً وسأَل يوَحنّا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) فقاَل: "ُمعَلِّم

ا!"  ن َجماعتِن يَس ِم هُ لَ ن  39يَُخلُِّص النّاَس ِمَن الشَّياطيِن بُِسلطاِن اسِمَك فَمنَعناهُ ألنّ ّوة اسمي فل فالتَفََت إليِه قائالً: "ال تَمنَعوهُ َعن ذِلَك! فَمن يَعَمُل ُمعِجزةً بِقُ
وُل وتابََع ق 41فَمن لَيَس ِضدَّنا فهو َمعَنا".  40يُسيَء إليَّ بَعَدها.  ائالً: "الَحقَّ أق

لُكم، َمن أسَدى إليُكم َمعروفًا ولو بُِشربِة ماٍء بَسبَِب انتماِئُكم إلّي ألنّي الَمسيُح 
 الُمنتََظُر، فأجُرهُ لن يَضيَع ِعنَد هللاِ أبًَدا".

 باإلثم يَُوْسوسون لمن تحذير
اَن  42 ي، وإن ك ؤِمَن ب لََّل الُم ن َض ا َم ائالً: "أّم هُ ثُمَّ تابََع ق غاِر، فإنّ َن الّصِ ِم

وَص  ِه، وأن يَغُ ى كاِهِل َحى عل ذَّنِب. يَنوُء بَِذنبِِه. وَخيٌر لهُ ِعندئٍِذ أن يَحِمَل َحَجَر الرَّ ذا ال هُ بِه هَ خاِلقَ ن أن يُواِج ًدا ِم ِر بَعي ي البَح اِن  48- 43ف ِوزَر لإلنس إّن ال
ْر َدماٌر، فأغِلْق ِمن ُدونِِه األبواَب، واقَطْع يََدَك إ اِم. وابتُ ي اآلثَ ن كانَت َسبَبًا ف

ِرجلََك إن ساَرت بَِك إلى َمهاِوي الَخطيئِة. واقلَْع َعينََك إن هي َسبَقَت بَِك إلى 
يٍن  اإلثِم، فالَخيُر الَخيُر أن تأتَي يَوَم الِحساِب بيٍَد واِحدةٍ أو بِرجٍل واِحدة أو بعَ

أ ن أن ت يِم، ِم ى داِر النَّع ذَهَب إل دة فتَ نَّم واِح اِر َجَه ي ن ى ف االثنَتيِن وتُلقَ تَي بِ
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ِل  50إّن هللاَ سيُهلُك ُكلَّ هؤالء اآلثميَن بالنّاِر  49 َحيُث النّاُر ال تُطفأ والّدوُد ال يَموُت. دُّنيا كَمثَ ي ال اعي ف ُل أتب فَمثَ
ن يُعيُدها إليِه الِملحِ الّصالحِ. وهل يَفِقُد الِملُح ُملوَحتَهُ؟ ألنّهُ إذا فَقََد ُملوَحتَهُ، فمَ 

اِلموا  ا، وس اهُ َمعً ذي تَناَولن حِ الّ ِز والِمل َد الُخب وا َعه اعي احفَظ ا أتب ةً؟ في ثاني
 بَعَضُكم بَعًضا".

10 
 الفصل العاشر

 والّطالق الّزواج
ى  1 وِب إل وَب الَجن ا َص احوم ُمتّجًه دةَ َكفرن ّم، بَل ن ثَ د، ِمنطقِة يَهوذا وِمن وتََرَك َسيُِّدنا ِعيَسى، ِم ثَّم إلى َشرِق نَهِر األُردّن. فأقبَلَت عليِه الُجموُع ِمن َجدي

ا دأَب.  م كم م ويُعَلُِّمُه هُ،  2وَجلََس بَينَُهم يَِعُظُه ديَن إحراَج ّدِ ُض الُمتش أراَد بَع ف
هُ؟"  َق َزوجتَ ِل أن يَُطلِّ ُج لُّ للرَّ ائِليَن: "أيَِح روهُ ق ِه لَيختَبِ اؤوا إلي ألَُهم  3فَج فَس

لَّ  4: "ما هي َوِصيّةُ النّبّيِ ُموسى لُكم في التَّوراةِ؟" قائِالً  ائليَن: "أَح ابوهُ ق فأج
َك".  ي ذِل ا ف ِه ِكتابً ُل المرأتِ ج َب الرَّ ى أن يَكتُ الَق عل ى الطَّ يُِّدنا موس ا َس يُّ  5لن ُموسى وُهنا التَفََت إليِهم َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) قائالً: "أَحلَّ لُكُم النّب

ت،  ن تَعَنُّ وبُِكم ِم ي قُل ا ف وراةِ  6ذِلَك ِلم ي التّ َدُكم ف ا ِعن دوَن َمكتوبً نُّكم تَِج ولك
َر،  ُدُهما اآلَخ ُل أَح ى يَُكّمِ ذا  7أيًضا أّن هللاَ تَعالى ُمنذُ البَدِء َخلََق الذََّكَر واألُنث ِل

ِه  ِرَن بَزوَجتِ هُ ليَقتَ اهُ وأُمَّ ُل أب ُج ُرُك الرَّ ا فيؤلِّ  8يَت دةً وباقتِرانِِهم ةً َجدي اِن عائِل ف
قَهُ إنساٌن". 9يُصبِحاِن واحًدا.  الِق،  10 وما َجَمعَهُ هللاُ ال يَجوُز أن يُفَّرِ ِر الطَّ ن أْم هُ َع َرهُ أتباُع ِت، استَفَس ى البَي ى إل يُِّدنا ِعيَس اَد َس ا ع ولّم أُخَرى 11 َج ب َزوَّ هُ وتَ َق امرأتَ ن َطلّ ائالً: "َم ابَُهم ق اَن  فأج ذي ك َد الَّ اَن العَه خ

ا.  َك  12بَينَُهم ت ذِل َرهُ خانَ ت َغي َج ا وتََزوَّ ت َزوَجه رأةُ، إذا َطلّقَ ذِلَك الَم وك
 )٨(العَهَد".

بينما أباح بعض علماء اليهود الطالَق ألسباب وإن تكن واهية، أقّر   )٨(                                                                                                                                                                                            
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 األطفال يبارك المسيح الّسيّد
ُهم  13 هُ أن يَلُمَس اِلبيَن ِمن ا) ط وجاَء بَعُض النّاِس بأطفاِلِهم إليِه (سالُمهُ علين

وُهم. ليُباِرَكُهم. إالّ  هُ َمنَع ا)  14أّن أتباَع ى (سالُمهُ علين يُِّدنا ِعيَس ا َرأى َس ولّم
وُهم،  ّي وال تَمنَع أتوَن إل اَل يَ وا األطف ائالً: "اُتُرك يِهم ق َت إل َب والتَفَ ذِلَك َغِض

بّانيّةَ ألمثاِلِهم!  ِة هللاِ  15ألّن الَمملكةَ الرَّ ى َمملك دُّخوَل إل م: إّن ال الَحقَّ أقوُل لُك
ِة". ال  ِب الدُّنيويّ ِغلوَن بالَمراتِ ذيَن ال يَنش اِل الّ اطِة األطف وُن إالّ ببَس ّم  16يَك ثُ

 َضمَّ َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) األطفاَل إليِه وَوَضَع يََديِه عليِهم وباَرَكُهم.
 الغني الّرجل

أسَرَع إليِه َرُجٌل وِعنَدما َخَرَج َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) إلى الطَّريِق،  17
ِد؟!"  ى داِر الُخل بيُل إل ا السَّ اِلُح، م ُم الّص ا الُمعَلِّ ائالً: "أيُّه ِه س َد قََدَمي ا ِعن َدهُ!  18وَجث ِ َوح َق  الَح الُمطلَ اِلًحا؟ إّن الصَّ دعوني ص اذا تَ ائالً: "ِلم هُ ق فأجابَ ِرقْ  19 زِن، ال تَس ْل، ال تَ ِرُف َوصاياهُ: ال تَقتُ وِر أو وأنَت تَع الزُّ َهْد ب ، وال تَش

َك".  باَي  20تَِغشَّ أَحًدا، أكِرْم أباَك وأُمَّ ذُ ِص يِّدي، ُمن ائالً: "َس ُل ق ُج هُ الرَّ فأجابَ
ائالً:  21وأنا أطبُِّق َجميَع هِذِه الَوصايا".  ٍة ق رةِ َمَحبّ ى بنََظ يُِّدنا ِعيَس هُ َس فَرَمقَ

ّلِ "إذا ُكنَت كذِلَك، فما يَنقُُصَك إالّ أمٌر  َراِء بُك واِحٌد، عليَك أن تَجوَد على الفُق
ي".  ال اتبَعن ّم تَع ماِء. ثُ ي السَّ َك ف ا ل ًزا َمحفوًظ ُرَك َكن يَكوُن أج ُك  22ما تَمِلُك، وَس ِه يَمِل زٍن ِلَكونِ ةُ ُح هُ َموَج ِل، فأَخَذتْ ُج ى الرَّ عبًا عل اُر َص َك الِخي اَن ذِل وك

ا ِحيَةُ به ِه التَّض ةً علي واالً طائل ا. أم ى َمغموًم ى  23، فَمَض اَل ِعيَس ٍذ أج ِحينَئ
اُء  ُرَك األغني يٌر أن يَت و َعس م ه اَل: "َك ِه وق ى أتباِع ِرِه إل ا) بنََظ (سالُمهُ علين

م:  24ُدنياُهم ويَدُخلوا في َمملكِة هللاِ".  ًحا لُه فُدِهَش أتباُعهُ ِمن ذِلَك، فقاَل ُمَوّضِ
ا  "يا أبنائي: ما أصعََب أن يَتُرَك أصحابُ  وَن عليه ي يَتَِّكل األمواِل أموالَُهم الّت

بّانيِّة!  ن ُدخوِل  25ويَطلُبوا االنِضماَم إلى أهِل الَمملَكِة الرَّ ُر ِم َك ألعَس وإّن ذِل رةِ".  ِب اإلب ي ثَق ِل ف ا)  26الَجَم الُمهُ علين ِه (س ِب أتباِع ن تَعَجُّ َك ِم وزاَد ذِل
سيدنا عيسى (سالُمهُ علينا) أّن عقد الزواج غير قابل للفسخ ويمتّد طول                                                                                                                                                                                            

رأة أخرى يكون قد العمر، ولذلك، فمن يحاول أن يطلّق زوجته ويتزّوج بام
 ارتكب معصية الزنى ضّد زوجته األولى.
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ذِلَك، )٩(فتَساَءلوا: ُر َك اَن األم اةِ؟!"  "إذا ك ى النَّج بيُل إل َف السَّ ابَُهم  27فَكي فأج
يٍء  28 بقَوِلِه: "ما تَعِجزوَن عنهُ هو بيِد هللاِ الّذي هو على ُكّلِ َشيٍء قَديٌر". لَّ َش ا ُك ا َوراَءن ُن تََركن ا نح ائالً: "ه خر ق ُرُس الصَّ َرى بُط ا): " 29وتَبِعناَك". وانبَ ُرُك فقاَل َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين ا يَت م، م وُل لُك الحقَّ أق

ي  وٍل ألجل يَن وزرعٍ وُحق واٍل وبَن َويِن وأم واٍن وأبَ ٍت وإخ ن بَي نُكم ِم ٌد ِم أَح
ي  30وألجِل ِرسالتي،  ا ف يَلقى ُظلًم هُ َس عٍف. أال وإنّ ةَ ِض ذِلَك ِمئ إالّ بَّدلَهُ هللاُ بِ

ابِقيَن  31 ِم األبَدّيِ.َهذه الدُّنيا، وَسيَكوُن لهُ الَحظُّ األكبُر في داِر النَّعي َن الّس َن ِلَهذا أقوُل لُكم: إّن ِمَن الَمنبوذيَن في هِذِه الدُّنيا َمن َسيُصبُِح ِم يُر ِم ن َسيَص دُّنيا َم ِذِه ال ي ه دَّميَن ف َن الُمقَ ِة هللاِ، وِم ي َمملَك يَن ف األّوِل
 الَمنبوذيَن".

 وقيامته بموته ثالثة مّرةً  ينبِئ المسيح
ِت  وبَينَما 32 ِدِس، كانَ ِت الَمق ى بَي هُ إل دَُّم أتباَع ى صاِعًدا يَتَقَ كاَن َسيُِّدنا ِعيَس

م. اَر َوراَءُه ن س اَن  )١(الَهيبةُ تَلُفُّ َحواريِّيِه وتابِِعيِه، والَخوُف يُراِوُد َم ا ك فم
ا  ي م ثَُهم ف ّدِ يَكوُن ِمنهُ إالّ أِن انفَرَد بَحواريِّيِه االثنَي َعَشَر َمّرةً أًخَرى، ليُح س ةُ  33في ُمستقبَِل أيّاِمِه  تَتِمُّ ِخيان دِس، وس ى القُ ا إل ي َطريِقن ُن اآلَن ف قائالً: "نح

يَحُكموَن  ذيَن َس قوَن  34بَموتِِه، وَسيَُسلِّمونَهُ إلى ُحّكاٍم أغراٍب يَستهِزئوَن بِِه، َسيِِّد البََشِر بتَسليِمِه إلى قَبضِة ِكبار األحباِر وُعلماِء التّوراةِ الَّ ويُهينونَهُ، ويَبُص
 عليِه، ويَجِلدونَهُ ويَقتُلونَهُ، إالّ أنّهُ سيُبعَُث حيا بَعَد ثالثِة أيّاٍم".

 وطلبهما ويوحنّا يعقوب
أالهُ  35 ى، وَس يِِّدنا ِعيَس ى َس دي إل ا َزبَ ا ابنَ وُب ويوَحنّ َم يَعق دَّ َك تَق َد ذِل ألُ وبَع ا، نَس ائِبَْيِن". قائِلَْيَن: "أي َسيَِّدنا وَموالن ا خ ال تَُرّدن ًرا ف اذا  36َك أم اَل: "م فق

تعّجب الحواريون من قول المسيح (سالُمهُ علينا) ألنّهم كانوا   )٩(                                                                                                                                                                                            
 يتصّورون أّن الرجل الغني قد نال رضى هللا بما أنعم عليه من مال.

ع عند قيام وذلك ِلَما كان يُشاع من أقوال بأّن حربًا ال محيد عنها ستندل  )١( 
 المملكة الربانية.
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ا؟"  َل لُكم اِن أن أفعَ ي  37تَطلب وِس ف َرَف الُجل ا َش ائلَْيِن: "اِمنَْحن واهُ ق فَرَج
ِة  َك للَمملك وَم إقاَمتِ ماِلَك ي ن ِش ُر ع َك واآلَخ ن يَمينِ ُدنا ع رتَِك، أَح َحض

بّانيّة!" تطيعاِن أن  فأجابَُهما قائالً: "أنتُما 38 )٢(الرَّ تَجَهالِن َطَلَبُكما هذا. هل تَس
أختَبُِرهُ؟!"  ذي َس ذاِب الّ َق العَ را ُعم ي، وأن تَختَبِ أَس اآلالِم ِمثل ا َك ع ا  39تَتََجرَّ َع أنُّكم ائالً: "َم ا ق هَ إليِهم َك تََوجَّ َم ذِل َك". وَرغ تِطاَعتِنا ذِل اهُ: "باس فأجاب

ي  أَس اآلالِم الّت ي ك عاِن ِمثل تتَجرَّ ذاَب َس ي العَ تَختَبِراِن ِمثل ُعها، وَس أتَجرَّ َس
فإنّي ال أقِدُر أن أِعَدُكما بالُجلوِس عن يَميني وعن ِشمالي،  40الّذي َسأختَبُِرهُ. 

وَب  41 فتِلَك الَمكانةُ هي ِلَمِن اختاَرُهُم هللاُ". ى يَعق بوا عل الَم، َغِض ذا الَك رة ه واريِّيَن العََش ةَ الَح ِمَع بَقيّ ا َس ولّم
وَن أّن  42ويوَحنّا،  ا تَعلَم ائالً: "أم اِطبَُهم ق ا) ليُخ ى (سالُمهُ علين فَدعاُهم ِعيَس

ا؟!  ا ُعظماؤه لُّط عليه ن يَتََس اُؤها، وأّن َم ِم ُرؤس ى األَُم يِمُن عل ال  43َمن يَُه ف
هُ،  َدَم قَوَم ن َخ يُكم َم يَم ف يُكم، أال إّن العَظ ذا ف وُن ه نُكم أن  44يَك ن أراَد ِم وَم

اِس، يَكو اَء ال  45َن َسيًِّدا فْليَُكن َعبًدا لَجميعِ النّ ا ج ر، إنّم يُِّد البََش ى َس هُ َحتّ ألنّ
ريَن  دَي الَكثي ِه ليَف َي بَحياتِ ّحِ دمتِِهم وليَُض و بِخ وَم ه ل ليَق اُس، ب هُ النّ  ِمنُهم".ِليَخِدَم

 األعمى تيماوي ابن شفاء
ى َمد 46 ا وَوَصَل َسيُِّدنا ِعيَسى وأتباُعهُ إل ارٌج ِمنه و خ ا ه ا، وبَينَم ِة أريح ين

ِب  ى جانِ ا عل اوي، جاِلًس َن تيم دَعى اب ى يُ ّحاذٌ أعًم اَن َش بِرفقَِة َجمعٍ َكبيٍر، ك
فلّما َسِمَع أّن المارَّ على الّطريِق هو ِعيَسى النّاصرّي صاَح: "يا  47الّطريِق. 

ي!"  ّيِ داود، ارَحمن ِة النَّب َث َمملك ا َوري ى، ي ِكتُوهُ. فنَ 48ِعيَس اُس ليُس َرهُ النّ َه
ي!"  ِة داود ارَحمن َث َمملك ا َوري ةً: "ي اَل ثاني َر وق و أكثَ ذَ يَعل انوا  49ولكّن َصوتَهُ أَخ ن ك اداهُ َم ِه فن فتََوقَّف َسيُّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) وَطلََب إحضاَرهُ إلي

َك! ى يُناِدي ْم، إّن ِعيَس ا قُ ْر! هيّ ائليَن: "أبِش ِه ق د  50" بِجانِبِ ى وق نََهَض األعَم ف
وذلك تبعًا ِلما شاع في التراث الديني اليهودي بأّن مسيح هللا المنتظر   )٢(                                                                                                                                                                                            

عندما يأتي إلى الدنيا، سيُنشئ مملكة هللا على األرض ويكون هو الحاكم 
 ويكوُن قوُمهُ إلى جانبه حّكاما.
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اَل  51َرمى عنهُ َعباءتَهُ،  ُد؟!" فق اذا تُري فَسألَهُ ِعيَسى (سالُمهُ علينا) قائالً: "م
د  52األعمى: "يا َموالي، أُريُد أن أُبِصَر".  ْب، فق ى: "اِذَه يُِّدنا ِعيَس هُ َس فأجابَ

ى ى َوراَء ِعيَس ذا َمَضى األعم ا)  ُشفيَت بِقّوةِ إيمانَِك بي". وهك (سالُمهُ علين
 بَعَد أن عاَد إليِه بََصُرهُ.

11 
 الفصل الحادي عشر

 القدس مدينة يدخل المسيح السيّد
ا  1 دس، ولّم ِة القُ ى َمدين هُ إل ا) وأتباُع الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس هَ َس ّم تََوجَّ ثُ

دَ  ا ِعن َت َعْني ة بَي وِن.  اقتََربوا ِمنها َوَصلوا إلى قَريِة بَيَت فِجَّ وقَري يت ِل الزَّ َجبَ ِه  ن أتباِع يِن ِم ى اثنَ يُِّدنا ِعيَس َل َس ة،  2فأرَس َك القَري ال تِل اُهما: "اُدُخ وأوص
هُ،  الّ ِرباَط ُل، فُح ن قَب ٌد ِم ِه أَح م يَمتَِط ا ل ا َمربوًط اِل َجحًش ي الح تِجداِن ف فَس

ِه.  ا بِ ٍة  3وجيئ يَِّدنا بحاج هُ إّن َس وال ل ٌد فقُ ُكما أَح يُعيُدهُ وإِن اعتَرَض ِه، وَس إلي
ى (سالُمهُ  4إليُكم في الحاِل".  يُّدنا ِعيَس ا أوصاُهما َس ال َكم ا، وفَعَ وهَكذا ذََهب

الّ  ِق، فَح ى الطَّري ٍت عل ي بَي اٍب ف ِب ب ى جان علينا)، فَوَجدا َجحًشا قد ُربَِط إل
ا  6فاعتََرَضُهما بَعُض النّاِس قائِليَن: "لماذا تَفعَالِن ذِلَك؟"  5ِرباَطهُ،  ا بِم فأجاب

ى  7أوصاُهما ِعيَسى (سالُمهُ علينا).  ا عل وَمَضيا بالّدابّة إليِه، ُملقيَْيِن بثوبَْيِهم
ن  8َظهِرها، فَرِكَب عليها َسيُِّدنا ِعيَسى  ٌر ِم َدٌد َكبي وَمَضى في َطريِقِه فأَخذَ َع

ق، َك الطَّري ى تِل ابَهم عل وَن ثِي اِس يَفِرش روَن أ )٣(النّ َرَش آَخ انًا وافتَ غص
نتظر عندما يأتي، سيكون في التراث الديني اليهودي، أن المسيح الم  )٣(                                                                                                                                                                                            

راكبًا حصانا أبيَض ليعلن الحرب على أعداء قومه، من هنا كان لركوب 
السيد المسيح (سالُمهُ علينا) الجحش داللة خاّصة تتعلّق بما كان متعارفا 

عليه في التقاليد الشرقية من أّن الملك الذي يريد السالم ال يمتطي حصانًا بل 
د المسيح (سالُمهُ علينا) الجحش تعبيًرا عن يركب جحشا، وكان ركوب السي

 رغبته بدخول القدس الشريف بالسالم.
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وأَخَذ َمن يَتقَّدموَن َموِكبَهُ وَمن يَتبَعونَهُ يَهتِفوَن قائليَن:  9قطعوها ِمَن الُحقوِل. 
ُر! تَباَرَك الَمِلُك اآلتي باسِم هللاِ،  ِه  10"عاَش الُمنِقذُ الُمَحّرِ ى َمملكتِ وبََركاتُهُ عل ة! اللُهّم ُمّدهُ بالنَّصِر ِمن الّتي َستَقوُم على األرِض، َمملَكِة َسيِِّدنا داود الُمنتََظرَ 

ِت هللاِ  11ِعنِدَك!"  َرِم بي ى َح ا إل ًه دَس ُمتَوّجِ ا) القُ َع ثُمَّ َدَخَل ِعيَسى (سالُمهُ علين ا َم ًها إلى بَلدةِ بَيِت َعني ُممِعنًا النََّظَر في ُكّلِ شيٍء. ثُّم َخَرَج بَعَد ذِلَك، ُمتَوّجِ
 َر.َحواريِّيِه، وكاَن الَوقُت قد تأخَّ 
 التّين وشجرة المسيح السيّد

ي  12 ا ف ِت َعْني د  13اليَوِم التّالي، َشعَُر بالُجوعِ، وبَعَد ُخروجِ َسيِِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) وأتباِعِه ِمن بَلدةِ بَي ْن ق ولََمَح عن بُعٍد َشَجرةَ تِيٍن ُموِرقَة، ولم يَُك
َل ش أراَد أن يأُك ا، ف جِ ثَمِره اَن أواُن نُض ا ح ِة، فلّم اِر الفَجَّ َك الثِّم ن تِل يئًا ِم فخاَطبَها قائالً: "لن تَطَرحي بَعَد اآلَن ثََمًرا إلى  14اقتََرَب ِمنها، لم يَِجد ثََمًرا، 

 )٤(األبَِد!" وَسِمعَهُ أتباُعهُ.
 هللا بيت حرم من الباعة يطرد المسيح السيّد

َل وعاَد َسيُّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) وأتباُع 15 دس، وَدَخ ى القُ َك إل َد ذِل ياِرفةهُ بَع َد الصَّ ًرا َمناِض بَُن، ُمبَِعث زُّ ةَ وال اِرًدا الباع َد  )٥(الَحَرَم الشَّريَف ط وَمقاِع مانِعًا التُّّجاَر ِمَن الُمروِر بالَحَرِم الشَّريِف قَصَد  16باعِة الَحماِم الُمعَّدِ للذَّبائِحِ،  الى: ُمخاطبًا إيّاهُ  17التّجارةِ،  اَل تَع اِب؟ ق ي الِكت م بقوِلِه: "أما َعِلمتُم ما جاَء ف
م  عوِب األرِض"، إالّ أنُّك ع ُش ن َجمي اُس ِم ِه النّ لّي في ي ليَُص ُت بَيت ي أقَم  خالَفتُم ذِلَك وَجعَلتُم بَيَت هللاِ َوكًرا للُّصوِص"."إنّ

رأى المسيح (سالُمهُ علينا) أن شجرة التين التي لم تحمل ثمًرا في أوان   )٤(                                                                                                                                                                                            
إثمارها ال أمل يرجى منها، وشجرة التين ترمز إلى بني إسرائيل كما جاء 

 عند األنبياء األقدمين.
من فرائض العبادة دفع ضريبة بيت هللا بالعملة التي تسّمى "الشاقل".   )٥( 

ولم يكن رجال الدين يقبلون العمالت األجنبية. لذلك كان يجب على العابدين 
 صرف النقود التي عليها نقوش ترمز إلى الوثنية.
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ذِلَك، ف 18 وراةِ ب اُء التّ وِد وُعلم اِر اليَه اُء أحب ِمَع ُرؤس اَوروَن وَس ذوا يَتَش أَخ
اَن  هُ ك وَر ُكلَّ َك ألّن الُجمه َرةٍ. َحوَل َطِريقَِة التَّخلُِّص ِمنهُ بقَتِلِه، وكانوا يَخَشْوَن ذِل ٍة َكبي ى َدَرج ِه إل ى  19يُِجلّهُ ُمعَجبًا بِتعاليِم يُِّدنا ِعيَس اَدَر َس اِء غ ي الَمس وف

 وأتباُعهُ الَمدينة.
 التّين شجرة من العبرة

ادَ  20 وا  وع دِس، ولََمح ى القُ الي إل باحِ التّ ي الصَّ هُ ف ى وأتباُع يُِّدنا ِعيَس َس
ذوِرها.  ن ُج ْبُس ِم ابَها اليُ د أص يِن وق َجرةَ التِّ خر  21َش ُرُس الصَّ َذكََّر بُط وتَ

ائالً:  ِه ق َت إلي ين. فالتَفَ َجَرةِ التِّ ابِق لَش ا) الّس الُمهُ علين ى (س َر ِعيَس ٍذ أْم ِحينئ
ا َس ْر ي ْت!" "اُنُظ د يَبَِس ة ق ا اللعن لَّ عليه َت أن تَِح ي َطلَب ةَ الّت يِّدي، إّن التِّين 22  .ِ وُل  23فخاَطَب َسيُِّدنا ِعيَسى أتباَعهُ واِعًظا: "يَلِزُمُكم اإليماُن با الحقَّ أق

ِ ُدوَن َشّكٍ وال َريٍب، وَطلََب ِمَن الَجبَِل أن يَنَطِرَح في  لُكم، إذا آَمَن أَحُدكم با
ولهذا فإنّي أُخبُِرُكم بأنُّكم إذا ُكنتُم على يَقيٍن ِمن أّن هللاَ  24البَحِر، انَطَرَح فيِه. 

وبَُكم  25سيُجيُب َطلبَُكم، فسيَكوُن لُكم ذِلَك.  روا قُل الةِ فَطّهِ ى الصَّ تُم إل وإذا قُم
ُكم هللاُ أبوُكم ِمن َضِغينٍة تَحِملونَها على َمن أخَطأ في َحقُِّكم، وساِمُحوهُ ليَغِفَر ل

حَمُن الّرحيُم في ُعاله، وِليَعفَُو عن َزالَِّتُكم.  ي  26الرَّ ا داَم ف ا م َو عنه ولن يَعف
 نُفُوِسُكم ِغلٌّ للَّذيَن لم تَصفَحوا َعنُهم".

 المسيح يّدللسّ  تعالى هللا منحها الّتي السلطة
ّرةً  وقَفََل َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) وأتباُعهُ عائِدينَ  27 دِس َم إلى َمدينِة القُ

اِر  اُء األحب ِه رؤس اَء إلي ِت هللاِ، ج َرِم بَي ي َح ّوُل ف و يَتََج ا ه َرى، وبَينَم أُخ
ن  28وُعلماُء التَّوراةِ وأعياُن الشَّعِب  َك ِم ي تَُمّكنُ لطةُ الّت َك السُّ ا تِل ائِليَن: "م ا حتّق َك إيّاه ن َمنََح َرِم، وَم َن الَح اِر ِم رِد التُّّج ِل؟"َط ذا العََم وَم به ؤالي:  29 )٦(ى تَق ن ُس وني َع أخبُِرُكم إذا أَجبتُم ائالً: "َس ابَُهم ق نََح  30فأج ذي َم ِن الَّ َم

وني!"  اُس أِم هللاُ؟! أجيبُ اِء؟ النّ َر النّاَس بالم ذوا  31الحقَّ للنّبّيِ يَحيى ليَُطّهِ فأَخ
ع رأى رجال الدين اليهود أّن عمل المسيح هذا داخَل حرم بيت هللا الواق  )٦(                                                                                                                                                                                            

 تحت سلطتهم هو تحّدٍ لهم.
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و َم ا إّن هللاَ ه نَُهم: "إن قُلن ا بَي اوروَن فيم م يَتَش َم ل يَقوُل: فِل َك فس هُ ذِل ن َمنََح
ا  32تُؤِمنوا بِِه؟  ، فَسوَف يُهاِجُمن وإن قُلنا إّن النّاَس ُهُم الَّذيَن َمنَحوهُ ذلَك الَحقَّ

ة!"  فأجابوهُ (سالُمهُ علينا) قائِليَن: "ال  33الُمؤِمنون بِِه ألنُّهم يَنِسبوَن إليِه النُّبُوَّ
ؤالي، نَدِري َمن َمنََحهُ ذلَك الحَ  ابتَُكم عن ُس َك إَج ْت تِل م: "إن كانَ ". فقاَل لُه قَّ

ن َمنََحني ُسلطتي ألقوَم بتِلَك األعماِل!"  فأنا أيًضا لن أخبَِرُكم عمَّ
12 

 الفصل الثاني عشر
 الكّرامين َمثَل

اَء  1 يِن وُعلم ّدِ اَل ال ا ِرج هُ ُمخاِطبً ا) قَولَ الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس ابََع َس َل، راةِ ضاربًا لُهُم األمثاَل: "قاَم َرُجٌل بغَرِس َكرٍم، ثُّم َسيََّجهُ وَصنََع َمعَصَرةً التَّووت ّزارعيَن وَرَح بَعِض ال َرهُ ل ِة، وأجَّ ا للِحراَس ُم  2وبَنَى بُرًج اَن َموِس ا ح ولّم
ر هُ الَك ا َطَرَح اَل نَصيبَهُ ِمّم ّزاِرعيَن ليَن ُم الِقطاِف أرَسَل خاِدَمهُ إلى هؤالء ال

ٍر،  ن ثََم اِض.  3ِم الَي الِوف يِِّدِه خ ى َس ادوهُ إل َربوهُ وأع كوهُ وَض ّن  4فأمَس ولك
انوهُ.  ِه وأه ى رأِس َربوهُ عل َر فَض ا آَخ َل خاِدًم رِم أرَس اِحَب الَك َل  5ص فأَرَس

َر، ا آَخ وهُ.  خاِدًم َرُهم،  فقَتَل ريَن َغي َل َكثي ّم أَرَس وا   ثُ ُهم وقَتَل َربوا بَعَض فََض ًرا  6  ريَن.اآلخَ  لَهُ أخي ِب، فأرَس ي". ولم يَبَق َمن يَقوُم بتِلَك الُمِهّمِة ِسوى ابنِِه الَحبي ابُوَن ابن م يَه ائالً: "لَعَلَُّه و  7إليِهم ق ائليَن: "ه ّزاِرعيَن تَهامسوا ق إالّ أّن ال
ا".  راُث لن ى الِمي هُ ليَبقَ َب فلنَقتُْل واِرُث ال َري وا ِم 8ال ا أزَمعُ ذوا م ٍر. ونَفَّ ن أْم
رِم.  اِرَج الَك ْوهُ خ وهُ وَرَم االبِن وقَتَل َل صاِحُب  9فأمَسكوا بِ ى أن يَفعَ ا َعَس فم

لُِّم  يِهم، ويَُس نُهم ويَقِضي عل يَتََخلُّص ِم َك؟! َس الَكرِم بالَكّراميَن وبالَكرِم بَعَد ذِل
ين، أما قَرأتُم هِذِه ا 10الَكرَم إلى َغيِرِهم.  بوِر: يا َجماعةَ ِرجاِل الّدِ آليةَ في الزَّ

هذا ما َصنَعَهُ  11"الَحَجُر الّذي َرفََضهُ البُناةُ صاَر َحَجَر األساِس في بَيِت هللاِ! 
ذا  12 هللاُ، وإنّهُ لَشيٌء َعجيٌب في نََظِرنا"." يِهم بِه اَن يَعن هُ ك وا أَنّ م َعَرف ِه ألَنُّه يِن أن يَقبِضوا َعلي ّدِ وأراَد ِرجاُل ال
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  فَتََركوهُ َوانَصَرفوا.  نَُّهم خافوا ِمَن الُجموعِ،َولَكِ   الَمثَل،
 القيصر إلى الجزية دفع

ن  13 ديَن وِم ّدِ َن الُمتَش ٍة ِم اِل َجماع ى إرس َك إل َد ذِل يِن بَع ّدِ اُل ال َد ِرج ثُّم َعَم
ُمؤيِّدي الَمِلِك أْنتيباس بِن ِهيروُدس في ُمحاولٍة لإليقاعِ بِعيَسى (سالُمهُ علينا) 

ةٍ  ا،  بَكِلم ن  14يَقولُه يٍن ِم ى يَق ُن عل ُم، نَح ا الُمعَلِّ ألوهُ: "أيُّه ِه وَس وا إلي ه فتََوجَّ
يًّدا وال  ِه َس ى في ٍم، وال تَخَش ةَ الئِ ّقِ لوَم ي الَح اُف ف ِصدقَِك وُجرأتَِك إذ ال تَخ
لُّ  ل تِح تقيم؟ فَه راِط الُمس ى الّصِ الَحّقِ إل اَس ب ِدي النّ َت تَه َعبًدا. َكيَف ال وأن

ا؟!" ال ن َدفِعه َف َع ُب أن نَتوقّ ل يَِج ِر أم ال؟ وه ى القَيَص يِهم  )٧(وتَنَبَّهَ َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) لَمكيَدتِِهم تِلَك وِلَمكِرِهم، 15ِجزيةُ الّتي نَدفعُها إل هَ إل فتََوجَّ
اًرا ُروم ي دين ِرجٍ؟ أُرون ٍف َح ى َموق تِدراجي إل ا قائالً: "ِلماذا تُحاِولوَن اس اني

بَكم".  وَرةُ  16ألجي ِن الصُّ ائالً: "ِلَم يِهم ق َت إل ِه والتَفَ َر إلي ديناٍر، فنََظ أتَوهُ ب ف
ِر".  ابوا: "للقَيَص ينار؟" فأج ّدِ ى ال اِن عل ُم الَمنقوش وا  17واالس اَل: "أعُط فق

ى ِف ِعيَس رُّ ِن تََص ن ُحس ةُ ِم ذَتُهُم الدَّهش ِ". فأَخ  ِ ا  ا لقَيصر، وم  لقَيَصَر م
 (سالُمهُ علينا).

 األموات قيامة
ُم  18 ّدوقيّيَن وُه ن الصَّ ةٌ ِم ا) َجماع ى (سالُمهُ علين يِِّدنا ِعيَس ى َس وجاَءت إل

ائليَن:  وِت، س َد الَم ُم، أوصانا  19الّذيَن يُنِكروَن الِقيامةَ والَحياةَ بَع ا الُمعَلِّ "أيُّه اَت رَ  َف َسيُِّدنا موسى في التَّوراةِ بما يَلي: "إذا م رأةٍ دوَن أن يُخلِّ ن ام ٌل َع ُج
ِه  َر إرُث أخي اِب أوالٍد فيَنَحِص ِه إلنج راُن بأرملتِ ِه االقتِ ى أخي هُ، فعل ن  وإنّا لسائلوَك عن َسبعةِ  20 )٨(فيِهم".َولًدا يَِرثُ م يَُك َرأةٍ ول ِن ام ُدُهم َع إخَوةٍ، تُوفَّي أَح

فإذا أقّرهم على دفع الجزية للرومان المحتلّين، كان في مواجهة أمام   )٧(                                                                                                                                                                                            
شعبه، وإذا أجابهم بعدم جواز دفع الجزية، كان في مواجهة مع القيصر 

 ومؤيّديه ومناصريه.
ه، لكي وقد قيل أيًضا إّن لهذا الولد الحّق في إرث األخ المتوفّى كلّ   )٨( 

 يعتني بأّمه في شيخوختها.
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َجها أَحُد إخوتِِه فتُوُ  ٌد لهُ َوريٌث ِمنها، فتََزوَّ ا َولَ هُ ِمنه وَن ل فِّي َعنها دوَن أن يَك َجها آَخُر ِمنُهم،  21يَِرثُهُ،  حتّى انقََضى سابِعُُهم دوَن أن تُنِجَب ألَحِدِهم  22فتَزوَّ
وُن  23َولًَدا،  م تَك وِم، فأليِِّه َك اليَ ي ذِل ا ف وا وإيّاه ّم أتَ فإن كانَت ُهناَك قيامةٌ، ثُ

َجتُْهم في ا اَء  24 لدُّنيا َجميعًا؟!"َزوجةً وقد تََزوَّ ا ج م بم لَلتُم بَجهِلُك د َض ائالً: "ق ا) ق فأجابَُهم َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين
وَن  25في الُكتُِب السَّماويِّة الُمقَدَّسِة، وبِقُدرةِ هللاِ تَعالى.  ن يَك ففي يَوِم القيامِة ل

َدِم  26السَّماِء.  َزواٌج وال َموٌت، بل سيَكوُن النّاُس ِمثَل الَمالئكِة في أّما عن َع
يَن  إيماِنُكم بِقيامِة األمواِت يوَم القيامِة، أفما قََرأتُم ما أُخبَِر بِِه النّبِيُّ موسى ِح
هُ  ناداهُ هللاُ ِمن الشََّجرةِ الُمشتِعلِة في الوادي الُمقَدَّس: "يا موسى إنّي أنا هللاُ، إلَ

وَب". هُ يَعق َحَق، وإل َد  27 إبراهيَم، وإله إْس اٌء ِعن اَد هللاِ أحي ي أّن ِعب ذا يَعن وه
 َربِِّهم ولَيسوا بأمواٍت. أال ما أبعََدُكم عِن الَحِقيقِة أيُّها الّضالّوَن!"

 الوصايا أولى
ا  28 ِمَع م د َس وراةِ، وق يِِّدنا ِعيَسوصاَدَف أن كاَن بَيَن الُجموعِ، آنَذاَك، أَحُد ُعلماِء التَّ ّدوقيّيَن، وَرأى داَر ِمن َجَدٍل بَيَن َس ِة الصَّ ا) وَجماع ى (سالُمهُ علين

ّمِ  ن أَه ا َع ائالً: "أخبِرن هُ س َدنا ِمن ا، ف اَن ُمفِحًم ا) ك الُمهُ علين هُ (س أّن َجوابَ
وراةِ".  وا،  29الَوصايا الّتي جاَءت في التَّ َمعوا َوُع وَب اس ا آَل يَعق هُ: "ي فأجابَ

ُد،  ُد األَح و الواِح بَّ هللاَ  30هللاُ ه ّلِ فأَِح ِرَك وبُِك َك وفِك َك ونَفِس ّلِ قَلبِ َك بُِك  َربَّ
ا  31قُدَرتَِك".  َك". وم بُّ نَفَس ا تُِح وأّما الَوصيّةُ الثّانِيةُ فهي: "أْحبِِب جاَرَك َكم

م!  32ِمن َوِصيٍّة أَهمُّ ِمن هاتَْيِن الَوصيّتَيِن".  ا الُمعَلِّ بَت أيُّه فأجابَهُ العاِلُم: "أَص ُ واِحٌد وال إلهَ إالّ هو. وقد قُلَت قَو وعلى اإلنساِن أن يُِحبَّهُ بُِكّلِ  33َل الَحّقِ فا
َد هللاِ أسَمى  َك ِعن اِر، وذِل ةُ الج الى". قَلبِِه وَعقِلِه وقُدَرتِِه، وعلى اإلنساِن أيًضا َمَحبّ ِه تَع ِة إلي رابيِن الُمقَدَّم احي والقَ ّلِ األض ن ُك يُِّدنا ِعيَس 34ِم َن َس ى وأيقَ
د  ائالً: "ق هُ ق ِة، فخاَطبَ يُن الِحكم و َع اِلُم ه ذا الع هُ ه ا قالَ (سالُمهُ علينا) بأّن م
ِه  ن َكالِم ةُ ِم ةُ الُمناِوئَ ِت الَجماع ة". وفَِهَم بّانيّ ِة الرَّ َن الَمملَك ًرا ِم وَت َكثي َدنَ

ِه (سالُمهُ علي ي ن تََحّدِ ي أّيِ (سالُمهُ علينا) ما َجعَلَها تَنَسِحُب وتَتَوقُّف َع ا) ف ن
 َموضوعٍ كاَن.
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 داود والنّبيّ  علينا) (سالُمهُ  المسيح
ِت هللاِ،  35 َرِم بي ي َح وخاَطَب َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) الَجمَع الَموجوَد ف

ّيِ داُود،  ِل النَّب قائالً: "يَقوُل ُعلماُء التَّوراةِ إّن الَمسيَح الُمنتََظَر سيَكوُن ِمن نَس
اِن  36جَهلوَن َمرتبَتَهُ العاليَة ِعنَد هللاِ، إالّ أنُّهم يَ  ى ِلس وِر عل ب ي الزَّ اَء ف ا ج أفم

ي،  ن يَمين ْس َع والَي: اجِل الى لَم اَل هللاُ تَع النّبّيِ داود بَوحي ِمن ُروحِ هللاِ: "ق
دَميَك صاِغريَن".  َت قَ م تَح يُّ داود  37حتّى أقَهَر أَعَداَءَك وأجعَلَُه ا داَم النّب فم

ُم  نَفُسهُ  َر أعَظ يَح الُمنتََظ ى أّن الَمس يالً عل ذا َدل يَس ه يَدُعو الَمسيَح َموالهُ، أفلَ
الُمهُ  ى (س يِِّدنا ِعيَس ى َس روٍر إل غوَن بُس ُع يُص اَن الَجم ّيِ داود؟" وك َن النّب  علينا).ِم

 التوراة علماء ينتقد علينا) (سالُمهُ  المسيح
هَ بِتَعاليِمِه إلى الَجمي 38 اَهوَن عِ قائالً: "إيّاُكم وُعلَ ثُمَّ تََوجَّ م يَتب ماَء التّوراةِ، فُه

ي  ى األرِض، ويَمشوَن ف ا عل ُر أذيالَه ي تَُجْرِج اِخرةِ الّت ابِِهم الف اِل بِثي باالختي
اِس،  اِت النّ وَن تَِحيّ م يَتَلقَّ ٍة وُه ٍر وَعَظَم احاِت بِكبَ اُس  39الّس ُؤُهُم اإلحس ويَمل دارةِ وا َرِف بأنُّهم هم أهُل الصَّ َد الشَّ يَن َمقاِع ادةِ، ُمحتلِّ وِت الِعب ي بُيُ ِة ف ئاَس لّرِ

َوالئِِم،  ي ال ٍل،  40ف وٍف وال َوَج ِل دوَن َخ واَل األراِم أُكلوَن أم م يَ ا ُه  ويَتَظاَهروَن باإليماِن القَِوّيِ بإطالتِِهم الصَّالةَ، أال إّن ِلهؤالِء أَشدَّ الِعقاِب!"بَينَم
 األرملة فِْلَسا

ندوُق وجَ  41 ريَن لََس َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) في الَحَرِم الشَّريِف، وأماَمهُ ُص اَء َكثي َرأى أّن أغني اٍل، ف ن م اُس ِم ِه النّ وُد بِ ا يَج ُب م اِت، يُراقِ ع يِن،  42جاُءوا بماٍل َوفيٍر، التَّبَرُّ ندوِق فِلَس ي الصُّ عَت ف ةً وَض َدعا  43والَحَظ أرَمل ف
عَتْهُ أتباَعهُ يُحَ  ا َوَض م: إّن م وُل لُك ثُُهم بُخُصوِص تِلَك الَمرأةِ قائالً: "الَحقَّ أق ا، ّدِ اُء َجميعً ندوِق يَفوُق ِعنَد هللاِ ما َدفَعَهُ هؤالِء األغنِي َم  44تِلَك األرَملة في هذا الصُّ ت َرغ د أَعَط ي فقَ ا ه واِلِهم، أّم اَجتِِهم وأم ن ح اَض َع ا ف اؤوا بم د ج فقَ
  لَّ ما لَديها ِمّما يَِجُب أن تُنِفقَهُ على نَفِسها لتَِعيَش!"فَقِرها كُ 
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13 
 الفصل الثّالث عشر

 وباالضطهاد القدس في هللا بيت بخراب يُنبئ المسيح
ِه   1 ُد أتباِع اَدَرهُ أَح ِت هللاِ، فب َرَم بَي ا) َح الُمهُ علين ى (س يُّدنا ِعيَس اَدَر َس وغ

ا!" قاِئالً: "َسيِّدي الُمعَلُِّم، اُنظُ  ِة ِحجاَرتِه اَل  2ْر إلى بَهاِء تِلَك الَمباني وَروع فق
ى  ن يَبقَ ا، ول ُر ِحجاَرتُه تُهَدُم فتَتَبَعثَ ا َس ا؟! إنّه ةَ بِعََظَمتِه َك األبنِيَ لهُ: "أتََرى تِل

ا  3 )٩(فيها َحَجٌر على َحَجٍر!" ا) جاِلًس ى (سالُمهُ علين يُِّدنا ِعيَس اَن َس ا ك وبَينَم ِل الزَّ  ى َجبَ ا عل وُب ويوَحنّ ُرُس ويَعق ألَهُ بُط ِت هللاِ، س َرِم بَي َل َح وِن ُمقابِ يت
ا هي  4وأَْنَدراوُس على انفراٍد قائليَن:  راُب، وم ذا الَخ ُدُث ه "أخبِرنا َمتى يَح

ِه؟"  رِب ُحدوثِ ُئ بِقُ ي تُنبِ دَّالئُل الّت اُكم أن  5ال ا): "إيّ الُمهُ علين ابَُهم (س فأج
لُّ فَسيَ  6يَخَدَعُكم أَحٌد،  يَقوُل ُك اِل اسمي ُزوًرا، وس اِس بانتِح َن النّ ٌر ِم قوُم َكثي

اِس.  َن النّ ٌر ِم م َكثي يَنَخِدُع بِِه فّي هللا". وس يُح َص ا الَمس إذا  7واِحٍد ِمنُهم: "أن ف
ذا  عٍ، إالّ أّن ه ن دافِ هُ ِم ا لَ َسِمعتُم بقياِم ُحروٍب فال تَفَزعوا، فذِلَك أْمٌر واقٌِع م

اعِة.  ال يَعني قيامَ  ى  8الّس ُك عل تَنقَِلُب الَمماِل داٌء وَس ِم ِع يَن األَُم يَقوُم بَ هُ س ألنّ
تَكوُن  الِم، وس َن الع رةٍ ِم ٍة وَكثي قَ اٍء ُمتَفّرِ ي أنح ّزالِزُل ف تَقُع ال ِك، وس الَمماِل

الِوالدة. ُر ب تُم، 9 )١(َمجاعاٌت، ولَيَس ُكلُّ هذا إالّ الَمخاُض الّذي يُبَّشِ ا أن  )٢(وأّم
جاء في تاريخ "الحروب اليهودية" (تأليف المؤّرخ يوسيفوس) أنّه بعد   )٩(                                                                                                                                                                                            

م، قامت جماعة من عسكر الرومان  70سنة، عام  40كالم المسيح هذا بـ 
بحرق بيت هللا المقّدس (الهيكل) أوال، ثم بعثروا أحجاره بعد أن شّدوا بحبال 

 وقذفوا به إلى الوادي المحاذي لمدينة القدس.ما تبقّى منه 
في الكتابات اليهودية التي تعود إلى عصر سيدنا عيسى (سالُمهُ علينا)،    )١( 

 يتّم تشبيه األحوال التي تسبق مجيء المسيح المنتظر بأوجاع المخاض.
ع يتعّدى المخاطب هنا زمن المسيح والمقصود في هذا السياق كّل أتبا  )٢( 

 المسيح في كّل محنة تواجههم.
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ِة فكو ينيّ اِكِم الّدِ ى الَمح تُؤَخذوَن إل بَبي َس م، فبَِس يَُحلُّ بُِك ا َس ذٍَر ِمّم ى َح وا عل ن
وستُضَربوَن في بُيوِت الِعبادةِ، وَسيَُسلُّمُكم بَعُضُهم إلى الُحّكاِم والُملوِك بتُهَمٍة 

اَم الَم 10أنُّكم أنصاري،  ي أم انُِكم ب اِهروا بإيم إل، ِحينئٍِذ ستَكوُن فُرصتُُكم لتُج
اعِة.  اِم الّس َدما  11فيَِجُب أن تَعُمَّ ِرسالتي وأن تَنتَِشَر بَيَن ُكّلِ األَُمِم قَبَل قي وِعن

ُكم، ألّن هللاَ  فاعِ َعن أنفُِس وَسيَكوُن الُمؤِمُن  13- 12َججٍ، بُروِحِه سيَدَعُمُكم فتَنِطقوَن بما يُوِحيِه إليُكم ِمن حُ تُساقوَن للُمحاَكمِة، فال يُساوَرنَُّكم قَلٌَق َحوَل َكيفيِّة الّدِ
ى  لُّمهُ إل ِه إذ َسيَُس ِه أو أبي ِه أِو ابنِ َرِف أخي ن َط دٍر ِم وَع َغ ٍذ َموض ي ِحينَئ ب
م  اِس ألنُّك ماِن بي إلى النِّهايِة، فستُكتَُب لهُ أتباعي الُمخِلصوَن. وَمن يَثبُُت ِمنُكم على اإليالَموِت بَسبَِب إيمانِِه بي. وأّما أنتُم فَستَكونوَن َمكروهيَن بَيَن ُكّلِ النّ

 النَّجاةُ.
 العظيم الخراب

َروَن أّن   14 يَن تَ ائالً: "وِح ا) ق الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس ابََع َس َس  وت "ِرْج
راب" ا   الَخ ذا أَيُّه ْم ه وَن، (اِفه ُب أالّ يَك ُث يَِج ِت هللا َحي َل بَي لَّ داِخ د َح ق

اِل، فليَهُرْب يَوَمئِ  )٣(القاِرئ) ى الِجب وذا إل ن  15ٍذ َمن في ِمنطقِة يَه ْك َم وليُمِس
اَعتئٍذ  16كاَن على َسطحِ بيتِِه َعِن النُّزوِل ألْخِذ َمتِاِعِه،  وال يَعوَدنَّ َمن كاَن س

عاِت!  17في َحقِلِه ولو ألْخِذ ثَوبِِه،  ى  18وَيوَمئٍِذ َويٌل للَحواِمِل والُمرِض ا َمت أّم
تاِء، سيَكوُن ذِلَك الَخرا ي فَصِل الّشِ وَن ف وُن  19ُب؟ فِاسألوا هللاَ أالّ يَك ِه يَك ففي

م  يٌق ل يٌق، ِض َدهُ ِض ا بَع ُق بِضيٍق م الُهروُب َصعبًا. أال إّن هذا الشَّعَب سيَُطوَّ
يالً،  هُ مث َهَد ل ن يَش يِن، ول َك الِح ى ذِل هُ هللا إل ذُ َخلَقَ يالً ُمن هُ َمث وُن ل َهِد الَك ن ولو لم يُقَّصِ  20يَش رٍد ِم اَن بِاستطاَعِة فَ ا ك ر هللا ِمن َمدى تِلَك األيّاِم القاِدمِة لَم
اِدِه  ةً لِعب ِة َكرام أفراِد هذا الشَّعِب النَّجاةُ. ولكّن هللاَ َمنَّ على النّاِس بتِلَك النِّعم

اريَن.  اِلحيَن الُمخت أّن  21الّص يِن ب َك الِح ي ذِل يُر ف ن يُش ديَق َم َذروا تَص واح
تشير الملحوظة هنا إلى ما تنبّأ به النبي دانيال (عليه الّسالم) في كتابه   )٣(                                                                                                                                                                                            

). وكان هذا تحذيرا للقراء في زمن مرقس حتّى يفهموا 27: 9(دانيال 
حقيقة الّرجس الذي يسبق تدمير القدس وبيت هللا ويهربوا من المدينة قبل 

 حدوث التدمير.
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اَك،  الَمسيحَ  ا أو ُهن َر َموجوٌد ُهن أنُّهم  22الُمنتََظ دَّعوَن ب الوَن يَ يَظَهُر َدّج إذ س
ُب، إالّ  زاٌت وَعجائِ ديِهم ُمعِج ى أي تَقَُع عل ةِ، وس الَمسيُح، وَسيَظَهُر ُمدَّعو النُبوَّ
َطفيَن.  اِد هللا الُمص ليَل ِعب ُر، تَض نَُهم األم و أمَك دوَن، ل دَّعوَن، يُري م ُم َل أواِن فك 23أنُّه َك قَب ّلِ ذِل أتُُكم بُِك د أنب َذٍر فلق ى َح اَد هللاِ عل ا ِعب تُم ي وا أن ون

 )٤(ُوقوِعِه".
 البشر سيّد مجيء

يَخبو   24 مُس وَس تُظِلُم الشَّ ّم َس ائالً: "ثُ ا) ق الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس ابََع َس ِة، وت داِث الفَظيع َك األح َد تِل ِر بَع وُر القََم تَتهاوَ   25نُ ماِء وس َن السَّ وُم ِم ى النُّج
ٍل  26ويَختَلُّ ِميزاُن الِقَوى السَّماِويِّة.  ي ُظلَ ا ف ِر قاِدًم يَِّد البََش اُس َس ثُّم يَرى النّ ةٍ َوَهيبٍة،  رقًا  27ِمَن الغَماِم بُِكّلِ ِعزَّ الَِم، َش ُمرِسالً َمالئَِكتَهُ إلى َجميعِ أنحاء الع

 الُمختاريَن ِمن ُكّلِ َمكاٍن تَحَت قُبِّة السَّماِء". وَغربًا، وِشماالً وَجنوبًا لَجمعِ 
 التين شجرة عبرة

رةً،  28 يِن ِعب َجرةِ التِّ ن َش ذوا ِم ائالً: "ُخ ابََع ق مَّ ت ةُ  )٥(ثُ ئُكم ليُون ا تُنبِ فَكم
يِف،  وِل الصَّ رِب ُحل ذِلَك  29أغصانِها وُظهوُر أوراقِها الَخضراِء بِقُ ئُُكم ك تُنبِ والَحقَّ أقوُل لُكم، ال  30ُر الَكونيّةُ بأّن َعوَدتي باتَت على األبواِب. تِلَك الظَّواهِ 

داِث.  ِذِه األح لُّ ه تِمَّ ُك ى تَ ًدا َحتّ ةُ أبَ ِذِه الَجماع زوُل ه ا  31تَ م أيًض وُل لُك وأق
قد حدث هذا الخراب في القدس ومنطقة يهوذا في زمن الرومان في   )٤(                                                                                                                                                                                            

للميالد، ولن يحدث مّرة ثانية كما أنبأ المسيح. لكّن حديثه ألتباعه  70سنة 
حول الخراب، خاّصةً، وما سيسود العالم، عموًما، قد يكون إشارة إلى 

موّجه إلى أتباعه عالمات قيام الساعة. ومن هنا يمكن القول إّن الخطاب 
الذين سيكونون موجودين في زمن خراب القدس. وفيما عدا ذلك، 

 فالمخاَطب هم تابعو عيسى عليه السالم في سائر األزمان إلى قيام الساعة.
ليست شجرة التين في هذا السياق رمًزا لبني إسرائيل كما ورد في   )٥( 

تيار السيد المسيح (سالُمهُ سياِق سابق بل تعني مطلق الشجرة. وقد يعود اخ
 علينا) لها إلى أنّها شجرة مألوفة عند أهل الجليل.
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 لَتَزولَنَّ السَّماواُت واألرُض، وما ِلَكالمي ِمن َزواٍل بل لَيَدوَمنَّ إلى األبَِد!"
 ّدائمةال اليقظة

َك   32 وُم وتِل َك اليَ يُن ذِل ى يَح ِرُف َمت َد يَع ال أَح "وأّما َموِعُد هِذِه األحداِث، ف
َدهُ  حيُم َوح رَّ حَمُن ال رَّ ُ األُب ال ا ِة. ف ِر والَمالئِك يُِّد البََش ى َس اعةُ، وال حتّ اعِة! الّس َم الّس ُك ِعل ينَ  33يَمِل وا يَِقظ ذََرُكم وكون ذوا َح م، ُخ وُل لُك م ال  وأق ألنُّك

افََر  34تَدروَن ساعةَ ُوقوعِ تِلَك األحداِث.  ذي س يِِّد الّ ُل السَّ َك َمث فَمثَلُكم في ذِل
يِهِم  ن ف ِه، بَِم َل بِ ذي ُوّكِ ِه الّ وُم بعََمِل لٌّ يَق ِدِه، ُك ِد َعبي ةً بِيَ هُ أمان َرَك َمنِزلَ وتَ

ِة ال ى ِحراس َهِر عل يُِّدهُ بالسَّ اهُ َس ذي أوص اِرُس الّ ِت. الح إنّي  35بَي ذِلَك ف وِل
اِء، أم  ي الَمس ّداِر، أف ُرُكم ِمَن الغَفلِة، فأنتُم ال تَدروَن َمتى يَأتي صاِحُب ال أَُحذِّ

باحِ.  افِليَن.  36ُمنتََصِف اللَّيِل، أِم الفَجِر، أِم الصَّ َدُكم غ أتَي ويَِج ذَروا أن يَ فَاْح  ا يَِقظيَن".وما أقوُل لُكم يَشَمُل َجميَع النّاِس، فَكونو  37
14 

 الفصل الّرابع عشر
 المسيح الّسيّد لقتل التآمر

حِ  1 ِد الِفْص وِل ِعي ن ُحل واجتََمَع ِكباُر األحباِر وُعلماُء التَّوراةِ، قَبَل يَوَميِن ِم
ِه.  ا) وقَتِل وَم إالّ أنُّهم تَنَبَّ  2وِعيِد الفَطيِر، يَتَشاَوروَن في ِحيلٍة ِللقَبِض على ِعيَسى (سالُمهُ علين ن نَق ائِليَن: "ل ِت ق َك الَوق ي ذِل ِل ف ذا العََم اِم بَِه ِر الِقي وا ِلَخَط ه

 بِفعِل هذا في الِعيِد، ِلئَالَّ يَضطِرَب النّاُس".
 المسيح الّسيّد على سكبته الّذي والّطيب المرأة

هُ وفيما كاَن َسيُّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) في قَريِة بَيِت َعْنيا، يَتَناَوُل   3 َطعاَم
ُب  ي ا الّطِ ِر به ن الَمرَم اروَرةً ِم ُل ق َرأَةٌ تَحِم ِدَمِت ام َرِص، قَ معاَن األب َد َس ِعن
ا  ن فِ  4ِمن ِطيٍب على َرأِسِه (سالُمهُ علينا). العَزيُز الغالي ِمَن النّارديِن النَّقّيِ، ثُّم َكَسَرت ُعنَُق القارورةِ، وَسَكبَت ما فيه َك فَاستاَء بَعُض الُحضوِر ِم ِل تِل ع
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يٌن،  ذا َإلسراٌف ُمب ائِليَن: "إّن َه ُن  5الَمرأةِ، وَغمغَموا في ما بَينَُهم ق اَن يُمِك ك
اٍر، ِة دين الِث ِمئ ن ثَ أكثََر ِم ِب ب ي ُع ذاَك الّطِ راِء  )٦(بَي ى الفُقَ ُع عل َوزَّ تُ

دَّةٍ.  ا بِِش ٍب ويُؤنِّبُونَه رأةَ بِغََض يِهم ف 6والَمساكيِن!"وأَخذوا يَلوموَن الَم َت إل التَفَ
ايقونَها؟ إّن  َم تُض أنَها، ِل رأةَ وَش ريٌم، َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) قائالً: "َدعوا الَم ٌل َك ي َعَم هُ بَحقِّ ا فَعَلَت وَن،  7م َنُكم ال يَنقَِطع راُء بَي م، الفُقَ وُل لُك وأق

َنكُ  اٍق بَي ا بِب ا أن يٍن، وم ّلِ ِح ي ُك ٌن ف يِهم ُممِك انُُكم إل ِد. وإحس ى األبَ د  8م إل فلق
دي  ت َجَس ا َطيَّبَ الِعطِر، فَإنّم ي ب ئِن َطيَّبَتن َمتْني ما في ُوْسِعها ِمن َكَرٍم، ول َكرَّ

ذَكُر  9ُمسبَقًا للدَّفِن.  ِه، تُ الَِم ُكلِّ ي الع التي ف ُن ِرس ا تُعلَ م: َحيثُم وُل لُك والَحقَّ أق
 هِذِه الَمرأةُ ويَُخلَُّد َعَملُها".

 يهوذا خيانة
ى   10 َر، إل ْي َعَش واريّيَن االثنَ ُد الَح َخريوطّي، أَح وذا اإلس َب يَه ا ذََه وُهن

يِن األحباِر، ِليَُسلَِّمُهم ِعيَسى (سالُمهُ علينا)،  ؤساِء ِمن ِرجاِل الّدِ فَفَِرحوا    11الرُّ
َربَُّص الوَ  اَت يَتَ َك. فبَ ِه تِل َل ِخيانَتِ االً ُمقابِ وهُ م دوهُ أن يَمنَح ذِلَك وَوع َت ب ق

 الُمناِسَب ِلتَسليِمِهم إيّاهُ.
 الحواريّين مع الفصح عشاء

حِ،  12 اِء الِفْص راُف ِلعَش ذبَُح الِخ وَم تُ ِر، يَ  )٧(وفي اليَوِم األّوِل ِمن ِعيِد الفَطي
اَن  ا الَمك ْد لن ّدِ ائِليَن: "َح ا) ق ى (سالُمهُ علين يِّدنا ِعيَس هَ الَحواِريّوَن إلى َس تََوجَّ

نُهم  13فيِه تَناُوَل َعشاِء الِفصحِ فَنَُهيِّئَهُ؟" الّذي تُريُد  يِن ِم ِب اثنَ ي َطلَ َل ف فأرَس
الً  تَِجداِن َرُج ِلَهذا الغََرِض، وقاَل لُهما: "ِسيرا إلى الَمدينِة الُمقَدَّسِة، وُهناَك َس

 وهو ما يعادل ما يكتسبه عامل في سنة كاملة في ذلك الزمن.  )٦(                                                                                                                                                                                            
الفصح هو عيد يحتفل فيه اليهود بنجاتهم من مالك الموت، وذلك قبل   )٧( 

يحتفلون بعيد الفطير هروبهم من بطش فرعون (بقيادة النبي موسى). و
مباشرة بعد عيد الفصح حتّى يتذكروا مغادرتهم السريعة التي منعتهم من 

 صنع الخبز بخميرة.
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ِرِه.  )٨(يَحِمُل َجّرةً  اُدُخالَ َوراَءهُ، واس 14فاذَهبا في إث ا، فَ يَدُخُل بَيتً ن وَس أال َع
ا  يَتَناَوُل فيه َرّبِ البَيِت وقوال لهُ: "يَسألَُك الُمعَلُِّم َعن َمكاِن تِلَك الغُرفِة الّتي س

ِت،  15َعشاَء الِفصحِ َمَع َحواِريّيِه؟!"  َن البَي ِوّيِ ِم ابِِق العُل وسيَأُخذُُكما إلى الطَّ
اَك َعليكُ  زةً، وُهن ةً ُمَجهَّ عةً َمفروش ةً واِس ا ُغرف يٍء ويُريُكم ّلِ َش ُز ُك ا تَجهي م

اِء".  َك  16للعَش ي تِل حِ ف اَء الِفص زا َعش ِة وَجهَّ ى الَمدين اِن إل هَ الَحواريّ فتََوجَّ َر  17 الغُرفِة. ا َعَش وهُ االثن ا) وَحواريّ وِعنَد الَمساِء اجتََمَع َسيُّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين
يَقوُم وبَينَما ُهم َكذِلَك، التَفََت إل 18َحوَل العَشاِء.  يِهم قائالً: "الَحقَّ أقوُل لُكم، س

ليمي".  ي اآلَن بِتَس ُل َمع نُكم يَأُك ٌد ِم وُم  19واِح واريّيَن الُوج اَب الَح فأص
ا؟!"  و أن ل ه ائالً: "َه أُل ق ٍد يَس لُّ واِح َذ ُك زُن، وأَخ الُمهُ  20والُح هُ (س إالّ أنّ

ي علينا) قََطَع َعليِهم َحيَرتَُهم بقَوِلِه: "هو واِحٌد  ُل َمعي ف َر يَأُك ِمَن االثنَْي َعَش
ةُ، إالّ  21َطبٍَق واِحٍد.  ُب الُمقَدَّس وَسيُِّد البََشِر َسيُقاسي الَموَت. َكذا أخبََرِت الُكتُ

 أّن عاقِبةَ َمن يَُسلُِّم َسيَِّد البََشِر َوخيمةٌ ِجدا، فَخيٌر لهُ لو لم يُولَد".
 التّذكاريُّ  العشاء

َد هللاَ وبَينَما ُهم يَ   22 ا وَحِم ا) َرغيفً ى (سالُمهُ علين يُِّدنَا ِعيَس اَوَل َس أُكلوَن، تَن
و  ُز ه ذا الُخب ائالً: "َه َرهُ ق َد أن َكَس ِه بَع ى َحواريّي على هِذِه النِّعمِة وأعطاهُ إل

دي".  وَن   23َجَس ِرَب الَحواريّ ا، فَش اُهم إيّاه اِكًرا هللاَ وأعط أَس ش ذَ الك ّم أَخ ثُ
ي  24تِلَك الكأِس، ُكلُُّهم ِمن  ُل َدم أِس يَُمثِّ ِذِه الك ي ه ثُّم التَفََت إليِهم قائِالً: "ما ف

ِد.  ي  25الّذي َسيُراُق ألجِل الَكثيريَن ِمَن البََشِر، تَثبيتًا لميثاِق هللاِ الَجدي ومِ أال وإنّ َك اليَ ى ذِل ِب، حتّ ذي  أُنِذُر نَذًرا أنّي لن أشَرَب بَعَد اآلَن ِمن َعصيِر الِعنَ الّ
ِة".  بّانيّ ِة الرَّ ي الَمملَك وًرا ف رابًا َطُه ِه َش وَن  26أشَرُب في ُع يَُرتّل َذ الَجمي ّم أَخ ثُ

يتوِن. هيَن إلى َجبَِل الزَّ بوِر، وَخَرجوا بَعَد ذِلَك ُمتََوّجِ  آياٍت ِمَن الزَّ
 
 

 بما أّن الجرار تحملها النساء عادةً، فقد كان ذلك دليال يلفت النظر.  )٨(                                                                                                                                                                                            
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 له وإنكاره بطرس عن يُنبئ المسيح الّسيّد
اِب ثُّم قاَل لُهم: "َستَأتي لَحظةٌ   27 ي ِكت اَء ف إالّ أنّني بَعَد قِيامي  28النّبّيِ َزَكريّا: "َسيَضِرُب هللاُ الّراعي، فتَتبَدَُّد الِخراُف". يَتََخلّى فيها َجميعُُكم َعنّي، َكما ج

اَك".  اُكم ُهن ِل وألق ى الَجلي بِقُُكم إل وِت، َسأس َن الَم ا ِم ُرس  29َحي َر أّن بُط َغي
ن أتَخَ  ائالً: "لَ هُ ق ُع". أجابَ َك الَجمي ى َعن و تََخلّ ى ول َك َحتّ ى َعن هُ  30لّ فأجابَ

َل أن يَصيَح  ِة، وقَب (سالُمهُ علينا) قائالً: "الَحقَّ أقوُل لَك، اليَوَم، في هِذِه اللّيل
يُك َمّرتَيِن، ستَتََخلّى َعنّي وتُنِكُرني ثَالَث َمّراٍت".  وأَصرَّ بُطُرُس قائالً:  31الّدِ

ِه  "لن أتََخلّى َعنكَ  َد بِ ولو َكَ◌لَّفَني ذلَك َحياتي!" وَردََّد َجميُع َحواريّيِه ما َوَع
 بُطُرُس.

 "جسيماني" اسمه مكان في يصلّي المسيح الّسيّد
هُ   32 اُل ل عٍ يُق ى َموِض َك، إل َد ذِل ا) بَع الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس هَ َس وتََوجَّ

ئالً: "اُمُكثوا ُهنا، َريثُما أَُصلّي". وَطلََب ِمن بَعِض َحواريّيِه قا )٩("َجسيماني"، عُُر  33 َدأ يَش د بَ ا. وق وَب ويوَحنّ ُرس ويَعق ِه بُط ن َحواريّي هُ ِم ِه. ثُّم اصَطَحَب َمعَ ِة تَنتابانِ ِة والَكآب هب ةٌ  34بالرَّ ي ُمكتَئِب ائالً: "نَفس ِذِه ق ِه ه ن حالتِ أخبََرُهم َع ف
ا  35تيقّظيَن". َحتّى الَموِت. اِنتَِظروني ُهنا وكونوا مُ  رَّ راِكعً وابتَعََد َعنُهم، وَخ

ًها إلى هللاِ بالصَّالةِ َعلّهُ يَرفَُع َعنهُ، إن شاَء، ساعةَ اآلالِم،  ي  36على األرِض ُمتََوّجِ ْد َعنّ يٍء، فأبِع ّلِ َش َمُد، وأنَت القاِدُر على ُك ونادى: "يا هللاُ أنَت أبي الصَّ
ا َربُّ  ن ي ُد".  كأَس اآلالِم هِذِه، ولك ا أُري ُد ال م ا تُري يَُكن م َدها  37ِل َع بَع وَرَج

ُرَس  أيقَظ بُط ا، فَ َدُهم نِياًم ِة فَوَج ِه الثَّالث ى َحواريّي ا) إل الُمهُ علين ى (س ِعيَس
اعةً  قائالً: "يا َسمعاُن، أَغلَبََك النَّوُم فلَم تَقِدر أن تَبقَى صاِحيًا ِمن أجلي ولو س

دةً؟!  َمعوا كُ  38واِح لواتُِكم أال فاس ى هللاِ بَِص وا إل ه يَن وتََوجَّ وا يَِقظ م: كون لَُّك
ةً  يُكم لََرغب م: إّن ف ضوَن لها. وأقوُل لُك واسألوهُ أالّ تَغِلَبُكُم الِمحنةُ الّتي َستَتَعرَّ

وَن هللاِ".  َب َع ّم  39ِلُمغالبِة الِفتنِة، ولكّن اإلنساَن َضعيٌف تُجاَهها، إالّ إذا َطلَ ثُ
يِّ  َرَكُهم َس ى هللاِ. تَ تَِهالً إل الةِ، ُمب ى الصَّ اَد إل ا) وع الُمهُ علين ى (س ُدنا ِعيَس ا  40 أنّبَُهم، فم ةً، ف اُس ثاني بَُهم النُّع ذيَن َغلَ ِه الّ ى َحواريّي ٍذ إل َع بَعَدئ وَرَج

 "جسيماني" كلمة عبرية تعني المكان الذي يعصر فيه الزيت.  )٩(                                                                                                                                                                                            
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تُم  41استَطاعوا َجوابًا. ثُّم تََرَكُهم،  ا ِزل اَل: "أم وًدا، فق َدُهم ُرق وعاَد إليِهم فَوَج
ي أحضانِ  دي  ف ى أي ِر إل يُِّد البََش لَُّم َس ةُ، َسيَُس ِت اآلِزف د أِزفَ اُكم! لقَ وِم؟ َكف النَّ  قوموا ِلنَذَهْب، فقد جاَء الّذي خانَني". 42اآلثِميَن! 

 المسيح الّسيّد على القبض
اِل   43 ج َن الّرِ يِن األحباِر والعُلماُء وقادةٌ آَخروَن.  يَحِملونَ وأقبََل يَهوذا، أَحُد َحواريّيِه االثنَي َعَشَر، على َرأِس ُعصبٍة ِم ُسيوفًا وِعِصيا، أرَسلَُهم ِرجاُل الّدِ ائالً:  46- 44 هُ ق وذا ِمن ا يَه ا)، َدن الُمهُ علين ى (س يِِّدنا ِعيَس ى َس لوا إل ا َوَص دََّدهولّم ارةً َح ُل إش اَن التَّقبي ٍة، وك رارةٍ ُمَزيَّف وذا "ُمعَلِّمي، ُمعَلِّمي!" وقَبَّلَهُ بَِح َت ا يَه ذوهُ تَح َدة. ِليَعِرَف بِها الُجنوُد َسيَِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) فيَقبِضوا عليِه ويَأُخ يِس  47ِحراَسٍة ُمَشدَّ اِدِم َرئ واستَلَّ أَحُد الحاِضريَن َسيفَهُ، وَهَوى بِِه على خ

هَ إليِهم ِعيَسى (سالُمهُ علي 48األحباِر فقََطَع أُذُنَهُ.  ٌد فَتََوجَّ ّرِ ا ُمتََم نا) ُمؤنِّبًا: "أأن
؟  اَس  49حتّى َخَرجتُم بُسيوفُِكم وِعِصيُِّكم ِلتَقبِضوا عليَّ ُم النّ نَُكم أَُعلِّ ألَم أُكن بَي

م  وُل لُك ن أق في َحَرِم بَيِت هللا ِجهاًرا ُكلَّ يَوٍم؟ فِلَم لم تَقبِضوا عليَّ ُهناَك؟ ولك
ِة". إنّما كاَن هذا تَصديقًا ِلما جاَء َعنّ  ِب الُمقَدَّس ي الُكتُ وَن  50ي ف والَذ الَحواريّ

م  52- 51بالِفراِر،  ا) ل ى (سالُمهُ علين يَِّدنا ِعيَس الِزُم َس نِِهم شابٌّ يُ ن بَي وكاَن ِم
يَن  َيُكن عليِه إالّ َعباَءةٌ، فلّما أمَسَكت بِِه الَمجموعةُ أفلََت ِمنُهم وتََرَك العَباَءةَ بَ

 ا.أيِديِهم وفَرَّ عاِريً 
 اليهود مجلس في المسيح الّسيّد

اُر   53 وِسيَق ِعيَسى (سالُمهُ علينا) إلى داِر َرئيِس األحباِر، ُهناَك كاَن األحب
يَن،  اُء ُمجتَِمع يوُخ والعُلم ٍد،  54والشُّ ن بُع هُ َع اَن يَتبَعُ ذي ك ُرُس الّ اَء بُط وج

ارِ  وَل النّ َرِس َح َع الَح َس َم ّداِر، وَجلَ ةَ ال َل باح َدفَّأ.  وَدَخ ُع  55ِليَتَ اَن َجمي وك
ى  ديُن ِعيَس ٍة تُ يِن في الَمجِلِس األعلى يَتَجاَدلوَن َحوَل تُهم األحباِر وِرجاُل الّدِ

وقد جاَءُهم  56 )١((سالُمهُ علينا) فَيَقتُلونَهُ بَِسبَبِها، فلم يَِجدوا َشيئًا يَقضي بِقَتِلِه،
المجلس المذكور هنا كان مؤلّفًا من ممثّلين عن مختلف جماعات   )١(                                                                                                                                                                                            

اليهود، وقد سمح الرومان لهذا المجلس بسماع القضايا التي تخّص جرائم 
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زُّ  هاداِت ال اِن وَش واِل البُهت ن أق ٌر ِم ا َكثي ا) إالّ أنّه الُمهُ علين دَّهُ (س وِر ِض
أهِدُم  59- 57ُمتَناقِضةٌ فيما بَينَها،  وُل: "َس ِمعناهُ يَق ائِالً: "َس ُهم ق َم بَعُض دَّ َحتّى تَقَ

ن  يَس ِم َر لَ ا آَخ ِر".بَيَت هللاِ الّذي بُنَي بأيدي العُّماِل، وَسأبني ِخالَل ثَالثِة أيّاٍم بَيتً َرى. إالّ أ )٢(ُصنعِ البََش هاداٍت أُخ ا لَش اَء ُمناقًِض ذا ج ن  60ّن َه اَن ِم ا ك فم
ى  يِِّدنا ِعيَس ى َس هَ إل ِس وتََوجَّ َط الَمجِل َف َوَس ٍذ إالّ أن َوقَ ِار ِحينئ يِس األحب َرئ
َك؟"  تَُّهَم َعن َك ال ا تِل دفَُع به ي تَ َك الّت ي إجابَتُ ا ه ائالً: "م ا) ق الُمهُ علين ِه ولَِكّن ِعيَسى (سالُمهُ ع 61(س هَ إلي لَّ صاِمتًا. فتََوجَّ ِه وَظ ى ُهدوئِ لينا) حافََظ عل
ِ تَباَرَك  وحّي  َرئيُس األحباِر ثانِيَةً بالسُّؤاِل قائالً: "هل أنَت الَمسيُح االبُن الرُّ

الى؟"  وَف  62وتَع و، وَس ا ه ل، أن ا): "أَج الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس هُ َس فأجابَ
َن تََروَن َسيَِّد البََشِر ج ٍل ِم ي ُظلَ ا ف تََرونَهُ قاِدًم ديِر، وَس يِن هللاِ القَ ن يَم ا َع الًس

َك  63الغَماِم ِمَن السَّماِء".  ى ذِل ا عل هُ ُمحتَج قَّ ثيابَ اِر وَش يُس األحب فاغتاَظ َرئ
هوٍد؟  ن ُش وِل ِم ا  64بقوِلِه: "أَبَعَد َهذا القَ اذا تُران ًرا؟ م وُل ُكف ِمعتُموهُ يَق ا َس أم

ا فاِعليَن؟! ا) ُحكًم ِه (سالُمهُ علين اُوِرِهم، وأصَدروا بَِحقِّ َد تَش َرعوا، بَع " وأس
داِم. ِه،  65 )٣(باإلع بوا َعينَي َد أن َعَص هُ بَع ِه، ويَلِطمونَ قوَن َعلي ذوا يَبُص ربًا وأَخ َرُس َض ن َضَربََك اآلَن إن ُكنَت نَبيا؟" وأوَسعَهُ الَح  وُهم يَقودونَهُ خاِرًجا.وتَنكيالً قائِليَن: "قُل، أخبِْر َعمَّ

 
مخالفة للدين اليهودي. وألن الرومان لم يسمحوا لهم بإنزال حكم اإلعدام،                                                                                                                                                                                            

ة فقد حاولوا أن يتّهموه بمخالفة قانون روماني تستوجب مخالفته عقوب
 الموت، حتّى يعدمه الرومان بدال عن اليهود.

يشّوه هنا بعض الشهود كالم سيدنا عيسى عندما كان أشار بشكل    )٢( 
 مجازي إلى هيكل جسمه وإلى أّن هللا قادر على بعثه من الموت.

، حيث 13: 7يشير سيدنا عيسى (سالُمهُ علينا) هنا إلى نبوة دانيال   )٣( 
البشر على العرش بصفته خليفة هللا. وقد اعتبر اليهود بدورهم  يجلس سيد

قول المسيح كونه في ذاك المقام الرفيع من حيث القوة والقرب من محضر 
 هللا، كفرا يستحقُّ الموت.
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 ِعيَسى لسيِّدنا بطرس إنكار
اِر،   66 وَل النّ دفَّأ َح اَن يَتَ ُث ك ّداِر، َحي ِة ال ي باح اِر، َوبَينَما كاَن بُطرُس جالًسا ف يِس األحب واري َرئ ن َج ةٌ ِم ت جاريَ رَّ هُ  67َم ُرَس َعَرفَت ت بُط ا لََمَح فلّم

َع ِعي َت َم رّي!" وقالَت لَهُ: "أنَت أيًضا ُكن ى النّاِص ِك  68َس ُم قَولَ اَل: "ال أفَه فق
َع  َك َم زاَمَن ذِل ّداِر، وتَ ّرِ ال ى َمَم ا إل هَ خاِرًج رِت". وتََوجَّ ن َذَك ِرُف َم والَ أع

يِك،  ّدِ ذا  69ِصياحِ ال ة: "َه ّرةً ثانِي ريَن َم ةً للحاِض ت قائل رَّ ةَ أَص إالّ أّن الجاِريَ
رِ  ى النّاِص ُجُل ِمن أتباعِ ِعيَس اَل  70ّي". الرَّ َك ق َد ذِل ةً. وبَع ُرُس ثانيَ أنَكَر بُط ف

ِه".  ن َحواريّي َك ِم كَّ أنّ ذَ  71الحاِضروَن ِلبُطُرَس: "أنَت ِمَن الَجليِل وال َش فأَخ مُ  ذي  )٤(يُقِس َل الّ ُج ذا الرَّ ِرُف ه ا، ال أع ُت كاِذبً ّي إن ُكن ةُ عل ائالً: "اللَّعن ق
ا) وصاَح الدِّ  72تَتََحدَّثوَن َعنهُ".  ى (سالُمهُ علين وَءةُ ِعيَس يُك ثانيَةً، فتَأكََّدت نُبُ

َل  َك قب ّراٍت، وذِل الَث َم تُنِكُرني ثَ ا): "َس الُمهُ علين هُ (س ُرُس قولَ َذكََّر بُط وتَ
يِك َمّرتَيِن". ثُّم أَخذَ بُطُرُس يَبكي بُِحرقٍة.  ِصياحِ الّدِ

15 
 الفصل الخامس عشر

 بيالطس عند المسيح الّسيّد
يوُخ ولّم 1 اُء والشُّ اِر والعُلم اُء األحب َع ُرؤس ُر، اجتََم َع الفَج لُّ -ا َطلَ أي ُك

ليِمِه  -أعضاِء الَمجِلِس األعلى اموا بِتَس ّم ق وذا. ِليَتَشاَوروا في أمِر َسيِِّدنا ِعيَسى، ثُ ِة يَه ى ِمنَطق ومانّي عل هَ  2َوهَو ُمقَيٌَّد إلى ِبيالُطس، الحاِكِم الرُّ ٍذ تََوجَّ  ِعنَدئ
هُ  وِد؟" فأجابَ ُك اليَه َت َمِل ائالً: "أأن ا) ُمتَس الُمهُ علين ى (س ى ِعيَس يالُطُس إل ب

وابَ  اِر  3".  َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا): "قُلَت الصَّ اُء األحب ِه ُرؤس هَ إلي وَوجَّ
دةً،  ا َعدي َدَك َردٌّ  4تَُهًم ا ِعن ائالً: "أم ةً ق يالُطُس ثاني اِكُم ب ِه الح َر إلي ى فنََظ عل

ٍم؟"  ن تَُه َك ِم وَن إلي ه ا يَُوّجِ َمْع م بُس  5ذِلَك، ألَم تَس م يَن ى ل يَِّدنا ِعيَس إالّ أّن َس
يُفيد المعنى األصلي أنّه قال قوالً من قبيل: لتحّل علّي لعنة هللا إذا كان   )٤(                                                                                                                                                                                            

 ما أقوله غير صادق.
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 بِبِنِت َشفٍَة وَظلَّ على َصمتِِه فأَخذَ العََجُب ِمن بيالُطس ُكلَّ مأَخٍذ.
 بالموت المسيح على الحكم

ُع وكانَت عادةُ الحاِكِم بيالُطس َيوَم الِعيِد، أن يُطِلَق سَ   6 َجناِء يَقَ َن السُّ جينًا ِم
هُ  11- 7اختياُر الشَّعِب َعليِه،  ذي يَختارونَ جيَن الّ ُم السَّ واجتََمَع النّاُس ِليُطِلَق لُه

اَء  ُم أّن ُرؤس اَن يَعلَ د ك وِد؟" وق َك اليَه م َمِل ُق لُك ل أُطِل يالُطُس: "ه فقاَل لُهم ب
ا)  الُمهُ علين ى (س لَّموا ِعيَس ا َس اِر إنّم َع األحب اُر الَجم َض األحب رَّ ًدا، فَح َحَس

ٍة  ي َجماع َحتّى يَختاروا باراباَس أَحَد السَُّجناِء إلطالَقِِه ِمن ِسجنِِه، وقَد كاَن ف
تَِن.  دى الِف ي إح ٍل ف ةَ قَت وا َجريم ديَن ارتََكب ّرِ َن الُمتََم يالُطُس  12ِم م ب اَل لُه فق

هُ  ذي تَدعونَ ِل الّ ُج ُل بالرَّ اذا أفعَ ةً: "وم راَح  ثاني ُت َس وِد إذا أطلَق َك اليَه َمِل
اَس؟!"  لُْبهُ!"  13باراب اجوا صائِحيَن: "اُص ةً وم اجوا ثاني ائالً:  14فه ألَُهم ق وَس

ِه  يَن َعلي "ِلماذا؟ ما الَجريمةُ الّتي ارتََكبَها؟" فارتَفََع ِصياُح الُجمهوِر ثانيةً ُمِلّحِ
لُْبهُ!"  لُْبهُ! اُص ائِليَن: "اُص َق ال 15ق اَس وأطلَ جيَن باراب يالُطُس السَّ اِكُم ب ح

 إرضاًء لُهم، وَسلََّم ِعيَسى (سالُمهُ علينا) ِلُجنوِدِه فَجلَدوهُ وقادوهُ ِليُصلََب.
 عيسى بسيّدنا يستهزئون الجنود

وقاَد ُجنوُد بيالُطَس َسيَّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) إلى داِخِل قَصِر الحاِكِم،   16
راَد الَكتي وا أف ِة، وَجَمع ا  17ب ا) ِلباًس الُمهُ علين ى (س يَِّدنَا ِعيَس وا َس وألبَس د  )٥(أُرجوانيَّ اللَّونِ  انوا قَ وٍك ك ن َش يالً ِم ِه إكل استهزاًء، َوَوَضعوا على رأِس

هُ،  فَروهُ لَ وِد!"  18َض َك اليَه ا َمِل َك ي الُم علي الوا: "السَّ اِخريَن وق وهُ س ّم َحيُّ ثُ ِه بِعَ  19 ى رأِس َربوهُ عل تََهكٍُّم، وَض هُ بِ وا أماَم ّم انَحنَ ِه، ثُ قوا علي ا وبََص ًص اَس األُرجوانيَّ وألبَسوهُ  20 هُ اللِّب وا َعن لِب.وبَعَدما أَوَسعوهُ ُسخريةً وتَنكيالً، نََزع  ثِيابَهُ وقادوهُ إلى الصَّ
 

كان اللون األرجواني حكًرا على الملوك والعظماء، ومن المحتمل أّن   )٥(                                                                                                                                                                                            
هذا الثوب كان في ملك أحد الجنود ولونه شبيه باألرجواني. لذلك استعمله 

 الجنود للسخرية من السيد المسيح.
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 ليبعيسى (سالُمهُ علينا) على الصّ 
ى ا  21 ا) إل هُ (سالُمهُ علين م يَقودونَ ليبَهُ، أن وصاَدَف، وُه اِمالً َص لِب ح لصَّ

َن  َو آٍت ِم َس، وه كنَدَر وروفُ ُد إس ا، وال ي ليبي ريَن ف َمرَّ َسمعان ِمن َمدينِة قي
ليِب،  َرهُ الُجنوُد ِلَحمِل الصَّ يِف إلى الَمدينِة، فَسخَّ ى  22الّرِ يَِّدنا ِعيَس ادوا َس واقت

ة  ة"، (أي تَلّ دعى "ُجلُجلث اٍن يُ ى َمك ا) إل الُمهُ علين ة)، (س اَك  23الُجمُجم وُهن
ا) إالّ أّن  ى (سالُمهُ علين ذاِق لِعيَس ةِ الَم رَّ قاموا بِتَقديِم َخمرةٍ َممزوَجٍة بماّدةٍ ُم

وُد  25- 24 )٦(َسيَِّدنا ِعيَسى َرفََض ُشربَها، اَم الُجن وفي الّساعِة التّاِسعِة َصباًحا ق
هُ ثِيا نَُهم بَِصلبِِه (سالُمهُ علينا) بَعَد أن َخلَعوا َعن ا بَي ا فيم اموا بِتَوزيِعه هُ، وق بَ ِه  26بَعَد إجراِء قُرَعٍة َعليها،  َدَر بَِحقِّ ذي َص وكانوا قد َكتَبوا في لَوحِ الُحكِم الّ

لبِِه  27والقاضي بَِصلبِِه، والّذي تَّم تَعليقُهُ فَوَق َرأِسِه: "َمِلُك اليَهوِد".  وِعنَد َص
ن  (سالُمهُ علينا) كاَن ُهناَك اثنانِ  ُر َع ِه واآلَخ ن يَمينِ ديَن، واِحٌد َع ِمَن الُمتََمّرِ

ماِلِه.  َع  28ِش وهُ َم عيا، "أحَص ّيِ أش اِب النّبِ ي ِكت اَء ف ا ج ذِلَك م َق ب ديَن". فتََحقَّ تِهزاَء  29الُمتََمّرِ ليِب اس ى الصَّ َو عل ا) َوه ى (سالُمهُ علين هَ ِعيَس وواَج
هيَن إليِه َشتائَم الماّرةِ الّذيَن كانوا يُوِمئوَن بُِرؤ وِسِهم تَعبيًرا َعِن التّنَدُِّر بِِه ُمَوّجِ

اٍم!  ِة أيّ ي ثَالث ِه ف ِت هللاِ وباني َن  30قائِليَن: "هذا َمصيُرَك يا َمِن ادََّعيَت أنَّك هاِدُم بَي َك ِم ْص نَفَس َك وَخلِّ ُدراتَِك تِل َك بِقُ انفَْع نَفَس ذِلَك، ف ُرَك ك ا داَم أم وم
لِب!!"  ِة  31الصَّ َد عاّم ا) ِعن الُمهُ علين ى (س تِهزاِء بِعيَس ُر االس ف أم م يَِق ول

هوا  يِن وُعلَماَء التَّوراةِ الّذيَن تََوجَّ النّاِس فَقَط، بَل َشِمَل أيًضا رؤساَء ِرجاِل الّدِ
ِه!  اِذ نَفِس ن إنق َز اآلَن َع َرهُ وَعَج َذ َغي ائِليَن: "أنقَ تَهِزئيَن ق زَدريَن ُمس ِه ُم تِنا الُمنتََظُر، فَليَنَهْض ناِزالً ِمن على  فإذا 32إلي كاَن هو الَمسيُح فِعالً، أي َمِلُك أُمَّ
ى (سالُمهُ  يُِّدنا ِعيَس نُج َس م يَ ِه!!" ولَ ؤِمَن بِ ا فنُ رى بأعيُنِن ٍذ نَ ليِب، وِحينئِ ا يُ الصَّ ذَْيِن كان ّرَدْيِن اللَّ َل علينا) ِمِن استِهزاِء أَحٍد، َحتّى ِمن ذَينَِك الُمتم ياِن ِمث قاس

 َمصيِرِه.
 

قّدم له الجنود هذا الشراب الُمّر لكي يضاعفوا تعذيبه إذ كان يعطش   )٦(                                                                                                                                                                                            
 كثيًرا.
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 علينا) (سالُمهُ  المسيح موت
ى األرِض   33 وفَجأةً، َمَع أّن الشَّمَس في َكبِِد السَّماِء، ألقى الّظالُم بِظالِلِه عل

ِت العَصِر،  يِن وقَ ى ح ا) يَصيُح  34إل ى (سالُمهُ علين يُّدنا ِعيَس ذَ َس ٍذ أَخ ِعندئ
ى هللا ا إل ًه عٍ ُمتََوّجِ وٍت ُمرتِف بَْقتَني؟"بَِص ا َش وي، لَم وي، أَل ا:  )٧(: "أَل وَمعناه

ِهم  35 )٨("إلَهي، إلَهي، ِلَم تََركتَني؟" َدا ِلبَعِض وِعنَدما َسِمَع الحاِضروَن ذِلَك، بَ
َن  36أنّهُ يُنادي النّبِيَّ إلياَس.  ةً ِم َل قِطع َرَع وبَلَّ ِدِهم إالّ أن أس ن أَح فما كاَن ِم

ٍر َرخيصٍة و هُ االسفَنجِ بَخم بٍَة لَعَلّ َرِف قََص ى َط ى عل يِِّدنا ِعيَس ى َس ا إل اس َرفَعَه يُّ إلي ل يَجيُء النَّب رى َه روا ِلنَ هُ: "انتَِظ ن َحولَ اَل ِلَم ليِب". يَشَربُها فيَنتَِعَش، وق لًِّما  37فيُنِزلَهُ َعِن الصَّ ةً ُمَس يّ رخةً ُمَدّوِ إالّ أنّهُ َصَرَخ (سالُمهُ علينا) َص
وَح.  ِت هللاِ و 38الرُّ اُب بَي قَّ ِحج َك انَش ِر ذِل دَّ  )٩(على إث ّقٍ امتَ طَرْيِن بَِش ى َش إل

هُ  39ِمن أعالهُ إلى أسفَِلِه.  ا قُبالتَ اَن واقِفً ذي ك انيُّ الّ وم ابُِط الرُّ   ولّما َرأى الّض
".   َكيَف تُُوفَِّي، وحيَّ  ان 40قاَل: "نَعم لقد كاَن هذا اإلنساُن حقا االبَن الرُّ  وك

نَُهنَّ  ٍد، بَي ن بُع ِن اجتََمَع َحولَهُ (سالُمهُ علينا) َمجموعةُ نِساٍء يَنُظْرَن إليِه َع غير ويُوسي، ِممَّ نَّ  41َمريُم الَمجَدليّةُ، وساِلمةُ، وَمريَُم أُمُّ يَعقوَب الصَّ ؤالِء ُه وَه ِه عِ  َن بِِخدَمتِ ا) وقُم الُمهُ علين ى (س يَِّدنا ِعيَس بِعَن َس واتي تَ ي اللَّ اَن ف َدما ك ن
ى  ا) إل الُمهُ علين هُ (س عَْدَن َمعَ د َص نَّ قَ ن ُك راٍت ِممَّ ى َكثي افةً إل ِل، إض الَجلي

 القُدِس.
 علينا) (سالُمهُ  المسيح دفن

بِت،   42 داِد للسَّ وِم اإلع ي يَ اِء، ف راِب الَمس َد اقتِ ي  43وِعن ُف الّرام ِدَم يُوس قَ ودِ  ِس اليَه ي َمجِل َرُم ف ُو الُمحتَ ِة العُض وَر الَمملك وَن ُظه ن يَتَرقّب اَن ِممَّ ، وك
 هذا الكالم هو باللغة اآلرامية.  )٧(                                                                                                                                                                                            

 من مزامير النبي داود (عليه الّسالم). 22هذا الكالم من المزمور   )٨( 
هذا الحجاب هو ستار صفيق كان يفصل بين المحراب المقدس داخل   )٩( 

بيت هللا والمحراب األقدس (قدس األقدس)، الذي كان يدخله كبير األحبار 
العام حيث يرّش دم أُضحية تكفيًرا عن ذنوب شعبه بين يدي هللا مّرة في 

 تعالى. وانشقاق الحجاب كناية عن زوال الحجاب بين هللا وعبده.
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ى  اَن ِعيَس ا ُجثم يالُطس طاِلبً اِكِم ب ى الح داٍم عل رأةٍ وإق َل بُِج ِة، وَدَخ بّانيّ الرَّ
ا).  الُمهُ علين لََم  44(س د أس ا) ق الُمهُ علين وَن (س يالُطُس أن يَك تَغَرَب ب فاس

ِة ال ى َعَمليّ ِرَف عل ابَِط الُمش أَل الّض وَح فَس رُّ ل ال ائالً: "َه َك ق ن ذِل لِب َع صَّ ٌت؟!"  ِه َوق ى َموتِ ى عل هُ إالّ أِن  45َمض اَن ِمن ا ك َك، فم ابُِط ذِل هُ الّض َد ل فأكَّ
وِق  46استَجاَب ِلَطلَِب يُوسَف.  ن فَ ا) ِم ِعنَدئٍذ أنَزَل َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علين

هُ ِليَ  ُئ ُجثمانَ ي يَُهيِّ ُف الّرام ذَ يوِس ليِب وأَخ َن الصَّ َب الَكفَ َد أن َجلَ هُ، بَع الِكتّانيَّ َولَفَّهُ بِِه، وَوَضَع يوِسُف ِعيَسى (سالُمهُ علينا) داِخَل قَبٍر كاَن قد ُحِفَر دفِنَ
دَّتهُ.  خَرةً َس ِر َص ِة القَب ى فُتح َرَج عل خِر وَدح ي الصَّ َك  47ف َرْت ذِل د َحَض وق

 تاِن َرأتا َمدفَنَهُ (سالُمهُ علينا).الَمشَهَد َمريَُم الَمجَدليّةُ وأُمُّ يُوسي اللَّ 
16 

 الفصل الّسادس عشر
 المسيح الّسيّد قيامة

اِلمةُ،   1 ةُ، وس ريَُم الَمجدليّ ت َم بِت، قاَم وِم السَّ اِء يَ َد انِقض اِء، بَع ي الَمس وف
ا).  ِه (سالُمهُ علين ى ُجثمانِ ُكبنَهُ عل ٍب ِليَس ي  2وَمريَُم أُمُّ يَعقوَب بِِشراِء ِطي وف

ن  3باحِ َيوِم األَحِد ِعنَد ُطلوعِ الشَّمِس، صَ  قَِدْمَن إلى َحيُث القَبُر ُمتَسائالٍت َعمَّ
ِر،  دَخِل القَب ن َم َدما  4يُساِعُدُهنَّ في إزالِة الَحَجِر الَكبيِر َع َن ِعن نُّهنَّ ُدِهش ولِك

فَدَخْلَن  5لَكبيِر. َوَصلَن إذ َرأْيَن الَحَجَر قد ُدحِرَج َعن فُتحِة القَبِر َرغَم َحجِمِه ا
يََض،  ا أب ٍس ثوبً اِلٍس البِ اّبٍ ج ِة ش ي َهيئ ا ف نِِهنَّ َمالًك ى يَمي َرأْيَن إل َر، ف القَب

رآهُ،  ْدَن ِلَم ى  6فارتَعَ ِرْدَن ِعيَس تُنَّ تُ َن! أن ائالً: "ال تََخْف اَطبَُهنَّ ق هُ خ ولكنّ
هُ هللاُ حيا! اُنُظْرَن! لقد أصبََح النّاِصرّي الّذي ُصِلَب، إالّ أنّهُ لَيَس ُهنا، فقَد بَعَثَ 

ِه  7الَمكاُن الّذي كاَن َموضوًعا فيِه خاليًا،  ى أتباِع ذَهْبَن إل وما َعليُكنَّ إالّ أن تَ
ى  ، وتُخبِْرنَهُ بأّن ِعيَسى (سالُمهُ علينا) َسيَسبِقُُكم إل وإلى بُطُرَس بَِوجٍه خاّصٍ

َركُ  ا أخبَ تََرْونَهُ َكم لبِِه". الَجليِل، وُهناَك س َل َص ِر  8م قَب ِد القَب َن ِعن َرْجَن ِم فَخ
اٍن  َع أّيِ إنس ، َوِلِشّدةِ َخوفِِهنَّ لم يَتََحدَّثَْن َم وَهَرْبَن ِمن ِشّدةِ فََزِعِهنَّ وارتِباِكِهنَّ
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.  َعّما َحَصَل َمعَُهنَّ
 المجدليّة لمريم يظهر المسيح الّسيّد

ي  وبَعَد قِياَمتِِه (سالُمهُ علينا) َصباحَ   9 ة الّت ريَم الَمجَدليّ َر أّوالً لَم األَحِد، َظَه
ياطين،  بعةَ ش ِدها َس ت  10َسبََق أن أخَرَج ِمن َجس َه ا إالّ أن تََوجَّ اَن ِمنه ا ك فم

ا  َث َحي هُ بُِع َرُهم بأنّ وَن لتُخبِ انوا يَنتَِحب ذيَن ك ِه الّ ى أتباِع اَهَدتْهُ،  11إل ا ش وأنّه
قوها.  ولِكنُّهم لم يَُصّدِ

 أتباعه من الثنين يظهر المسيح يّدالسّ 
َب وبَعَد ذِلَك ظَهَر َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) الثنَيِن ِمن أتباِعِه ِعنَدما كانا   12 ِة ألّن هللاَ َحَج ي البِداي اهُ ف م يَعِرف ِف، ول ي ى الّرِ دِس إل َن القُ ا ِم في َطريِقِهم

هُ.  ا َمعِرفَتَ اهُ، انقَ  13عنُهم َدما َعَرف اعِ، وِعن اقي األتب را ب َدْيِن وأخبَ ا عائ لَب
 فَكذَّبوُهما تَكذيبًا.

 الطعام يتناولون وهم عشر األحد لحواريّيه يظهر المسيح الّسيّد
َدما  14 َر ِعن َد َعَش وأخيًرا، َظَهَر َسيُِّدنا ِعيَسى (سالُمهُ علينا) لَحواِريِّيِه األَح

ن كانوا يَتناَولوَن الطَّعاَم، فأنَّبَُهم على عِ  ديِقِهم لَم ناِدِهم وقِلَِّة إيمانِِهم وَعَدِم تَص
الَِم،  15شاَهدوهُ بَعَد قياَمتِِه،  ي الع اِس ف عِ النّ ى َجمي وا عل وأَمَرُهم قائالً: "طوف

ُر بالماِء فَهَو ِمَن النّاجيَن، وأّما َمن ال  16وُزفّوا البُشرى:  َمن يُؤِمُن بي ويَتََطهَّ
هُ  وَف يُدينُ ي، فَس ؤِمُن ب َك. يُ ى ذِل اٌت  17هللاُ عل ي َكرام ؤِمنيَن ب تَكوُن للُم وَس

ٍة  اٍت َغريب يتَحدَّثوَن بِلُغ مي، وس ياطيَن بِاس يَطُردوَن الشَّ اِس: فَس اٌت للنّ وآي
ئِن  18َعنُهم،  ؤِذيَُهم، ول اِت دوَن أن تُ اِك بالَحيّ وَستَكوُن لَُهُم القُدرةُ على اإلمس

فاِء الَمرضى َدَخَل ِجسَم أَحِدِهم ُسمٌّ فَلَن يَ  ُهم، َوَستَكوُن لُهُم القُدرةُ على ِش ُضرَّ  بِلَمِسِهم".
 الّسماء إلى المسيح الّسيّد صعود

هُ   19 وَن ل ماِء، ِلتَك ى السَّ ا) إل الُمهُ علين ى (س يُِّدنا ِعيَس َك َس َد ذِل َع بَع ّم ُرفِ ثُ
لَّ  زَّ َوَج ِه َع ن يَمينِ َس َع ِد  20. َمكانةٌ َرفيعةٌ ِعنَد َربِِّه، بأن َجلَ هُ، فقَ ا أتباُع وأّم

ا)  يُِّدنا (سالُمهُ علين َدُهم َس التِِه، وأيَّ روَن بِِرس اِء يُبَّشِ عِ األنح انتََشروا في َجمي
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 بُِمعِجزاٍت تُبَرِهُن على ِصدِق َكالِمِهم.


